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2 దినవృతాత్ ంతాలు
గంథకర
యూదుల సంపదాయం పకారం ఈ పుసత్కం రాసినది ఎజా

శాసి. ఇది సోలొమోను పరిపాలన వరణ్నతో ఆరంభం అవుతుంది.
సోలొమోను మరణం తరువాత రాజయ్ం రెండుగా చీలింది. ఇది
1 దినవృతాత్ ంత గంథానికి జోడుగంథం. సోలొమోను పాలన
నుండి బబులోను చెర కాలం దాకా హెబీ పజల చరితను ఇది
ఆవిషక్రిసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 450 - 425
దినవృతాంత గంథాల రచన కాలానిన్ నిరణ్యించడం దురల్భం.

అయితే ఇశాయేలు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచాచ్క గంథరచన
జరిగిందనేది సప్షట్ం.

సీవ్కర
పాచీనయూదా పజలు, బిలు చదివేవారంతా.
పయోజనం
2 దినవృతాత్ ంతాలు గంథంలో సూథ్ లంగా 2 సమూయేలు, 2

రాజులు గంథాలోల్ ని చరితే ఉంటుంది. అయితే ఈ గంథం ఆ కాలం
నాటి యాజక వయ్వహారాలను పతేయ్కంగా పేరొక్ంటునన్ది. జాతి
యొకక్మత చరితను అంచనా వేయడం దీని పతేయ్కత.

ముఖాయ్ంశం
ఇశాయేలు ఆధాయ్తిమ్క వారసతవ్ం.

విభాగాలు
1. సొలొమోను పాలన కింద ఇశాయేలు— 1:1-9:31
2. రెహబాము నుండి ఆహాజు వరకు— 10:1-28:27
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3. హిజిక్యా నుండి యూదా రాజయ్ అంతం వరకు — 29:1-
36:23

జఞ్నం కోసం సొలొమోను దేవునికి పారథ్న
1:2-13; 1రాజులు 3:4-15
1:14-17; 1రాజులు 10:26-29; 2దిన 9:25-28

1 దావీదు కుమారుడు సొలొమోను తన పరిపాలనలో చకక్గా
సిథ్రపడాడ్ డు. అతని దేవుడుయెహోవాఅతనికితోడుగాఉండిఅతణిణ్
చాలా శకిశాలిగా చేశాడు.

2 సొలొమోను దాని గురించి ఇశాయేలీయులందరికీ అంటే
సహసాధిపతులతో శతాధిపతులతో నాయ్యాధిపతులతో
ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబాల పెదద్లతో మాటాల్ డాడు.
3 అపుప్డు వారంతా సొలొమోనుతో కలసి గిబియోనులో ఉనన్
బలిపీఠం దగగ్రికి వెళాళ్రు. యెహోవా సేవకుడు మోషే అరణయ్ంలో
చేయించిన దేవుని పతయ్కష్ గుడారం గిబియోనులో ఉంది.

4 దావీదు రాజుగా ఉనన్పుప్డు అతడు దేవుని మందసానిన్
కిరయ్తాయ్రీము నుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేములో తాను సిదధ్ం చేసిన
చోటగుడారంవేసిఅకక్డఉంచాడు. 5అకక్డయెహోవానివాససథ్లం
ముందు హ రు మనవడు ఊరీ కొడుకు బెసలేలు చేసిన ఇతత్డి
బలిపీఠం ఉంది. సొలొమోను, సమాజం వారంతా దాని దగగ్ర
విచారణ చేశారు. 6సొలొమోను పతయ్కష్ గుడారం దగగ్ర యెహోవా
సనిన్ధి లోని ఇతత్డి బలిపీఠం దగగ్రకి వెళిల్ దాని మీద వెయియ్
దహనబలులు అరిప్ంచాడు.

7ఆ రాతి దేవుడు సొలొమోనుకు పతయ్కష్మయాయ్డు. “నేను నీకు
ఏమి ఇవావ్లో అడుగు” అనాన్డు.

8సొలొమోను దేవునితో ఇలా మనవి చేశాడు. “నీవు నా తండి
దావీదు మీద ఎంతో నిబంధన కృప చూపించి అతని సాథ్ నంలో
ననున్ రాజుగా నియమించావు. 9 కాబటిట్ యెహోవా దేవా, నీవు
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నా తండి దావీదుకు చేసిన వాగాద్ నానిన్ నెరవేరుచ్. నేల ధూళి వలే
ఉనన్ విసాత్ ర న పజలకు నీవు ననున్ రాజును చేశావు. 10 ఇంత
గొపప్ జన సమూహానికి నాయ్యం తీరేచ్ శకి ఎవరికుంది? నేను ఈ
పజలమధయ్పనులు చకక్పెటట్డానికిసరిపడినజాఞ్ నమూతెలివీనాకు
దయచెయియ్.”

11 అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఇలా అనాన్డు. “నీవు
ఈ విధంగా ఆలోచించి, ఐశవ్రాయ్నీన్ ధనానీన్ ఘనతనీ నీ శతువుల
పాణానీన్ దీరాఘ్ యుషుష్ నూ అడగకుండా, నేను ఎవరి మీ తే నినున్
రాజుగానియమించానోఆనాపజలకినాయ్యంతీరచ్డానికికావలసిన
జాఞ్ నానీన్ తెలివినీ అడిగావు. 12 కాబటిట్ జాఞ్ నం, తెలివీ రెండూ
నీకిసాత్ ను. అంతేగాక నీకు ముందు గానీ, నీ తరవాత గానీ
వచేచ్ రాజులకెవరికీ లేనంత ఐశవ్రాయ్నీన్ ధనానీన్ గొపప్ పేరునూ
నీకిసాత్ ను.” 13తరువాతసొలొమోను గిబియోనులోఉనన్ సమాజపు
గుడారం ముందునన్ బలిపీఠం దగగ్ర నుంచి యెరూషలేముకు వచిచ్
ఇశాయేలీయులను పరిపాలించసాగాడు.

14 సొలొమోను, రథాలనూ గురపు రౌతులనూ
సమకూరుచ్కునాన్డు. అతనికి 1, 400 రథాలుండేవి. 12,000
గురపురౌతులూఉండేవారు. వీటిలోకొనిన్టిని రథాలుండేపటట్ణాలోల్ ,
కొనిన్టిని తన దగగ్ర ఉండటానికి యెరూషలేములో ఉంచాడు.
15రాజుయెరూషలేములోవెండి బంగారాలను రాళళ్ వలె విసాత్ రంగా,
సరళమాను కలపను కొండపాంతాలోల్ దొరికే మేడిచెటల్ంత విసాత్ రంగా
పోగుచేశాడు.

16సొలొమోను తన గురాలను ఐగుపు నుండీ కవే పాంతం నుండీ
తెపిప్ంచాడు. రాజు పంపిన వరకులు తగిన ధర చెలిల్ంచి కవేపాంతం
నుండి వాటిని తెచాచ్రు. 17 వారు ఐగుపు నుండి తెచిచ్న రథం
ఒకక్దానికి 600 తులాల వెండినీ, గురం ఒకక్దానికి 150 తులాల
వెండినీ ధరగా చెలిల్ంచారు. వారు వాటిని హితీత్యులకూ, సిరియా
రాజులకూ కూడా ఎగుమతి చేశారు.
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2
దేవాలయం నిరామ్ణానికి ఏరాప్టుల్
2:1-18; 1రాజులు 5:1-16

1 సొలొమోను యెహోవా ఘనత కోసం ఒక దేవాలయానీన్
తన రాజయ్ ఘనత కోసం ఒక అంతఃపురానీన్ కటాట్ లని
నిరణ్యించుకునాన్డు. 2 అందుకు బరువులు మోసేవారు 70,000
మందినీ, కొండల మీద చెటుల్ కొటట్డానికి 80,000 మందినీ ఏరాప్టు
చేసి వారిని అజమాయిషీ చేయడానికి 3, 600మందిని ఉంచాడు.

3 అతడు తూరు రాజు హీరాం* దగగ్రికి దూతల దావ్రా ఈ
సందేశం పంపించాడు. “నా తండి దావీదు తన నివాసం కోసం ఒక
భవనం నిరిమ్ంచాలని అనుకునన్పుప్డు నువువ్ అతనికి దేవదారు
కలపను సిదధ్ం చేసి పంపించినటుట్ దయచేసి నాకు కూడా ఇపుప్డు
పంపించు. 4 నా దేవు న యెహోవా ఘనత కోసం ఆయనకు
పతిషిట్ంచాలని నేను ఒక దేవాలయానిన్ కటిట్ంచబోతునాన్ను.
ఆయన సనిన్ధిలో సుగంధ దవాయ్లతో ధూపం వేయడానికీ
సనిన్ధి రొటెట్లను ఎపుప్డూ ఉంచడానికీ ఉదయం, సాయంతం,
విశాంతి దినాలోల్ , అమావాసయ్ దినాలోల్ , మా దేవు న యెహోవాకు
ఏరాప్ న ఉతస్వాలోల్ , ఇశాయేలీయులు ఎపుప్డూ అరిప్ంచాలిస్న
దహనబలులు అరిప్ంచడానికీ ఆలయం కటిట్సుత్ నాన్ను.

5మా దేవుడు ఇతర దేవుళళ్ందరి కంటే గొపప్వాడు కాబటిట్ నేను
కటిట్ంచే దేవాలయంచాలాఘనంగాఉంటుంది. 6అయితేఆకాశాలూ
మహాకాశాలూ కూడా ఆయనకు సరిపోవు. ఆయనకి దేవాలయం
ఎవరు కటిట్ంచగలరు? ఆయనకి దేవాలయం కటిట్ంచడానికి నాసాథ్ యి
ఎంత? ఆయన ముందు ధూపం వేయడం కోసమే నేను ఆయనకు
దేవాలయం కటిట్ంచాలనిపూనుకునాన్ను.

7 కాబటిట్ నా తండి దావీదు నియమించి, యూదా దేశంలో,
యెరూషలేములో నా దగగ్ర ఉంచిన నిపుణులకు సహాయకుడిగా

* 2:3 2:3హీరాంహ రాం
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ఉండి బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుములతో, ఊదా నూలుతో, ఎర
నూలుతో, నీలినూలుతోచేసేపనులు,అనిన్ రకాలచెకక్డపుపనులోల్
పుణయ్ం గల వయ్కిని నా దగగ్రకి పంపించు.
8 ఇంకా లెబానోనులో చెటుల్ నరకడానికి నీ పనివారు నిపుణులు

అని నాకు తెలిసింది. 9కాబటిట్ లెబానోను నుండి సరళమాను కలప,
దేవదారు కలప, గంధపు చెకక్లు పంపించు. నేను కటిట్ంచబోయే
దేవాలయం చాల గొపప్దిగా, అదుభ్తంగా ఉంటుంది కాబటిట్ నాకు
కలప విసాత్ రంగా సిదధ్పరచడానికి నా సేవకులు, నీ సేవకులు కలిసి
పని చేసాత్ రు. 10 కలప కోసే నీ పనివారికి ఆహారంగా రెండు లకష్ల
తూముల గోదుమపిండి, రెండు లకష్ల తూములబారీల్,నాలుగు లకష్ల
నల వేలలీటరల్దా రసమూనాలుగు లకష్లనల వేలలీటరల్ నూనే
ఇసాత్ ను.”

11దానికి జవాబుగాతూరు రాజుహీరాముసొలొమోనుకు ఉతత్రం
రాసి పంపించాడు. “యెహోవా తన పజలను పేమించి నినున్ వారి
మీద రాజుగా నియమించాడు. 12 యెహోవా ఘనత కోసం ఒక
దేవాలయానీన్ నీ రాజయ్ ఘనత కోసం ఒక నగరానీన్ కటిట్ంచడానికి
తగిన జాఞ్ నమూ తెలివీ గల బుదిధ్మంతు న కుమారుణిణ్ దావీదు
రాజుకి దయచేసిన, భూమాయ్కాశాల సృషిట్కరా ఇశాయేలీయుల
దేవుడూ అయిన యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక. 13 తెలివీ
వివేచనా గలిగిన హ రామబీ అనే చురు న పనివాణిణ్ నీ దగగ్రికి
పంపుతునాన్ను. 14అతడుదాను గోతానికి చెందిన సీకిపుటిట్నవాడు.
అతని తండి తూరు దేశానికి చెందినవాడు. అతడు బంగారంతో,
వెండితో, ఇతత్డితో, ఇనుముతో, రాళళ్తో, కలపతో, నేరేడు రంగు
నూలుతో నీలి నూలుతో, సనన్ని నూలుతో, ఎర నూలుతో, పని
చేసే పుణయ్ం ఉనన్వాడు. అనిన్ రకాల కలప పనిలో, మచుచ్లు
కలిప్ంచడంలో చెయియ్ తిరిగినవాడు. అతడు నీ పనివారికీ, నీ
తండీ నా పభువూ అయిన దావీదు నియమించిన నిపుణులకీ
సహాయకుడుగా ఉండడానికి సమరుధ్ డు.
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15 ఇపుప్డు నా పభు న నువువ్ చెపిప్నటేట్ గోదుమలూ యవలూ
నూనే దా రసమూ నీ సేవకులతో పంపించు. 16 మేము నీకు
కావలసిన కలపను లెబానోనులో కొటిట్ంచి వాటిని తెపప్లుగా కటిట్
సముదం మీదయొపేప్ వరకూ తెసాత్ ము. తరువాత నువువ్ వాటిని
యెరూషలేముకు తెపిప్ంచుకోవచుచ్” అని జవాబిచాచ్డు.

17సొలొమోను దేశంలోని అనయ్జాతుల వారినందరినీ తన తండి
దావీదు వేయించిన అంచనా పకారం వారిని లెకిక్ంచినపుప్డు వారు
1, 53, 600అయాయ్రు. 18వీరిలోబరువులుమోయడానికి 70,000
మందినీ కొండల చెటుల్ నరకడానికి 80,000 మందినీ వారి న
అజమాయిషీచేయడానికి 3, 600మందినీఅతడు నియమించాడు.

3
సొలొమోను దేవాలయానిన్ కటిట్ంచడం
3:1-14; 1రాజులు 6:1-29

1 తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండి దావీదుకు
యెహోవా పతయ్కష్ నపుప్డు అతడు మోరీయా పరవ్తం సిదధ్ం
చేసిన సథ్లం లో ఒరాన్ను అనే యెబూసీయుడికి చెందిన కళళ్ంలో
యెహోవామందిరం కటిట్ంచడంమొదలుపెటాట్ డు.

2 అతడు తన పాలనలో నాలుగో సంవతస్రం, రెండో నెల, రెండో
రోజున దానిన్ పారంభించాడు. 3 దేవుని మందిరానికి పునాదులు
వేయించాడు. గతంలో ఉనన్ కొలతల పకారం దాని పొడవు అర
మూరలు, వెడలుప్ ఇర మూరలు. 4 మందిరం ముఖమంటపం
వెడలుప్, పొడవు, ఎతుత్ ఇర మూరలు. మూరలు. దాని లోపలి
భాగానిన్ అతడు మేలిమి బంగారంతోపొదిగించాడు.

5 మందిరం లోపలి పెదద్ గది కపుప్ను దేవదారు పలకలతో
కపిప్ వాటి న మేలిమి బంగారం పొదిగించి భాగంలో ఖరూజ్ రపు
చెటుల్ , గొలుసులాల్ ంటి నగిషీ చెకిక్ంచాడు. 6ఆమందిరానిన్ పశసత్ న
రతాన్లతో అలంకరించాడు. దానికి వాడిన బంగారం పరావ్యీము
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నుండి వచిచ్ంది. 7 మందిరం దూలాలనూ సత్ంభాలనూ గోడలనూ
తలుపులనూ బంగారంతో పొదిగించి గోడల మీద కెరూబు ఆకారాలు
చెకిక్ంచాడు.

8 దానిలో సొలొమోను అతి పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కటిట్ంచాడు. దాని
పొడవు మందిరపు వెడలుప్ను బటిట్ ఇర మూరలు. దాని వెడలుప్
ఇర మూరలు. ఇర వేల కిలోలమేలిమిబంగారంతోఅతడుదానిన్
పొదిగించాడు. 9ఒకొక్కక్ మేకు బరువు ఏ తులాల బంగారం. గది
భాగాలను అతడు బంగారంతోపొదిగించాడు.
10 అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో చెకక్డం పనితో రెండు కెరూబులు

చేయించి వాటిని బంగారంతో పొదిగించాడు. 11ఆ కెరూబుల రెకక్ల
మొతత్ం పొడుగు 20 మూరలు. కెరూబు ఒక రెకక్ పొడుగు ఐదు
మూరలు. అదిమందిరం గోడకి తగులుతూ ఉంది. రెండో రెకక్దానికి
జతగాఉనన్ కెరూబు రెకక్కి తగులుతూఉంది. 12రెండో కెరూబు రెకక్
పొడుగు కూడా ఐదు మూరలు. అది మందిరం గోడకి తగులుతూ
ఉంది. రెండో రెకక్ దానికి జతగా ఉనన్ కెరూబు రెకక్కి తగులుతూ
ఉంది 13ఈ విధంగా ఈ కెరూబులు చాచిన రెకక్లు ఇర మూరలు
వాయ్పించాయి. ఆ కెరూబులు తమపాదాలమీద నిలబెటిట్ ఉనాన్యి.
వారిముఖాలు మందిరం పధాన గది పుకు తిరిగి ఉనాన్యి.

14 అతడు నీలి, ఊదా, ఎరుపు, సనన్ని నార నూలుతో ఒక తెర
చేయించి దాని మీద కెరూబు ఆకారాలను కుటిట్ంచాడు. 15 అంతే
గాక ముందు 35మూరల పొడవునన్ రెండు సత్ంభాలూ, వాటిమీదకి
ఐదు మూరల పొడవునన్ పీటలూ చేయించాడు. 16 గరాభ్లయంలో
చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభాల భాగంలో దానిన్ ఉంచి,
నూరు దానిమమ్ కాయలు చేయించి ఆ గొలుసు పనికి తగిలించాడు.
17 ఆ రెండు సత్ంభాలనూ దేవాలయం ముందు కుడి పున ఒకటీ
ఎడమ పున ఒకటీ నిలబెటిట్ , కుడి పు దానికి “యాకీను” అనీ,
ఎడమ పుదానికి “బోయజు” అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు.
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4
మందిరపు ఉపకరణాలు
4:2-6, 10; 5:1; 1రాజులు 7:23-26, 38-51

1సొలొమోను ఇర మూరలు పొడవు, ఇర మూరలు వెడలుప్,
పది మూరలు ఎతుత్ ఉనన్ ఒక ఇతత్డి బలిపీఠం చేయించాడు. 2పోత
పోసిన గుండటి సరసుస్ గంగాళం కూడా ఒకటి చేయించాడు. అది
ఆ చివరినుండి ఈ చివరి వరకూ 10 మూరల వెడలుప్. దాని ఎతుత్
ఐదు మూరలు. దాని చుటుట్ కొలత 30 మూరలు. 3 దాని కింద
ఎదుద్ ల రూపాలు ఒకొక్కక్ మూరకు 10చొపుప్న ఆ సముదపుతొటిట్ని
ఆవరించిఉనాన్యి. ఆఎదుద్ లను రెండు వరసలోల్ నిలబెటిట్ ఆ తొటిట్తో
సహాపోతపోశారు.

4 అది 12 ఎదుద్ బొమమ్ల మీద నిలబడింది. మూడు ఎదుద్ లు
ఉతత్రం పు,మూడు పడమర పు,మూడు ద ణం పు,మూడు
తూరుప్ పుకు ఉనాన్యి. ఆ సరసుస్ తొటిట్ని వాటి న నిలబెటాట్ రు.
వాటి వెనక భాగాలు అనీన్ లోపలికి తిరిగి ఉనాన్యి. 5దాని మందం
బెతెత్డు. దాని అంచు ఒక గినెన్ అంచులాగా ఉండి తామరపువువ్ను
పోలి ఉంది. దానిలోదాదాపు 66,000 లీటరల్ నీరు పడుతుంది.

6సొలొమోను ఇంకాదహనబలులుగాఅరిప్ంచేవాటిని కడగటానికి
కుడి పున ఐదు, ఎడమ పున ఐదు మొతత్ం పది సాన్నపు
గంగాళాలు చేయించాడు. అయితే సరసుస్ తొటిట్లోని నీళళ్తో కేవలం
యాజకులుమాతమేతమను శుదిధ్ చేసుకుంటారు.

7అతడుతనకు అందిననమూనాసూచనలపకారంపదిబంగారు
దీపసత్ంభాలను చేయించి,దేవాలయంలోకుడి పుఐదు,ఎడమ పు
ఐదు నిలబెటాట్ డు. 8అలాగే 10బలల్లు చేయించిదేవాలయంలోకుడి
పుఐదు,ఎడమ పుఐదుఉంచాడు. అతడు100బంగారుతొటుల్
చేయించాడు. 9 అతడు యాజకులకు ఒక ఆవరణనూ ఇతరులకి
దానికంటే విశాల న ఆవరణనూ తలుపులతో సహా చేయించి ఆ
తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించాడు. 10 సరసుస్ తొటిట్ని తూరుప్
పున కుడి పకక్గాముఖానిన్ ద ణం పుకు తిపిప్ ఉంచాడు.
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11 హ రాము పాతలనూ బూడిదెనూ ఎతత్డానికి చేటలనూ
తొటల్నూ చేశాడు. సొలొమోనురాజుఆజఞ్ పకారం దేవునిమందిరానికి
చేయాలిస్న పనంతా హ రాము పూరి చేశాడు. 12దాని వివరాలు,
రెండు సత్ంభాలు, వాటి పళాళ్లు, వాటి న ఉంచడానికి పీటలు,
వాటి పళాళ్లు, ఆ సత్ంభాల న రెండు పళాల్ లను కపప్డానికి రెండు
అలిల్కలు, 13 ఆ సత్ంభాల న రెండు పళాల్ లను కపేప్ అలిల్క, దానికి
రెండేసి వరసలోల్ నాలుగు వందల దానిమమ్ పండుల్ . 14 మటుల్ ,
వాటి న తొటెట్లు, 15 సరసుస్ తొటిట్ , దాని కింద ఉనన్ పనెన్ండు
ఎదుద్ లు, 16పాతలు, బూడిద ఎతత్డానికి చేటలు, ముండల్ కొంకులు
మొద నవి. వీటిని హ రాము సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారం
యెహోవామందిరం కోసం మిలమిలమెరిసే ఇతత్డితో చేశాడు.

17 రాజు వాటిని యొరాద్ ను దానంలో సుకోక్తుకు జెరేదాతాకు
మధయ్ బంకమటిట్ నేలలో పోత పోయించాడు. 18 తన దగగ్ర ఉనన్
తూయలేనంత ఇతత్డితో సొలొమోను ఈ వసుత్ వులను పెదద్ సంఖయ్లో
చేయించాడు. 19దేవునిమందిరానికికావలసినవసుత్ వులూ బంగారు
పీఠమూ సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచే బలల్లూ, 20 వాటి గురించి అతడు
పొందినసూచనలపకారం గరభ్గుడిముందు వెలుగుతూఉండడానికి
పశసత్ న బంగారు దీపసత్ంభాలూ, 21 పుషాప్లూ, పమిదలూ
కతెత్రలూ పటుట్ కారులూ తొటెట్లూ గినెన్లూ ధూపకలశాలూ వీటనిన్టినీ
సొలొమోను మేలిమి బంగారంతో చేయించాడు. 22 మందిర
దావ్రం లోపలి తలుపులూ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లోపలి తలుపులూ
దేవాలయపుతలుపులూ అనీన్ బంగారంతో చేయించాడు.

5
1సొలొమోను యెహోవా మందిరానికి తాను చేయించిన పనంతా

పూరి చేసి, తన తండి దావీదు పతిషిఠ్ ంచిన వెండినీ బంగారానీన్
వసుత్ వులనిన్టినీ దేవునిమందిరం ధనాగారాలోల్ ఉంచాడు.
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మందసానిన్ దేవాలయానికి తీసుకురావడం
5:2; 6:11; 1రాజులు 8:1-21

2 తరువాత సొలొమోను యెహోవా నిబంధన మందసానిన్
సీయోను అనే దావీదు పటట్ణం నుండి తెపిప్ంచడానికి
ఇశాయేలీయుల పెదద్లనూ ఇశాయేలీయుల వంశాలకు అధికారు న
గోతాల పెదద్లందరినీయెరూషలేములో సమావేశపరిచాడు.

3 ఏడవ నెలలో పండగ జరిగే సమయానికి ఇశాయేలీయులంతా
రాజు దగగ్రికి వచాచ్రు. 4ఆ పెదద్లంతా వచిచ్న తరువాత లేవీయులు
మందసానిన్ ఎతుత్ కునాన్రు. 5సొలొమోను రాజు, ఇశాయేలీయుల
సమాజమంతా సమావేశ , లెకిక్ంచ లేననిన్ గొరెలనూ పశువులనూ
బలిగా అరిప్ంచారు.

6 లేవీయులు, యాజకులు కలిసి, మందసానిన్, సమాజపు
గుడారానీన్ దానిలోఉండే పతిషిఠ్త వసుత్ వులనిన్టినీ తీసుకువచాచ్రు.
7యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ గరాభ్లయ న అతి
పరిశుదధ్సథ్లంలో కెరూబుల రెకక్ల కిందఉంచారు. 8మందసంఉండే
సథ్లానికి గా కెరూబులు తమ రెండు రెకక్లనూ చాపి మందసానీన్
దానిమోత కరలనూ కపాప్యి.

9మోతకరల కొనలు గరాభ్లయం ఎదుట ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లం లో
కనబడేటంత పొడవుగా ఉనాన్యి గానీ అవి బయటికి కనబడలేదు.
ఇపప్టి వరకూ అవి అకక్డే ఉనాన్యి. 10 ఇశాయేలీయులు
ఐగుపులోనుండి వెళిల్న తరవాత యెహోవా హోరేబులో వారితో
నిబంధన చేసినపుప్డు మోషే ఆ మందసంలో ఉంచిన రెండు
రాతిపలకలు తపప్ దానిలో ఇంకేమీ లేవు.

11 యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లం నుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు
అకక్డ సమావేశ న యాజకులంతా తమ వంతులతో నిమితత్ం
లేకుండా తమను తాము పతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు. 12ఆసాపు,హేమాను,
యెదూతూను, వారి కుమారులు, సహోదరులు, గాయకు న
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లేవీయులంతా, సనన్ని నార వసాలు ధరించి, తాళాలు, తంబురలు,
సితారాలు చేత పటుట్ కుని బలిపీఠానికి తూరుప్ పు నిలబడాడ్ రు.

13 వారితో బాటు 120 మంది బాకాలు ఊదే యాజకులు
నిలబడాడ్ రు. బూరలూదే వారూ గాయకులూ ఒకేసారి యెహోవాకు
కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సూత్ గానం చేసినపుప్డు యాజకులు
పరిశుదధ్సథ్లం నుండి బయటికి వెళిళ్ ఆ బాకాలతో తాళాలతో ఇతర
వాదాయ్లతో కలిసి గొంతెతిత్ “యెహోవాదయ గలవాడు. ఆయన కృప
నితయ్మూ ఉంటుంది” అనిసోత్ తం చేశారు.

14 అపుప్డు ఒక మేఘం యెహోవా మందిరానిన్ నింపింది.
యెహోవా తేజసుస్తో ఆ మందిరం నిండిపోవడం వలన సేవ
చేయడానికియాజకులు ఆ మేఘం దగగ్ర నిలబడలేక పోయారు.

6
1 అపుప్డు సొలొమోను “గాఢాంధకారంలో నేను నివసిసుత్ నాన్ను

అని యెహోవా సెలవిచాచ్డు. 2 అయితే నువువ్ ఎలల్కాలం
నివసించడానికి నితయ్ న సథ్లంగా నేనొక గొపప్ మందిరానిన్ నీ
కోసం కటిట్ంచాను” అనాన్డు. 3 తరువాత రాజు పజల పు
తిరిగి, ఇశాయేలీయుల సమాజం అంతా నిలబడి ఉండగా వారిని
దీవించాడు.

4 అతడు వారితో “నా తండి దావీదుకు పమాణం చేసి, దానిన్
సవ్యంగా నెరవేరిచ్న ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు సోత్ తం
కలుగు గాక. 5 ఆయన ‘నేను నా పజలను ఐగుపు దేశంలో
నుండి రపిప్ంచిన రోజు మొదలు నా నామం నిలిచి ఉండడానికి
ఒక మందిరం కటిట్ంచాలని నేను ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఏ పటట్ణానీన్
ఏరాప్టు చేసుకోలేదు, ఇశాయేలీయులనే నా పజల మీద అధిపతిగా
ఉండడానికి ఏ మనిషినీ నియమించ లేదు. 6 ఇపుప్డు నా నామం
నిలిచి ఉండడానికి యెరూషలేమునూ, నా పజలు ఇశాయేలీయుల
మీద అధిపతిగా ఉండడానికి దావీదునూ ఎనున్కునాన్ను’ అని
చెపాప్డు.
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7 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నామ ఘనత కోసం ఒక
మందిరానిన్ కటిట్ంచాలనన్ది నా తండి దావీదు హృదయ వాంఛ.
8 అయితే యెహోవా నా తండితో ‘నా నామ ఘనత కోసం మందిరం
కటాట్ లనన్ నీఉదేద్శంమంచిది. 9కానీనువువ్ ఆమందిరానిన్ కటట్డానికి
వీలు లేదు. నీకు పుటట్బోయే కుమారుడు నా నామానికి ఆ మందిరం
కడతాడు’ అని చెపాప్డు.

10యెహోవాఅపుప్డుచెపిప్నతనమాటనుఇపుప్డునెరవేరాచ్డు.
యెహోవా సెలవు పకారం నేను నా తండి దావీదు సాథ్ నంలో రాజు
సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు
మందిరం కటిట్ంచాను. 11 ఇశాయేలీయులతో యెహోవా చేసిన
నిబంధనకు గురుగా ఉనన్ మందసానిన్ దానిలో ఉంచాను” అని
చెపాప్డు.

సొలొమోను పతిషట్ పారథ్న
6:12-40; 1రాజులు 8:22-53
6:41-42; కీర 132:8-10

12 తరవాత ఇశాయేలీయులంతా సమావేశ చూసుత్ ండగా
యెహోవా బలిపీఠం ముందు నిలబడి తన చేతులు చాపి పారథ్న
చేశాడు.

13సొలొమోను తాను చేయించిన ఐదు మూరల పొడవు, ఐదు
మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ ఉనన్ ఇతత్డి వేదికను
ఆవరణంలో పెటిట్ంచాడు. దాని మీద నిలబడి, సమావేశ న
ఇశాయేలీయులందరిఎదుటామోకరించి,ఆకాశం పుచేతులుచాపి
ఇలాపారిథ్ంచాడు.

14 “యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా, హృదయ పూరవ్కంగా
నినున్ అనుసరించే నీ భకుల పటల్ నీ నిబంధనను నెరవేరుసూత్
కృప చూపే నీలాంటి దేవుడు ఆకాశాలోల్ గానీ, భూమి మీద గానీ
లేడు. 15 నీ సేవకుడు, నా తండి అయిన దావీదుతో నువువ్
చేసిన వాగాద్ నం నిలబెటుట్ కునాన్వు. నువువ్ పమాణం చేసి దానిన్
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నెరవేరాచ్వు. ఈ రోజు మేము దానిన్ కళాళ్రా చూసుత్ నాన్ము.
16 ‘నువువ్ నడుచుకునన్టుట్ నీ కుమారులు కూడా పవరించి, నా
ధరమ్శాసం పకారం నడుచుకుంటే ఇశాయేలీయుల సింహాసనం మీద
కూరుచ్ని పాలించేవాడు నా సనిన్ధిలో నీకుండకుండా పోడు’ అని
నీవు నీ సేవకుడు, నా తండి అయినదావీదుతో సెలవిచిచ్నమాటను
ఇశాయేలీయుల దేవా,యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్.

