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2రాజులు
గంథకర
1, 2 రాజులు గంథాలు ఆరంభంలో ఒకటే పుసత్కం. యూదు

సంపదాయం పకారం. 2 రాజులు రాసినది యిరీమ్యా అయితే ఈ
మధయ్ కాలంలో బిలు వాయ్ఖాయ్తలు ఈ గంథానిన్ పేరు తేలియని
‘డుయ్టిరోనామిసుట్ లు’ అనే పండిత బృందం రాశారని అభిపాయ
పడుతునాన్రు. 2 రాజులు గంథంలో దివ్తీయోపదేశ కాడంలోని
ముఖాయ్ంశం తాలూకు పోలికలు ఉనాన్యి. దేవుని పటల్ విధేయత
దీవెనలు తెసుత్ ంది. అవిధేయతశాపాలు తెసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 561 - 538
మొదటిఆలయం ఇంకా నిలిచిఉండగానే గంథరచన జరిగింది (1

రాజులు 8:8).
సీవ్కర
ఇశాయేల్జాతి, బిల్పాఠకులందరూ.
పయోజనం
2 రాజులు గంథం మొదటి రాజులు గంథానికి కొనసాగింపు.

ఇది విభజిత రాజాయ్ల (ఇశాయేల్, యూదా) చరిత కథనానిన్
కొనసాగిసుత్ నన్ది. 2 వ రాజులు గంథం ఇశాయేల్, యూదా రాజాయ్ల
అంతిమ పరాజయం, ఇసాయేల్రాజయ్ం అషుహ్ రుకు, యూదారాజయ్ం
బబులోనుకు చెరలోకి పోవడంతోముగుసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
చెదిరిపోవడం.

విభాగాలు
1. ఏలీషా పరిచరయ్— 1:1-8:29
2. ఆహాబు రాజవంశం అంతం— 9:1-11:21
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3. యోవాషు పాలన నుండి ఇశాయేల్ అంతం దాకా — 12:1-
17:41

4. హిజిక్యా పాలన నుండి యూదా అంతం దాకా — 18:1-
25:30

అహజాయ్కు ఏలీయాపవచనం
1 అహాబు చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశం ఇశాయేలు

రాజయ్ం తిరుగుబాటు చేసింది. 2అపుప్డే అహజాయ్ షోమోనులోని
తనమేడగది కిటికీలో నుండి కింద పడి గాయపడాడ్ డు. అపుప్డతడు
దూతలను పిలిచి “మీరు ఎకోను దేవుడు బయలెజ్బూబు దగగ్రికి వెళిళ్
ఈ గాయం మాని బాగుపడతానో లేదో కనుకుక్ని రండి” అని వారికి
చెపిప్ పంపించాడు.

3 కానీ యెహోవా దూత తిషీబ్ వా న ఏలీయాతో ఇలా అనాన్డు.
“నీవు లేచి సమరయ రాజు పంపిన దూతలను కలుసుకో. వారికిలా
చెపుప్. ఎకోను దేవు న బయలెజ్బూబును సంపదించడానికి
వెళత్ నాన్రా? ఇశాయేలులో అసలు దేవుడనే వాడు లేడనుకునాన్రా?
4 సరే, యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. నీవు కచిచ్తంగా ఎకిక్న
పడుకునన్ పడక దిగకుండానే చనిపొతావు.” ఏలీయావారికిలాచెపిప్
వెళిళ్పోయాడు.

5 తరువాత ఆ దూతలు రాజు దగగ్రికి తిరిగి వచేచ్శారు. రాజు
“మీరు ఎందుకు తిరిగి వచాచ్రు?” అని అడిగాడు. 6వారు ఇలా
అనాన్రు “ఒక వయ్కిమాకు ఎదురయాయ్డు. అతడుమాతోమిమమ్లిన్
పంపిన రాజు దగగ్రకి తిరిగి వెళళ్ండి. అతనితో ఇలా చెపప్ండి.
యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే ఎకోను దేవు న బయలెజ్బూబును
సంపదించడానికి దూతలను పంపుతునాన్వా? ఇశాయేలులో దేవుడు
లేడనుకునాన్వా? కాబటిట్ నీవు ఎకిక్నమంచం ఇక దిగవు. కచిచ్తంగా
చనిపోతావు, అని చెపాప్డు.”

7అపుప్డురాజు “మిమమ్లిన్ కలుసుకునిఈమాటలుచెపిప్నవాడు
ఎలా ఉనాన్డు?” అని అడిగాడు. 8అందుకు వారు “అతడు గొంగళి
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కటుట్ కుని తోలు నడికటుట్ పెటుట్ కుని ఉనాన్డు” అనాన్రు. అపుప్డు
రాజు “ఆ వయ్కి తిషీబ్ వా న ఏలీయానే” అనాన్డు.