17యెహోవా,నువువ్నీసేవకుడుదావీదుకిచిచ్నవాగాద్ నం ఇపుప్డు
సిథ్రపడుతుంది గాక. 18 దేవుడు మనుషులతో కలిసి ఈ భూమి
నివసిసాత్ డా? ఆకాశ మహాకాశాలు నీకు సరిపోవే? నేను కటిట్న
ఈ మందిరం సరిపోతుందా? 19 దేవా, యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ
సనిన్ధిలో చేసే ఈ పారథ్ననూ వినన్పానీన్ మనిన్ంచు. నీ సేవకుడిని,
నేను చేసే పారథ్ననూ, నా మొరనూ ఆలకించు. 20 నీ సేవకులు
ఈ సథ్లం లో చేసే వినన్పాలు వినడానికి, ‘నా నామానిన్ అకక్డ
ఉంచుతాను’అనినువువ్వాగాద్ నంచేసినసథ్లంలోఉనన్ఈమందిరం
మీద నీ కనుదృషిట్ దివారాతులు నిలుసుత్ ంది గాక. 21నీ సేవకుడు, నీ
ఇశాయేలు పజలు ఈ మందిరం పుకు తిరిగి చేయబోయేపారథ్నలు
ఆలకించు, అవును, నువువ్ నివసిసుత్ నన్ పరలోకం నుండి ఆలకించి,
వారిపాపాలను కష్మించు.

22ఎవ నాతనపొరుగువాడిపటల్ తపుప్ చేసినపుప్డు అతనిచేత
పమాణం చేయించడానికి ఈ మందిరంలోని నీ బలిపీఠం ఎదుటికి
వచిచ్నపుప్డు, 23 నువువ్ పరలోకం నుండి విని, నీ దాసులకు
నాయ్యం తీరుచ్. హాని చేసినవాడి తల కి శికష్ రపిప్ంచు. నీతిపరుని
నీతి చొపుప్న వాడికి దయచేసి, అతని నీతిని సిథ్రపరచు.

24 నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నీ ఎదుట పాపం చేయడం
వలన తమ శతువులను ఎదిరించి నిలవలేక నీ దగగ్రకి తిరిగి వచిచ్
నీ నామానిన్ ఒపుప్కుని, ఈ మందిరంలో నీ సనిన్ధిలో పారిథ్ంచి
వేడుకునన్పుప్డు, 25 పరలోకం నుండి నువువ్ విని, నీ పజలు చేసిన
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పాపానిన్ కష్మించి,వారికి,వారిపూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న దేశానికివారిని
మళీల్ రపిప్ంచు.

26 వారు నీ దృషిట్కి పాపం చేయడం వలన ఆకాశం మూసుకు
పోయి వరష్ం కురవనపుప్డు, వారు ఈ సథ్లం లో పారథ్న చేసి
నీ నామానిన్ ఒపుప్కుని, నువువ్ కలిగించిన బాధలో వారు తమ
పాపాలను విడిచిపెటిట్ తిరిగితే 27పరలోకంలోఉనన్ నువువ్ ఆలకించి,
నీ సేవకులు, నీ పజలు అయిన ఇశాయేలీయులు చేసిన పాపానిన్
కష్మించి, వారు నడవాలిస్న మంచిమారగ్ం వారికి బోధించి, నువువ్ నీ
పజలకి సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్న నీ దేశంలో వరష్ం కురిపించు.

28దేశంలో కరువు,తెగులు కనబడినపుప్డూఅగిగ్ తెగులు,బూజు,
తగిలినపుప్డూ మిడతలు, చీడపురుగులు దాడి చేసినపుప్డూ,
లేదా శతువులు ఇశాయేలు పజల పటట్ణాలను ముటట్డించినపుప్డూ
అరిషట్ం, వాయ్ధి సోకినపుప్డూ 29 ఏ ఒకక్డు గానీ, నీ పజ న
ఇశాయేలీయులంతా గానీ హృదయంలో బాధ, కషట్ం అనుభవిసూత్
ఉండి,ఈమందిరం పు చేతులు చాపి చేసే విజాఞ్ పనలూ పారథ్నలూ
నీ నివాస సథ్ల న పరలోకం నుండి నువువ్ ఆలకించి వారిని
కష్మించు.

30 మా పూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న ఈ దేశంలో వారు తమ
జీవితకాలమంతానీపటల్ భయభకులు కలిగి 31నీమారాగ్ లోల్ నడిచేలా
వారి హృదయాలను ఎరిగిన నువువ్ వారి పవరనకు తగిన పతిఫలం
దయచెయియ్. ఎందుకంటే నీవొకక్డివే మానవుని హృదయానిన్
ఎరిగిన వాడివి.

32ఇశాయేలీయులనేనీపజలకు సంబంధం లేనిఅనుయ్లు నీగొపప్
నామం గూరీచ్ నీ బాహ బలం గూరీచ్ చాచిన నీ చేతులను గూరీచ్
విని, దూరదేశం నుండి ఈ మందిరానికి వచిచ్ వేడుకుంటే, 33 నీ
నివాస న పరలోకం నుండి నువువ్ వారి పారథ్న అంగీకరించి, ఆ
అనుయ్లు నినున్ అడిగిన దానిన్ వారికి అనుగహించు. తదావ్రా నీ
పజ న ఇశాయేలీయులు తెలుసుకునన్టుట్ గా ఈ భూపజలంతా నీ
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నామానిన్ తెలుసుకుని, నీలో భయభకులు కలిగి, నేను కటిట్న ఈ
మందిరానికి నీ నామం పెటాట్ వని గహిసాత్ రు.

34 నీ పజలు నువువ్ పంపిన మారగ్ంలో తమ శతువులతో
యుదాధ్ నికి బయలుదేరి, నువువ్ ఏరప్రచుకునన్ ఈ పటట్ణం పూ నీ
నామానికినేను కటిట్ంచినఈమందిరం పూచూసివేడుకునన్పుప్డు,
35పరలోకం నుండి నువువ్వారివినన్పానీన్,పారథ్ననూఆలకించివారి
పనులోల్ వారికి సహాయం చెయియ్.

36పాపం చేయనివాడెవడూ లేడు కాబటిట్ వారు నీకు వయ్తిరేకంగా
పాపం చేసినపుప్డు నువువ్ వారి మీద ఆగహించి, శతువుల చేతికి
వారిని అపప్గిసేత్, ఆ శతువులు వారిని దూరంగా లేక దగగ్రగా ఉనన్
తమ దేశాలకు పటుట్ కు పోయినపుప్డు, 37 వారు చెరగా వెళిళ్న
ఆ దేశంలో బుదిధ్ తెచుచ్కుని పశాచ్తాత్ ప పడి ‘మేము పాపం చేసి,
దోషులమయాయ్ం, మేము భకిహీనంగా నడిచాం’ అని ఒపుప్కుని
38తాము చెరలో ఉనన్ దేశంలో తమపూరణ్హృదయంతోపూరాణ్ తమ్తో
నీ పు తిరిగి, తమపూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న తమ దేశం పూ నువువ్
కోరుకునన్ ఈ పటట్ణం పూ నీ నామఘనత కోసం నేను కటిట్ంచిన
ఈ మందిరం పూ మనసుస్ తిపిప్ వేడుకుంటే 39 నీ నివాస న
పరలోకం నుండి నువువ్ వారి వినన్పానీన్, పారథ్ననీ ఆలకించి, వారి
పని జరిగించి, నీకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేసిన నీ పజలను కష్మించు.

40నాదేవా,ఈసథ్లంలోచేసేపారథ్నల నీ దృషిట్ ఉంచు. దానిన్ నీ
చెవులు ఆలకించనీ. 41నా దేవా, యెహోవా, శకికి ఆధారభూత న
నీ మందసంతో సహా లేచి రా. నీ విశాంతి సథ్లం లో పవేశించు. దేవా
యెహోవా, నీయాజకులు రకష్ణ వసాలు ధరించుకుంటారు గాక. నీ
భకులు నీ మేలును బటిట్ సంతోషిసాత్ రు గాక. 42 దేవా యెహోవా,
నీ చేత అభిషేకం పొందిన వాని నుండి నీ ముఖం తిపుప్కోవదుద్ . నీ
భకుడు దావీదుకు నువువ్ వాగాద్ నం చేసిన కృపలను మరచిపోవదుద్ .”
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7
దేవాలయం పతిషట్
7:1-10; 1రాజులు 8:62-66

1 సొలొమోను తన పారథ్న ముగించగానే ఆకాశం నుండి అగిన్
దిగి దహనబలులనూ ఇతర బలులనూ దహించివేసింది. యెహోవా
తేజసుస్ మందిరానిన్ పూరిగా నింపింది. 2 యెహోవా తేజసుస్తో
మందిరం నిండిపోవడం వలన యాజకులు అందులో పవేశించలేక
పోయారు.

3 అగీన్ యెహోవా తేజసూస్ మందిరం కి దిగటం చూసి
ఇశాయేలీయులంతా సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి “యెహోవా దయ
గలవాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది” అంటూ ఆయనను
ఆరాధించి సుత్ తించారు. 4రాజూ, పజలూ కలిసి యెహోవాముందు
బలులు అరిప్ంచారు. 5సొలొమోను రాజు 22,000 పశువులనూ 1,
20,000గొరెలనూ బలులుగా అరిప్ంచాడు. రాజు, పజలు,అందరూ
కలిసి దేవుని మందిరానిన్ పతిషిట్ంచారు. 6యాజకులు తమ తమ
సేవా సథ్లాలోల్ నిలిచారు. లేవీయులు “యెహోవా కృప నితయ్మూ
నిలుసుత్ ంది” అంటూ దేవుణిణ్ సుత్ తించడానికి దావీదు ఏరాప్టు చేసిన
యెహోవా గీతాలు పాడుతూ, వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ ఉనాన్రు.
యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలబడి బూరలు ఊదుతూ ఉంటే,
ఇశాయేలు పజలంతా నిలబడి ఉనాన్రు.

7సొలొమోనుతాను చేయించిన ఇతత్డి బలిపీఠం దహనబలులకూ
వేదాయ్లకూ కొవువ్కూ సరిపోక పోవడం వలన యెహోవా మందిరం
ముందుఉనన్మధయ్ఆవరణానిన్పతిషిఠ్ ంచి,అకక్డదహనబలులనూ
శాంతి బలిపశువుల కొవువ్నూ అరిప్ంచాడు. 8 సొలొమోను,
అతనితో కూడా హమాతు సరిహదుద్ నుండి ఐగుపు నది వరకూ
ఉనన్ దేశం నుండి గొపప్ సమూహంగా వచిచ్న ఇశాయేలీయులందరూ
ఏడు రోజులు పండగ ఆచరించారు. 9 ఎనిమిదో రోజు వారు
పండగ ముగించారు. ఏడు రోజులూ బలిపీఠానిన్ పతిషిట్సూత్ పండగ
ఆచరించారు.
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10ఏడవనెలఇర మూడోరోజునసొలొమోనుదావీదుకు,తనకు,
తన పజలు ఇశాయేలీయులకుయెహోవాచేసినమేలుల విషయంలో
సంతోషిసూత్ , మనసులో ఆనందపడుతూ, ఎవరి గుడారాలకు వారిని
వెళళ్మని పజలకి అనుమతినిచిచ్ పంపేశాడు.

దేవుడు సొలొమోనుకు కనిపించడం
7:11-22; 1రాజులు 9:1-9

11 ఆ విధంగా సొలొమోను యెహోవా మందిరానిన్, రాజనగరానిన్
కటిట్ంచి, యెహోవా మందిరంలో, తన నగరంలో చేయాలని తాను
ఆలోచించిన దానంతటినీ ఏ లోపమూ లేకుండా నెరవేరిచ్ పని
ముగించాడు.

12 అపుప్డు యెహోవా రాతి వేళ సొలొమోనుకు పతయ్కష్ ఈ
విధంగా చెపాప్డు “నేను నీ వినన్పానిన్ అంగీకరించి ఈ సథ్లానిన్
నాకు బలులు అరిప్ంచే మందిరంగా కోరుకునాన్ను. 13 నేను
ఆకాశానిన్ మూసివేసి వాన కురవకుండా చేసినపుప్డూ, దేశానిన్
నాశనంచేయడానికిమిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డూ,నాపజలమీదికి
తెగులు రపిప్ంచినపుప్డూ, 14నా పేరు పెటుట్ కునన్ నా పజలు తమని
తాము తగిగ్ంచుకుని, పారథ్న చేసి, ననున్ వెతికి, తమ దుషట్తావ్నిన్
విడిచి ననున్ వేడుకుంటే, నేను పరలోకం నుండి వారి పారథ్న విని,
వారిపాపానిన్ కష్మించి,వారి దేశానిన్ సవ్సథ్పరుసాత్ ను. 15ఈసథ్లం లో
చేసే పారథ్న మీద నా దృషిట్ ఉంటుంది, నా చెవులు దానిన్ వింటాయి.
16నాపేరు ఈమందిరానికి నితయ్మూ ఉండేలా నేను దానిన్ కోరుకుని
పరిశుదధ్పరిచాను. నా కనులు, నా మనసుస్ నితయ్ం దాని మీద
ఉంటాయి. 17నీ తండి దావీదు నడుచుకునన్టుట్ నువువ్ కూడానాకు
అనుకూలంగాపవరించి, నేను నీకాజాఞ్ పించినదానంతటినీజరిగించి,
నా కటట్డలనీ నానాయ్యవిధులనీ అనుసరిసేత్, 18ఇశాయేలీయులను
పాలించడానికి నీ సంతతి వాడు ఒకడు నీకుండకుండా పోడు, అని
నేను నీ తండి దావీదుతో చేసిన నిబంధనను అనుసరించి నేను నీ
రాజయ్ సింహాసనానిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను.
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19 అయితే మీరు దారి తొలగి, నేను మీకు నియమించిన
కటట్డలనూ ఆజఞ్లనూ విడిచిపెటిట్ , ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించి
వాటిని పూజిసేత్, 20 నేను మీకిచిచ్న నా దేశంలోనుండి మిమమ్లిన్
పెళళ్గించి, నా నామం కోసం నేను పరిశుదధ్పరచిన ఈ మందిరానిన్
నా సనిన్ధి నుండి తీసేసి, సమసత్ జాతులోల్ దానిన్ సామెతకు,
ఎగతాళికీ కారణంగా చేసాత్ ను. 21 అపుప్డు గొపప్ పేరు పొందిన
ఈ మందిరం పకక్గా వెళేళ్వారంతా విసమ్యం చెంది, ‘యెహోవా
ఈ దేశానికీ మందిరానికీ ఎందుకిలా చేశాడు?’ అని అడుగుతారు.
22అపుప్డుమనుషులు, ‘ఈదేశ పజలు తమపూరివ్కులను ఐగుపు
దేశం నుండి రపిప్ంచిన తమ దేవుడు యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఇతర
దేవుళళ్ను వెంబడించి వాటిని పూజించారు కాబటిట్ యెహోవా ఈ
విపతుత్ నంతటినీ వారిమీదకి రపిప్ంచాడు’ అని చెబుతారు.”

8
సొలొమోను ఇతర ఘన కారాయ్లు
8:1-8; 1రాజులు 9:10-28

1 సొలొమోను యెహోవా మందిరానిన్, తన అంతఃపురానీన్
కటిట్ంచడానికి 20 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. ఆ తరవాత 2 హీరాము
తనకిచిచ్న పటట్ణాలను సొలొమోను తిరిగి కటిట్ంచి వాటిలో
ఇశాయేలీయులు నివాసం ఉండేలా చేశాడు.

3 తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా దాడి చేసి దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. 4 అరణయ్ పాంతంలో ఉండే తదోమ్రుకు,
హమాతు దేశంలో ఖజానా ఉంచే పటట్ణాలనిన్టికీ పాకారాలు
కటిట్ంచాడు. 5 ఇంకా అతడు ఎగువ బేత్ హోరోను, దిగువ బేత్ 
హోరోను పటట్ణాలకి పాకారాలు, దావ్రాలు, అడడ్గడలు కటిట్ంచాడు.
6బాలాతునూ, తనకునన్ ధానయ్ం నిలవచేసే ఊళళ్నూ, తన రథాలు,
గురపు రౌతులు ఉండడానికి పటట్ణాలనూ కటిట్ంచాడు. ఇంకా
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యెరూషలేములో, లెబానోనులో, తాను పాలించే దేశాలనిన్టిలో
తనకు నచిచ్న రీతిలో పటాట్ ణాలనిన్టినీసొలొమోను కటిట్ంచాడు.

7 ఇశాయేలీయులకు చెందని హితీత్యులు, అమోరీయులు,
పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు అనే వారందరిలో
మిగిలి ఉనన్ వారిని 8 ఇశాయేలీయులు నాశనం చేయకుండా
విడిచిపెటిట్న వివిధ జాతుల పజలనూ సొలొమోను ఇపప్టి వరకూ
తనకు కటుట్ బానిసలుగా చేసుకునాన్డు.

9 అయితే ఇశాయేలీయులోల్ ఒకక్ణిణ్ కూడా సొలొమోను తన
దగగ్ర పనిచేయడానికి దాసుడుగా నియమించుకోలేదు. వారిని
నికులుగా, పధానులుగా, తన నాయ్ధిపతులుగా రథాలకీ గురపు
రౌతులకీ అధిపతులుగా నియమించాడు. 10వీరిలోసమరుధ్ న 250
మందిసొలొమోనురాజుకిందఅధిపతు పజలమీదఅధికారులుగా
ఉనాన్రు.

11 “ఇశాయేలీయులరా నదావీదు పటట్ణంలోనాభారయ్ నివాసం
చేయకూడదు. యెహోవామందసంఉనన్సథ్లాలుపవిత నవి”అని
చెపిప్, సొలొమోను ఫరో కుమారెను దావీదు పటట్ణం నుండి తాను
ఆమె కోసం కటిట్ంచిన నగరానికి తీసుకు వచాచ్డు.

12అపప్టినుండి సొలొమోను తాను మంటపం ముందు కటిట్ంచిన
యెహోవా బలిపీఠం మీద దహనబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్డు.
13 అతడు అనుదిన ఏరాప్టు పకారం మోషే ఇచిచ్న ఆజఞ్ను బటిట్
విశాంతి దినాలోల్ , అమావాసయ్ రోజులోల్ , సంవతస్రానికి మూడు
సారుల్ జరిగే నియామక పండగ రోజులోల్ , అంటే పొంగని రొటెట్ల
పండగ, వారాల పండగ, పరణ్శాలల పండగ రోజులోల్ యెహోవాకు
దహనబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్డు.

14 అతడు తన తండి దావీదు జారీ చేసిన ఆజఞ్లననుసరించి
వారి వారి సేవా కారాయ్లు చేయడానికి వారి వారి వంతుల పకారం
యాజకులనూ, కటట్డను అనుసరించి పతి రోజూయాజకులముందు
సుత్ తి చేయడానికీ ఉపచారం చేయడానికీ వారి వంతుల పకారం
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లేవీయులనూ పతి దావ్రం దగగ్రా కాపలా ఉండడానికి వారి వంతుల
పకారందావ్రపాలకులనూనియమించాడు. వసేవకుడుదావీదుఆ
విధంగానే ఆజాఞ్ పించాడు. 15ఏ విషయం గూరిచ్ అయినా, ఖజానాల
గూరిచ్ అయినా రాజు యాజకులకు, లేవీయులకు చేసిన ఏరాప్టు
పకారం వారు అనిన్ విషయాలూ జరిగించేవారు.

16 యెహోవా మందిరానికి పునాది వేసిన రోజు నుండి అది
పూరయేయ్ వరకూ సొలొమోను ఆ పని సంపూరణ్ంగా చేయించాడు. ఆ
విధంగాయెహోవామందిరం పని సమాపత్మయియ్ంది. 17సొలొమోను
ఎదోము దేశపు సముద తీరంలో ఉనన్ ఎసోనెగ్బెరుకు, ఏలతుకు
వెళాళ్డు. 18హీరాము తన పనివారి దావ్రా ఓడలనూ ఓడ నడిపే
పుణయ్ం గల పనివారిని పంపాడు. వీరు సొలొమోను పనివారితో
కలిసి ఓఫీరుకు వెళిళ్ అకక్డనుండి 900 మణుగుల బంగారానిన్ ఆ
ఓడల ఎకిక్ంచుకుని సొలొమోను రాజు కోసం తీసుకు వచాచ్రు.

9
షేబ దేశపు రాణిసొలొమోను సందరశ్న
9:1-12; 1రాజులు 10:1-13

1 షేబ రాణి సొలొమోను గొపప్తనం గూరిచ్ విని కిల్షట్ న
పశన్లతో అతనిని పరీ ంచాలని, గొపప్ పరివారంతో, సుగంధ
దవాయ్లు, విసాత్ ర న బంగారం, పశసత్ న రతాన్లు ఒంటెల
మీద ఎకిక్ంచుకుని యెరూషలేముకు వచిచ్ంది. ఆమె సొలొమోను
దగగ్రికి వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయాలనిన్టి గురించి అతనితో
మాటలాడింది. 2సొలొమోను ఆమె పశన్లనిన్టినీ ఆమెకు విడమరిచ్
చెపాప్డు. అతడు ఆమెకు జవాబు చెపప్లేని గూఢ న మాట ఏదీ
లేకపోయింది.

3 షేబ రాణి సొలొమోను జాఞ్ నానీన్ అతడు కటిట్ంచిన నగరానీన్
4 అతని భోజనపు బలల్ మీది పదారాధ్ లు, అతని అధిపతులు
కూరుచ్ండడం, అతని సేవకులు కనిపెటట్డం, వారి వసాలు, అతనికి
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గినెన్లందించేవారు, వారి వసాలు, యెహోవా మందిరంలో అతడు
అరిప్ంచే దహన బలులు, వీటనిన్టినీ చూసినపుప్డు, ఆమె ఎంతో
విసమ్యానికి గు ంది.

5 ఆమె రాజుతో “నీ పనులను గురించీ, నీ జాఞ్ నం గురించీ నేను
నా దేశంలో వినన్ సమాచారం నిజ నదే గాని, నేను వచిచ్ నా
కళాళ్రా చూసేటంత వరకూ వారి మాటలు నమమ్లేదు. 6 నీ గొపప్
జాఞ్ నం గూరిచ్ సగ నా వారు నాకు చెపప్లేదు. నినున్ గూరిచ్ నేను
వినన్దాని కంటే నీ కీరి ఎంతో ఎకుక్వగా ఉంది. 7 నీ సేవకులెంత
భాగయ్వంతులు! ఎలల్కాలం నీ సనిన్ధిలో ఉండి నీ జాఞ్ న సంభాషణ
వింటూ ఉండే నీ సేవకులు ఎంత ధనుయ్లు. 8 నీ దేవు నయెహోవా
సనిన్ధిలో రాజుగా ఆయన సింహాసనం మీద ఆసీనుడయేయ్ విధంగా
నీ న అనుగహం చూపినందుకు నీ దేవు న యెహోవాకు సోత్ తాలు
కలుగు గాక. ఇశాయేలీయులను నితయ్మూ సిథ్రపరచాలనన్ దయగల
ఆలోచన నీ దేవునికి కలగడం వలల్నే నీతినాయ్యాలు జరిగించడానికి
ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించాడు” అని చెపిప్ంది.

9 ఆమె రాజుకు 4,000 కిలోగాముల బంగారానిన్, విసాత్ ర న
సుగంధ దవాయ్లనూ రతాన్లనూ ఇచిచ్ంది. షేబదేశపు రాణి
సొలొమోను రాజుకి ఇచిచ్న సుగంధ దవాయ్లతో మరేదీ సాటి
రాదు. 10 అంతే కాక, ఓఫీరు నుండి బంగారం తెచిచ్న హీరాము
పనివారూ సొలొమోను పనివారూ అకక్డి నుంచి గంధం మానులు,
పశసత్ న రతాన్లు కూడా తెచాచ్రు. 11 ఆ గంధం కొయయ్లతో
రాజు యెహోవా మందిరానికి, రాజనగరానికి మెటూల్ , గాయకులకి
తంబురలూ సితారాలూ చేయించాడు. అటువంటి చెకక్డపు పని
అంతకు ముందుయూదా దేశంలో ఎవవ్రూ చూడలేదు.

12షేబదేశపురాణిరాజుకుతీసుకు వచిచ్నవాటికిఅతడిచిచ్నపతి
బహ మానాలు కాక ఆమె ఇషట్పడి అడిగిన వాటనిన్టినీ సొలొమోను
ఆమెకిచాచ్డు. ఆతరువాతఆమెతన సేవకులతోతన దేశానికి తిరిగి
వెళిల్పోయింది.
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సొలొమోను సంపద, జఞ్నం
9:13-28; 1రాజులు 10:14-29; 2దిన 1:14-17

13 సుగంధ దవాయ్లు అమేమ్ వరకులు, ఇతర వరకులు తీసుకొచేచ్
బంగారం కాకసొలొమోనుకు పతి సంవతస్రం వచేచ్ బంగారం బరువు
23 వేల కిలోలు. 14 అరబుబ్ దేశపు రాజులు, దేశాధిపతులు
కూడా సొలొమోను దగగ్రికి బంగారం, వెండి తీసుకు వచాచ్రు.
15సొలొమోనురాజుబంగారానిన్సాగగొటిట్ 200డాళ ళ్చేయించాడు.
ఒకొక్కక్ డాలుకు ఆరు కిలోగాముల బంగారం పటిట్ంది. 16సాగగొటిట్న
బంగారంతో 300 కవచాలు చేయించాడు. ఒకొక్కక్ కవచానికిమూడు
కిలోగాముల బంగారం పటిట్ంది. వాటిని రాజు లెబానోను అరణయ్ంలో
ఉనన్ తన అంతఃపురంలో ఉంచాడు.

17సొలొమోను రాజు దంతంతో ఒక గొపప్ సింహాసనం చేయించి
మేలిమి బంగారంతో దానిన్ పొదిగించాడు. 18ఆ సింహాసనానికి ఆరు
బంగారు మెటుల్ ఉనాన్యి. సింహాసనానికి బంగారు పాదపీఠం కటిట్
ఉంది. కూరుచ్నే చోటికి రెండు పులా చేతి ఊతలునాన్యి. ఊతల
దగగ్ర రెండు సింహాలునాన్యి. 19ఆ ఆరు మెటల్ మీద రెండు పులా
12 సింహాల ఆకారాలు నిలబడి ఉనాన్యి. మరి ఏ రాజయ్ంలోనూ
అలాటి పని ఎవరూ చేసి ఉండలేదు.

20 సొలొమోను రాజుకునన్ పానపాతలనీన్ బంగారంతో చేసినవే.
లెబానోను అరణయ్ం అంతఃపురంలో ఉనన్ వసుత్ వులనీన్ కూడా
బంగారంతో చేశారు. హీరాము పంపిన పనివారితో కలిసి రాజు
ఓడలు తరీష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రాలకు ఒకసారి బంగారం,
వెండి, ఏనుగు దంతం, కోతులు, నెమళ ళ్ మొద న సరకులతో
వచేచ్వి. 21సొలొమోను కాలంలో వెండి అసలు లెకక్కు రాలేదు.

22సొలొమోను రాజు భూమి న రాజులందరికంటే ఐశవ్రయ్ంలో,
జాఞ్ నంలో అధికుడయాయ్డు. 23 దేవుడు సొలొమోను హృదయంలో
ఉంచిన జాఞ్ నోకులు వినడానికి భూరాజులంతా అతనిని దరిశ్ంచాలని
కోరేవారు. 24 ఒకొక్కక్రూ పతి సంవతస్రం వెండి, బంగారు
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వసుత్ వులు,వసాలు,ఆయుధాలు,సుగంధదవాయ్లు, గురాలు, కంచర
గాడిదలు కానుకలుగా తీసుకు వచాచ్రు.

25 సొలొమోనుకు రథాలు నిలిపి ఉంచే పటట్ణాలోల్ , తన దగగ్ర,
యెరూషలేములో, గురాలకు, రథాలకు 4,000 శాలలు ఉండేవి.
12,000 గురపు రౌతులు ఉండేవారు. 26 యూఫటిసు నది
మొదలుకుని ఫిలిషీయుల దేశం వరకూ, ఐగుపు సరిహదుద్ వరకూ
ఉనన్ రాజులందరి అతడు పరిపాలన చేశాడు. 27 సొలొమోను
యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్ రంగా, దేవదారు మానులను
షెఫేలా పదేశంలోఉనన్మేడివృ లంత విసాత్ రంగా ఉండేలాచేశాడు.
28 ఐగుపు నుండీ ఇతర అనిన్ దేశాల నుండీ సొలొమోనుకు గురాలు
సరఫరా అవుతూ ఉండేవి.

సొలొమోను మరణం, ఆయనవారసుడు
29సొలొమోను చేసిన కారాయ్లనిన్టి గూరిచ్ నాతాను పవక రాసిన

గంథంలో, షిలోనీయు న అహీయా రచించిన పవచన గంథంలో,
నెబాతు కొడుకు యరొబాము గూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్ ఇదోద్ గంథంలో రాసి
ఉంది. 30సొలొమోనుయెరూషలేములో ఇశాయేలీయులందరి మీద
40 సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు. 31 ఆ తరవాత సొలొమోను
తన పూరీవ్కులతో కనున్మూశాడు. అతనిని అతని తండి అయిన
దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతనికి బదులుగా అతని కొడుకు
రెహబాము రాజయాయ్డు.

10
రెహబాము రాజు
10:1-11:4; 1రాజులు 12:1-24

1 రెహబాముకు పటాట్ భిషేకం చేయడానికి ఇశాయేలీయులంతా
షెకెముకు చేరుకునాన్రు. రెహబాము షెకెముకు వెళాళ్డు.
2సొలొమోను రాజు దగగ్ర నుండి పారిపోయి ఐగుపులో నివసిసుత్ నన్
నెబాతుకొడుకుయరొబాముఅదివినిఐగుపునుండితిరిగివచాచ్డు.
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3 పజలు అతణిణ్ పిలిపించగా యరొబాము, ఇశాయేలువారు కలిసి
వచిచ్ రెహబాముతో “నీ తండి మా కాడిని బరువుగా చేశాడు.
4 నీ తండి నియమించిన కఠిన దాసాయ్నిన్, అతడు మా మీద
ఉంచిన బరు న కాడిని నువువ్ ఇపుప్డు తేలికగా చేసేత్ మేము నినున్
సేవిసాత్ ము” అనిమనవి చేశారు.

5 అందుకు అతడు “మీరు మూడు రోజుల తరవాత నా దగగ్రికి
రండి” అని వారితో చెపాప్డు. కాబటిట్ పజలు వెళిల్పోయారు.
6 అపుప్డు రెహబాము రాజు తన తండి సొలొమోను జీవించి
ఉండగా అతని ముందు నిలిచి సేవ చేసిన పెదద్లను పిలిపించి “ఈ
పజలకు ననేన్మి జవాబు చెపప్మంటారు? మీ సలహా ఏమిటి?”
అని వారిని అడిగాడు. 7 అందుకు వారు “నువువ్ ఈ పజల
పటల్ దయాదా ణాయ్లు చూపి వారితో మృదువుగా మాటాల్ డితే వారు
ఎపప్టికీ నీకు దాసులుగా ఉంటారు” అని అతనితో చెపాప్రు.

8 అయితే అతడు ఆ పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోసిపుచిచ్,
తనతో పెరిగి తన దగగ్ర ఉనన్ యువకులతో ఆలోచన చేశాడు.
9 అతడు “ ‘నీ తండి మామీద ఉంచిన కాడిని తేలిక చెయియ్’ అని
ననన్డిగిన ఈ పజలకి నేనేం జవాబు చెపాప్లని మీరు ఆలోచిసాత్ రో
చెపప్ండి” అని వారిని అడిగాడు. 10 అతనితో కూడా పెరిగిన
ఆ యువకులు అతనితో ఇలా అనాన్రు “ ‘నీ తండి మా కాడిని
బరువు చేశాడు, నువువ్ దానిన్ తేలిక చెయియ్’ అని నినున్ అడిగిన ఈ
పజలతో నువేవ్మి చెపాప్లంటే, ‘నాచిటికెన వేలు నా తండి నడుము
కంటే బరువు. 11నా తండి బరు న కాడి మీమీద మోపాడు గాని
నేను మీ కాడిని మరింత బరువు చేసాత్ ను. నా తండి చెరాన్కోలతో
మిమమ్లిన్ దండించాడు. నే తే మిమమ్లిన్ కొరడాలతో* దండిసాత్ ను’
అని చెపుప్.”

12 “మూడవ రోజున నా దగగ్రికి తిరిగి రండి” అని రాజు చెపిప్న
పకారం యరొబాము, పజలు మూడో రోజున రెహబాము దగగ్రకి

* 10:11 10:11 కొరడాలతో తేళళ్తో
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వచాచ్రు. 13 రెహబాము పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను తోసిపుచిచ్,
యువకులు చెపిప్న పకారం వారితో కఠినంగా జవాబిచాచ్డు.
14అతడు వారితో “నాతండిమీకాడిని బరువు చేశాడు,
నేను దానిన్ మరింత బరువు చేసాత్ ను.
నాతండిమిమమ్లిన్ చెరాన్కోలతో దండించాడు.
నే తేమిమమ్లిన్ కొరడాలతో† దండిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

15 యెహోవా షిలోనీయు న అహీయా దావ్రా నెబాతు కొడుకు
యరొబాముతో చెపిప్న తన మాటను సిథ్రపరచేలా దేవుని నిరణ్య
పకారం పజలు చేసిన మనవి రాజు ఆలకించలేదు. 16 రాజు తమ
మనవి అంగీకరించక పోవడం చూసి ఇశాయేలు పజలు, “దావీదులో
మాకుభాగమెకక్డఉంది? యెషష్యికుమారుడిలోమాకువారసతవ్ం
లేదు. ఇశాయేలుపజలారా,మీగుడారాలకివెళిళ్పోండి. దావీదూ,నీ
సంతతివారినినువేవ్ చూసుకో”అనిరాజుతోచెపిప్ ఎవరి గుడారానికి
వారు వెళిల్పోయారు.

17 అయితే యూదా పటట్ణాలోల్ నివసించే ఇశాయేలు వారిని
రెహబాము పరిపాలించాడు. 18రెహబామురాజువెటిట్ పనివారిమీద
అధికారి అయినహదోరాముని ఇశాయేలు వారి దగగ్రకి పంపించాడు.
కానీ వారు అతణిణ్ రాళల్తో చావగొటాట్ రు. అపుప్డు రెహబాము
రాజు తవ్రగా తన రథం ఎకిక్ యెరూషలేముకు పారిపోయాడు.
19 ఇశాయేలు వారు దావీదు సంతతి వారి మీద తిరుగుబాటు చేసి
ఇపప్టికీ వారికి లోబడకుండా ఉనాన్రు.

11
రెహబాము నిరిమ్ంచిన పాకారాలు

1 రెహబాము యెరూషలేముకు వచిచ్న తరవాత
అతడు ఇశాయేలు వారితో యుదధ్ం చేసి, రాజాయ్నిన్ తిరిగి

† 10:14 10:14 కొరడాలతో తేళళ్తో
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సంపాదించుకోడానికి యూదావారిలో నుండీ బెనాయ్మీనీయులోల్
నుండీ ఎనిన్క చేసిన 1, 80,000మంది నికులను సమకూరాచ్డు.

2అయితే దేవుని మనిషి షెమయాకు యెహోవావాకుక్ పతయ్కష్
ఈ విధంగా చెపాప్డు, 3 “నువువ్ వెళిళ్ యూదారాజు, సొలొమోను
కొడుకు అయిన రెహబాముతో, యూదాలో, బెనాయ్మీనీయుల
పాంతంలోఉండేఇశాయేలువారందరితోఈమాటచెపుప్, 4 ‘ఇదంతా
ఈ విధంగా జరిగేలా చేసింది నేనే’ అని యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు
కాబటిట్ మీ ఉతత్రలో ఉనన్ యూదా సోదరులతో యుదధ్ం చేయడానికి
బయలు దేరకుండామీరంతామీమీ ఇళళ్కి తిరిగి వెళళ్ండి.” కాబటిట్
వారుయెహోవామాటవినియరొబాముతోయుదధ్ం చేయడంమానేసి
తిరిగి వెళిల్పోయారు.

5 రెహబాముయెరూషలేములో నివాసముండియూదాపాంతంలో
పురాలకు పాకారాలు కటిట్ంచాడు. 6 అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము,
తెకోవ, 7 బేతూస్రు, శోకో, అదులాల్ ము, 8 గాతు, మారేషా, జీఫు,
9 అదోరయీము, లాకీషు, అజేకా, 10 జొరాయ్, అయాయ్లోను,
హెబోను అనేయూదా, బెనాయ్మీను పదేశాలోల్ పాకారాలు కటిట్ంచాడు.
11అతడు కోట దురాగ్ లను దృఢంగా చేసి, వాటిలో నాయ్ధికారులను
ఉంచి, వారికి ఆహారం, నూనె, దా రసం ఏరాప్టు చేశాడు.
12 వాటిలో డాళ ళ్, శూలాలు ఉంచి ఆ పటట్ణాలను శకివంతంగా
తయారు చేశాడు. యూదా వారు, బెనాయ్మీనీయులు అతని పు
నిలబడాడ్ రు.

13 ఇశాయేలువారి మధయ్ నివసిసుత్ నన్ యాజకులు, లేవీయులు
తమ పాంతాల సరిహదుద్ లు దాటి అతని దగగ్రికి వచాచ్రు.
14 యరొబాము, అతని కుమారులు యెహోవాకు యాజక సేవ
జరగకుండాలేవీయులనుతోసివేయడంవలనవారుతమగామాలూ,
ఆసుత్ లూ విడిచిపెటిట్ ,యూదా దేశానికి,యెరూషలేముకు వచాచ్రు.

15 యరొబాము బలిపీఠాలకు దయాయ్లకు తాను చేయించిన
దూడవిగహాలకు యాజకులను నియమించుకునాన్డు. 16 ఇలా
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ఉండగా ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో తమ దేవు నయెహోవాను
వెదకడానికి తమ మనసుస్లో నిరణ్యించుకునన్వారు కొందరు
ఉనాన్రు. వారు తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాకు
బలులరిప్ంచడానికి యెరూషలేముకు వచాచ్రు. 17 వారు
మూడు సంవతస్రాలు దావీదు, సొలొమోను నడిచిన మారాగ్ నేన్
అనుసరించారు. ఆ మూడు సంవతస్రాలూ వారు యూదా రాజాయ్నిన్
బలపరచిసొలొమోను కొడుకు రెహబాముకు సహాయం చేశారు.

రెహబాము కుటుంబం
18 దావీదు కొడుకు యెరీమోతు కుమారె అయిన మహలతును

రెహబాము వివాహం చేసుకునాన్డు. ఆమె తలిల్ యెషష్యి కొడుకు
ఏలీయాబు కుమారె అయిన అబీహాయిలు. 19 అతనికి యూషు,
షెమరాయ్, జహము అనే కొడుకులు పుటాట్ రు. 20 తరవాత అతడు
అబాష్ లోము కుమారె మయకాను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమె దావ్రా
అతనికి అబీయా, అతత్యి, జీజా, షెలోమీతులు పుటాట్ రు.

21 రెహబాముకు 18 మంది భారయ్లు 60 మంది ఉపపతున్లు
ఉనాన్రు. అతనికి 28 మంది కుమారులు, 60 మంది కుమారెలు
ఉనాన్రు. అయితే తన భారయ్లందరిలో ఉపపతున్లందరిలో
అబాష్ లోము కుమారెమయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేమించాడు.

22 రెహబాము మయకాకు పుటిట్న అబీయాను రాజుగా చేయాలని
ఆలోచించి, అతని సోదరుల మీద పధానిగా, అధిపతిగా అతణిణ్
నియమించాడు. 23 అతడు మంచి మెలకువతో పరిపాలించాడు.
తన కుమారులోల్ మిగిలిన వారిని అతడు యూదా, బెనాయ్మీనులకు
చెందినపదేశాలోల్ నిపాకారపురాలోల్ అధిపతులుగానియమించివారికి
విసాత్ ర న ఆసిత్నిచిచ్ వారికి పెళిళ్ళ ళ్ చేశాడు.

12
షీషకుయెరూషలేము దండయాత
12:9-16; 1రాజులు 14:21, 25-31
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1రెహబామురాజయ్ం సిథ్రపడి,అతడుబలపడినతరవాతఅతడు,
ఇశాయేలీయులంతాయెహోవాధరమ్శాసానిన్ విడిచిపెటేట్శారు. 2వారు
యెహోవాకు అపనమమ్కంగా ఉనన్ందు వలన రా న రెహబాము
పాలనలో ఐదో సంవతస్రంలో ఐగుపు రాజు షీషకు 1, 200 రథాలు,
60,000మంది గురపు రౌతులతోయెరూషలేముమీదికి దండెతాత్ డు.
3అతనితోబాటు ఐగుపు నుండి వచిచ్న లూబీయులు, సుకీక్యులు,
కూషీయులు లెకక్కు మించి ఉనాన్రు. 4 షీషకు యూదాకు దగగ్రగా
ఉనన్ పాకార పురాలను పటుట్ కునియెరూషలేము వరకూ వచాచ్డు.

5అపుప్డు షెమయాపవక రెహబాము దగగ్రికీ,షీషకుకు భయపడి
యెరూషలేముకు పారిపోయి వచిచ్న యూదా అధిపతుల దగగ్రికి
వచిచ్ “ ‘మీరు ననున్ విడిచిపెటాట్ రు కాబటిట్ నేను మిమమ్లిన్ షీషకు
చేతికిఅపప్గించాను’అనియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు”అనిచెపాప్డు.
6 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల అధిపతులు, రాజు వినయంగా తల
వంచుకుని “యెహోవానాయ్యవంతుడు” అని ఒపుప్కునాన్రు.

7 వారు తమను తాము తగిగ్ంచుకోవడం యెహోవా చూశాడు.
యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పతయ్కష్ ఈ విధంగా సెలవిచాచ్డు.
“వారు తమను తాము తగిగ్ంచుకునాన్రు కాబటిట్ నేను వారినినాశనం
చేయను. షీషకు దావ్రా నా ఉగతను యెరూషలేము మీద
కుమమ్రింపక తవ్రలో వారికి రకష్ణ దయచేసాత్ ను. 8 అయితే ననున్
సేవించడానికీ, భూరాజులకు దాసు ఉండడానికీ ఎంత తేడా ఉందో
వారు గహించడం కోసం వారు అతనికి దాసులవుతారు.”

9 ఐగుపురాజు షీషకు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్, యెహోవా
మందిరంలో, రాజనగరంలో ఉనన్ ధనాగారాలనిన్టినీ దోచుకుని,
సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసుకు వెళాళ్డు.
10 రెహబాము వాటికి బదులు ఇతత్డి డాళ ళ్ చేయించి వాటిని
రాజనగరం దావ్రానిన్ కాసే నికుల అధిపతులకి అపప్గించాడు.
11రాజుయెహోవామందిరంలోకి పవేశించిన పతిసారీ రకష్క భటులు
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వచిచ్ వాటిని మోసేవారు. ఆ తరువాత వాటిని మళీల్ గదిలో
ఉంచేవారు. 12 అతడు తనను తాను తగిగ్ంచుకోవడం వలన,
యూదావారిలో కొంతమటుట్ కు మంచి ఇంకా మిగిలే ఉండడం వలన,
యెహోవా అతనిని పూరిగా నశింపజేయకుండా తన కోపానిన్ అతని
మీద నుండి మళిల్ంచుకునాన్డు.

13 రెహబాము రాజు యెరూషలేములో సిథ్రపడి పాలించాడు.
అతడు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు 41 సంవతస్రాల
వయసు వాడు. తన నామానిన్ అకక్డ ఉంచడానికి ఇశాయేలీయుల
గోతాల సథ్లాలనిన్టిలో నుండి యెహోవా కోరుకొనన్ పటట్ణ న
యెరూషలేములోఅతడు 17సంవతస్రాలుపాలించాడు,అతనితలిల్
పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్నీయురాలు. 14 అతడు యెహోవాను
వెతకడంలో సిథ్రంగా నిలబడక చెడు కియలు చేశాడు.

15రెహబాము చేసిన ఇతరకారాయ్లనిన్టి గురించి పవక షెమయా,
దీరఘ్దరిశ్ ఇదోద్ రచించిన గంథాలోల్ రాసి ఉంది. వాటిలో ఇంకా
వంశావళ లూ రెహబాముకూ యరొబాముకూ జరిగిన నిరంతర
యుదాధ్ ల వివరాలునాన్యి. 16 రెహబాము తన పూరీవ్కులతో
కూడాకనున్మూసినవుప్డుఅతనినిదావీదుపటట్ణంలోపాతిపెటాట్ రు.
అపుప్డు అతని కొడుకు అబీయాఅతనికి బదులుగా రాజయాయ్డు.

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

1 యరొబాము రాజు ఇశాయేలును పాలిసుత్ నన్ పదెద్నిమిదో
సంవతస్రంలో అబీయాయూదావారి మీద రాజయాయ్డు. 2 అతడు
మూడు సంవతస్రాలు యెరూషలేములో పాలించాడు. అతని తలిల్
పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా పటట్ణానికి చెందిన ఊరియేలు
కుమారె.
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3 అబీయాకు యరొబాముకు మధయ్ యుదధ్ం జరిగింది. అబీయా
4,00,000 మంది పరాకమశాలు న నాయ్నిన్ యుదాధ్ నికి సిదధ్ం
చేశాడు. యరొబాము కూడా 8,00,000 మంది పరాకమశాలులను
అతనికి ఎదురుగా వూయ్హపరిచాడు. 4 అపుప్డు అబీయా
ఎఫాయిము మనయ్ంలోని సెమరాయిము కొండ మీద నిలబడి ఇలా
పకటించాడు,

“యరొబాము, ఇశాయేలు పజలారా, మీరంతా వినండి.
5 ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ ఎలల్కాలం పాలించడానికి ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా దావీదుతో, అతని సంతతివారితో ఎవరూ భంగం
చేయలేని నిబంధన చేసి దానిన్ వారికిచాచ్డని మీకు తెలుసు గదా
6 అయినా దావీదు కుమారుడు సొలొమోనుకు దాసుడు, నెబాతు
కొడుకు అయినయరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్ లతో చేతులు కలిపి
తన యజమాని మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. 7సొలొమోను కొడుకు
రెహబాము ఇంకాబాలుడుగా, అనుభవం లేక వారిని ఎదిరించడానికి
తగిన శకి లేనపుప్డు వారు అతనితోయుదాధ్ నికి వెళాళ్రు.”

8 “ఇపుప్డు దావీదు సంతతి వశంలో ఉనన్ యెహోవా రాజయ్ంతో
మీరు యుదధ్ం చేయడానికి తెగిసుత్ నాన్రు. మీరు గొపప్ నయ్ంగా
ఉనాన్రు. యరొబాము మీకు దేవుళ ళ్గా చేయించిన బంగారు
దూడలు కూడామీ దగగ్ర ఉనాన్యి.

9 మీరు అహరోను సంతాన న యెహోవా యాజకులనూ
లేవీయులనూ వెళళ్గొటిట్ , అనయ్దేశాల పజలు చేసినటుట్ మీ కోసం
యాజకులను నియమించుకునాన్రు గదా? ఒక కోడెనీ ఏడు
గొరె పొటేట్ళల్నీ తీసుకు వచిచ్ తనను పతిషిఠ్ ంచుకోడానికి వచేచ్
పతివాడూ దేవుళ ళ్ కాని వాటికి యాజకు పోతునాన్డు గదా.
10 అయితే యెహోవా మాకు దేవుడుగా ఉనాన్డు. మేము
ఆయనిన్ విసరిజ్ంచలేదు. యెహోవాకు సేవ చేసే యాజకులు
అహరోను సంతతివారు. లేవీయులు చేయాలిస్న పనులు
లేవీయులే చేసుత్ నాన్రు. 11 వారు పతి ఉదయం, సాయంకాలం
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యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్సూత్ , సుగంధదవాయ్లతో ధూపం
వేసూత్ , పవిత న బలల్మీద సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచుతూ,
బంగారు దీపసత్ంభానిన్, పమిదలను పతి సాయంతం వెలిగిసూత్
ఉనాన్రు. మేము మా దేవుడు యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన ఆజఞ్ల
పకారం సమసాత్ నీన్ జరిగిసుత్ నాన్ం. కానీ మీరు మాతం ఆయనిన్
విడిచిపెటాట్ రు.”

12 “ఆలోచించండి, దేవుడే మాకు తోడుగా, మాకు అధిపతిగా
ఉనాన్డు. ఆయన యాజకులు మీ మీద ఆరాభ్టం చేయడానికీ
బూరలు ఊదడానికీమా ప న ఉనాన్రు. ఇశాయేలు పజలారా, మీ
పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాతోయుదధ్ం చేయకండి. చేసినా మీకు
జయం కలగదు.”

13 అంతకుముందు యరొబాము యూదావారి వెనక భాగంలో
కొందరు మాటుగాళళ్ను ఉంచదువు. యరోబాము నయ్ం యూదా
వారికి ఎదుటా, మాటుగాళ ళ్ వారికి వెనకా ఉండేలా చేశాడు.
14 యూదా వారు, తమకు ముందూ వెనకా యోధులు ఉనన్టుట్
తెలుసుకుని యెహోవాకు పారథ్న చేశారు, యాజకులు బూరలు
ఊదారు. 15 అపుప్డు యూదా వారు గటిట్గా కేకలు వేశారు. వారు
కేకలు వేసుత్ ండగాయరొబాము,ఇశాయేలువారంతాఅబీయాఎదుటా
యూదావారి ఎదుటా నిలబడ లేకుండేలా దేవుడు వారిని దెబబ్
తీశాడు.

16 ఇశాయేలు వారు యూదా వారి ఎదుట నుండి పారిపోయారు.
దేవుడు వారిని యూదా వారి చేతికి అపప్గించాడు. 17 కాబటిట్
అబీయా,అతనిపజలువారినిఘోరంగాహతమారాచ్రు. ఇశాయేలు
వారిలో 5,00,000 మంది యుదధ్ వీరులు చనిపోయారు. 18 ఈ
విధంగా ఇశాయేలు వారు ఆ కాలంలో అణిగిపోయారు. యూదా
వారు తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను ఆశయించిన
కారణంగానే విజయం సాధించారు. 19 అబీయా యరొబామును
తరిమి, బేతేలునూ దాని గామాలనూయెషానానూ దాని గామాలనూ
ఎఫోనునూ దాని గామాలనూ పటుట్ కునాన్డు.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 13:20 xxxii 2 దినవృతాత్ ంతాలు 14:7

20 అబీయా జీవించి ఉనన్ కాలంలో యరొబాము మళీళ్
బలపడలేదు, యెహోవా అతణిణ్ దెబబ్ తీయడం వలన అతడు
చనిపోయాడు. 21అబీయాఅభివృదిధ్ చెందాడు. అతనికి 14మంది
భారయ్లు, 22 మంది కుమారులు, 16 మంది కుమారెలు ఉనాన్రు.
22 అబీయా చేసిన ఇతర కారాయ్ల గురించీ అతని నడవడి, అతని
మాటలను గురించీ అతని కాలంలో జరిగిన సంగతుల గురించీ పవక
ఇదోద్ రచించిన వాయ్ఖాయ్న గంథంలో రాసివుంది.

14
యూదారా న ఆసా
14:2-3; 1రాజులు 15:11-12

1 అబీయా చనిపోయి తన పూరీవ్కులతో కూడా కనున్మూశాడు.
పజలు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతని సాథ్ నంలో
అతని కొడుకు ఆసా రాజయాయ్డు. ఇతని రోజులోల్ దేశం 10
సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది.

2ఆసా తన దేవుడుయెహోవాదృషిట్కి అనుకూలంగా,యథారథ్ంగా
నడిచాడు. 3 అనయ్దేవుళళ్ బలిపీఠాలను పడగొటిట్ , ఉనన్త
సథ్లాలనుపాడుచేసి, పతిమలను పగులగొటిట్ , దేవతాసత్ంభాలను కొటిట్
వేయించాడు. 4 వారి పూరీవ్కుల దేవుడు అయిన యెహోవాను
ఆశయించాలనీ ధరమ్శాసానీన్, ఆజఞ్లనూ పాటించాలనియూదావారికి
ఆజాఞ్ పించాడు. 5 ఉనన్త సథ్లాలనూ సూరయ్ దేవతా సత్ంభాలనూ
యూదావారిపటాట్ ణాలనిన్టిలోనుండి తీసివేశాడు. అతనిపాలనలో
రాజయ్ం పశాంతంగా ఉంది.

6 ఆ సంవతస్రాలోల్ అతనికి యుదాధ్ లు లేకపోవడం చేత దేశం
నెమమ్దిగా ఉంది. యెహోవా అతనికి విశాంతి దయచేయడం వలన
అతడుయూదాదేశంలోపాకారాలు గల పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు.

7 అతడు యూదా వారికి ఈ విధంగా పకటన చేశాడు “మనం
మన దేవు న యెహోవాను ఆశయించాము. అందువలన ఆయన
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మన చుటూట్ నెమమ్ది కలిగించాడు. దేశంలో మనం నిరభయ్ంతరంగా
తిరగవచుచ్. మనం ఈ పటట్ణాలను కటిట్ంచి, వాటికి పాకారాలను,
గోపురాలను, గుమామ్లను,దావ్రబంధాలను అమరుచ్దాం.”
కాబటిట్ వారు పటట్ణాలను నిరిమ్ంచి వృదిధ్ పొందారు. 8ఆ కాలంలో

యూదా వారిలో డాళ ళ్, ఈటెలు పటుట్ కొనే వారు 3,00,000 మంది
ఉనాన్రు. యూదావారితోనూ, కవచాలు ధరించి బాణాలు వేసే
2, 80,000 మంది బెనాయ్మీనీయులతోనూ కూడిన నయ్ం ఆసాకు
ఉంది. వీరంతా పరాకమవంతులు.

9 ఇతియోపీయా వాడు జెరహ 10,00,000 మంది నయ్ంతో,
300 రథాలతో వారి దండెతిత్ మారేషా వరకూ వచిచ్నపుడు ఆసా
అతణిణ్ ఎదురొక్నాన్డు.

10వారు మారేషా దగగ్ర జెపాతా అనే లోయలో ఎదురుగా నిలిచి
యుదధ్ం చేశారు. 11 ఆసా తన దేవుడు యెహోవాకు మొరపెటిట్
“యెహోవా, మహా నయ్ం చేతిలో ఓడిపోకుండా బలం లేనివారికి
సహాయం చేయడానికి నీకనాన్ ఇంకెవరూ లేరు. మాదేవా,యెహోవా,
మాకు సహాయంచెయియ్. నినేన్ నముమ్కునాన్ము. నీనామానిన్ బటేట్ ఈ
గొపప్ నాయ్నిన్ ఎదిరించడానికి బయలుదేరాము. యెహోవా! నువేవ్
మా దేవుడివి. మానవమాతులను నీ మీద జయం పొందనీయకు”
అనిపారిథ్ంచాడు.

12 అపుప్డు యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా ఎదుటా, యూదా
వారి ఎదుటా నిలబడనియయ్కుండా వారిని దెబబ్ తీసిన కారణంగా
వారు పారిపోయారు. 13ఆసా, అతనితో ఉనన్వారూ గెరారు వరకూ
వారిని తరిమారు. కూషీయులు తిరిగి లేవలేక యెహోవా భయం
చేతా ఆయన నయ్ం భయం చేతా పారిపోయారు. యూదా వారు
విసాత్ ర న కొలల్సొముమ్ పటుట్ కునాన్రు.

14 గెరారు చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ ని వారందరి మీదికీ యెహోవా
భయం ఆవరించింది కాబటిట్ యూదా నయ్ం వాటనిన్టినీ కొలల్గొటిట్ ,
వాటిలో ఉనన్ విసాత్ ర న సొమమ్ంతటినీ దోచుకునాన్రు. 15 అకక్డి
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పశువుల శాలలను పడగొటిట్ , విసాత్ ర న గొరెలనూ ఒంటెలనూ
సమకూరుచ్కునియెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు.

15
ఆసా సంసక్రణలు
15:16-19; 1రాజులు 15:13-16

1 ఆ కాలంలో దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కొడు న అజరాయ్ మీదికి
వచిచ్నపుడు అతడు ఆసాముందుకు వెళిల్ ఈ విధంగా పకటించాడు.
2 “ఆసా, యూదా పజలారా, బెనాయ్మీను పజలారా, మీరంతా
నా మాట వినండి. మీరు యెహోవా పకష్పు వా తే ఆయన మీ
ప న ఉంటాడు. మీరు ఆయన దగగ్ర విచారణ చేసేత్ ఆయన
మీకు పతయ్కష్మవుతాడు. మీరు ఆయనిన్ విడిచిపెడితే, ఆయన
మిమమ్లిన్ విడిచిపెడతాడు. 3 చాలా రోజులుగా నిజ న దేవుడు
గానీ ఉపదేశించేయాజకులు గానీ ధరమ్శాసం గానీ ఇశాయేలీయులకు
లేకుండాపోయాయి.

4అయితేతమబాధలోల్ వారు ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా
పు తిరిగి ఆయనిన్ వెదకారు. ఆయన వారికి పతయ్కష్మయాయ్డు.

5ఆరోజులోల్ అనిన్ దేశాలోల్ నివాసముండేవారందరూగొపప్ కలవరంలో
ఉండేవారు. కాబటిట్ తమ కారాయ్లు చకక్బెటుట్ కోడానికి అటూ ఇటూ
తిరిగే వారికి శాంతి, సమాధానం లేకుండా ఉంది. 6 దేవుడు
మనుషులను అనిన్ రకాల బాధలతో కషట్పెటాట్ డు కాబటిట్ రాజయ్ం
రాజాయ్నికీ పటట్ణం పటట్ణానికీ వయ్తిరేకంగా లేచి ముకక్లు చెకక్
పోయాయి. 7 అయితే మీరు బలహీనులు కాక రయ్ం తెచుచ్కోండి,
మీకారయ్ం సఫలమవుతుంది.”

8 ఒదేదు పవక పవచించిన ఈ మాటలు ఆసా విని, రయ్ం
తెచుచ్కుని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటి నుండి,
ఎఫాయిము మనయ్ంలో తాను పటుట్ కునన్ పటాట్ ణాలోల్ నుండి
అసహయ్ న విగహాలనిన్టిని తీసివేసి,యెహోవామంటపం ముందు
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ఉండే యెహోవా బలిపీఠం మళీల్ కటిట్ంచాడు. 9 అతడు యూదా,
బెనాయ్మీను వారందరినీ ఎఫాయిము, మనషేష్ , షిమోయ్ను గోతాలోల్
నుండి వారి మధయ్ నివసిసుత్ నన్ పరదేశులనూ సమకూరాచ్డు. అతని
దేవు న యెహోవా అతనికి సహాయం చేయడం చూసి ఇశాయేలు
వారిలో నుండి చాలామంది పజలు అతని పకష్ం చేరారు.

10 ఆసా పరిపాలనలో 15 వ సంవతస్రం మూడో నెలలో
వారు యెరూషలేములో సమావేశమయాయ్రు. 11 తాము తీసుకు
వచిచ్న కొలల్సొముమ్లో నుండి ఆ రోజు 700 ఎదుద్ లను, 7,000
గొరెలను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచారు. 12 వారు తమ
పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో తమపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా
దగగ్ర విచారణ చేసాత్ మనీ, 13 పినన్లు, పెదద్లు, పురుషులు, సీలు,
అందరిలోఇశాయేలీయులదేవుడుయెహోవాదగగ్ర విచారణచేయని
వారికందరికీమరణశికష్ విధిసాత్ మనీతీరామ్నం చేసుకునాన్రు. 14వారు
పెదద్గా కేకలు వేసూత్ మేళాలతో,బాకానాదంతో, కొముమ్ బూరశబాద్ లతో
యెహోవాసనిన్ధిలో పమాణం చేశారు.

15 ఈ విధంగా పమాణం చేసుకోగా యూదావారంతా
సంతోషించారు. వారు పూరణ్ హృదయంతో పమాణం చేసి,
పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెతకడం వలన యెహోవా వారికి
పతయ్కష్ చుటూట్ ఉనన్ దేశాలతో యుదధ్ం లేకుండా వారికి
శాంతినిచాచ్డు.

16తనఅవవ్ అయినమయకాఅసహయ్ న ఒక దేవతాసత్ంభానిన్
నిలిపినందుకు ఆమెపటట్పురాణిగాఉండకుండాా ఆసారాజుఆమెను
తొలగించి, ఆమె నిలిపిన విగహానిన్ పడగొటిట్ , చినాన్భినన్ం చేసి
కిదోను వాగు దగగ్ర దానిన్ కాలిచ్వేశాడు. 17 ఆసా ఉనన్త పూజా
సథ్లాలను ఇశాయేలీయులోల్ నుండి తీసివేయలేదు గానీ అతడు
బతికినకాలమంతాఅతనిహృదయంయథారథ్ంగాఉంది. 18అతడు
తన తండి, తాను పతిషిఠ్ ంచిన వెండి, బంగారు ఉపకరణాలను
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తీసుకు వచిచ్ దేవుని మందిరంలో ఉంచాడు. 19ఆసాపాలనలో 35
వ సంవతస్రం వరకూ ఎలాటియుదాధ్ లు జరగలేదు.

16
ఆసా చివరి సంవతస్రములు
16:1-6; 1రాజులు 15:17-22
16:11-17:1; 1రాజులు 15:23-24

1 ఆసా పరిపాలనలో 36 వ సంవతస్రంలో ఇశాయేలు రాజు
బయెషాయూదావారిమీద దండెతిత్ వచిచ్యూదారాజుఆసాదగగ్రికి
రాకపోకలు జరగకుండేలా రమా పటట్ణానిన్ కటిట్ంచాడు. 2 ఆసా
యెహోవా మందిరంలో, రాజనగరంలో ఉనన్ ఖజానాలోల్ ని వెండి
బంగారాలను తీసి, దమసుక్లో నివసించే ఆరాము రాజు బెనహ్దదు
దగగ్రకి దూతల చేత పంపించాడు. 3 “నా తండికీ నీ తండికీ
ఉనన్టుట్ నాకూ నీకూ సంధి ఉంది. వెండిని, బంగారానిన్ నీకు
పంపించాను. ఇశాయేలు రాజు బయెషా ననున్ విడిచి వెళిళ్పోయేలా
నువువ్ అతనితో చేసుకునన్ సంధిని రదుద్ చేసుకో” అని అడిగాడు.

4 బెనహ్దదు రా న ఆసా మాట అంగీకరించి, తన నాయ్ల
అధిపతులను ఇశాయేలు వారి పటట్ణాల మీదికి పంపాడు. వారు
ఈయోను, దాను, ఆబేలామ్యీము పటట్ణాల , నఫాత్ లి పాంతానికి
చేరిన పటట్ణాలోల్ ని కొటల్ దాడి చేశారు. 5 బయెషా అది విని రమా
పాకారాలను కటిట్ంచడం మానేసి ఆ పని చాలించాడు. 6 అపుప్డు
రా న ఆసా యూదా వారినందరినీ సమకూరాచ్డు. వెళిల్ బయెషా
కటిట్సుత్ నన్ రమా పటట్ణపు రాళల్ను, దూలాలను తీసుకువచాచ్రు.
ఆసా వాటిని గెబ, మిసాప్ పటట్ణాలను పాకార కటిట్ంచడానికి
వినియోగించాడు.

7 ఆ సమయంలో దీరఘ్దరిశ్ అయిన హనానీ యూదా రాజు ఆసా
దగగ్రికి వచిచ్ అతనికి ఈ పకటన చేశాడు. “నువువ్ నీ దేవు న
యెహోవాను నముమ్కోకుండా ఆరాము రాజును నముమ్కునాన్వే.
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అందుకనే ఆరాము రాజు నయ్ం నీ చేతిలో నుండి తపిప్ంచుకు
పోయింది. 8 ఇంతకు ముందు లెకక్ లేననిన్ రథాలు, గురపు రౌతులు
గల ఇతియోపీయులు, లూబీయులు గొపప్ నయ్ంగా వచాచ్రు గదా?
అయినా నువువ్ యెహోవాను నముమ్కోవడం వలన ఆయన వారిని
నీ వశం చేశాడు. 9 తన పటల్ యథారథ్ హృదయం గలవారిని
బలపరచడానికి యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమంతా సంచరిసూత్
ఉంది. ఈ విషయంలో నువువ్ బుదిధ్హీనంగా పవరించావు కాబటిట్
ఇపప్టినుండి నీకు అనీన్యుదాధ్ లే.”

10 ఆ దీరఘ్దరిశ్ చేసిన ఈ పకటనకి ఆసా అతని మీద కోపగించి
ఆగహంతో అతణిణ్ దులో వేశాడు. అదే సమయంలో ఆసా పజలోల్
కొంతమందినిబాధపరిచాడు కూడా.

11 ఆసా చేసిన పనులనిన్టిని గూరిచ్ యూదా, ఇశాయేలు
రాజుల గంథంలో రాసి ఉంది. 12 ఆసా తన పాలనలో 39 వ
సంవతస్రంలో అతనికి పాదాలోల్ జబుబ్ పుటిట్ంది. దానితో అతడు
చాలా బాధపడినపప్టికీ దాని విషయంలో యెహోవా సహాయం
కోరకుండా దుయ్లను నముమ్కునాన్డు.

13 ఆసా తన పూరీవ్కులతో కనున్మూసి తన పాలనలో 41 వ
సంవతస్రంలో చనిపోయాడు. 14 పజలు నిపుణత గలవారు సిదధ్ం
చేసిన సుగంధ, పరిమళ దవాయ్లతో నిండిన పాడె మీద అతణిణ్
ఉంచారు. దావీదు పటట్ణంలో అతడు తన కోసం తొలిపించుకొనన్
సమాధిలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని గౌరవారథ్ం గొపప్ అగిన్జావ్ల
రగిలించారు.

17
యూదారా నయెహోషాపాతు

1 ఆసా తరువాత అతని కుమారుడు యెహోషాపాతు రా
ఇశాయేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజాయ్నిన్ బలపరచుకునాన్డు.
2 అతడు యూదా దేశంలోని పాకార పురాలనిన్టిలో నాయ్లను
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ఉంచి, యూదా దేశంలో తన తండి ఆసా పటుట్ కొనన్ ఎఫాయిము
పటట్ణాలోల్ కావలి దండులను ఉంచాడు.

3 యెహోవా అతనికి సహాయం చేయగా యెహోషాపాతు తన
పూరివ్కుడు దావీదు పారంభ దినాలోల్ నడిచిన మారగ్ంలో నడుసూత్
4 బయలు దేవుళళ్ను పూజించకుండా తన తండి దేవుని
ఆధారపడి,ఇశాయేలువారిచరయ్లపకారంగాకదేవునిఆజఞ్లపకారం
నడిచాడు. 5 కాబటిట్ యెహోవా అతని రాజాయ్నిన్ సిథ్రపరిచాడు.
యూదావారంతాయెహోషాపాతుకు పనున్ కటాట్ రు. అతనికిఐశవ్రయ్ం,
ఘనత, సమృదిధ్గా కలిగింది. 6 యెహోవా మారాగ్ లోల్ నడవడానికి
అతడుతనమనసుస్లోదృఢనిశచ్యంచేసుకుని,ఉనన్తసథ్లాలనూ
దేవతా సత్ంభాలనూయూదాలో నుండి తీసివేశాడు.

7 తన పాలన మూడవ సంవతస్రంలో యూదా పటట్ణాలోల్ ని
పజలకు ధరమ్శాసానిన్ బోధించడానికి అతడు బెనహ్యీలు, ఓబదాయ్,
జెకరాయ్, నెతనేలు, మీకాయా అనే పెదద్లను పంపాడు. 8 వారితో
షెమయా, నెతనాయ్, జెబదాయ్, అశాహేలు, షెమిరామోతు,
యెహోనాతాను, అదోనీయా, టోబీయా, టోబదోనీయా అనే
లేవీయులనూ, ఎలీషామా, యెహోరాము అనే యజకులనూ
పంపించాడు. 9 వారు యెహోవా ధరమ్శాస గంథం పటుట్ కుని
యూదావారి మధయ్ పకటిసూత్ , యూదా పటట్ణాలనిన్టిలో సంచరిసూత్
పజలకు బోధించారు. 10యూదా దేశం చుటూట్ ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టి
మీదికి యెహోవా భయం రావడం చేత ఎవరూ యెహోషాపాతుతో
యుదధ్ం చేయడానికి తెగించలేదు. 11 ఫిలిషీయులోల్ కొందరు
యెహోషాపాతుకు పనున్, కానుకలు ఇసూత్ వచాచ్రు. అరబీయులు
కూడా అతనికి 7, 700 గొరె పొటేట్ళల్ను, 7, 700 మేకపోతులను
సమరిప్ంచేవారు.

12 యెహోషాపాతు అంతకంతకూ గొపప్వా యూదా దేశంలో
కోటలనూ, సామగి నిలవచేసే పటట్ణాలనూ కటిట్ంచాడు.
13 యూదాదేశపు పటట్ణాలోల్ అతనికి విసాత్ ర న సంపద



2 దినవృతాత్ ంతాలు 17:14 xxxix 2 దినవృతాత్ ంతాలు 18:3

సమకూడింది. అతని కింద పరాకమశాలురు యెరూషలేములో
ఉండేవారు.

14వీరిపూరీవ్కుల వంశాల పకారం వీరి సంఖయ్.
యూదాలో సహసాధిపతులకు పధాని అయిన అదాన్ దగగ్ర

3,00,000మంది పరాకమశాలులునాన్రు.
15అతనితరువాతయెహోహానాను అనేఅధిపతి. ఇతని దగగ్ర 2,

80,000మంది ఉనాన్రు.
16 అతని తరువాత జిఖీ కుమారుడు, యెహోవాకు తనను

తాను మనఃపూరవ్కంగా సమరిప్ంచుకొనన్ అమసాయ్. అతని దగగ్ర
2,00,000మంది పరాకమశాలులునాన్రు.

17 బెనాయ్మీనీయులోల్ ఎలాయ్దా అనే పరాకమశాలి ఒకడునాన్డు.
ఇతనిదగగ్ర విలుల్ ,డాలు,పటుట్ కొనేవారు 2,00,000మందిఉనాన్రు.

18 అతని తరువాత యెహోజాబాదు. ఇతని దగగ్ర 1, 80,000
మందియుదధ్ సనన్దుధ్ లునాన్రు.

19రాజు యూదా అంతటిలో ఉనన్ పాకార పురాలోల్ ఉంచినవారు
గాక వీరు రాజు పరివారంలో ఉనాన్రు.

18
మీకాయాపవచనం
18:1-27; 1రాజులు 22:1-28

1యెహోషాపాతుకు సంపద,ఘనత, అధిక న తరవాత అతడు
అహాబుతోసంబంధం కలుపుకునాన్డు. 2కొనిన్సంవతస్రాలు గడిచిన
తరువాత అతడు షోమోనులో ఉండే అహాబు దగగ్రకి వెళాళ్డు.
అహాబు అతని కోసమూ అతని వెంట వచిచ్న మనుషుల కోసమూ
అనేక న గొరెలనూ, పశువులనూ వధించి విందు చేశాడు. తనతో
బాటు రామోతు గిలాదు మీదికి వెళళ్డానికి అతణిణ్ పేరేపించాడు.

3 ఇశాయేలు రాజు అహాబు, యూదా రాజు యెహోషాపాతుతో
“నువువ్ నాతో బాటు రామోతు గిలాదుకు వసాత్ వా” అని
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అడిగినపుప్డు, యెహోషాపాతు “నేను నీవాణిణ్ , నా పజలు నీ
పజలు. మేము నీతోబాటుయుదాధ్ నికి వసాత్ ం” అని చెపాప్డు.

4యెహోషాపాతు ఇశాయేలు రాజుతో “ముందు యెహోవా దగగ్ర
సంగతి విచారణ చేదాద్ ం రండి” అనాన్డు. 5 ఇశాయేలు రాజు
400 మంది పవకలను సమకూరిచ్ “నేను రామోతు గిలాదు మీదికి
యుదాధ్ నికి వెళాళ్లా, వదాద్ ?” అనివారిని అడిగాడు. అందుకు వారు
“వెళ ళ్, దేవుడు దానిన్ రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ డు” అని చెపాప్రు.

6 అయితే యెహోషాపాతు “వీళ ళ్ కాకుండా మనం విచారణ
చేయడానికి యెహోవా పవకలోల్ ఒక నా ఇకక్డ లేడా?” అని
అడిగాడు. 7అందుకు ఇశాయేలు రాజు “యెహోవా దగగ్ర విచారణ
చేయడానికి ఇమాల్ కొడుకు మీకాయా అనేవాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.
అయితే అతడు నా గురించి మంచి పవచించడు. ఎపుప్డూ
కీడునే పవచిసుత్ నాన్డు కాబటిట్ అతడంటే నాకు కోపం” అనాన్డు.
యెహోషాపాతు రాజు “రా నమీరు అలా అనవదుద్ ” అనాన్డు.

8 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు తన పరివారంలో ఒకణిణ్ పిలిపించి
“ఇమాల్ కొడుకు మీకాయాను తవ్రగా రపిప్ంచు” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
9 ఇశాయేలు రాజు, యూదారాజు యెహోషాపాతు షోమోను ఊరు
దావ్రం ముందు ఉనన్ సథ్లం లో తమ రాజవసాలు ధరించుకుని
సింహాసనాల మీద కూరుచ్ని ఉండగా పవకలంతా వారి ముందు
పవచిసూత్ ఉనాన్రు.

10 అపుప్డు కెననాయ్ కొడుకు సిదిక్యా ఇనప కొముమ్లు
చేయించుకుని వచిచ్ “సిరియనులు అరామీయులు నాశనమయేయ్
వరకూ వీటితో వాళళ్ను నువువ్ పొడుసాత్ వని యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు” అని పకటించాడు. 11 పవకలంతా ఆ విధంగానే
పవచిసూత్ “యెహోవారామోతు గిలాదును రాజుచేతికి అపప్గిసాత్ డు,
దానిమీదికి వెళిళ్ జయంపొందు” అనాన్రు.

12 మీకాయాని పిలవడానికి పోయిన దూత అతనితో “పవకలు
రాజు విషయంలో అంతా మేలునే పలుకుతునాన్రు. దయచేసి
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నీ మాటను వారి మాటలతో కలిపి మేలునే పవచించు” అనాన్రు.
13మీకాయా “యెహోవా జీవం తోడు, నా దేవుడు దేనిని సెలవిసాత్ డో
దానినే పవచిసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 14 అతడు ఇశాయేలు రాజు
దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు రాజు అతణిణ్ చూసి “మీకాయా, రామోతు
గిలాదు కి మేము యుదాధ్ నికి వెళళ్వచాచ్, ఆగిపోవాలా?” అని
అడగాగ్ , అతడు “వెళిళ్ యుదధ్ం చేసి జయించండి. వారు మీ చేతికి
చికుక్తారు” అనాన్డు.

15 అపుప్డు రాజు “యెహోవా నామంలో అబదధ్ం కాక సతయ్మే
చెపప్మని నేను ఎనిన్సారుల్ నీ చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకోవాలి?” అని
అతనితో అనాన్డు. 16 అపుప్డు మీకాయా “కాపరి లేని గొరెలాల్ గా
ఇశాయేలు వారంతా పరవ్తాల మీద చెదిరిపోవడం నేను చూశాను.
‘వీరికి యజమాని లేడు. వీరిలో పతివాడూ తన తన ఇంటికి
పశాంతంగా తిరిగి వెళాళ్లి’ అనియెహోవాసెలవిచాచ్డు” అనాన్డు.

17 అది విని ఇశాయేలు రాజు యెహోషాపాతుతో ఇలా అనాన్డు.
“ఇతడు నా విషయంలో కీడునే గాని మేలును పవచించడని
నేను నీతో చెపప్లేదా?” 18 అపుప్డు మీకాయా ఇలా అనాన్డు.
“యెహోవామాటవినండి. యెహోవాతనసింహాసనంమీద కూరుచ్ని
ఉండడం, పరలోక నయ్మంతా ఆయన కుడి పూ ఎడమ పూ
నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. 19 ‘ఇశాయేలు రాజు అహాబు
రామోతు గిలాదు మీదయుదాధ్ నికి వెళిళ్ చనిపోయేలాఅతణిణ్ ఎవరు
పేరేపిసాత్ రు?’ అని యెహోవా అడిగాడు. అపుప్డు, ఒకడు ఒక
రకంగా, ఇంకొకడు మరొక రకంగా జవాబిచాచ్రు.

20 అపుప్డు ఒక ఆతమ్ వచిచ్ యెహోవా ముందు నిలబడి, ‘నేను
అతణిణ్ పేరేపిసాత్ ను’ అని చెపాప్డు. యెహోవా, ‘ఏవిధంగా?’ అని
అతణిణ్ అడిగాడు. 21 అందుకు ఆ ఆతమ్, ‘నేను వెళిళ్ అతని
పవకలందరి నోట అబదాధ్ లాడే ఆతమ్గా ఉంటాను’ అని చెపాప్డు.
అందుకు యెహోవా ‘నువువ్ అతణిణ్ పేరేపించి సఫలమౌతావు. వెళిళ్
అలా చెయియ్’ అని సెలవిచాచ్డు. 22 నీ పవక న వీరి నోటిలో
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యెహోవా అబదాధ్ లాడే ఆతమ్ను ఉంచాడు. యెహోవా నీకు కీడు
నిరణ్యించాడు.”

23 అపుప్డు కెననాయ్ కొడుకు సిదిక్యా మీకాయా దగగ్రికి వచిచ్
అతణిణ్ చెంప మీద కొటిట్ “నీతో మాటలాడటానికి యెహోవా ఆతమ్
నా దగగ్ర నుండి ఎటు పు వెళాళ్డు?” అనాన్డు. 24 అందుకు
మీకాయా “దాకోక్డానికినువువ్లోపలిగదిలోకివెళేళ్రోజునఅదినీకు
తెలుసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

25 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు “మీరు మీకాయాను పటట్ణపు
అధికారి ఆమోను దగగ్రికి, రాకుమారుడు యోవాషు దగగ్రికి తీసుకు
పోయివారితో, రాజుమీకిచిచ్న ఆజఞ్ ఇదే 26 నేను సుర తంగా తిరిగి
వచేచ్ వరకూ ఇతనిన్ చెరలో ఉంచి కొదిద్గా ఆహారం, నీరు మాతం
ఇవవ్ండి” అనాన్డు. 27 అపుప్డు మీకాయా “నువువ్ సుర తంగా
తిరిగి వసేత్ యెహోవా నా దావ్రా పలకలేదనన్ మాటే. పజలంతా
ఆలకించండి” అనాన్డు.

అహాబు ఓటమి,మరణం
18:28-34; 1రాజులు 22:29-36

28 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు, యూదా రాజు యెహోషాపాతు,
రామోతు గిలాదు మీదికి యుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. 29 ఇశాయేలు రాజు
“నేను మారు వేషం వేసుకుని యుదాధ్ నికి వెళాత్ ను. నువువ్ నీ
వసాలనే ధరించు” అనియెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారు వేషం
వేసుకునాన్డు. తరువాత వారు యుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. 30 సిరియా
రాజు “మీరు ఇశాయేలు రాజుతోనే యుదధ్ం చేయండి. పెదాద్ చినన్
వారితో చేయవదుద్ ” అని తనతో ఉనన్ తన రథాల అధిపతులకు ఆజఞ్
ఇచాచ్డు.

31 కాగా యెహోషాపాతు కనబడగానే రథాధిపతులు “అడుగో
ఇశాయేలు రాజు” అంటూ అతడి దాడి చెయయ్డానికి అతణిణ్
చుటుట్ ముటాట్ రు. అయితేయెహోషాపాతు యెహోవాకు మొరపెటట్డం
వలన ఆయన అతనికి సహాయం చేశాడు. దేవుడు అతని దగగ్ర
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నుండి వారు తొలగిపోయేలా చేశాడు. 32 ఎలాగంటే, రథాధిపతులు
అతడు ఇశాయేలురాజుకాడనితెలుసుకుని అతణిణ్ తరమడంమాని
తిరిగి వెళాళ్రు.

33 అపుప్డు ఎవడో గురి చూడకుండానే విలుల్ ఎకుక్బెటిట్ బాణం
వేయగాఅది ఇశాయేలు రాజు కవచపు సందులోల్ గుచుచ్కుంది. రాజు
తన సారధితో “నాకు గాయ ంది. వెనకిక్ తిపిప్ యుదధ్ంలో నుండి
ననున్ బయటికి తీసుకు వెళ ళ్” అనాన్డు. 34 ఆ రోజున యుదధ్ం
తీవంగా జరిగింది. అయినా ఇశాయేలు రాజు సూరాయ్సత్మయం
వరకూ సిరియా నాయ్నికి ఎదురుగా తన రథంలో ఆనుకుని
నిలబడాడ్ డు. పొదుద్ గుంకే వేళకి అతడు చనిపోయాడు.

19
1యూదారాజుయెహోషాపాతు మంగా యెరూషలేములోని తన

ఇంటికి తిరిగి వచాచ్డు. 2 దీరఘ్ దరిశ్, హనానీ కొడుకు అయిన
యెహ అతనిని కలుసుకొనడానికి వెళిల్, యెహోషాపాతు రాజుకు
ఇలా తెలియచేశాడు. “నువువ్ దురామ్రుగ్ లకు సహాయం చేసాత్ వా?
యెహోవాను దేవ్షించే వారిని నువువ్ పేమిసాత్ వా? దానిన్ బటిట్ నీ మీద
యెహోవాకోపంఉంది. 3అయితే,నీలోకొంతమంచికనిపిసూత్ ఉంది.
దేశంలోనుంచినువువ్అషేరాదేవతాసత్ంభాలను తీసివేసిదేవునిదగగ్ర
కనిపెటట్డానికి నీమనసుస్ నిలుపుకునాన్వు.”

యెహోషాపాతు నాయ్యాధిపతులను ఏరప్రచాడు
4 యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివసించాడు. బెయేరెష్బా

నుంచి ఎఫాయిము కొండ పాంతం వరకూ ఉనన్ పజల దగగ్రికి
తిరిగి వెళిల్, వారి పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా పుకు వారిని
మళిళ్ంచాడు. 5యూదాలో పాకారాలునన్ పటట్ణాలనిన్టిలో అతడు
నాయ్యాధిపతులను ఏరప్రచాడు.

6 అతడు నాయ్యాధిపతులతో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ఏమి
చేయాలో జాగతత్గా ఆలోచించండి, ఎందుకంటే మీరు మనుషుల
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కోసం కాదు, యెహోవా కోసమే తీరుప్ తీరాచ్లి. తీరుప్ తీరేచ్ పనిలో
ఆయన మీతో ఉంటాడు. 7 యెహోవా భయం మీమీద ఉండు
గాక. తీరుప్ తీరేచ్టపుడుచాలాజాగతత్గా ఉండండి, ఎందుకంటేమన
దేవు నయెహోవాలోఏదోషం లేదు, ఆయనపకష్పాతికాడు, లంచం
పుచుచ్కొనేవాడు కాడు.”

8యెహోవానిరణ్యించిననాయ్యానిన్ జరిగించడానికి,వివాదాలను
పరిషక్రించడానికి యెహోషాపాతు లేవీయులోల్ యాజకులోల్
ఇశాయేలీయులపూరీవ్కుల ఇంటి పెదద్లోల్ కొందరినియెరూషలేములో
కూడా నియమించాడు. వారు యెరూషలేములో నివసించారు.
9వారికి ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “యెహోవామీద భయభకులు కలిగి,
నమమ్కంతో,యథారథ్ మనసుస్తోమీరు పవరించాలి.

10 నరహతయ్ గురించి, ధరమ్శాసం గురించి, ధరమ్ం గురించి,
కటట్డలను గురించి నాయ్యవిధులను గురించి, వివిధ పటట్ణాలోల్
నివసించే మీ సోదరులు తీసుకొచేచ్ ఏ విషయ నా మీరు
విచారించేటపుప్డు మీమీదికీ మీ సోదరుల మీదికీ యెహోవా కోపం
రాకుండా వారు యెహోవా దృషిట్లో ఏ పాపం చేయకుండా వారిని
హెచచ్రించాలి. ఇలా చేసేత్ మీరు అపరాధులు కాకుండా ఉంటారు.

11 పధానయాజకుడు అమరాయ్ యెహోవాకు సంబంధించిన
అనిన్ విషయాలను కనిపెటట్డానికి మీ మీద అధికారిగా ఉంటాడు.
యూదా సంతతివారికి అధిపతి, ఇషామ్యేలు కొడుకు జెబదాయ్, రాజు
సంగతుల విషయంలో మీ మీద అధికారిగా ఉనాన్డు. లేవీయులు
మీకు సేవ చేసే అధికారులుగా ఉనాన్రు. రయ్ంతో పనిచేయండి.
మేలు చేయడానికియెహోవామీతోఉంటాడు.”

20
మోయాబీయులు, అమోమ్నీయుల ఓటమి

1 ఇది జరిగిన తరువాత, మోయాబీయులు, అమోమ్నీయులు,
మెయోనీయులోల్ కొంతమంది దండెతిత్ యెహోషాపాతు మీదికి
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వచాచ్రు. 2 అంతలో కొంతమంది వచిచ్ “మృత సముదం అవతల
ఉండే అరాము పు నుంచి ఒక గొపప్ నయ్ం నీ మీదికి వసూత్ ఉంది.
గమనించండి. వారు హససోన్ తామారు అనే ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రు”
అనియెహోషాపాతుకు తెలియచేశారు.

3 అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా దగగ్ర
విచారించడానికి మనసుస్ పెటిట్ , యూదా అంతటా ఉపవాసం
ఆచరించాలని చాటించాడు. 4యూదావారు యెహోవా సహాయానిన్
అడగడానికి సమావేశమయాయ్రు. యెహోవా దగగ్ర విచారించడానికి
యూదా పటట్ణాలనిన్టిలో నుంచి పజలు వచాచ్రు.

5యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరంలో కొతత్ ఆవరణం ముందు
సమాజంగా కూడిన యూదా యెరూషలేము పజల మధయ్ నిలబడి,
6 “మా పూరీవ్కుల దేవా, యెహోవా, పరలోకంలో దేవుడివి నీవే
గదా! అనిన్ రాజాయ్లనూ పాలించే బలం గలవాడవు, పరాకమం
గలవాడవు, నినెన్దిరించడం ఎవరి తరమూ కాదు. 7 నీ పజ న
ఇశాయేలీయుల ఎదుటి నుంచి ఈ దేశవాసులను తోలివేసి, నీ
సేన్హితు న అబాహాము సంతతికి దీనిన్ శాశవ్తంగా ఇచిచ్న మా
దేవుడవు నువేవ్.”

8“వారుఅందులోనివాసంచేసి,మాకే నావిపతుత్ జరిగితే,అంటే
యుదధ్పు తీరుప్ గానీ రోగం గానీ కరువుగానీ, మామీదికి వసేత్ మేము
ఈ మందిరం ముందు నిలబడిమాబాధలో నీకు మొరపెడితే 9 నీవు
ఆలకించి మమమ్లిన్ కాపాడతావని, ఇకక్డ నీ పేరు కోసం ఈ పరిశుదధ్
సథ్లానిన్ కటిట్ంచారు. నీ పేరు ఈమందిరానికి ఉంది గదా.

10 ఇశాయేలీయులు ఐగుపునుంచి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని
అమోమ్నీయులతోనూమోయాబీయులతోనూ శేయీరు కొండ పాంతం
వారితోనూ యుదధ్ం చేయనివవ్లేదు కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు
వారిని నాశనం చేయకుండా వారి దగగ్ర నుంచి వెళిళ్పోయారు.
11 మేము సవ్తంతించుకోవాలని నీవు మాకిచిచ్న నీ సావ్సథ్ ంలో
నుంచి మమమ్లిన్ తోలివేయడానికి వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకు
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ఎలాంటి పతుయ్పకారం చేసుత్ నాన్రో చూడండి. 12 మా దేవా, నీవు
వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మామీదికి వచేచ్ ఈ గొపప్ నయ్ంతో యుదధ్ం
చేయడానికి మాకు శకి చాలదు. ఏమి చేయాలోమాకు తెలియదు.
నువేవ్ మా దికుక్” అని పారథ్న చేశారు. 13యూదావారంతా తమ
పసికందులతోభారయ్లతో పిలల్లతోయెహోవాసనిన్ధిలో నిలబడాడ్ రు.

14 అపుప్డు ఆసాపు సంతతివాడూ లేవీయుడు అయిన
యహజీయేలు, సమాజంలోఉనాన్డు. అతని తండి జెకరాయ్, జెకరాయ్
తండి బెనాయా, బెనాయా తండి యెహీయేలు, యెహీయేలు తండి
మతత్నాయ్. యెహోవా ఆతమ్ యహజీయేలు మీదికి రాగా అతడు ఇలా
పకటించాడు, 15 “యూదాపజలారా, యెరూషలేము నివాసులారా,
యెహోషాపాతురాజా,మీరంతావినండి. యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
ఈ గొపప్ నాయ్నికి మీరు భయపడవదుద్ , నిసప్ హ చెందవదుద్ . ఈ
యుదధ్ం మీది కాదు, దేవునిదే.

16 రేపు మీరు వారిమీదికి వెళాళ్లి. వారు జీజు అనే కనుమ
గుండా వసాత్ రు. మీరు యెరూవేలు అరణయ్ం ముందునన్ వాగు
చివర, వారిని కనుగొంటారు. 17ఈయుదధ్ంలోమీరు పోరాడవలసిన
అవసరంలేదు. యూదాపజలారా,యెరూషలేమువాసులారా,మీరు
మీ సాథ్ నాలోల్ అలాగే నిలబడండి. మీతో ఉనన్ యెహోవా అందించే
రకష్ణను మీరు చూసాత్ రు. భయపడవదుద్ , నిసప్ హ చెందవదుద్ . రేపు
మీరు వారిమీదికి వెళాళ్లి. యెహోవామీతోఉంటాడు.”

18 అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు.
యూదావారు, యెరూషలేము నివాసులు యెహోవా సనిన్ధిలో
సాగిలపడి నమసక్రించారు. 19 కహాతీయుల సంతతివారు,
కోరహీయుల సంతతివా న లేవీయులు నిలబడి బిగగ్రగా
ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాను సుత్ తించారు.

20 వారు ఉదయానేన్ లేచి తెకోవ అరణాయ్నికి వెళాళ్రు. వారు
వెళత్ ఉంటే యెహోషాపాతు నిలబడి “యూదా, యెరూషలేములో
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నివసించే మీరంతా నా మాట వినండి! మీ దేవు న యెహోవాను
నమమ్ండి, అపుప్డు మీకు సహాయం దొరుకుతుంది. ఆయన
పవకలను నమమ్ండి, అపుప్డు మీకు విజయం కలుగుతుంది” అని
చెపాప్డు.

21 అతడు పజలతో చరిచ్ంచిన తరువాత యెహోవాను
సుత్ తించడానికి గాయకులను ఏరప్రచి, వారు నయ్ం ముందు
నడుసూత్ “యెహోవా కృప ఎలల్పుప్డూ ఉంటుంది. ఆయనకు
కృతజఞ్త తెలియచేయండి.” అని పలకాలని నియమించాడు.

22 వారు పాడడం, సుత్ తించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు,
యూదావారి మీదికి వచిచ్న అమోమ్నీయులమీదా మోయాబీయుల
మీదా శేయీరు కొండ పాంతం వారి మీదా యెహోవా ఆకసిమ్క
దాడి చేసే మనుషులను పెటాట్ డు. శతువులు ఓడిపోయారు.
23 అమోమ్నీయులు, మోయాబీయులు కలిసి శేయీరు కొండపాంతం
వారినిపూరిగాచంపి వేసినాశనం చేదాద్ మనిపొంచి ఉండి,వారిమీద
పడాడ్ రు. వారు శేయీరు నివాసులను తుదముటిట్ంచిన తరువాత
ఒకరినొకరు చంపుకోవడంమొదలుపెటాట్ రు.

24 యూదావారు అరణయ్ం దగగ్రికి వచిచ్, నయ్ం పు చూసేత్,
వారంతా నేలమీద పడి ఉనాన్రు. ఏ ఒకక్డూ తపిప్ంచుకోలేదు.
25యెహోషాపాతూ, అతని పజలూ వారి వసుత్ వులను తీసుకోడానికి
వసేత్, ఆ శవాలమీద విసాత్ ర న ధనం, పశసత్ న నగలు దొరికాయి.
తాము మోయలేనంతగా వారు సొముమ్ దోచుకునాన్రు. కొలల్సొముమ్
ఎంత ఎకుక్వగా ఉందంటే, వాటిని మోసుకు పోవడానికి వారికి
మూడు రోజులు పటిట్ంది. 26 నాలుగవ రోజు బెరాకా లోయలో
వారు సమావేశమయాయ్రు. అకక్డ వారు యెహోవాను సుత్ తించారు.
అందుకే ఇపప్టి వరకూ ఆ సథ్లానికి “బెరాకాలోయ” అని పేరు.

27 ఆ తరువాత యూదావారూ యెరూషలేమువారూ వారికి
ముందు యెహోషాపాతు, ఆనందంగాయెరూషలేము తిరిగి వెళాల్ లని
బయలు దేరారు. ఎందుకంటే యెహోవా వారి శతువుల మీద వారికి
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జయం అనుగహించాడు. 28వారుయెరూషలేములోఉనన్యెహోవా
మందిరానికి తీగె వాయిదాయ్లను సితారాలను వాయిసూత్ బాకాలు
ఊదుతూ వచాచ్రు.

29ఇశాయేలీయుల శతువులతోయెహోవాయుదధ్ం చేసాడనిఅనిన్
రాజాయ్ల వారు విని, దేవుని భయంతో వణికిపోయారు. 30 ఈ
విధంగా యెహోషాపాతు రాజయ్ం పశాంతంగా ఉంది. ఎందుకంటే
అతని దేవుడు, అతని చుటూట్ నెమమ్ది ఇచాచ్డు.

యెహోషాపాతు మరణం
20:31-21:1; 1రాజులు 22:41-50

31 యెహోషాపాతు యూదారాజాయ్నిన్ పరిపాలించాడు. అతడు
పరిపాలించడంమొదలు పెటిట్నపుడు 35ఏళల్ వా యెరూషలేములో
25 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతని తలిల్ షిలీహ్ కుమారె, ఆమె పేరు
అజూబా. 32 అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా పవరించి
తన తండి ఆసా మారగ్ంలో నడుసూత్ దానిలోనుంచి తొలగిపోకుండా
ఉనాన్డు.

33 అయితే అపప్టికి ఇంకా పజలు తమ పూరీవ్కుల దేవుణిణ్
అనుసరించడానికితమహృదయాలోల్ నిశచ్యంచేసుకోలేదు,అతడు
అనయ్ వ మందిరాలను తీసివేయలేదు. 34యెహోషాపాతు చేసిన
పనులనిన్టిని గురించి హనానీ కొడుకు యెహ రచించిన గంథంలో
రాసివుంది. ఈయెహ పేరు, ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో ఉంది.

35 ఇది జరిగిన తరువాత, యూదా రాజు యెహోషాపాతు,
చాలా దురామ్రగ్ంగా పవరించిన ఇశాయేలు రాజు అహజాయ్తో సేన్హం
చేశాడు. 36 తరీష్షుకు వెళళ్గలిగిన ఓడలను చేయించాలని
యెహోషాపాతు అతనితో సేన్హం చేశాడు. వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ
ఓడలను చేయించారు. 37 అపుప్డు మారేషా వాడు దోదావాహ
కొడుకు, ఎలీయెజెరు “నీవుఅహజాయ్తోసేన్హంచేసుకునాన్వుకాబటిట్
యెహోవానీపయతాన్లను నాశనం చేశాడు”అనియెహోషాపాతుకు
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వయ్తిరేకంగా పవచనం చెపాప్డు. ఆ ఓడలు తరీష్షుకు వెళల్లేక
బదద్ పోయాయి.

21
యూదారా నయెహోరాము
21:5-10, 20; 2రాజులు 8:16-24

1 యెహోషాపాతు చనిపోయినపుప్డు తన పూరీవ్కులతో
పాటు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు
యెహోరాము అతని బదులు రాజయాయ్డు. 2 యెహోషాపాతు
కుమారు న అజరాయ్, యెహీయేలు, జెకరాయ్, అజరాయ్, మిఖాయేలు,
షెఫటయ్ అనేవారు ఇతనికి సోదరులు. వీరంతా ఇశాయేలు రాజు
యెహోషాపాతు కొడుకులు. 3వారి తండి బహ మానాలుగా, వెండి,
బంగారం ఇంకా ఎనోన్ విలు న వసుత్ వులను, యూదాదేశంలో
గోడలునన్ పటట్ణాలను వారికిచాచ్డు. అయితే యెహోరాము తనకు
పెదద్ కొడుకు కాబటిట్ అతనికి రాజాయ్నిన్ ఇచాచ్డు.

4యెహోరాము తన తండిరాజాయ్నిన్ పరిపాలించడంమొదలుపెటిట్
తన అధికారం సుసిథ్రం చేసుకునన్ తరువాత తాను సిథ్రపడి,
తన సోదరులందరినీ ఇశాయేలీయుల అధిపతులోల్ కొంత మందినీ
చంపేసాడు. 5యెహోరాము పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు
అతనికి 32 ఏళ ళ్. అతడుయెరూషలేములో 8 ఏళ ళ్ పాలించాడు.
6 అతడు అహాబు కూతురిన్ పెళిల్ చేసుకుని, అహాబు సంతతివారు
నడచిన పకారం ఇశాయేలు రాజుల పదధ్తులోల్ నడిచాడు. అతడు
యెహోవా దృషిట్కి పతికూలంగా పవరించాడు. 7 అయినా యెహోవా
తానుదావీదుతో చేసిన నిబంధన బటిట్ ,అతనికీ అతని కుమారులకూ
ఎపుప్డూ జీవమిసాత్ నని చేసిన వాగాద్ నం కోసం దావీదు సంతతిని
నాశనం చేయడానికి ఇషట్పడలేదు.

8 యెహోరాము రోజులోల్ యూదా రాజుల అధికారానికి
వయ్తిరేకంగా ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి తమకు ఒక రాజును
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ఉంచుకునాన్రు. 9యెహోరాము తన అధికారులను వెంటబెటుట్ కుని,
తన రథాలనిన్టితో బయలుదేరి రాతివేళ లేచి తనను చుటుట్ ముటిట్న
ఎదోమీయులనూ రథాధిపతులను చంపేసాడు. 10 కాబటిట్ ఇపప్టి
వరకూ ఎదోమీయులు యూదావారి అధికారం కింద ఉండక
తిరుగుబాటు చేసూత్ నే ఉనాన్రు. యెహోరాము తన పూరీవ్కుల
దేవు న యెహోవాను విసమ్రించినందుకు అదే సమయంలో లిబాన్
పటట్ణం కూడా అతని అధికారం కింద ఉండకుండాా తిరుగుబాటు
చేసింది. 11 యెహోరాము యూదా కొండలోల్ బలిపీఠాలు కటిట్ంచి
యెరూషలేము నివాసులు వేశయ్లా పవరించేలా చేశాడు. ఈ విధంగా
అతడుయూదావారిని తపుప్దారి పటిట్ంచాడు.

12 ఏలీయా పవక నుంచి ఒక ఉతత్రం యెహోరాముకు వచిచ్ంది.
దానిలోఇలాఉంది. “నీ పితరు నదావీదు దేవు నయెహోవాఇలా
చెబుతునాన్డు. ‘నీవు నీ తండి న యెహోషాపాతు మారాగ్ లోల్ గానీ
యూదారాజు ఆసా మారాగ్ లోల్ గానీ నడుచుకోకుండా 13 ఇశాయేలు
రాజుల మారాగ్ లోల్ నడచి అహాబు సంతతివారు చేసిన పకారం
యూదానూ యెరూషలేము నివాసులనూ వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటే
యోగుయ్ న నీ తండి సంతాన న నీ సోదరులను చంపావు.
14 కాబటిట్ గొపప్ తెగులుతో యెహోవా నీ పజలనూ నీ పిలల్లనూ నీ
భారయ్లనూ నీ సంపదనంతటినీ దెబబ్ తీసాత్ డు. 15 నీవు పేగులోల్
ఘోర న జబుబ్తో రోగిషిట్గా ఉంటావు. రోజురోజుకూ ఆ జబుబ్తో నీ
పేగులు చెడిపోతాయి.’ ”

16 యెహోవా యెహోరాము మీదికి ఫిలిషీయులను,
ఇతియోపియాకు దగగ్రగా ఉనన్ అరబీయులను రేపాడు. 17 వారు
యూదాదేశం దాడి చేసి దానిలో చొరబడి రాజనగరులో దొరికిన
సంపదనంతా, అతని కొడుకులనూ భారయ్లనూ పటుట్ కెళాళ్రు.
అతని కొడుకులోల్ చివరి వా నయెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్
కొడుకును కూడా విడిచిపెటట్లేదు.

18 ఇదంతా జరిగిన తరువాతయెహోవా అతని కడుపులో నయం
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కాని జబుబ్ కలిగించాడు. 19 రెండేళళ్ తరువాత ఆ జబుబ్ ముదిరి
అతని పేగులు చెడిపోయి దురభ్రంగా చనిపోయాడు. అతని పజలు
అతని పూరీవ్కులకు చేసిన అంతయ్కియలు అతనికి చేయలేదు.
20అతడు పరిపాలన చేయడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు 32 ఏళల్వాడు.
యెరూషలేములో 8 ఏళ ళ్ పాలించి చనిపోయాడు. అతని మృతికి
ఎవరూ విలపించలేదు. రాజుల సమాధులోల్ గాక దావీదు పటట్ణంలో
వేరే చోట పజలు అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.

22
యూదారా న అహజాయ్
22:1-6; 2రాజులు 8:25-29
22:7-9; 2రాజులు 9:21-29

1 యెరూషలేము నివాసులు యెహోరాము ఆఖరి కొడుకు
అహజాయ్ను అతనికి బదులు రాజుగా చేశారు. ఎందుకంటే,
అరబీయులతో కూడ శిబిరం కి దండెతిత్ వచిచ్నవారు అతని
పెదద్కొడుకులందరినీ చంపేశారు. ఈ విధంగా యూదారాజు
యెహోరాము కొడుకు అహజాయ్ రాజయాయ్డు.

2అహజాయ్ పరిపాలనమొదలు పెటిట్నపుప్డు 42 ఏళల్ వయసులో
యెరూషలేములో ఒకక్ సంవతస్రం పాలించాడు. అతని తలిల్ ఒమీ
కుమారె,ఆమెపేరు అతలాయ్. 3దురామ్రగ్ంగా పవరించడం అతనితలిల్
అతనికి నేరిప్సూత్ వచిచ్ంది, కాబటిట్ అతడు కూడా అహాబు ఇంటి వారి
పదధ్తులోల్ నడిచాడు.

4 అహాబు ఇంటివారు చేసినటుల్ గా అతడు యెహోవా దృషిట్లో
దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు. అతనితండిచనిపోయినతరువాతవారు
అతనికి సలహాదారులుగాఉండిఅతనినాశనానికికారణమయాయ్రు.
5 వారి సలహా పకారమే అతడు కూడా పవరించాడు. అతడు
రామోతు గిలాదులో అరాము రాజు హజాయేలుతో యుదధ్ం
చేయడానికి అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన
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యెహోరాముతో కూడా వెళాళ్డు. అరామీయులు యెహోరామును
గాయపరిచారు.

6 అరాము రాజు అయిన హజాయేలుతో తాను రమాలో చేసిన
యుదధ్ంలో తనకు తగిలిన గాయాలను బాగుచేసుకోడానికి అతడు
యెజెయేలుకు తిరిగి వచాచ్డు. అహాబు కొడుకు యెహోరాము
గాయపడాడ్ డని విని యూదా రాజు యెహోరాము కొడుకు అహజాయ్
అతనిని చూడడానికియెజెయేలు వెళాళ్డు.

7యెహోరాము దగగ్రికి అహజాయ్ రావడం వలన దేవుడు అతనికి
నాశనం కలిగించాడు. అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని
నిరూమ్లం చేయడానికియెహోవాఅభిషేకించిన నింషీ కొడుకుయెహ
మీదికి అతడుయెహోరాముతో కలిసి వెళాళ్డు.

8 యెహ అహాబు సంతతి వారి మీద తీరుప్ తీరచ్డానికి
వచిచ్నపుప్డు అతడు యూదావారి అధికారులనూ, అహజాయ్కు
సేవచేసుత్ నన్ అహజాయ్ సోదరుల కొడుకులనూ చూసి వారిని
చంపేశాడు. 9 తరువాత అతడు అహజాయ్ కోసం వెతికాడు.
అతడు షోమోనులో దాగి ఉంటే వారు అతణిణ్ పటుట్ కుని యెహ
దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. వారు అతణిణ్ చంపిన తరువాత “ఇతడు
యెహోవాను హృదయపూరవ్కంగా వెతికిన యెహోషాపాతు కొడుకు
గదా” అనుకుని అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. కాబటిట్ రాజయ్మేలడానికి
అహజాయ్ ఇంటోల్ ఎవరూ లేకుండాపోయారు.

అతలాయ్,యోవాషు
22:10-23:21; 2రాజులు 11:1-21

10 అహజాయ్ తలిల్ అతలాయ్ తన కొడుకు చనిపోయాడని విని,
యూదావారి సంబంధు న రాజ వంశసుత్ లందరినీ చంపేసింది.
11 అయితే రా న యెహోరాము కుమారె యెహోషబతు అహజాయ్
కొడుకు యోవాషును, మరణ న రాకుమారులోల్ నుండి రహసయ్ంగా
తెచిచ్, అతనిని, అతని దాదిని ఒక పడకగదిలో దాచింది.
యెహోరాము రాజు కుమారె, యెహోయాదా అనే యాజకుని భారయ్
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యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండా అతణిణ్ దాచిపెటిట్ంది గనక
అతలాయ్ ఆ పసివాణిణ్ చంపలేకపోయింది. ఈ యెహోషబతు
అహజాయ్కు సోదరి. 12 ఆరు సంవతస్రాలు అతణిణ్ వారితో
కూడా దేవుని మందిరంలో దాచారు. అపుప్డు అతలాయ్ దేశానిన్
పరిపాలించింది.

23
1 ఏడవ సంవతస్రంలోయెహోయాదా, బలం కూడదీసుకునాన్డు.

అతడు యెరోహాము కొడుకు అజరాయ్, యెహోహానాను కొడుకు
ఇషామ్యేలూ, ఓబేదు కొడుకు అజరాయ్, అదాయా కొడుకు
మయశేయా, జిఖీ కొడుకు ఎలీషాపాతూ అనే శతాధిపతులను
ఎంపిక చేసుకుని వారితో ఒడంబడిక చేసుకునాన్డు. 2 వారు
యూదా దేశమంతా తిరిగి యూదావారి పటట్ణాలనిన్టిలో నుంచి
లేవీయులనూ, ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబ పెదద్లనూ
సమకూరాచ్రు. వారంతాయెరూషలేముకు వచాచ్రు.

3 పజలంతా సమాజంగా కూడి దేవుని మందిరంలో రాజుతో
నిబంధన చేసుకునాన్రు. యెహోయాదా వారితో ఇలా అనాన్డు.
“యెహోవా దావీదు కుమారులను గురించి చెపిప్న మాట పకారం,
రాజు కుమారుడు పరిపాలన చేయాలి.”

4 “కాబటిట్ మీరు చేయాలిస్ంది ఏమిటంటే, విశాంతి దినాన
సేవచేయడానికి వచేచ్ మీలోని యాజకులోల్ నూ లేవీయులోల్ నూ
మూడవ భాగం, దావ్రం దగగ్ర కాపలా కాయాలి. 5మరొక మూడవ
భాగం రాజభవనం దగగ్ర ఉండాలి. మిగిలినమూడవభాగం పునాది
గుమమ్ం దగగ్ర ఉండాలి. పజలంతా యెహోవా మందిర ఆవరణం
దగగ్ర ఉండాలి.

6యాజకులు,లేవీయులోల్ సేవచేసేవారుతపప్యెహోవామందిరం
లోపలికి ఇంకెవవ్రూ రాకూడదు. వారు పతిషిట్తులు కాబటిట్ వారు
లోపలికి రావచుచ్ గాని పజలంతా యెహోవా ఆజఞ్ పకారం బయటే
ఉండాలి. 7లేవీయులంతా తమ తమ ఆయుధాలను చేత పటుట్ కుని
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రాజు చుటూట్ ఉండాలి. మందిరం లోపలికి ఇంకెవ నా వసేత్, వారిని
చంపేయండి. రాజు లోపలికి వచేచ్టపుప్డు బయటికి వెళేళ్టపుప్డు
మీరు అతనితో ఉండాలి.”

8 కాబటిట్ లేవీయులు, యూదావారంతా యాజకు న
యెహోయాదా ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు. యాజకు న యెహోయాదా
ఏ వంతు వారికీ సెలవియయ్లేదు కాబటిట్ యాజకులంతా విశాంతి
దినాన సేవ చేయాలిస్న వారిని, సేవ చేసి బయటికి వెళల్వలసిన
వారిని తీసుకు వచాచ్రు.

9 యాజకు న యెహోయాదా దేవుని మందిరంలో రా న
దావీదుకు చెందిన ఈటెలనూ, పెదద్ డాళళ్నూ, చినన్ డాళల్నూ
శతాధిపతులకు అపప్గించాడు.

10 అతడు ఆయుధాలు పటుట్ కునన్ మనుషులందరినీ మందిరపు
కుడి పు నుంచి ఎడమ పు వరకూ బలిపీఠం పకక్న, మందిరం
పకక్న, రాజు చుటూట్ ఉంచాడు. 11అపుప్డు వారు రాకుమారుడిని
బయటికి తెచిచ్, అతని తల కిరీటం పెటిట్ , ధరమ్శాసానిన్ అతని
చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. యెహోయాదా, అతని
కొడుకులూ అతనిని అభిషేకించి “రాజు చిరంజీవి అగు గాక”
అనాన్రు.

12 రాజును పొగుడుతూ పరుగులు పెడుతునన్ పజల శబద్ం
అతలాయ్ విని, యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ పజల దగగ్రికి వచిచ్ంది.
13 పవేశ సథ్లం దగగ్ర అతనికి ఏరాప్టు చేసిన సత్ంభం దగగ్ర రాజు
నిలబడడం ఆమెచూసింది. అధికారులూ,బాకాలుఊదేవారూరాజు
దగగ్ర ఉండి, దేశంలోని పజలంతా సంతోషిసూత్ , బాకాలతో శబాద్ లు
చేసూత్ , గాయకులు సంగీత వాదాయ్లతో సుత్ తిపాటలు పాడుతూ
ఉండడంచూసిబటట్లు చించుకుని “రాజదోహం! రాజదోహం!” అని
అరిచింది.

14 అపుప్డు యాజకు న యెహోయాదా నయ్ం మీద
అధికారులుగా ఉనన్ శతాధిపతులను పిలిపించి “యెహోవా
మందిరంలోఆమెను చంపవదుద్ . నిక పంకుల అవతలకు తీసుకెళిళ్
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ఆమె ప న ఉనన్ వారిని, ఆమెను కతిత్తో చంపాలి” అని ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. 15కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారి ఇచిచ్,రాజ భవనం దగగ్రునన్
గురపు దావ్రం పవేశసథ్లానికి ఆమె వచిచ్నపుప్డు ఆమెను అకక్డ
చంపేశారు.

16 వారంతా యెహోవా పజలుగా ఉండాలని పజలందరితోనూ
రాజుతోనూయెహోయాదాఅపుప్డు నిబంధన చేశాడు. 17అపుప్డు
పజలంతా బయలు దేవుడి గుడికి వెళిల్ దానిన్ పడగొటాట్ రు. బయలు
బలిపీఠాలను విగహాలను ముకక్లు ముకక్లు చేసి, బయలు
యాజకుడు మతాత్ నును బలిపీఠం ఎదుట చంపేశారు.

18యెహోవామందిరంలో దావీదు నియమించినటుట్ గానే పనిచేసే
వారినిబలులు అరిప్ంచేవారినిలేవీయు నయాజకులపరయ్వేకష్ణలో
యెహోయాదా నియమించాడు. వీరు మోషే ధరమ్శాసంలో ఉనన్టేట్
దావీదు ఇచిచ్న ఆదేశాల పకారం సంతోషంతో సంగీతాలతో సేవ
జరిగించారు.

19 యెహోవా మందిరంలో ఏ విధంగా నా లబడిన వారు
పవేశించకుండాఅతడు గుమామ్ల దగగ్ర దావ్రపాలకులను ఉంచాడు.

20 అతడు శతాధిపతులనూ పధానులనూ పజల అధికారులనూ
దేశ పజలందరినీ వెంటబెటుట్ కుని యెహోవా మందిరంలో నుంచి
రాజును తీసుకుని వచాచ్డు. వారు ఎతత్యిన గుమమ్ం దావ్రా
రాజభవనానికి వెళిల్ రాజయ్సింహాసనం మీద రాజును కూరోచ్బెటాట్ రు.
21 దేశ పజలంతా ఎంతో ఆనందించారు. పటట్ణం నెమమ్దిగా ఉంది.
వారు అతలాయ్ను కతిత్తో చంపేశారు.

24
యోవాషుమందిరానిన్ పునరుదధ్రించడం
24:1-14; 2రాజులు 12:1-16
24:23-27; 2రాజులు 12:17-21

1 యోవాషు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతని
వయసుస్ ఏడేళ ళ్. అతడుయెరూషలేములో 40ఏళ ళ్పాలించాడు.
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అతనితలిల్ బెయేరెష్బాకు చెందినజిబాయ్. 2యాజకుడుయెహోయాదా
బతికిన రోజులనీన్ యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా
పవరించాడు.

3 యెహోయాదా అతనికి ఇదద్రు సీలనిచిచ్ పెళిళ్ చేశాడు.
అతనికి కొడుకులూ, కూతుళ ళ్ కలిగారు. 4 ఇదంతా జరిగిన
తరువాత యెహోవా మందిరానిన్ బాగుచేయాలని యోవాషు
నిరణ్యించుకునాన్డు. 5 అతడు యాజకులనూ లేవీయులనూ
ఒక చోట సమావేశపరచి వారితో ఇలా అనాన్డు “మీరు యూదా
పటట్ణాలకు పోయి మీ దేవుని మందిరం బాగుచేయడానికి
ఇశాయేలీయులందరి దగగ్ర నుంచి ధనం పతి సంవతస్రం
పోగుచేయాలి. ఈ పని మీరు తవ్రగా మొదలుపెటాట్ లి.” మొదటోల్
లేవీయులు ఆ పని తవ్రగా చేయలేదు.

6 అందుకు రాజు పధాన యాజకుడు యెహోయాదాను
పిలిపించాడు. “సాకష్ పు గుడారానిన్ బాగు చేయడానికి యూదాలో
నుండీ, యెరూషలేములో నుండీ, ఇశాయేలీయుల సమాజానికి
యెహోవా సేవకు న మోషే నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో
నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచ లేదు?” అని అడిగాడు. 7 ఎందుకంటే
దురామ్రుగ్ రా న అతలాయ్ కొడుకులు దేవుని మందిరానిన్ పాడు చేసి,
యెహోవామందిర సంబంధ న పతిషఠ్ ఉపకరణాలనిన్టినీ బయలు
దేవుడిపూజకు ఉపయోగించారు.

8 కాబటిట్ రాజాజఞ్ పకారం వారు ఒక పెటెట్ను చేయించి యెహోవా
మందిర దావ్రం బయట ఉంచారు. 9 దేవుని సేవకు న మోషే,
అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు ఇశాయేలీయులకు నిరణ్యించిన కానుకను
యెహోవా దగగ్రికి పజలు తీసుకు రావాలని యూదాలోనూ
యెరూషలేములోనూ వారు చాటించారు. 10 అధికారులందరూ
పజలందరూ సంతోషంగా కానుకలు తెచిచ్, పెటెట్ నిండేంత వరకూ
దానిలో వేశారు.
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11 లేవీయులు ఆ పెటెట్ను రాజు అధికారుల దగగ్రికి తీసుకువచిచ్న
పతిసారీ, అందులో చాలా ధనం కనిపించినపుప్డలాల్ రాజు
కారయ్దరిశ్, పధాన యాజకుని అధికారీ వచిచ్, పెటెట్ ఖాళీ చేసి
దానిన్ యథాసాథ్ నంలో ఉంచేవారు. అనుదినం వారు ఇలా చేసూత్
చాలా ధనం సమకూరాచ్రు. 12 అపుప్డు రాజు, యెహోయాదా,
యెహోవామందిరంలోపనిచేసేవారికిఆధనానిన్ ఇచాచ్రు. యెహోవా
మందిరానిన్ బాగుచేయడానికి రాతి పని చేసే వారిని, వడంగి వారిని,
ఇనుప పనీ, ఇతత్డి పనీ చేసేవారిని కూలికి తీసుకునాన్రు.

13 ఈ విధంగా పనివారు కషిట్ంచి పనిచేసుత్ ంటే మందిర
మరమమ్తుత్ చకక్గా కొనసాగింది. వారు దేవుని మందిరానిన్ దాని
పూరవ్సిథ్తికి తెచిచ్ దానిన్ దృఢపరచారు. 14 వారు దానిన్ పూరి
చేసిన తరువాత మిగిలిన ధనానిన్ రాజు దగగ్రికీ, యెహోయాదా
దగగ్రికీ తీసుకువచాచ్రు. ఆ డబుబ్తో వారు యెహోవా మందిరానికి
సంబంధించిన వసుత్ వులనూ, సేవకు ఉపయోగపడే వసుత్ వులనూ,
దహనబలికి ఉపయోగపడే వసుత్ వులనూ, గరిటెలనూ, వెండీ
బంగారు ఉపకరణాలనూ చేయించారు. యెహోయాదా జీవించి
ఉనన్ రోజులనిన్టిలో వారు యెహోవా మందిరంలో దహనబలులను
కొనసాగించారు.

15 యెహోయాదా వయసు మీరి పండు వృదాధ్ పయ్ంలో
చనిపోయాడు. అతడు చనిపోయినపుప్డు అతని వయసుస్ 130
ఏళ ళ్. 16 అతడు ఇశాయేలీయులోల్ దేవుని కోసం, దేవుని ఇంటి
కోసం మంచి మేలు చేశాడు కాబటిట్ వారు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో
రాజుల దగగ్ర పాతిపెటాట్ రు. 17యెహోయాదాచనిపోయిన తరువాత
యూదాఅధికారులువచిచ్రాజునుగౌరవించారు. రాజువారిమాటలు
వినాన్డు. 18పజలు తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవామందిరానిన్
విడిచి, అషేరా దేవతాసత్ంభాలను, విగహాలను పూజించారు. వారు
చేసిన ఈ దురామ్రాగ్ నికి యూదావారి మీదికీ యెరూషలేము నివాసుల
మీదికీ దేవుని కోపం వచిచ్ంది. 19 అయినా తన పు వారిని
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మళిల్ంచడానికి యెహోవా వారి దగగ్రికి పవకలను పంపాడు. ఆ
పవకలు వారికి వయ్తిరేకంగా సాకష్ ం పలికారు గానీ పజలు వారి
మాట వినలేదు.

20 అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడు యెహోయాదా కొడుకూ
అయిన జెకరాయ్ మీదికి వచాచ్డు. అతడు పజల ముందు
నిలబడి “మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను ధికక్రిసుత్ నాన్రు?
మీరు వరిధ్లల్రు. మీరు యెహోవాను వదిలివేశారు కాబటిట్ ఆయన
మిమమ్లిన్ వదిలివేశాడని దేవుడు చెబుతునాన్డు” అనాన్డు.
21 అయితే వారతని మీద కుట పనిన్ రాజాజఞ్తో యెహోవా మందిర
ఆవరణం లోపల రాళ ళ్ రువివ్ అతణిణ్ చంపేశారు. 22ఈ విధంగా
రా న యోవాషు జెకరాయ్ తండి యెహోయాదా తనకు చేసిన
ఉపకారానిన్ మరిచిపోయి అతని కొడుకుని చంపించాడు. అతడు
చనిపోయేటపుప్డు “యెహోవా దీనిన్ చూసి విచారణ చేసాత్ డు గాక”
అనాన్డు.

23 ఆ సంవతస్రం చివరిలో అరాము నయ్ం యోవాషు మీదికి
వచిచ్ంది. వారు యూదా మీదికీ యెరూషలేము మీదికీ వచిచ్, పజల
అధికారులందరినీ హతమారిచ్, దోపిడీ సొమమ్ంతా దమసుక్ రాజు
దగగ్రికి పంపారు. 24అరామీయుల నయ్ం చినన్దేఅయినాయెహోవా
ఒక గొపప్ నయ్ం వారికి విజయం దయచేశాడు. ఎందుకంటే,
యూదావారు తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాను వదిలి వేశారు.
ఈ విధంగా అరామీయులుయోవాషుకు శికష్ అమలు చేశారు.

25 అరామీయులు వెళిళ్పోయేటపప్టికి యోవాషు తీవ
గాయాలతో ఉనాన్డు. యాజకు న యెహోయాదా కొడుకులను
చంపించినందుకు అతని సొంత సేవకులు అతనిమీద కుట చేశారు.
అతని పడక మీదే అతణిణ్ చంపేశారు. అతడు చనిపోయిన
తరువాత పజలు దావీదు పటట్ణంలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు గానీ
రాజుల సమాధులోల్ అతణిణ్ పాతిపెటట్లేదు. 26 అమోమ్నీయురా న
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షిమాతు కొడుకు జాబాదు, మోయాబీయురాలు అయిన షిమీతు
కొడుకు యెహోజాబాదు అనేవారు అతనిమీద కుట చేశారు.

27 యోవాషు కొడుకులను గురించీ, అతని గురించి చెపిప్న
ముఖయ్ నపవచనాలగురించీ,దేవునిమందిరానిన్పునరిన్రిమ్ంచడం
గురించీ, రాజుల గంథ వాయ్ఖాయ్నంలో రాసి ఉంది. అతనికి బదులు
అతని కొడుకు అమజాయ్ రాజయాయ్డు.

25
యూదారా న అమజాయ్
25:1-4; 2రాజులు 14:1-6
25:11-12; 2రాజులు 14:7
25:17-28; 2రాజులు 14:8-20

1 అమజాయ్ పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు 25 ఏళల్వాడు.
అతడు 29 ఏళ ళ్ యెరూషలేములో పాలించాడు. అతని తలిల్
యెరూషలేము నివాసి. ఆమె పేరు యెహోయదాద్ ను. 2 అతడు
యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా పవరించాడు గాని పూరణ్హృదయంతో
ఆయనిన్ అనుసరించలేదు.

3 రాజయ్ం తనకు సుసిథ్రం అయాయ్క అతడు రా న తన తండిని
చంపిన రాజసేవకులను చంపించాడు. 4అయితే “తండులు పిలల్ల
కోసం, పిలల్లు తండులకోసం చావకూడదు, పతి మనిషి తన పాపం
కోసం తానే చావాలి” అని మోషే గంథం అయిన ధరమ్శాసంలో రాసి
ఉనన్యెహోవాఆజఞ్ పకారం అతడు వారి పిలల్లను చంపలేదు.

5 అమజాయ్ యూదావారందరినీ సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటా
బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటావారివారిపూరీవ్కుల వంశాల పకారం
సహసాధిపతులనూ, శతాధిపతులనూ నియమించాడు. అతడు
20 ఏళ ళ్ మొదలు అంతకనాన్ ఎకుక్వ వయసునన్ వారిని లెకిక్సేత్,
ఈటెనుడాళల్ను పటుట్ కునియుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగినయోధులుమూడు
లకష్ల మంది అయాయ్రు. 6అతడు ఇంకా లకష్ మందిని మూడు వేల
నాలుగు వందల కిలోల వెండి ఇచిచ్ జీతానికి కుదురుచ్కునాన్డు.
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7 దేవుని మనిషి ఒకడు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “రాజా, ఇశాయేలు
నాయ్నిన్ నీతో తీసుకు పోవదుద్ , యెహోవా ఇశాయేలువా న
ఎఫాయిమీయులోల్ ఎవరికీ తోడుగా ఉండడు. 8 ఆలా వెళాల్ లని
నీకుంటే వెళ ళ్. యుదధ్ం బలంగా చేసినా దేవుడు నీ శతువు ఎదుట
నినున్ పడగొడతాడు. సహాయం చేయడానికీ పడవేయడానికీ దేవుడు
సమరుద్ డే గదా” అని చెపాప్డు.

9అమజాయ్అతనితో “ఇశాయేలువారి నాయ్నికి నేనిచిచ్న 3, 500
కిలోల వెండి సంగతి ఏం చేదాద్ ం” అని అడిగాడు. దానికతడు
“దీనికంటే ఇంకా ఎకుక్వ యెహోవా నీకు ఇవవ్గలడు” అని
జవాబిచాచ్డు. 10 అపుప్డు అమజాయ్ ఎఫాయిములోనుంచి తన
దగగ్రికి వచిచ్న నాయ్నిన్ వేరుపరచి “మీ ఇళళ్కు తిరిగి వెళళ్ండి”
అని వారికి చెపాప్డు. అందుకు వారికి యూదావారి మీద తీవ కోపం
వచిచ్ంది. వారు మండిపడుతూ తమ ఇళళ్కు తిరిగి వెళిళ్పోయారు.

11 అమజాయ్ రయ్ం తెచుచ్కుని తన పజలతో బయలుదేరి,
ఉపుప్ లోయ సథ్లానికి పోయి శేయీరువారిలో 10,000 మందిని
హతమారాచ్డు. 12 పాణాలతో ఉనన్ మరొక 10,000 మందిని
యూదావారు చెరపటుట్ కుని,వారినిఒక కొండఅంచుకు తీసుకుపోయి
అకక్డనుంచి వారిని పడవేసేత్ వారు ముకక్ పోయారు.

13అయితేతనతోయుదాధ్ నికిరావదద్ని అమజాయ్తిరిగి పంపివేసిన
నికులు షోమోను మొదలు బేత్ హోరోను వరకూ ఉనన్ యూదా
పటట్ణాలమీదపడివారిలో 3,000మందినిచంపివిసాత్ ర నదోపిడీ
సొముమ్ పటుట్ కు పోయారు.

14 అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్న తరువాత
అతడు శేయీరు పజల దేవుళళ్ను తీసుకువచిచ్ తనకు దేవుళ ళ్గా
నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపం వేశాడు. 15 అందువలన
యెహోవాకోపం అమజాయ్మీద రగులుకుంది. ఆయనఅతని దగగ్రికి
ఒక పవకను పంపాడు. అతడు “నీ చేతిలోనుంచి తమ పజలను
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విడిపించే శకి లేని దేవుళళ్ దగగ్ర నీవెందుకు విచారణచేసాత్ వు?” అని
అమజాయ్తో అనాన్డు.

16 అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుతుంటే, రాజు అతనితో
“మేము నినున్ రాజుకు సలహాదారునిగా చేశామా? ఆగు. పాణాల
మీదికి ఎందుకు తెచుచ్కుంటావు?” అనాన్డు. ఆ పవక ఆగి “దేవుడు
నినున్ నాశనం చేయడానికి నిరణ్యించాడు. ఎందుకంటే నీవు నా
సలహాపాటించ లేదు” అనాన్డు.

17 అపుప్డు యూదారాజు అమజాయ్ తన సలహాదారులతో
ఆలోచన చేసి “రండి, మనం యుదధ్ంలో ఒకరికొకరం తలపడదాం”
అని యెహ కు పుటిట్న యెహోయాహాజు కొడుకూ, ఇశాయేలు
రాజూ అయిన యెహోయాషుకు కబురు పంపాడు. 18 కాగా
ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు యూదారాజు అమజాయ్కు ఇలా
తిరుగు సందేశం పంపాడు. “ ‘నీ కూతురిన్ నా కొడుకిక్ ఇచిచ్ పెళిల్
చెయియ్’ అని లెబానోనులో ఉనన్ ముళళ్ చెటుట్ లెబానోనులో ఉనన్
దేవదారు వృ నికి సందేశం పంపితే లెబానోనులో తిరిగే ఒక అడవి
జంతువు ఆముళళ్చెటుట్ ను తొకిక్వేసింది. 19 ‘నేను ఎదోమీయులను
ఓడించాను’ అని నీవనుకుంటునాన్వు. నీ హృదయం నీవు గరివ్ంచి
పగలాభ్లాడేలా చేసుత్ నన్ది. ఇంటి దగగ్రే ఉండు. నీవునాజోలికి వచిచ్
కీడు తెచుచ్కోవడం ఎందుకు? నువూవ్ నీతో పాటు యూదావారూ
ఓడిపోవడం ఎందుకు?”

20 పజలు ఎదోమీయుల దేవుళళ్ దగగ్ర విచారణ చేసుత్ నాన్రు
కాబటిట్ వారి శతువుల చేతికి వారు చికేక్లా దేవుని పేరణ వలన
అమజాయ్ ఆ సందేశానిన్ అంగీకరించ లేదు. 21 ఇశాయేలు రాజు
యెహోయాషు బయలుదేరాడు. యూదాకు చెందిన బేతెష్మెషులో
అతడూయూదారాజుఅమజాయ్ ఒకరినొకరు ఎదురొక్నాన్రు.

22యూదావారు ఇశాయేలువారిముందు నిలవలేక ఓడిపోయారు.
పతివాడూ తన గుడారానికి పారిపోయాడు. 23అపుప్డు ఇశాయేలు
రాజు యెహోయాషు యెహోయాహాజుకు పుటిట్న యోవాషు కొడుకూ,
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యూదారాజూ అయిన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్ కుని
యెరూషలేముకు తీసుకు వచిచ్, యెరూషలేము పాకారానిన్
ఎఫాయిము గుమమ్ం మొదలు మూల గుమమ్ం వరకూ 400మూరల
పొడుగున పడగొటాట్ డు. 24అతడు దేవుని మందిరంలో ఓబేదెదోము
దగగ్ర ఉనన్ మొతత్ం వెండి, బంగారం పాతలనీన్ రాజభవనంలో ఉనన్
సొమమ్ంతా తీసుకు షోమోనుకు తిరిగి వెళిల్ పోయాడు.

25 ఇశాయేలు రాజూ యెహోయాహాజు కొడుకూ అయిన
యెహోయాషు చనిపోయిన తరువాత యూదా రాజూ, యోవాషు
కొడుకూ అయిన అమజాయ్ 15 ఏళ ళ్ బతికాడు. 26 అమజాయ్
గురించిన ఇతర విషయాలు యూదా ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో
రాసివునాన్యి. 27 అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించడం
మానివేసిన తరువాత పజలు యెరూషలేములో అతని మీద కుట
చేశారు. అతడు లాకీషుకు పారిపోయాడు. 28అయితేవారు అతని
వెనుక లాకీషుకు మనుషుయ్లను పంపి అతణిణ్ అకక్డ చంపి, గురాల
మీదఅతని శవానిన్ ఎకిక్ంచి తీసుకువచిచ్యూదాపటట్ణంలోఅతని
పూరీవ్కుల దగగ్ర పాతిపెటాట్ రు.

26
యూదారా న ఉజిజ్యా
26:1-4; 2రాజులు 14:21-22; 15:1-3
26:21-23; 2రాజులు 15:5-7

1అపుప్డుయూదా పజలంతా 16 ఏళల్ వా న ఉజిజ్యాను అతని
తండి అమజాయ్కు బదులు రాజుగా నియమించారు. 2 ఎలోతు
పటట్ణానిన్ కటిట్ంచి,అదియూదావారికి తిరిగి వచేచ్లాచేసింది ఇతడే.
ఆ తరువాత రాజు తనపూరీవ్కులతోపాటు కనున్ మూశాడు.

3 ఉజిజ్యా పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు 16 ఏళల్
వాడు. అతడు యెరూషలేములో 52 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతని
తలిల్ యెరూషలేము నివాసి. ఆమె పేరు యెకొలాయ్. 4 అతడు
తన తండి న అమజాయ్ చేసిన దాని పకారం యెహోవా దృషిట్కి
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యథారధ్ంగా పవరించాడు. 5 దేవుని మాట వినేలా సలహాలిచిచ్న
జెకరాయ్రోజులోల్ ఉజిజ్యాదేవునిఆశయించాడు. అతడుయెహోవాను
ఆశయించినంత కాలం దేవుడు అతణిణ్ వరిధ్లల్జేశాడు.

6 అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. గాతు,
యబెన్, అషోడ్ దు పటట్ణ పాకారాలను పడగొటిట్ , అషోడ్ దు దేశంలో
ఫిలిషీయుల పాంతంలో పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు. 7 ఫిలిషీయులతో,
గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతో, మెయోనీయులతో
అతడు యుదధ్ం చేసినపుప్డు దేవుడు అతనికి సహాయం చేశాడు.
8 అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనున్ చెలిల్ంచారు. అతడు చాలా
శకిమంతుడయాయ్డు కాబటిట్ అతని కీరి ఇతర దేశాలకూ ఐగుపు
వరకూ వాయ్పించింది.

9ఉజిజ్యాయెరూషలేములోమూల గుమమ్ం దగగ్ర,లోయగుమమ్ం
దగగ్ర, పాకారపు మూల దగగ్ర, బురుజులు కటిట్ంచి వాటి చుటూట్
పాకారాలు ఏరప్రచాడు. 10 అతడు అరణయ్ంలో కావలి గోపురాలు
కటిట్ంచి చాలా బావులు తవివ్ంచాడు. అతనికి పలల్పు భూములోల్ ,
దాన భూములోల్ చాలా పశు సంపద ఉంది. కాబటిట్ కొండ

సీమలోపాంతంలోఅతనికిసారవంత న భూమీ తులూదాకష్తోట
పనివారూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే అతనికి వయ్వసాయమంటే ఎంతో
ఇషట్ం.

11 దీనికి తోడు, ఉజిజ్యాకు పోరాడే యోధులునాన్రు. వారు
లెకక్ పకారం గుంపులుగా ఏరప్డి యుదాధ్ నికి వెళేళ్వారు. రాజు
అధికారులోల్ కారయ్దరిశ్ మయశేయా, పధానమంతి యెహీయేలు
వారి లెకక్ ఎం నది చూసి పటాలాలుగా ఏరప్రచేవారు. వీరు
హననాయ్ చేతి కింద ఉనాన్రు. 12 వారి పూరీవ్కుల ఇంటి పెదద్ల
సంఖయ్ను బటిట్ పోరాడ గలిగిన వారు 2, 600 మంది. 13 రాజుకు
సహాయంచేయడానికి శతువులతోయుదధ్ం చేయడంలోపేరుపొందిన
పరాకమశాలు న 3,07,500మంది నయ్ం,వారి చేతి కింద ఉంది.
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14 ఉజిజ్యా ఈ నయ్మంతటికీ డాళల్నూ, ఈటెలనూ,
శిరసాణాలనూ, కవచాలనూ, విలుల్ లనూ, వడిసెలలనూ
చేయించాడు. 15అతడుఅంబులనూపెదద్రాళల్నూ పయోగించడానికి
నిపుణులు కలిప్ంచిన యంతాలను యెరూషలేములో చేయించి
కోటలోల్ పాకారాలోల్ ఉంచాడు. అతడు సిథ్రపడే వరకూ అతనికి
ఆశచ్రయ్కర న సహాయం కలిగింది కాబటిట్ అతని కీరి సుదూర
పాంతాలకు వాయ్పించింది.

16 అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్లో
గరివ్ంచిచెడిపోయాడు. అతడు ధూపపీఠంమీదధూపం వేయడానికి
యెహోవామందిరంలోపవేశించితనదేవు నయెహోవామీదదోహం
చేశాడు. 17యాజకు న అజరాయ్, అతనితో కూడా రయ్వంతు న
యెహోవా యాజకులు 80 మంది అతనివెంట లోపలికి వెళాళ్రు.
18 వారు రా న ఉజిజ్యాను ఎదిరించి “ఉజిజ్యా, యెహోవాకు
ధూపం వేయడం నీ పని కాదు. ధూపం వేయడానికి పతిషిఠ్ ంచిన
అహరోను సంతతివా న యాజకుల పని అది. పరిశుదధ్సథ్లంలో
నుంచి బయటికి వెళ ళ్. నీవు దోహం చేశావు. దేవు న యెహోవా
సనిన్ధిలో ఇది నీకు ఘనత కలగజేయదు” అని చెపాప్రు.

19 ఉజిజ్యా రౌదుడయాయ్డు. అతడు ధూపం వేయడానికి
ధూపకలశం చేతోత్ పటుట్ కుని ఉనాన్డు. యెహోవా మందిరంలో
ధూపపీఠం పకక్నే అతడు ఉనన్పుప్డు యాజకులు
చూసూత్ ఉండగానే అతని నుదుటి కుషుట్ రోగం పుటిట్ంది.
20 పధానయాజకు న అజరాయ్, అతనితో ఉనన్ యాజకులంతా
అతని పు చూసినపుప్డు అతని నొసట కుషుట్ కనిపించింది. కాబటిట్
ఆలసయ్ం చేయకుండాఅతడు అకక్డనుంచి బయటికి వెళాల్ లనివారు
చెపాప్రు. యెహోవా తనను దెబబ్ కొటాట్ డని తెలుసుకుని బయటికి
వెళళ్డానికి అతడు కూడా తవ్రపడాడ్ డు.

21 రా న ఉజిజ్యా చనిపోయే వరకూ కుషుట్ రోగిగానే ఉనాన్డు.
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కుషుట్ రోగిగా యెహోవా మందిరంలోకి పోకుండా కడగా ఉనాన్డు.
కాబటిట్ అతడు పతేయ్కంగా ఒక ఇంటోల్ నివసించేవాడు. అతని
కొడుకు యోతాము, రాజ భవనం మీద అధిపతిగా దేశపజలకు
నాయ్యం తీరేచ్వాడు. 22 ఉజిజ్యా గురించిన ఇతర విషయాలు
ఆమోజు కుమారుడూ పవక అయినయెషయారాశాడు. 23ఉజిజ్యా
తన పూరీవ్కులతో కూడా కనున్ మూశాడు. అతడు కుషుట్ రోగి
అని రాజులకు చెందిన శమ్శానభూమిలో అతని పూరీవ్కుల దగగ్ర
అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు యోతాము అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు.

27
యూదారా నయోతాము
27:1-4, 7-9; 2రాజులు 15:33-38

1యోతాము పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతనికి 25
ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 16 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతని
తలిల్ సాదోకు కుమారె. ఆమెపేరుయెరూషా. 2యెహోవామందిరంలో
పవేశించడం తపప్ అతడు తన తండి న ఉజిజ్యాచేసిన పకారమే
చేసూత్ యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ంగా పవరించాడు. అతని కాలంలో
పజలు మరింత దురామ్రగ్ంగా పవరించారు. 3 అతడు యెహోవా
మందిర దావ్రానిన్ కటిట్ంచి ఓపెలు దగగ్ర ఉనన్ గోడను చాలావరకూ
కటిట్ంచాడు. 4అతడుయూదాకొండపాంతంలోపటట్ణాలనూ,అరణయ్
పాంతంలో కోటలనూ, బురుజులనూ కటిట్ంచాడు.

5 అతడు అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ం చేసి జయించాడు
కాబటిట్ అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రం అతనికి 3, 400 కిలోల
వెండినీ, అర రెండు వేల తూముల గోదుమలనూ, అర రెండు
వేల తూముల బారీల్ ధానాయ్నిన్ చెలిల్ంచారు. అమోమ్నీయులు రెండవ
సంవతస్రం మూడవ సంవతస్రం కూడా అంతే సొముమ్ అతనికి
చెలిల్ంచారు. 6యోతాము తన దేవు న యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ం
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పవరించాడు కాబటిట్ అతడు శకిమంతుడయాయ్డు 7 యోతాము
గురించినఇతరవిషయాలు,అతడుచేసినయుదాద్ లనిన్టినీగురించి,
అతని పదధ్తులను గురించి, ఇశాయేలు, యూదారాజుల గంథంలో
రాసివునాన్యి. 8అతడు పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు 25
ఏళల్ వా యెరూషలేములో 16 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 9యోతాము
కనున్ మూసి తన పూరివ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతణిణ్ దావీదు
పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు ఆహాజు అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు.

28
యూదారా న ఆహాజు
28:1-27; 2రాజులు 16:1-20

1ఆహాజు పరిపాలించడంమొదలు పెటిట్నపుప్డు అతని వయసుస్
20 ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 16 ఏళ ళ్ పాలించాడు.
అతడు తనపూరివ్కుడు దావీదులాగాయెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ంగా
పవరించలేదు. 2 అతడు ఇశాయేలు రాజుల విధానాలోల్ నే నడిచి,
బయలు దేవుడికి పోతవిగహాలను చేయించాడు. 3 బెన్ హినోన్ము
లోయలో ధూపం వేసి ఇశాయేలీయుల ఎదుటనుంచి యెహోవా
తోలివేసిన పజల నీచ న అలవాటల్ పకారం తన కొడుకులను
దహనబలిగా అరిప్ంచాడు. 4అతడు ఎతత్యిన పూజా సథ్లాలమీద,
కొండలమీద, పతిపచచ్ని చెటుట్ కింద, బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్
వచాచ్డు.

5 అందుచేత అతని దేవు న యెహోవా అతణిణ్ అరాము రాజు
చేతికి అపప్గించాడు. అరామీయులు అతణిణ్ ఓడించి అతని పజలోల్
చాలమందిని బందీలుగా తీసుకుని దమసుక్ తీసుకుపోయారు.
యెహోవా అతణిణ్ ఇశాయేలు రాజు చేతికి కూడా అపప్గించాడు. ఆ
రాజుఅతణిణ్ ఓడించాడు. 6రెమలాయ్కొడుకు పెకహ ఇశాయేలురాజు
యూదా నికులోల్ పరాకమశాలు న 1, 20,000మందిని ఒకక్రోజే
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చంపేసాడు. యూదా వారు తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను
విడిచిపెటిట్నందువలల్ అలా జరిగింది.

7 జిఖీ అనే పరాకమశాలి న ఎఫాయిమీయుడు రాజ
కుమారుడుమయశేయానూరాజభవనఅధికారిఅజీకామునూరాజు
తరువాత పముఖుడు ఎలక్నానూ చంపేసాడు. 8 ఇశాయేలువారు
తమ సోదరు న యూదావారి దగగ్రనుంచి వారి భారయ్లనూ
కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ 2,00,000 మందిని బందీలుగా
తీసుకుపోయారు. వారి దగగ్ర నుంచి విసాత్ ర న కొలల్సొముమ్
దోచుకుని దానిన్ షోమోనుకు తెచాచ్రు.

9 అయితే యెహోవా పవక ఒకడు అకక్డ ఉనాన్డు. అతని
పేరు ఓదేదు. అతడు షోమోనుకు వసుత్ నన్ నాయ్నిన్ కలుసుకోడానికి
వెళాళ్డు. వారితో ఇలా చెపాప్డు. “మీ పూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవా యూదావారి మీద కోపించాడు. కాబటిట్ ఆయన వారిని
మీ చేతికి అపప్గించాడు. అయితే మీరు మినన్ంటే కోధంతో వారిని
చంపేశారు. 10 ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము
నివాసులను బానిసలుగా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రు. అయితే మీ
దేవు న యెహోవా దృషిట్కి మీరు మాతం అపరాధులు కాకుండా
ఉంటారా? 11అయితే ఇపుప్డు నామాట వినండి. యెహోవా కోపం
మీ మీద తీవంగా ఉంది కాబటిట్ , మీ సొంత సోదరులోల్ నుంచి మీరు
బందీలుగా తెచిచ్న వీరిని విడిచిపెటట్ండి.”

12 అపుప్డు ఎఫాయిమీయుల పెదద్లోల్ యోహానాను కొడుకు
అజరాయ్, మెషిలేల్మోతు కొడుకు బెరెకాయ్, షలూల్ ము కొడుకు
యెహిజిక్యా, హదాల్ యి కొడుకు అమాశా అనేవారు యుదధ్ం
నుంచి వచిచ్న వారికి ఎదురుగా నిలబడి వారితో ఇలా అనాన్రు.
13 “యెహోవా మన మీదికి అపరాధ శికష్ రపిప్ంచేలా మీరు చేశారు.
బందీలుగా పటుట్ కునన్ వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంచ వదుద్ . మన
పాపాలను, అపరాధాలను ఇంకా ఎకుక్వ చేసుకోడానికి మీరు
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చూసుత్ నన్టుట్ ంది. ఇపప్టికే మనం ఎంతో పాపం చేశాము. ఇశాయేలు
మీదయెహోవా, తీవ న కోపంతో ఉనాన్డు.”

14కాబటిట్ పెదద్ల సమకష్ంలో, సమాజమంతటిసమకష్ంలో నికులు
ఆ బందీలనూ కొలల్సొముమ్నూ విడిచిపెటాట్ రు. 15 పేరును బటిట్ పని
అపప్గించబడినవారులేచిబందీలోల్ నగన్ంగాఉనన్వారందరికీబటట్లు
వేయించి చెపుప్లు ఇచాచ్రు. వారికి భోజనం, మంచినీళ ళ్ ఇచాచ్రు.
వారి గాయాలు కడిగి వారిలో బలహీను న వారిని గాడిదల మీద
ఎకిక్ంచారు. వారిని తమ ఖరూజ్ ర చెటల్ పటట్ణం అయిన యెరికోకు,
వారి కుటుంబాలకు చేరాచ్రు. తరువాత వారు షోమోనుకు తిరిగి
వెళాళ్రు.

16 ఆ కాలంలో ఎదోమీయులు మళీళ్ వచిచ్ యూదాదేశానిన్
పాడుచేసి కొందరిని బందీలుగా తీసుకుపోయారు. 17 రా న
ఆహాజుతనకు సహాయం చేయమనిఅషూష్ రు రాజుల దగగ్రికి కబురు
పంపాడు. 18 ఫిలిషీయులు దానాల పాంతంలోని పటట్ణాలనూ
యూదాలోని నెగేవునూ ఆకమించారు. బేతెష్మెషు, అయాయ్లోను,
గెదెరోతు,శోకోదానిగామాలనూ తిమాన్దానిగామాలనూ గిమోజ్ దాని
గామాలనూ ఆకమించుకుని అకక్డ నివసించారు.

19 ఆహాజు యూదాదేశంలో విగహాలను పూజించి యెహ వా
పటల్ దోహం చేశాడు కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలు రాజు ఆహాజు
చేసిన దానిన్బటిట్ యూదాను అణచివేశాడు. 20 అషూష్ రురాజు
తిగల్తు పిలేసెరు అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతణిణ్ బలపరచడానికి
బదులు బాధపరచాడు. 21ఆహాజు, యెహోవామందిరంలో నుంచి,
రాజ భవనంలో నుంచి, అధికారుల దగగ్ర నుంచి కొంత సొముమ్
తీసి అషూష్ రు రాజుకిచాచ్డు, కానీ దాని వలల్ కూడా అతనికి ఏ
పయోజనమూ లేక పోయింది.

22 తనకు కలిగిన ఆపద సమయంలో ఆహాజు రాజు యెహోవా
దృషిట్లో ఇంకా ఎకుక్వ దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు. 23 ఎలాగంటే
“అరాము రాజుల దేవుళ ళ్ వారికి సహాయం చేసుత్ నాన్రు కాబటిట్ వాటి
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సహాయం నాకు కూడా కలిగేలా నేను వాటికి బలులు అరిప్సాత్ ను”
అనుకుని, తనను ఓడించిన దమసుక్ వారి దేవుళళ్కు బలులు
అరిప్ంచాడు. అయితే అవి అతనికీ ఇశాయేలు వారికీ నాశనం
కలిగించాయి. 24 ఆహాజు దేవుని మందిరపు సామాను పోగు
చేయించి వాటిని ముకక్లు చేశాడు. యెహోవా మందిరపు
తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేము అంతా బలిపీఠాలను
కటిట్ంచాడు. 25యూదాదేశంలోని పటట్ణాలనిన్టిలో అతడు అనుయ్ల
దేవుళళ్కు ధూపం వేయడానికి బలిపీఠాలను కటిట్ంచి, తనపూరీవ్కుల
దేవు నయెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడు.

26అతనిగురించినఇతరవిషయాలు,అతనిపదధ్తులను గురించి
యూదా, ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 27 ఆహాజు
చనిపోయి తన పూరివ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతణిణ్ యెరూషలేము
పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు, గానీ ఇశాయేలీయుల రాజుల సమాధులకు
అతణిణ్ తేలేదు. అతని కొడుకు హిజిక్యా అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు.

29
హిజిక్యామందిరానిన్ శుదిధ్ చేయడం
29:1-2; 2రాజులు 18:2-3

1 హిజిక్యా పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు అతని
వయసు 25 సంవతస్రాలు. అతడు 29 ఏళ ళ్ యెరూషలేములో
పాలించాడు. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారె, ఆమె పేరు అబీయా.
2 అతడు తన పూరీవ్కుడు దావీదు చేసిన పకారం యెహోవా
దృషిట్కి యధారథ్ంగా పవరించాడు. 3 అతడు తన పరిపాలనలో
మొదటి సంవతస్రం మొదటి నెల యెహోవా మందిరం తలుపులు
తెరిచి వాటిని బాగుచేసి, 4 యాజకులనూ లేవీయులనూ
పిలిపించి, తూరుప్ పున రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్ 5వారికిలా
ఆజాఞ్ పించాడు. “లేవీయులారా, నా మాట వినండి. ఇపుప్డు
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మిమమ్లిన్ మీరు పతిషిఠ్ ంచుకుని, మీపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా
మందిరానిన్ పతిషిఠ్ ంచి పరిశుదధ్ సథ్లం నుంచి నిషిదధ్ వసుత్ వులనిన్టినీ
బయటికి తీసికెళళ్ండి.”

6 “మనపూరీవ్కులు అవిధేయు మన దేవు నయెహోవాదృషిట్కి
చెడు నడతలు నడచి ఆయనిన్ విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాస సథ్లం
పు నుంచి ముఖం తిపుప్కుని నిరల్కష్ ం చేశారు. 7 వారు వసారా
తలుపులు మూసివేశారు. దీపాలు ఆరిప్వేశారు. పరిశుదధ్ సథ్లం
లో ఇశాయేలీయుల దేవునికి ధూపం వేయలేదు. దహనబలులు
అరిప్ంచలేదు.

8 అందుచేత యెహోవా ఉగత యూదామీదా, యెరూషలేము
మీదా పడింది. మీరు కనున్లారా చూసుత్ నన్టుట్ ఆయన వారిని
భీతికీ భయానికీ నిందకూ గురి చేశాడు. 9 అందుకే మన
తండులు కతిత్ చేత కూలారు, మన కొడుకులూ కూతుళ ళ్ భారయ్లూ
బందీలయాయ్రు. 10ఇపుప్డుమనమీదునన్ ఇశాయేలీయులదేవు న
యెహోవామహోగతచలాల్ రేలాఆయనతోమనంనిబంధనచేయాలని
ఉదేద్శించాను. 11 నా కుమారులారా, ఆయనకు పరిచారకు
ఉండి ధూపం వేయడానికీ ఆయన ఎదుట నిలబడి సేవచేయడానికీ
యెహోవా మిమమ్లిన్ ఏరప్రచుకునాన్డు. కాబటిట్ ఈ సమయంలో
మీరు అశదధ్ చేయవదుద్ .”

12 అపుప్డు లేవీయులు పనికి సిదధ్పడాడ్ రు. వారెవరంటే
కహాతీయులోల్ అమా కొడుకు మహతు, అజరాయ్ కొడుకు యోవేలు,
మెరారీయులోల్ అబీద్ కొడుకు కీషు, యెహలెల్లేలు కొడుకు అజరాయ్,
గెరోష్ నీయులోల్ జిమామ్ కొడుకు యోవాహ , యోవాహ కొడుకు
ఏదెను, 13 ఎలీషాపాను సంతానంలో షిమీ, యెహీయేలు,
ఆసాపు సంతానంలో జెకరాయ్, మతత్నాయ్ 14 హేమాను సంతానంలో
యెహీయేలు, షిమీ, యెదూతూను సంతానంలో షెమయా,
ఉజీజ్యేలు.
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15 వీరు తమ సోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పతిషిఠ్ ంచుకుని
యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం యెహోవా
మందిరానిన్ బాగు చేయడానికి వచాచ్రు. 16 బాగు చేయడానికి
యాజకులు యెహోవామందిరపు లోపలి భాగానికి పోయియెహోవా
మందిరంలో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్ వులనిన్టినీ యెహోవా
మందిరం ఆవరణంలోకి తీసుకు వచాచ్రు. లేవీయులు వాటిని ఎతిత్
కిదోనువాగులోపారవేశారు. 17మొదటినెలమొదటిరోజువారు శుదిధ్
చేయడంమొదలు పెటిట్ , ఆ నెల ఎనిమిదవ రోజునయెహోవావసారా
వరకూవచాచ్రు. వారుమరోఎనిమిదిరోజులుయెహోవామందిరానిన్
శుదిధ్ చేసూత్ మొదటి నెల 16 వ రోజున పనిముగించారు.

18 అపుప్డు వారు రాజ భవనం లోపల ఉనన్ రా న హిజిక్యా
దగగ్రికి పోయి “మేము యెహోవా మందిరమంతా బాగు చేసాం.
దహన బలిపీఠానిన్ దానిసామానంతటిని, సనిన్ధి రొటెట్లుంచే బలల్నూ
బాగు చేసాం. 19రా న ఆహాజుపాలించిన కాలంలో అతడు దోహం
చేసి పారవేసిన సామానంతా కూడా మేము సిదధ్ం చేసి పతిషిట్ంచాం.
అవియెహోవాబలిపీఠం ఎదుట ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.

20 అపుప్డు రా న హిజిక్యా పెందలకడ లేచి, పటట్ణపు
అధికారులను సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరానికి వెళాళ్డు.
21 వారు రాజయ్ం కోసం పరిశుదధ్సథ్లం కోసం యూదావారి కోసం
పాపపరిహారారథ్బలి చేయడానికి ఏడు కోడెలు, ఏడు పొటేట్ళ ళ్, ఏడు
గొరెపిలల్లు, ఏడు మేకపోతులను తెచాచ్రు. యెహోవా బలిపీఠం
మీద వాటిని అరిప్ంచమని అహరోను వంశం యాజకులకు అతడు
ఆజాఞ్ పించాడు.

22 అపుప్డు వారు ఎదుద్ లను వధించారు. యాజకులు వాటి
రకానిన్ తీసుకు బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. పొటేట్ళల్ను వధించి ఆ
రకానిన్ బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. గొరెపిలల్లను కూడా వధించి ఆ
రకానిన్ బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. 23 పాపపరిహారారథ్బలి కోసం
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రాజు ఎదుటకకూ, సమాజం ఎదుటకూ మేకపోతులను తెచాచ్రు.
వారు తమ చేతులను వాటి మీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు
వాటిని వధించారు. 24 ఇశాయేలీయులందరి కోసం దహనబలీ,
పాపపరిహారారథ్ బలీ అరిప్ంచాలని రాజు ఆజాఞ్ పించాడు. కాబటిట్
యాజకులు ఇశాయేలీయులందరి కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి
బలిపీఠం మీదవాటి రకం పో ంచిపాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచారు.

25మునుపు దావీదూ, రాజుకు దీరఘ్ దరిశ్ అయిన గాదూ, పవక
అయిన నాతానుల ఆజఞ్ పకారం హిజిక్యా యెహోవా మందిరంలో
తాళాలనూ తీగె వాయిదాయ్లనూ సితారాలనూ వాయించడానికి
అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేశాడు. అలా జరగాలని యెహోవా
తన పవకల దావ్రా ఆజాఞ్ పించి ఉనాన్డు. 26 దావీదు చేయించిన
వాదాయ్లను వాయించడానికి లేవీయులను బూరలు ఊదడానికి
యాజకులను నియమించారు.

27 బలిపీఠం మీద దహనబలులను అరిప్ంచమని హిజిక్యా
ఆజాఞ్ పించాడు. దహనబలి అరప్ణ ఆరంభం కాగానే బూరలతో,
ఇశాయేలు రా న దావీదు చేయించిన వాదాయ్లతో యెహోవాకు
సుత్ తిగానం ఆరంభమయింది. 28 సమాజమంతా ఆరాధిసూత్ వుంటే
గాయకులు పాటలు పాడారు, బూరలూదారు. దహనబలి అరప్ణ
ముగిసే వరకూ ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది.

29 వారు బలులు అరిప్ంచడం ముగించిన తరువాత రాజు,
అతనితో ఉనన్ వారంతా తలవంచి ఆరాధించారు. 30దావీదూ, దీరఘ్
దరిశ్ఆసాపూ,రాసినపాటలుపాడియెహోవానుసుత్ తించమనిరా న
హిజిక్యా, అధికారులూ లేవీయులకు ఆజాఞ్ పిసేత్ వారు ఆనందంతో
సుత్ తి గానం చేసి, తలవంచి ఆరాధించారు.

31అపుప్డు హిజిక్యా “మీరిపుప్డుయెహోవాకుమిమమ్లిన్మీరు
పతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు. దగగ్రికి రండి. యెహోవామందిరంలోకి బలులూ
కృతజఞ్తారప్ణలనూ తీసుకురండి” అని చెపాప్డు. సమాజపు వారు
బలులనూ కృతజఞ్తారప్ణలనూ తీసుకొచాచ్రు. దహన బలులను
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అరిప్ంచడానికి ఎవరికి ఇషట్మయిందో వారు వాటిని తీసుకొచాచ్రు.
32 సమాజపు వారు తీసుకొచిచ్న దహనబలి పశువులు ఇవి: 70
కోడెలు, 100 పొటేట్ళల్ , 200 గొరెపిలల్లు. వీటనిన్టినీ యెహోవాకు
దహనబలులుగా తెచాచ్రు. 33 పతిషిట్ంచబడినవి 600 ఎదుద్ లు,
3,000 గొరెలు.

34 యాజకులు కొదిద్మందే ఉనాన్రు కాబటిట్ వారు ఆ దహనబలి
పశువులనిన్టి చరామ్లను ఒలవలేకపోయారు. ఆ పని పూరి
అయేయ్వరకూ, ఇతర యాజకులు తమను తాము పతిషిఠ్ ంచుకొనే
వరకూ, వారి సోదరు న లేవీయులు వారికి సహాయం చేశారు.
తమను తాము పతిషిఠ్ ంచుకోవడంలో యాజకులకంటే లేవీయులు
యధారథ్ హృదయం గలవారు. 35 వీటితోపాటు సమాధాన
బలిపశువులకొవూవ్దహనబలిపశువులూదహనబలులకు ఏరప్డిన
పానారప్ణలూ సమృదిధ్గా ఉనాన్యి. ఈ విధంగా యెహోవామందిర
సేవను మళీల్ సాథ్ పించారు. 36 ఈ పని తవ్రగానే జరిగింది కాబటిట్
దేవుడు పజలకు సిదధ్పరచిన దానిన్ చూసి హిజిక్యా, పజలంతా
సంతోషించారు.

30
హిజిక్యాపసాక్పండగ ఆచరించడం

1హిజిక్యా ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాకు పసాక్పండగ
ఆచరించడానికి యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా మందిరానికి
రావాలని ఇశాయేలు, యూదావారందరికీ వారాహరులనూ,
ఎఫాయిమీయులకు మనషేష్ వారికి ఉతత్రాలనూ పంపాడు.
2అపుప్డు తమను పవితం చేసుకునన్యాజకులు చాలినంతమంది
లేరు గనక పజలు యెరూషలేములో సమకూడలేదు. కాబటిట్
మొదటి నెలలో పసాక్పండగ జరపలేక పోయారు. 3రాజూ, అతని
అధికారులూ, యెరూషలేములో ఉనన్ సమాజం వారంతా పసాక్ను
రెండవ నెలలో ఆచరించాలని నిరణ్యించారు.
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4 ఈ విషయం రాజుకూ సమాజం వారందరికీ సమంజసం
అనిపించింది. 5 చాలా కాలం నుంచి లేఖనంలో రాసినటుట్
ఎకుక్వమంది పజలు పండగ ఆచరించ లేదు. ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవాకు యెరూషలేములో పసాక్ పండగ
ఆచరించడానికి రావాలని బెయేరెష్బా నుంచి దాను వరకూ ఇశాయేలు
దేశమంతాచాటించాలనివారు నిరణ్యించారు.

6 కాబటిట్ వారాహరులు రాజు దగగ్రా అతని అధికారుల దగగ్రా
ఉతత్రాలు తీసుకు, యూదా ఇశాయేలు దేశాలంతా తిరిగి రాజాజఞ్ను
ఇలా చాటించారు, “ఇశాయేలు పజలారా, అబాహాము ఇసాస్కు
ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా పు తిరగండి. మీరు ఆయన పు
తిరిగితే, అపుప్డు అషూష్ రు రాజుల చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకుని
మిగిలిన మీ పు ఆయన తిరుగుతాడు. 7 తమ పూరీవ్కుల
దేవు న యెహోవా పటల్ దోహంగా పవరించిన మీ పూరీవ్కులలాగా
మీసోదరులలాగామీరు పవరించవదుద్ . మీరు చూసుత్ నన్టుట్ ఆయన
వారిని నాశనానికి అపప్గించాడు. 8 మీ పూరివ్కులాల్ గా మీరు
అవిధేయులుగ పవరించ కండి. యెహోవాకు లోబడి, ఆయన
శాశవ్తంగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయనపరిశుదధ్ మందిరంలో పవేశించి,
మీ దేవు న యెహోవా మహోగత మీ మీది నుంచి తొలగి పోయేలా
ఆయనిన్ సేవించండి.

9మీరు యెహోవా పు తిరిగితే మీ సోదరుల నా, మీ పిలల్ల
నా వారిని బందీలుగా తీసుకు పోయిన వారికి దయ కలుగుతుంది.
వారు ఈ దేశానికి తిరిగి వసాత్ రు. మీ దేవు నయెహోవా కృప, జాలి
గలవాడు కాబటిట్ మీరు ఆయన పు తిరిగితే ఆయనమీ పునుంచి
తనముఖం తిపుప్కోడు.”

10వారాహరులు జెబూలూను దేశం వరకూ, ఎఫాయిముమనషేష్ల
దేశాలోల్ ఉనన్ పతి పటట్ణానికీ వెళాళ్రు గాని అకక్డి వారు ఎగతాళి
చేసి వారిని అపహసించారు. 11 అయినా, ఆషేరు మనషేష్ ,
జెబూలూను గోతాలోల్ కొంతమంది తమను తాము తగిగ్ంచుకుని
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యెరూషలేము వచాచ్రు. 12 యెహోవా ఆజఞ్ను బటిట్ రాజు, అతని
అధికారులు, ఆజాఞ్ పించిన వాటిని నెరవేరేచ్లా యూదా వారికి ఏక
మనసుస్ కలిగించ డానికి దేవునిహసత్ం వారిమీద ఉంది.

13 రెండవ నెలలో పొంగని రొటెట్ల పండగ ఆచరించడానికి
పజలు గొపప్ సమూహంగా యెరూషలేములో సమకూడారు.
14 యెరూషలేములో ఉనన్ బలిపీఠాలను ధూపవేదికలను తీసివేసి,
కిదోను వాగులో పారవేశారు. 15 రెండవ నెల 14 వ రోజున
వారు పసాక్గొరెపిలల్ను వధించారు. యాజకులు లేవీయులు
సిగుగ్ పడి, తమను పతిషిఠ్ ంచుకుని దహనబలిపశువులను యెహోవా
మందిరంలోకి తీసుకు వచాచ్రు.

16 దేవుని సేవకుడు మోషే నియమించిన ధరమ్శాసంలోని
ఉపదేశం పకారం, వారు తమ సథ్లం లో నిలబడాడ్ రు. యాజకులు,
లేవీయుల చేతికి బాలి రకం అందించగా వారు దానిన్ చిలకరించారు.
17 సమాజంలో తమను పరిశుదధ్ పరచుకొనని వారు అనేకమంది
ఉనాన్రు. అలా పరిశుదధ్ పరచుకొనని వారి కోసం పసాక్ పశువులను
లేవీయులు వధించాలిస్ వచిచ్ంది.

18 ఎఫాయిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను పదేశాలనుంచి
వచిచ్న పజలోల్ చాలామంది తముమ్ను తాము పతిషిఠ్ ంచుకొనకుండా
లేఖనాలకు విరుదధ్ంగా పసాక్ భుజించారు. వారి కోసం హిజిక్యా
ఇలా పారిథ్ంచాడు, 19 “పరిశుదధ్మందిర శుదీధ్కరణ పమాణాల
పకారం అశుదధ్ంగా ఉనన్వారు, తమ పూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవాను వెదకడానికి తమ హృదయానిన్ సిదధ్పరచుకుంటే,
అలాటి వారినందరినీ దయ గల యెహోవా కష్మించును గాక.”
20 యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పారథ్న అంగీకరించి పజలను
బాగుచేశాడు.

21 యెరూషలేములో ఉనన్ ఇశాయేలువారు ఏడు రోజులు తను
పరిశుదధ్ పరచుకోకుండా ఉండిపోయిన వారు అనేకమంది ఉనాన్రు.
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అలాపరిశుదధ్ పరచుకొననివారికోసంపసాక్పశువులనులేవీయులు
వధించాలిస్ వచిచ్ంది. ఏడూ రోజులపాటు రొటెట్ల పండగను
చాలా ఆనందంగా ఆచరించారు. లేవీయులూ, యాజకులూ
సంగీత వాదాయ్లతో పాటలు పాడుతూ పతిరోజూ యెహోవాను
సుత్ తించారు. 22యెహోవాసేవనుఅరథ్ం చేసుకునన్ లేవీయులందరితో
హిజిక్యాపోతాస్హకర న మాటలు పలికాడు. ఏడురోజులపాటు
వారు సమాధాన బలులు అరిప్సూత్ , తమ పూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవాకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సూత్ ఏడు రోజులు పసాక్ పండగ
సమయమంతా తమ నియమితభాగం తింటూ ఆచరించారు.

23 సమాజమంతా ఇది చూసి, ఇంకా 7 రోజులు పండగ
ఆచరించాలని ఆలోచించి మరి 7 రోజులు ఆనందంగా దానిన్
ఆచరించారు. 24 యూదా రాజు హిజిక్యా, సమాజానికి బలి
అరప్ణల కోసం 1,000 కోడెలను, 7,000 గొరెలను ఇచాచ్డు.
అధికారులు 1,000 కోడెలను, 10,000 గొరెలూ మేకలూ ఇచాచ్రు.
చాలామందియాజకులు తముమ్ను తాము పతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు.

25అపుప్డుయాజకులు, లేవీయులు,యూదా, ఇశాయేలువారిలో
నుంచి వచిచ్న సమాజమంతా, ఇశాయేలు దేశంలోనుంచి వచిచ్
యూదాలో నివాసమునన్ అనుయ్లు కూడా సంతోషించారు.
26 యెరూషలేము నివాసులు ఎంతో ఆనందించారు. ఇశాయేలు
రాజు దావీదు కొడుకు సొలొమోను కాలం తరువాత ఇలా జరగలేదు.
27 అపుప్డు లేవీయు న యాజకులు లేచి పజలను దీవిసేత్ వారి
మాటలు వినబడాడ్ యి. వారి పారథ్న దేవుడు ఉండే పరిశుదధ్ సథ్లం,
అంటే పరలోకానికి చేరింది.

31
1 ఇదంతా అయిపోయిన తరువాత అకక్డ ఉనన్ ఇశాయేలు

పజలంతాయూదాపటట్ణాలకు వెళిల్, విగహాలనుముకక్లు ముకక్లు
చేసి, అషేరా దేవతాసత్ంభాలను విరగగొటిట్ , యూదా బెనాయ్మీను
దేశాలంతటా ఉనన్ఉనన్త పూజా సథ్లాలను, బలిపీఠాలను,
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పడగొటాట్ రు. తరువాత ఎఫాయిమూ, మనషేష్ పాంతాలోల్ కూడా
ఇలానే పూరిగా నాశనం చేశారు. అపుప్డు ఇశాయేలు పజలంతా
తమ తమ పటట్ణాలకూ,గామాలకూ తిరిగి వెళిల్పోయారు.

హిజిక్యాసంసక్రణలు
31:20-21; 2రాజులు 18:5-7

2హిజిక్యాయాజకులకూ, లేవీయులకూ వారి వారి సేవాధరమ్ం
పకారం, వారి వారి వరసలు నియమించాడు. దహనబలులూ
సమాధాన బలులూ, శాంతి బలులూ అరిప్ంచడానికీ, ఇతర సేవలూ
చేయడానికీ యెహోవా మందిర గుమామ్ల దగగ్ర కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్ంచడానికీ, సుత్ తులు చెలిల్ంచడానికీవారిని నియమించాడు.

3 యెహోవా ధరమ్శాసంలో రాసినటుట్ గా ఉదయ సాయంతాలు
అరిప్ంచవలసిన దహనబలుల కోసం విశాంతిదినాలకూ,
అమావాసయ్లకూ నియామక కాలాలకూ అరిప్ంచవలసిన
దహనబలుల కోసం తన సొంత ఆసిత్లోనుంచి రాజు ఒక భాగానిన్
ఏరాప్టు చేశాడు. 4 యెహోవా ధరమ్శాసం పకారం యాజకులూ,
లేవీయులూ తమ పని శదధ్గా జరుపుకొనేలా, వారికి చెందవలసిన
భాగం ఇవావ్లని యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ పజలకు అతడు
ఆజాఞ్ పించాడు.

5 ఆ ఆజఞ్ జారీ అయిన వెంటనే ఇశాయేలీయులు తమ మొదటి
పంట ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం, నూనె, తేనె, పొలంలోని పంటనూ
విసాత్ రంగా తీసుకు వచాచ్రు. అంతే కాక అనిన్టిలోనుంచి పదవ
వంతును విసాత్ రంగా తెచాచ్రు.

6యూదా పటట్ణాలోల్ నివసిసుత్ నన్ ఇశాయేలువారు, యూదావారు
ఎదుద్ లు గొరెలోల్ పదవవంతు, తమ దేవు న యెహోవాకు
పతిషిఠ్త న వసుత్ వులోల్ పదవ వంతు తీసుకు వచిచ్ కుపప్లుగా
పోశారు. 7వారు మూడవ నెలలో కుపప్లు వేయడం మొదలుపెటిట్
ఏడవ నెలలో ముగించారు. 8 హిజిక్యా, అతని అధికారులూ
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వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూసి యెహోవాను సుత్ తించి ఆయన పజ న
ఇశాయేలీయులను దీవించారు.

9 హిజిక్యా ఆ కుపప్లను గురించి యాజకులను లేవీయులను
పశిన్ంచాడు. సాదోకు సంతతివాడు పధానయాజకు న అజరాయ్
అతనికి ఇలా జవాబిచాచ్డు. 10 “యెహోవా మందిరంలోకి పజలు
కానుకలు తీసుకురావడం మొదలుపెటిట్నపప్టి నుంచి మేము
సమృదిధ్గాభోజనం చేసినాఇంకాచాలామిగిలిపోతునన్ది. యెహోవా
తన పజలను ఆశీరవ్దించినందుకు ఇంత గొపప్రాశిమిగిలింది.”

11హిజిక్యాయెహోవా మందిరంలో కొటల్ను సిదధ్పరచాలని ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. 12 తరువాత వారు కానుకలనూ పదవ భాగాలనూ పతిషట్
చేసిన వసుత్ వులనూ నమమ్కంగా లోపలకు తెచాచ్రు. లేవీయు న
కొననాయ్ వాటికి నిరవ్హణాధికారి. అతని సోదరు న షిమీ అతనికి
సహకారి. 13 యెహీయేలు, అజజాయ్, నహతు. అశాహేలు,
యెరీమోతు,యోజాబాదు, ఎలీయేలు, ఇసమ్కాయ్,మహతు, బెనాయా
అనేవారు కొననాయ్ చేతి కింద, అతని సోదరుడు షిమీ చేతి కింద
తనిఖీ చేసేవారుగా ఉనాన్రు. రా న హిజిక్యా దేవుని మందిరానికి
అధికారిగా ఉనన్ అజరాయ్ వారిని నియమించారు.

14 తూరుప్ పు గుమమ్ం దగగ్ర పాలకుడూ లేవీయు న ఇమాన్
కొడుకు కోరే, దేవునికి సమరిప్ంచిన సేవ్చాఛ్రప్ణల మీద అధికారి.
పజలు యెహోవాకు తెచిచ్న కానుకలనూ పతిషిట్త వసుత్ వులనూ
పంచిపెటట్డం అతని పని. 15అతనిచేతి కింద ఏదెను,మినాయ్మీను,
యేషూవ, షెమయా, అమరాయ్, షెకనాయ్ అనేవారునాన్రు. వారు
నమమ్క నవారు కాబటిట్ యాజకుల పటట్ణాలోల్ పముఖులనీ
సామానుయ్లనీ తేడా లేకుండా తమ సోదరులకు వరస కమాల
పకారం వారిభాగాలను పంచిపెటట్డానికి వారిని నియమించారు.

16 అంతేకాక మూడేళ ళ్ మొదలు అంతకు వయసుండి
వంశవృ లోల్ నమో న మగపిలల్లకు కూడా వంతుల పకారం
పంచిపెటాట్ రు. వారి వారి వరసల పకారం బాధయ్తల పకారం
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సేవచేయడానికి పతిరోజూ యెహోవా మందిరంలోకి వచేచ్వారందరికీ
పంచిపెటాట్ రు. 17 ఇర ఏళ ళ్ మొదలు అంతకు వయసుండి
వంతుల పకారం సేవచేయడానికి తమ తమ పూరీవ్కుల వంశాల
పకారంయాజకులోల్ సరిచూడబడిన లేవీయులకు పంచిపెటాట్ రు.

18 అంటే నమమ్క నవా తముమ్ను పతిషిఠ్ ంచుకునిన
లేవీయులకు తమ పిలల్లతో భారయ్లతో కొడుకులతో కూతురల్తో
19 సమాజమంతా సరిచూడబడినవారికి, ఆయా పటట్ణాలకు చేరిన
గామాలోల్ ఉనన్ అహరోను వంశసుథ్ న యాజకులకు, వంతులు
ఏరప్రచడానికి వారిని నియమించారు. పేరుల పకారం చెపప్బడిన
ఆ పజలు యాజకులోల్ పురుషులందరికి, లేవీయులోల్ వంశాల
పకారం సరిచూడబడిన వారందరికి వంతులు ఏరప్రచడానికి వారిని
నియమించారు.

20 హిజిక్యా యూదా దేశమంతటా ఇలా జరిగించాడు. తన
దేవు న యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలంగా యధారథ్ంగా నమమ్కం గా
పవరించాడు. 21 దేవుని మందిర సేవకోసం, ధరమ్శాసం కోసం,
ఆజఞ్ల కోసం మొదలుపెటిట్న పతి పనిలో అతడు తన దేవుణిణ్ వెతికి
అనుసరించాడు. హృదయపూరవ్కంగా అనులు జరిగించాడు గనక
వరిధ్లాల్ డు.

32
సనెహ్రీబుయూదాను దండెతత్డం
32:9-19; 2రాజులు 18:17-35;యెష 36:2-20
32:20-21; 2రాజులు 19:35-37;యెష 37:36-38

1 హిజిక్యా ఈ పనులను నమమ్కంగా జరిగించిన తరువాత,
అషూష్ రు రాజు సనెహ్రీబు యూదా దేశం మీదికి దండెతిత్ వచాచ్డు.
కోటలూ గోడలూ ఉనన్ పటట్ణాలను లోపరచుకోడానికి వాటిని
చుటుట్ ముటాట్ డు. 2 సనెహ్రీబు దండెతిత్ వచిచ్ యెరూషలేము
మీద యుదధ్ం చేయ ఉదేద్శించాడని హిజిక్యా గమనించి 3 తన
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అధికారులనూ నాయ్ధిపతులనూ సంపదించాడు. పటట్ణం బయట
ఉనన్ నీటి ఊటలనుంచి నీళ ళ్ సరఫరా కాకుండా చేయాలని వారు
నిరణ్యించారు. వారు అతనికి తోడుగా నిలిచారు. 4 చాలామంది
పజలు పో “అషూష్ రు రాజులు వచిచ్నపుడు వారికి విసాత్ ర న
నీళ ళ్ ఎందుకు దొరకాలి?” అనుకుని ఊటలనిన్టినీ ఆ పాంతంలో
పారే కాలువలనూ కటేట్శారు.

5 రాజు రయ్ం తెచుచ్కుని, పా న గోడ అంతా తిరిగి కటిట్ంచి,
గోపురాల వరకూ దానిన్ ఎతుత్ చేయించి, బయట మరొక గోడ
కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణంలో మిలోల్ కోట బాగు చేయించాడు.
చాలా ఆయుధాలనూ డాళల్నూ చేయించాడు. 6 పజల మీద
నాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణ గుమమ్ం దగగ్ర ఉనన్ విశాల
సథ్లం దగగ్రికి వారిని రపిప్ంచి వారిని ఇలా హెచచ్రించాడు.
7 “ రయ్ంగా, నిబబ్రంగా ఉండండి. అషూష్ రురాజు గురించి గానీ
అతనితో ఉనన్ నయ్మంతటి గురించి గానీ మీరు భయపడవదుద్ ,
హడలిపోవదుద్ . అతనితో ఉనన్ వాడి కంటే మనతో ఉనన్వాడు ఎంతో
గొపప్వాడు. 8 అతనికి దేహ సంబంధ న శకి మాతమే ఉంది,
అయితే మన యుదాధ్ లోల్ పోరాడడానికి మన దేవు న యెహోవా
మనకు తోడుగా ఉనాన్డు” అని చెపాప్డు. అపుప్డు పజలు
యూదారాజుహిజిక్యాచెపిప్నమాటలను బటిట్ ఆదరణపొందారు.

9 ఆ తరువాత అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు తన నయ్మంతటితో
లాకీషుముటట్డించాడు. యెరూషలేములోనియూదారాజుహిజిక్యా
దగగ్రికీ యెరూషలేములో ఉనన్ యూదావారందరి దగగ్రికీ తన
సేవకులను పంపి ఇలా పకటన చేయించాడు. 10 “అషూష్ రురాజు
సనెహ్రీబు తెలియచేసేదిఏంటంటే,దేనినినమిమ్మీరుముటిట్డిలోఉనన్
యెరూషలేములో నిలిచి ఉనాన్రు? 11 కరువుతో దాహంతో మిమమ్లిన్
చంపడానికి ‘మన దేవు న యెహోవా అషూష్ రురాజు చేతిలో నుంచి
మనలను విడిపిసాత్ డు’ అని చెపిప్ హిజిక్యా మిమమ్లిన్ తపుప్దారి
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పటిట్సుత్ నాన్డు గదా? 12ఆహిజిక్యా, ‘మీరు ఒకక్ బలిపీఠంముందు
నమసక్రించి దాని మీద ధూపం వేయాలి’ అని యూదావారికి
యెరూషలేము వారికి ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త సథ్లాలను
బలిపీఠాలను తీసివేశాడు కదా? 13 నేనూ నా పూరీవ్కులూ ఇతర
దేశాల పజలందరికీ ఏమేమి చేశామో మీకు తెలియదా? ఇతర
జాతి పజల దేవుళ ళ్ వారి దేశాలను ఎపుప్ నా నా చేతిలోనుంచి
విడిపించగలిగారా? 14 నా పూరీవ్కులు బొతిత్గా నిరూమ్లం చేసిన
పజల దేవుళల్లో ఏ దేవుడు తన పజలను నా చేతిలోనుంచి
విడిపించగలిగాడు? మీ దేవుడు మిమమ్లిన్ నా చేతిలోనుంచి ఎలా
విడిపిసాత్ డు? 15 కాబటిట్ ఈ విధంగా ఇపుప్డు మీరు హిజిక్యా
చేత మోసపోవదుద్ . మీరు అతని మాట నమమ్వదుద్ . ఏ పజల
దేవు నా ఏ రాజయ్పు దేవు నా తన పజలను నా చేతిలోనుంచి
గాని నా పూరీవ్కుల చేతిలోనుంచి గాని విడిపించలేకపోయాడు.
అలాంటపుప్డు మీ దేవుడు నా చేతిలోనుంచి మిమమ్లిన్ ఏమాతం
విడిపించలేడు గదా.”

16సనెహ్రీబు సేవకులు దేవు నయెహోవామీదాఆయనసేవకు న
హిజిక్యా మీదా వయ్తిరేకంగా ఇంకా మాటాల్ డారు. 17 అంతేగాక
“ఇతర దేశాల పజల దేవుళ ళ్ తమ పజలను నా చేతిలోనుంచి ఎలా
విడిపించలేకపోయారోఅలాగేహిజిక్యాసేవించే దేవుడు కూడాతన
పజలను నా చేతిలోనుంచి విడిపించలేడు” అని ఇశాయేలు దేవు న
యెహోవాను నిందించడానికి, ఆయనకు వయ్తిరేకంగామాటాల్ డడానికి
సనెహ్రీబు ఉతత్రాలు కూడా రాసి పంపాడు.

18 అపుప్డు వారు పటట్ణానిన్ పటుట్ కోవాలనన్ ఉదేద్శంతో,
గోడమీదునన్యెరూషలేముపజలను బెదరించడానికీబాధపెటట్డానికీ
యూదా భాషలో బిగగ్రగా వారితో మాటాల్ డారు. 19 మిగతా పజల
దేవుళళ్తోవారు (అవిమనుషుయ్లచేతులతోచేసినవి)మాటాల్ డినటుట్ ,
యెరూషలేము దేవునిమీద కూడామాటాల్ డారు.

20 రా న హిజిక్యా, ఆమోజు కొడుకూ, పవకా అయిన



2 దినవృతాత్ ంతాలు 32:21 lxxxii 2 దినవృతాత్ ంతాలు 32:28

యెషయాఈవిషయం గురించి పారిథ్ంచి ఆకాశం పుమొరపెటాట్ రు.
21 యెహోవా ఒక దూతను పంపాడు. అతడు అషూష్ రు
రాజు దండులోని పరాకమశాలులందరినీ సేనా నాయకులనూ
అధికారులనూ చంపేశాడు. అషూష్ రు రాజు అవమానంతో తన
దేశానికి తిరిగి వెళిల్పోయాడు. అతడు తన దేవుని గుడిలోకి వెళితే
అతనిసొంత కొడుకులే అతణిణ్ అకక్డ కతిత్తో చంపేశారు.

22 ఈ విధంగా యెహోవా, హిజిక్యానూ యెరూషలేము
నివాసులనూ అషూష్ రు రాజు సనెహ్రీబు చేతిలోనుంచి,
మిగతావారందరి చేతిలోనుంచి కాపాడి, అనిన్ రకాలుగా వారిని
నడిపించాడు. 23 చాలామంది యెరూషలేములో యెహోవాకు
అరప్ణలను యూదారాజు హిజిక్యాకు విలు న వసుత్ వులను
తెచాచ్రు. అందువలన అతడు అపప్టినుంచి అనిన్ రాజాయ్ల దృషిట్లో
ఘనతపొందాడు.

హిజిక్యాఅనారోగయ్ం,మరణం
32:24-33; 2రాజులు 20:1-21;యెష 37:21-38; 38:1-8

24 ఆ రోజులోల్ హిజిక్యాకు జబుబ్చేసి చనిపోయేలా ఉనాన్డు.
అతడు యెహోవాకు పారథ్న చేసేత్, ఆయన అతనితో మాటాల్ డి,
అతడు బాగుపడతాడనేదానికి ఒక గురుతు ఇచాచ్డు. 25 అయితే
హిజిక్యా గరివ్ంచి తనకు చేసిన మేలుకు తగినటుల్ పవరించలేదు.
కాబటిట్ అతని మీదికీ యూదా యెరూషలేము మీదికీ యెహోవా
కోపం వచిచ్ంది. 26 అయితే చివరకూ హిజిక్యా తన హృదయ
గరవ్ం విడిచి, తానూ యెరూషలేము నివాసులూ తమను తాము
తగిగ్ంచుకునాన్రు. కాబటిట్ హిజిక్యా రోజులోల్ యెహోవా కోపం పజల
మీదికి రాలేదు.

27 హిజిక్యాకు అతయ్ంత సంపదా, ఘనతా కలిగాయి. వెండీ,
బంగారం, రతాన్లూ సుగంధదవాయ్లూ, డాళ ళ్, అనిన్ రకాల
విలు న వసుత్ వులు భదం చేయడానికి గదులు కటిట్ంచాడు.
28 ధానయ్ం, కొతత్దా రసం నూనె నిలవ్ చేయడానికి గోదాములు
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కటిట్ంచాడు. వివిధ రకాల పశువులకు కొటాట్ లూ, మందలకు దొడూల్
కటిట్ంచాడు. 29 దేవుడు అతనికి అతి విసాత్ ర న సంపద దయ
చేశాడు కాబటిట్ ఊళళ్ను కూడా కటిట్ంచుకునాన్డు. ఎనోన్ గొరెల
మందలనూ పశువులమందలనూ అతడు సంపాదించాడు.

30 ఈ హిజిక్యా గిహోను ఊటమీది కాలువకు ఎగువ ఆనకటట్
వేయించి దావీదు పటట్ణపు పడమరగా దానిన్ మళిళ్ంచాడు.
హిజిక్యా జరిగించిన పతి పనిలోనూ వరిద్లాల్ డు. 31 అయితే,
అతని దేశంలో జరిగిన అదుభ్త న పగతి గురించి తెలుసుకోడానికి
బబులోను పరిపాలకులు అతని దగగ్రికి రాయబారులను పంపారు.
అతనిహృదయంలోనిఉదేద్శమంతాతెలుసుకోవాలనిదేవుడుఅతణిణ్
పరీకష్కు విడిచిపెటాట్ డు.

32 హిజిక్యా గురించిన ఇతర విషయాలూ భకితో చేసిన
పనులూ ఆమోజు కుమారుడూ పవక అయిన యెషయాకు కలిగిన
దరశ్నాల గంథంలోనూ యూదా ఇశాయేలు రాజుల గంథంలోనూ
రాసి ఉనాన్యి. 33 హిజిక్యా చనిపోయి తన పూరివ్కుల దగగ్రికి
చేరాడు. పజలు దావీదు సంతతివారి శమ్శానభూమిలోని భాగంలో
అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతడు చనిపోయినపుప్డు యూదావారంతా
యెరూషలేము నివాసులంతా అతనికి అంతయ్కియలు ఘనంగా
జరిగించారు. అతనిసాథ్ నంలో అతని కొడుకు మనషేష్ రాజయాయ్డు.

33
యూదారా నమనషేష్
33:1-10; 2రాజులు 21:1-10
33:18-20; 2రాజులు 21:17-18

1 మనషేష్ పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు అతని వయసు
12 ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 55 ఏళ ళ్ పాలించాడు.
2ఇతడు ఇశాయేలీయుల దగగ్ర నుంచియెహోవావెళల్గొటిట్న రాజాయ్ల
పజలు చేసిన నీచ న పనులు అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి
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చెడుగా పవరించాడు. 3 ఇతడు తన తండి న హిజిక్యా
పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లాలను తిరిగి కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు
బలిపీఠాలను నిలిపి, అషేరా దేవతాసత్ంభాలను చేయించి,
ఆకాశనకష్తాలనిన్టినిపూజించి కొలిచాడు.

4 “యెరూషలేములోనాపేరు ఎపప్టికీ ఉంటుంది”అనియెహోవా
ఏ సథ్లానిన్ ఉదేద్శించి పలికాడో అదే యెహోవా మందిరంలో అతడు
అనయ్ దేవుళళ్కు బలిపీఠాలను కటిట్ంచాడు. 5యెహోవా మందిరపు
రెండు ఆవరణాలోల్ అతడు ఆకాశ నకష్త సమూహానికి బలిపీఠాలను
కటిట్ంచాడు. 6 బెన్ హినోన్ము లోయలో అతడు తన కొడుకులను
దహనబలిగా అరిప్ంచాడు. శకునాలు చూడడం, సోదె వినడం
చేశాడు. మంత విదయ్ చేయించాడు. చచిచ్నవాళళ్తోమాటాల్ డేవారిని
దయాయ్లతో మాటాల్ డే వారిని సంపదించాడు. యెహోవా దృషిట్లో
చాలా చెడడ్గా పవరిసూత్ ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచాడు.

7 “ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో నేను ఎనున్కునన్
యెరూషలేములో నాపేరు ఎలల్పుప్డూ ఉంచుతాను. 8 నేను
మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను ధరమ్శాసమంతటిని
అనుసరించి నడచుకొనడానికి వారు జాగతత్పడితే, మీపూరీవ్కులకు
నేను ఏరప్రచిన దేశం నుంచి ఇశాయేలీయులను నేను ఇక ఎనన్టికీ
తొలగించను” అని దావీదుతో అతని కొడుకు సొలొమోనుతో
దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లకష్ పెటట్క, ఆ మందిరంలో తాను
చేయించిన అషేరా చెకుక్డు విగహానిన్ నిలిపాడు. 9యూదావారిని
యెరూషలేము నివాసులనూ ఇశాయేలీయుల ముందు నుంచి
యెహోవా నాశనం చేసిన రాజాయ్లకంటే వారు మరింత దురామ్రగ్ంగా
పవరించేలామనషేష్ వారిని నడిపించాడు.

10 యెహోవా మనషేష్తో అతని పజలతో మాటాల్ డాడు కానీ
వారు పటిట్ంచుకోలేదు. 11 కాబటిట్ యెహోవా అషూష్ రురాజు
నాయ్ధిపతులను వారిమీదికి రపిప్ంచాడు. వారు మనషేష్ను
పటుట్ కుని,గొలుసులతోబంధించిఅతణిణ్ బబులోనుతీసుకు వెళాళ్రు.
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12 బాధతో అతడు తన దేవు న యెహోవాను బతిమాలి, తన
పూరీవ్కుల దేవుని సనిన్ధిలో తనున్ తాను ఎంతో తగిగ్ంచుకునాన్డు.
13అతడు పారథ్న చేసినపుప్డు ఆయన అతని వినన్పాలు ఆలకించి
యెరూషలేముకు, అతని రాజాయ్నికి అతణిణ్ తిరిగి తీసుకువచాచ్డు.
అపుప్డుయెహోవాయేదేవుడనిమనషేష్ తెలుసుకునాన్డు.

14 దీని తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణం బయట గిహోనుకు
పడమరగా, లోయలో చేప గుమమ్ం వరకూ ఓపెలు చుటూట్
చాలా ఎతత్యిన గోడ కటిట్ంచాడు. యూదా దేశంలోని బల న
పటట్ణాలనిన్టిలోసేనాధిపతులను ఉంచాడు. 15యెహోవామందిరం
నుంచిఅనుయ్ల దేవతావిగహంతీసివేసి,యెరూషలేములోయెహోవా
మందిరం ఉనన్ కొండ మీద తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠాలనిన్టినీ తీసి
పటట్ణం బయటపారవేయించాడు.

16 అతడు యెహోవా బలిపీఠంను బాగుచేసి, దాని మీద
సమాధానబలులు, కృతజఞ్తారప్ణలు అరిప్సూత్ , ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవాను సేవించమని యూదా వారికి ఆజాఞ్ పించాడు.
17 అయినా పజలు ఎతత్యిన సథ్లాలోల్ ఇంకా బలులు అరిప్సూత్ నే
ఉనాన్రుగానిఅవితమదేవు నయెహోవాకేఅరిప్ంచారు. 18మనషేష్
గురించిన ఇతర విషయాలు,అతడు దేవునికి చేసినపారథ్న గురించి,
ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్
దరశ్కుల మాటలను గురించి ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో రాసి
ఉంది.

19 అతని పారథ్న, దేవునికి ఎలా మొరపెటాట్ డో, తనను తాను
తగిగ్ంచు కొనక ముందు అతని పాపం గురించి, అతడు చేసిన
దోహం గురించి, కటిట్ంచిన ఎ న పూజా సథ్లాలూ అషేరాదేవి
సత్ంభాలు, చెకిక్న విగహాలను నిలపడం గురించి, దీరఘ్దరశ్కుడలు
రచించిన గంథాలోల్ రాసి వుంది. 20 మనషేష్ చనిపోయినపుప్డు
తనపూరీవ్కులతో కూడ తన సొంత భవనంలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.
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అతని కొడుకు ఆమోను అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.
21ఆమోనుపరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డుఅతడు 22ఏళల్

వాడు. అతడు యెరూషలేములో రెండేళ ళ్ పాలించాడు. 22అతడు
తన తండిమనషేష్ నడచినటుట్ యెహోవాదృషిట్కి చెడడ్గా పవరించాడు.
తన తండి నమనషేష్ చేయించిన చెకుక్డు విగహాలనిన్టికీ బలులు
అరిప్సూత్ పూజిసూత్ ఉండేవాడు. 23 తన తండి న మనషేష్లాగా
యెహోవా సనిన్ధిలో తనను తాను తగిగ్ంచుకోలేదు. దానికి బదులు
ఇంకా ఎకుక్వ పాపం చేశాడు.

24 అతని సేవకులు అతని మీద కుట చేసి అతని సొంత
భవనంలోనే అతణిణ్ చంపేశారు. 25 అయితే దేశపజలు ఆమోను
రాజుమీద కుట చేసినవారందరినీచంపిఅతనికొడుకుయోషీయాను
అతనిసాథ్ నంలో రాజుగా నియమించారు.

34
యోషీయామందిరానిన్ బాగు చేయడం
34:1-2; 2రాజులు 22:1-2
34:3-7; 2రాజులు 23:4-20
34:8-13; 2రాజులు 22:3-7

1యోషీయాపరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు 8 ఏళల్ వాడు.
అతడు యెరూషలేములో 31 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 2 అతడు
యెహోవా దృషిట్లో సరిగా పవరించాడు. తన పూరీవ్కు న దావీదు
మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ కుడికిగానీ ఎడమకుగానీ తొలగలేదు. 3 తన
పాలన 8 వ సంవతస్రంలో తానింకా బాలుడుగా ఉండగానే అతడు
తన పూరీవ్కు న దావీదు దేవుణిణ్ వెతకడం మొదలుపెటాట్ డు.
తన 12 వ ఏట అతడు ఉనన్త పూజాసథ్లాలనూ అషేరా
దేవతాసత్ంభాలనూ పడగొటిట్ , చెకిక్న విగహాలనూ పోత విగహాలనూ
తీసివేసి, యూదానూ యెరూషలేమునూ శుదిధ్ చేయడం మొదలు
పెటాట్ డు.
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4 అతడు చూసుత్ ండగానే పజలు బయలు దేవుడి బలిపీఠాలను
పడగొటాట్ రు. వాటి న ఉనన్ ధూప వేదికలను నరికివేశారు. అషేరా
దేవత సత్ంభాలనూ,చెకిక్న విగహాలనూ,పోతవిగహాలనూ పగలగొటిట్
పొడి చేసేశారు. వాటికి బలులు అరిప్ంచిన వారి సమాధుల మీద ఆ
పొడి చలాల్ రు. 5 ఆ పూజారుల ఎముకలను వాళళ్ బలిపీఠాల మీద
అతడు కాలిప్ంచి,యూదానూయెరూషలేమునూ శుదిధ్ చేశాడు.

6అలాగే అతడు మనషేష్ , ఎఫాయిము, షిమోయ్ను వారి పటట్ణాలోల్
నఫాత్ లివరకూవాటిచుటుట్ పకక్లఉనన్ శిథిలాలోల్ కూడాబలిపీఠాలను
పడగొటాట్ డు. 7 అతడు బలిపీఠాలనూ అషేరా దేవత సత్ంభాలనూ
పడగొటిట్ చెకిక్న విగహాలనుపొడిచేసి, ఇశాయేలీయులదేశమంతటా
ఉనన్ ధూపవేదికలను నరికి వేసి,యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్డు.

8 అతని పాలనలో 18 వ ఏట దేశానీన్ మందిరానీన్ బాగు
చేయించిన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కొడుకు షాఫానునూ
పటట్ణ అధిపతి మయశేయానునూ కారయ్దరిశ్ యోహాహాజు
కొడుకు యోవాహాజునూ తన దేవు న యెహోవా మందిరానిన్
బాగుచేయడానికి పంపాడు. 9వారు పధానయాజకు న హిలీక్యా
దగగ్రికి వచిచ్, అంతకు ముందు దేవునిమందిరంలోకి తీసుకు వచిచ్న
డబుబ్ను అతనికి అపప్గించారు. దావ్రపాలకు న లేవీయులు
మనషేష్ ఎఫాయిమీయుల దేశాలోల్ ని ఇశాయేలు వారిలో మిగిలి ఉనన్
వారందరి దగగ్రనుంచి, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి దగగ్రనుంచి
ఆ డబుబ్ సమకూరాచ్రు.

10 వారు ఆ డబుబ్ని యెహోవా మందిరపు పనిమీద ఉనన్
తనిఖీదారులకు అపప్గించారు. వారు దానిన్ బాగు చేయడానికీ
యూదా రాజులు నిరల్కష్ ం చేసిన ఇళళ్కు దూలాలను అమరచ్డానికీ
11 చెకిక్న రాళల్ను జోడించడానికీ మానులు కొనడానికీ యెహోవా
మందిరంలో పనిచేసేవారికీ శిలప్కారులకూ ఆ డబుబ్లిచాచ్రు. 12 ఆ
మనుషుయ్లు నమమ్కంగా ఆ పని చేశారు. వారి మీద తనిఖీదారులు
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ఎవరంటే, లేవీ గోతీకులోల్ మెరారీ వంశం వా న యహతు, ఓబదాయ్,
కహాతు వంశీకులు జెకరాయ్, మెషులాల్ ము. పని నడిపించడానికి
ఏరాప్ న లేవీయులంతా వాయిదాయ్లు వాయించడంలో ఆరితేరిన
వారు.

13 బరువులు మోసేవారి మీదా పతిరక న పని
జరిగించేవారిమీదా ఆ లేవీయులను తనిఖీదారులుగా
నియమించారు. లేవీయులోల్ కొంతమందిని కారయ్దరశ్కులుగానూ,
పరిచారకులుగానూ,దావ్రపాలకులుగానూ నియమించారు.

ధరమ్శాసగంథం దొరకడం
34:14-28; 2రాజులు 22:8-20
34:29-32; 2రాజులు 23:1-3

14 యెహోవా మందిరంలోకి తెచిచ్న డబుబ్ను బయటికి తీసుకు
వచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా అందించిన ధరమ్శాసగంథం
యాజకు న హిలీక్యాకు కనిపించింది. 15 అపుప్డు హిలీక్యా
“యెహోవా మందిరంలో ధరమ్శాస గంథం నాకు దొరికింది” అని శాసి
అయినషాఫానుతో చెపిప్ ఆ గంథానిన్ షాఫానుకు అపప్గించాడు.

16 షాఫాను ఆ గంథానిన్ రాజు దగగ్రికి తీసుకుపోయి రాజుతో
ఇలా అనాన్డు. “నీ సేవకులకు నీవు ఆజాఞ్ పించినదంతా వారు
చేసుత్ నాన్రు. 17 యెహోవా మందిరంలో దొరికిన డబుబ్ని వారు
పోగు చేసి తనిఖీదారుల చేతికీ పనివారి చేతికీ అపప్గించారు.”
18 “యాజకు న హిలీక్యా నాకు ఒక గంథం ఇచాచ్డు” అని
లేఖకుడు షాఫాను, రాజుకు చెపిప్, దానిన్ రాజు ఎదుట చదివి
వినిపించాడు.

19 అతడు ధరమ్శాసపు మాటలు చదివి వినిపించినపుప్డు రాజు
విని తన బటట్లు చించుకుని 20 హిలీక్యాకూ, షాఫాను కొడుకు
అహీకాముకూ, మీకా కొడుకు అబోద్ నుకూ, శాసి అయినషాఫానుకూ,
రాజు సేవకుడు అశాయాకూ ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 21 “మీరు
వెళిల్ దొరకిన ఈ గంథంలోని మాటల గురించి నాకోసం ఇశాయేలు
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యూదాలో మిగిలిన వారి కోసం యెహోవా చితాత్ నిన్ అడగండి. మన
పూరీవ్కులు ఈ గంథంలో రాసినమాటలను పటిట్ంచుకోలేదు, దానిలో
రాసినవాటనిన్టి పకారం చేయలేదు కాబటిట్ యెహోవామనమీదతన
కోపానిన్ చాలా ఎకుక్వగా కుమమ్రించాడు.”

22 అపుప్డు హిలీక్యా, రాజు నియమించినవారూ హ లాద్ అనే
పవకిర్ దగగ్రికి వెళాళ్రు. ఆమె షలూల్ ము భారయ్. అతడు తికావ్
కొడుకు, వసశాల తనిఖీదారు న హసామనుమడు. ఆమెఅపుప్డు
యెరూషలేముకు చెందిన రెండవ భాగంలో నివసించేది. వారు
ఆమెతో విషయం చెపాప్రు. 23 ఆమె వారితో ఇలా చెపిప్ంది.
“ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాచెపేప్ది ఏంటంటే, 24 ‘వినండి,
నేను ఈ సథ్లం మీదికీ, దానిలో నివసించేవారి మీదికీ విపతుత్ తీసుకు
రాబోతునాన్ను, యూదా రాజు ఎదుట చదివి వినిపించిన గంథంలో
రాసిన శాపాలనీన్ రపిప్సాత్ ను. 25 వారు ననున్ విడిచి పెటిట్ ఇతర
దేవుళళ్కు ధూపం వేసి, తమ పనులతో నాకు కోపం పుటిట్ంచారు
కాబటిట్ నా కోపానిన్ ఈ సథ్లం మీద కుమమ్రిసాత్ ను. అది ఆరదు.’
అయితే, యెహోవా చితాత్ నిన్ తెలుసుకోడానికి నాదగగ్రికి మిమమ్లిన్

పంపిన యూదా రాజుకు ఈ విషయం తెలియచేయండి, 26 నీవు
వినన్ మాటల గురించి ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా
తెలియచేసేదేంటంటే, 27 ‘నీ మనసుస్ మెతత్నిది కాబటిట్ , ఈ సథ్లం
మీదాదానిలో నివసించేవారిమీదాదేవునిమాటలను నీవు విని,నా
ముందు నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకుని నీ బటట్లు చించుకుని నా ముందు
ఏడాచ్వు కాబటిట్ నేను కూడా నీ మాట వినాన్ను’ ఇది యెహోవా
పకటన. 28 ‘నేను నీ పూరీవ్కుల దగగ్రికి నినున్ చేరుసాత్ ను. నీవు
పశాంతంగానీసమాధికిచేరతావు. ఈసథ్లంమీదాదానిలోనివసించే
వారిమీదా నేను రపిప్ంచే విపతుత్ నీవు నీ కంటితో చూడవు.’ ”వారు
రాజు దగగ్రికి ఈ సందేశం తీసికెళాల్ రు.

29 రాజు, యూదా, యెరూషలేములలోని పెదద్లందరినీ
పిలిపించాడు. 30 రాజూ, యూదావారంతా, యెరూషలేము
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నివాసులంతా, యాజకులూ, లేవీయులూ, పజలోల్ గొపప్వారూ,
సామానుయ్లూ యెహోవా మందిరానికి వచాచ్రు. ఆపుప్డు అతడు
యెహోవా మందిరంలో దొరికిన నిబంధన గంథపు మాటలనీన్ వారికి
చదివి వినిపించాడు.

31 రాజు తన సథ్లం లో నిలబడి, ఆయనను అనుసరిసూత్
ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లనూ శాసనాలనూ కటట్డలనూ పూరణ్మనసుస్తో
పూరణ్హృదయంతో అనుసరిసూత్ ఈ గంథంలో రాసిన నిబంధన
మాటల పకారం పవరిసాత్ నని యెహోవా ముందు నిబంధన
చేసుకునాన్డు. 32 అతడు యెరూషలేములో ఉనన్ వారందరినీ
బెనాయ్మీనీయులందరినీ ఆ నిబంధనకు సమమ్తించేలా చేశాడు.
యెరూషలేమునివాసులు తమపూరీవ్కుల దేవు నదేవునినిబంధన
పకారం పవరించారు.

33యోషీయా ఇశాయేలీయులకు చెందిన పాంతాలనిన్టిలోనుంచి
అసహయ్ న వాటనిన్టినీ తీసివేశాడు. ఇశాయేలీయులంతా తమ
దేవు నయెహోవాను సేవించేలా చేశాడు. అతడు బతికిన రోజులనీన్
వారు తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను అనుసరించడం
మానలేదు.

35
యోషీయాపసాక్పండగ ఆచరించడం
35:1, 18-19; 2రాజులు 23:21-23

1 యోషీయా యెరూషలేములో యెహోవాకు పసాక్పండగ
ఆచరించాడు. మొదటి నెల 14 వ రోజున పజలు పసాక్ పశువును
వధించారు. 2అతడుయాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి,
యెహోవా మందిరసేవను జరిగించడానికి వారిని రయ్పరచి
3 ఇశాయేలీయులందరికి బోధిసూత్ , యెహోవాకు పతిషిఠ్తు న
లేవీయులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “పరిశుదధ్ మందసానిన్ మీరిక
మీ భుజాల మీద మోయకుండా, ఇశాయేలీయుల రాజు దావీదు
కొడుకు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరంలో దానిన్ ఉంచండి. మీ
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దేవు న యెహోవాకు ఆయన పజ న ఇశాయేలీయులకు సేవ
చేయండి.

4ఇశాయేలీయులరాజుదావీదురాసిఇచిచ్న కమంపకారం,అతని
కొడుకు సొలొమోను రాసి ఇచిచ్న కమం పకారం మీ మీ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలకు ఏరాప్ న వరసలనుబటిట్ మిమమ్లిన్ సిదధ్ం చేసుకోండి.”

5మీరు పరిశుదధ్ సథ్లం లో నిలిచి, పజల, పూరీవ్కుల కుటుంబాల
వరసలను బటిట్ లేవీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబాలోల్ ఉనన్ వంతుల
పకారం సేవకు నిలబడండి. 6 పసాక్ గొరె పిలల్ను వధించి మిమమ్లిన్
పతిషిఠ్ ంచుకొనండి. మోషే దావ్రా యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్ల పకారం
దానిన్ మీసోదరుల కోసం సిదధ్పరచండి.

7 యోషీయా తన సొంత మందలో 30,000 గొరెపిలల్లనూ
మేకపిలల్లనూ 3,000 కోడెదూడలనూ అకక్డ ఉనన్ పజలందరికీ
పసాక్బలికోసం ఇచాచ్డు. 8 అతని అధికారులు పజలకూ,
యాజకులకూ, లేవీయులకూ మనసారా ఇచాచ్రు. యెహోవా
మందిరపు అధికారు న హిలీక్యా, జెకరాయ్, యెహీయేలూ
పసాక్బలి కోసం యాజకులకు 2, 600 చినన్ పశువులనూ
300 కోడెదూడలనూ ఇచాచ్రు. 9 కొననాయ్, అతని సోదరు న
షెమయా, నెతనేలూ, లేవీయులోల్ ముఖుయ్లు హషబాయ్యెహీయేలూ
యోజాబాదూ పసాక్బలి కోసం లేవీయులకు 5,000 గొరెలనూ 500
కోడెదూడలనూ ఇచాచ్రు.

10 సేవకు అంతా సిదధ్ంగా ఉనన్పుప్డు రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు
తమ సథ్లం లోనూ, లేవీయులు తమ వరసలోల్ నూ నిలబడాడ్ రు.
11లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకానిన్యాజకులకిచాచ్రు.
వారు దానిన్ చలాల్ రు. లేవీయులు జంతువుల చరామ్లను ఒలిచారు.
12మోషే గంథంలో రాసినటుట్ పజల వంశాల పకారం పంచిపెటట్డానికీ
యెహోవాకుఅరప్ణగాఇవవ్డానికీదహనబలిమాంసానిన్యాజకులు
పకక్న ఉంచారు. వారు ఎడల్ను కూడా అలాగే చేశారు.
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13వారు యధావిధిగా పసాక్ గొరెపిలల్లను నిపుప్మీద కాలాచ్రు.
ఇతర పతిషాఠ్ రప్ణలను కుండలోల్ భాండీలోల్ పెదద్ బిందెలోల్ ఉడికించి
పజలందరికీ తవ్రగా వడిడ్ంచారు. 14 తరువాత లేవీయులు తమ
కోసం, యాజకుల కోసం అరప్ణ సిదధ్ం చేశారు. అహరోను
సంతతివా న యాజకులు దహనబలి అరప్ణలనూ కొవువ్నూ రాతి
వరకూ అరిప్ంచ వలసి వచిచ్ంది కాబటిట్ లేవీయులు తమ కోసం
అహరోను సంతతివా నయాజకులకోసంఅరప్ణలను సిదధ్పరిచారు.

15 ఆసాపు సంతతివా న గాయకులు, తమ సథ్లాలోల్ ఉనాన్రు.
ఆసాపూ, హేమానూ, రాజుకు దారశ్నికు న యెదూతూనూ దావీదు
నియమించినటుట్ గా తమ సథ్లం లో ఉనాన్రు. పతి గుమమ్ం
దగగ్రా దావ్రపాలకులునాన్రు. వారు తమ పని విడిచి రాకుండా
వారి సోదరు న లేవీయులు వారి కోసం అరప్ణ సిదధ్పరిచారు.
16కాబటిట్ రా నయోషీయాఆజాఞ్ పించిన పకారంవారు పసాక్పండగ
ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠం మీద దహన బలులను అరిప్ంచడం
వలన ఆ రోజుఏలోపం లేకుండాయెహోవాసేవజరిగింది. 17అకక్డ
ఉనన్ ఇశాయేలీయులు, ఆ సమయంలో పసాక్ అనే పొంగని రొటెట్ల
పండగను ఏడు రోజులు ఆచరించారు.

18 సమూయేలు పవక రోజులనుంచి ఇశాయేలులో పసాక్పండగ
ఆచరించడం అంతఘనంగా జరగలేదు. యాజకులూ, లేవీయులూ,
అకక్డ ఉనన్యూదా, ఇశాయేలువారూ,యెరూషలేము నివాసులతో
కలసియోషీయాపసాక్ పండగ ఆచరించినటుట్ ఇశాయేలు రాజులోల్ ఏ
రాజూపసాక్ పండగ ఆచరించ లేదు. 19యోషీయాపాలనలో 18 వ
సంవతస్రం ఈ పసాక్ పండగ జరిగింది.

యోషీయామరణం
35:20-36:1; 2రాజులు 23:28-30

20ఇదంతాఅయినతరువాత,యోషీయామందిరానిన్ చకక్పెటిట్న
తరువాత ఐగుపు రా న నెకో యూఫటీసు నది ఒడుడ్ న ఉనన్
కరెక్మీషు మీద యుదధ్ం చేయడానికి బయలుదేరాడు. యోషీయా
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అతనితో పోరాడడానికి వెళాళ్డు. 21 అయితే నెకో అతని దగగ్రికి
రాయబారులను పంపి “యూదా రాజా, నాకూ నీకూ విరోధమేంటి?
నేను ఇపుప్డు నీతోయుదధ్ం చేయడానికి రాలేదు, కానీ నేను యుదధ్ం
చేయబోతునన్ వాడి కి వెళత్ నాన్ను. తవ్రపడమని దేవుడు నాకు
ఆజాఞ్ పించాడు, కాబటిట్ దేవుని జోలికి నీవు రావదుద్ . ఆయన నాతో
ఉనాన్డు. లేకపోతే ఆయన మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు” అని
చెపాప్డు.

22 అయినా యోషీయా అతని దగగ్రనుంచి వెళిళ్పోడానికి
ఇషట్పడలేదు. అతనితో యుదధ్ం చేయడానికి మారువేషం వేసుకుని,
యెహోవా నోటిమాటగా నెకో చెపిప్ంది వినలేదు. మెగిదోద్ లోయలో
యుదధ్ం చేయడానికి వెళాళ్డు.

23 విలుకాండు రా న యోషీయా మీద బాణాలు వేశారు. రాజు
తన సేవకులతో “నాకు పెదద్ గాయం అయింది. ఇకక్డ నుంచి ననున్
తీసుకు వెళళ్ండి” అనాన్డు. 24 కాబటిట్ అతని సేవకులు రథం
మీదనుంచి అతని దింపి, అతనికునన్ వేరే రథం మీద అతని ఉంచి
యెరూషలేము తీసుకువచాచ్రు. అకక్డ అతడు చనిపోయాడు.
అతని పూరీవ్కుల సమాధులోల్ అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. యూదా
యెరూషలేము వారంతాయోషీయామృతికి విలపించారు.

25 యిరీమ్యా యోషీయాను గురించి శోక గీతం రాశాడు.
గాయకులూ గాయకురాండంతా ఇపప్టికీ యోషీయా కోసం ఆ పాట
పాడుతూ దుఃఖిసాత్ రు. ఈగీతాలు ఇశాయేలులోవాడుక అయాయ్యి.
విలాప వాకాయ్లోల్ అలాంటివి రాసి ఉనాన్యి. 26 యోషీయాను
గురించిన ఇతర విషయాలు,యెహోవాధరమ్శాసంలోరాసినమాటలు
బటిట్ అతడు చూపిన భయభకులు, 27 అతడు చేసిన పనులనీన్
ఇశాయేలుయూదారాజుల గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.

36
1 అపుప్డు దేశ పజలు యోషీయా కొడు న యెహోయాహాజును
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యెరూషలేములో అతని తండి సాథ్ నంలో అతణిణ్ రాజుగా
నియమించారు.

యెహోయాహాజురాజు
2యెహోయాహాజు 23 ఏళళ్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 3

నెలలు పాలించాడు. 3 ఐగుపు రాజుయెరూషలేముకు వచిచ్ అతని
తొలగించి, ఆ దేశానికి 4,000 కిలోల వెండినీ 34 కిలోల బంగారానిన్
జరిమానాగా నిరణ్యించాడు. 4 అతని సోదరు న ఎలాయ్కీమును
యూదా మీదా యెరూషలేము మీదా రాజుగా నియమించి, అతనికి
యెహోయాకీము అనే వేరే పేరు పెటాట్ డు. నెకో అతని సోదరు న
యెహోయాహాజును పటుట్ కుని ఐగుపుకు తీసుకు పోయాడు.

యెహోయాకీము రాజు
5 యెహోయాకీము పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు

అతడు 25 ఏళల్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 11 ఏళ ళ్
పాలించాడు. అతడు తన దేవు న యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా
పవరించేవాడు. 6 అతని మీదికి బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు
వచిచ్ అతణిణ్ గొలుసులతో బంధించి బబులోనుకు తీసుకుపోయాడు.
7 నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరంలోని కొనిన్ సామానులు తీసుకు
పోయిబబులోనులోఉనన్తనభవనంలోఉంచాడు. 8యెహోయాకీం
గురించిన ఇతర విషయాలూ, అతడు చేసిన అసహయ్ న పనులూ
అతనిలో కనబడడ్ చెడడ్ పవరన గురించి ఇశాయేలు, యూదా రాజుల
గంథంలో రాసి ఉంది. అతని కొడుకు యెహోయాకీను అతనికి
బదులు రాజయాయ్డు.

యెహోయాకీను రాజు
9యెహోయాకీను పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతడు

ఎనిమిదేళల్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 3 నెలల 10 రోజులు
పాలించాడు. అతడు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు.
10 ఏడాది నాటికి, రా న నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి
యెహోయాకీనును బబులోనుకు రపిప్ంచి, యెహోవా మందిరంలోని
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విలు న వసుత్ వులను కూడా తెపిప్ంచాడు. యెహోయాకీను తండి
సోదరు నసిదిక్యానుయూదామీదాయెరూషలేముమీదారాజుగా
నియమించాడు.

సిదిక్యారాజు
11 సిదిక్యా పరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు 21 ఏళల్ వా

యెరూషలేములో 11 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 12అతడు తన దేవు న
యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు. యెహోవా నియమించిన
యిరీమ్యా పవక మాట వినలేదు. అతని ఎదుట తనను తాను
తగిగ్ంచుకోలేదు. 13 దేవుని పేర తన చేత పమాణం చేయించిన
నెబుకదెన్జరు రాజు మీద అతడు తిరుగుబాటు చేశాడు. అతడు
తలబిరుసుగా పవరించి ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు
లోబడక తనమనసుస్ను కఠినం చేసుకునాన్డు.

14 అంతేకాక యాజకులూ పజలోల్ నాయకులంతా అనయ్ పజలు
చేసేనీచ నపనులు చేసూత్ యెరూషలేములోయెహోవాపతిషిట్ంచిన
మందిరానిన్ అపవిత పరచారు. 15 వారి పూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవా తన పజల మీదా, తన నివాస సథ్లం మీదా జాలి పడి
వారి దగగ్రికి తన రాయబారులతో సందేశాలు పంపిసూత్ వచాచ్డు.
16 అయితే వారు దేవుని రాయబారులను ఎగతాళి చేసూత్ ఆయన
మాటలను తృణీకరిసూత్ ఆయన పవకలను హింసిసూత్ ఉండటం వలల్
యెహోవాకోపం తీవంగా ఆయన పజలమీదికి వచిచ్ంది.

యెరూషలేము పతనం, పజలు బబులోను చెరకు వెళిళ్పోవడం
36:17-20; 2రాజులు 25:1-21;యిరీమ్ 52:4-27
36:22-23; ఎజా 1:1-3

17అందుచేతఆయనవారిమీదికి కలీద్యులరాజును రపిప్ంచాడు.
అతడు వారి పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే వారి యువకులను కతిత్తో
చంపేసాడు. అతడు యువకుల మీద గానీ, కనయ్ల మీద గానీ
ముసలి వారి మీద గానీ నెరసిన వెంటుకలు గల వారి మీద



2 దినవృతాత్ ంతాలు 36:18 xcvi 2 దినవృతాత్ ంతాలు 36:23

గానీ జాలి పడలేదు. దేవుడు వారందరినీ అతని వశం చేశాడు.
18దేవునిమందిరం లోని వసుత్ వులనిన్టినీ పెదద్వీ, చినన్వీ,యెహోవా
మందిరం నిధులూ, రాజు నిధులూ, రాజు అధికారుల నిధులనిన్టినీ
అతడు బబులోనుకు తీసుకు పోయాడు. 19 వారు దేవుని
మందిరానిన్ తగలబెటిట్ , యెరూషలేము గోడలను పడగొటాట్ రు. దాని
భవనాలనిన్టినీ కాలిచ్వేశారు. దానిలోని అంద న వసుత్ వులనిన్టినీ
నాశనం చేశారు.

20 కతిత్పాలు కాకుండా తపిప్ంచుకునన్ వారిని రాజు బబులోను
తీసుకుపోయాడు. పారసీకుల రాజయ్ం వచేచ్ వరకూ వారు
అకక్డే ఉండి అతనికీ అతని కొడుకులకూ దాసులుగా ఉనాన్రు.
21 యిరీమ్యా పలికిన యెహోవా మాట నెరవేరేలా దేశం విశాంతి
అనుభవించే వరకూ ఇది సంభవించింది. దేశం పాడుగా ఉనన్ 70
ఏళల్ కాలం దానికి విశాంతి కాలంగా ఉంది.

22 పారసీకదేశపు రాజు కోరెషు పాలన మొదటి సంవతస్రం
యిరీమ్యా దావ్రా పలికిన తన మాట నెరవేరచ్డానికి యెహోవా
పారసీకదేశపు రాజు కోరెషు మనసుస్ను పేరేపించాడు. అతడు
తన రాజయ్మంతటా చాటించి రాత పూరవ్కంగా ఇలా పకటన
చేయించాడు. 23“పారసీకదేశపురాజుకోరెషుఆజాఞ్ పించేదిఏంటంటే
పరలోకంలో ఉనన్ దేవు న యెహోవా అనిన్ రాజాయ్లనూ నా వశం
చేశాడు. యూదాలో ఉనన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరానిన్
కటిట్ంచమని నాకు ఆజాఞ్ పించాడు. ఆయన పజ న మీరెవ నా
యెరూషలేము వెళళ్వచుచ్. మీ దేవు న యెహోవా మీకు తోడుగా
ఉంటాడు గాక.”
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