9 అపుప్డు రాజు యా మంది నికులతో ఒక అధికారిని
ఎలీయా దగగ్రికి పంపించాడు. ఎలీయా ఒక కొండ మీద కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఆ అధికారి ఎలీయా ఉనన్ చోటికి కొండ ఎకిక్ వచాచ్డు.
అతడు ఎలీయాతో “ఇదిగో, దేవుని మనిషీ, రాజు నినున్ దిగి
రమమ్ంటునాన్డు” అనాన్డు. 10 అందుకు ఏలీయా “నేను దేవుని
మనిషినే అయితే ఆకాశం నుండి అగిన్ కురిసి నినూన్ నీ యా
మందినీ కాలిచ్ వేసుత్ ంది గాక” అనాన్డు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి
అగిన్ కురిసి ఆ అధికారినీ అతనితో ఉనన్ యా మందినీ కాలిచ్
వేసింది.

11ఆహాజు రాజుమరోయా మంది నికులతో ఇంకో అధికారిని
పంపించాడు. ఇతడు కూడా ఎలీయాతో “ఇదిగో, దేవుని మనిషీ,
రాజు నినున్ తవ్రగా దిగి రమమ్ంటునాన్డు” అనాన్డు. 12 అందుకు
ఏలీయా “నేను దేవునిమనిషినే అయితే ఆకాశం నుండి అగిన్ కురిసి
నినూన్ నీ యా మందినీ కాలిచ్ వేసుత్ ంది గాక” అని జవాబిచాచ్డు.
అపుప్డు ఆకాశం నుండి అగిన్ కురిసి ఆ అధికారినీ అతనితో ఉనన్
యా మందినీ కాలిచ్ వేసింది.

13అయినారాజుమూడోసారిమరోయా మంది నిక బృందానిన్
పంపించాడు. వీళళ్ అధికారి కొండ కి వెళాళ్డు. ఇతడు ఎలీయా
ఎదుటమోకాళళ్ వంగిపాధేయపూరవ్కంగా “దేవునిమనిషీ,నినున్
వేడుకుంటునాన్ను. నీ దృషిట్లో నాపాణానీన్, నీ సేవకు న ఈయా
మంది పాణాలనూ విలు నవిగా ఉండనీ. 14 ఇంతకు ముందు
వచిచ్న ఇదద్రు అధికారులనూ, వాళళ్ నికులనూ నిజంగానే ఆకాశం
నుండి దిగి వచిచ్న అగిన్ కాలిచ్వేసింది. కానీ ఇపుప్డు నా పాణం నీ
దృషిట్కి విలు నదిగా ఉండనీ” అనాన్డు.

15 అపుప్డు యెహోవా దూత ఎలీయాతో “దిగి అతనితో కూడా
వెళ ళ్. అతనికి భయపడకు” అని చెపాప్డు. కాబటిట్ ఎలీయా
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లేచి అతనితో కూడా రాజు దగగ్రికి వెళాళ్డు. 16 తరువాత
ఎలీయా అహజాయ్తో ఇలా అనాన్డు. “నీవు ఎకోను దేవు న
బయలెజ్బూబు దగగ్రికి దూతలను పంపించావు. ఈసంగతులు అడిగి
తెలుసుకోడానికి ఇశాయేలులో దేవుడు లేడనుకునాన్వా? కాబటిట్
ఇపుప్డు నీవు పండుకునన్ మంచం నుండి దిగవు. కచిచ్తంగా
చనిపోతావు.”

17 ఏలీయా పలికిన యెహోవా మాట పకారం ఆహాజు రాజు
చనిపోయాడు. అతనికి కొడుకు లేడు. అందుచేత అతని సాథ్ నంలో
అతని సోదరు న యెహోరాము రాజు అయాయ్డు. యూదా రాజు
యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము పాలన రెండవ సంవతస్రంలో
ఇది జరిగింది. 18 అహజాయ్ గూరిచ్న ఇతర సంగతులు ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.

2
ఏలీయాపరలోకానికి తీసుకువెళళ్డం

1 యెహోవా ఏలీయాను సుడిగాలిలో పరలోకానికి తీసుకువెళేళ్
సమయం దగగ్ర పడింది. కాబటిట్ ఏలీయా ఎలీషాతో కలసి గిలాగ్ లు
నుండి పయాణమయాయ్డు. 2 అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి
ఇకక్డే నిలిచిపో. ననున్ బేతేలుకు వెళళ్మని యెహోవా చెపాప్డు”
అని ఎలీషాతో అనాన్డు. దానికి ఎలీషా “యెహోవాపాణం మీదా నీ
పాణంమీదాఒటేట్సి చెబుతునాన్ను. నేను నినున్ విడిచి పెటట్ను”అని
జవాబిచాచ్డు. కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ బేతేలుకు వెళాళ్రు.

3బేతేలులోఉనన్ పవకల సమాజంవారు ఎలీషాదగగ్రికి వచాచ్రు.
“ఈ రోజు నీ దగగ్రనుండి నీ గురువుని యెహోవా తీసుకు వెళాత్ డని
తెలుసా?” అని ఎలీషాను పశిన్ంచారు. దానికి ఎలీషా “నాకు
తెలుసులే. మీరు దాని గురించి మాటాల్ డకండి” అని జవాబిచాచ్డు.
4 అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి ఇకక్డే నిలిచిపో. ననున్
యెరికోకి వెళళ్మని యెహోవా చెపాప్డు” అని ఎలీషాతో అనాన్డు.
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దానికి ఎలీషా “యెహోవా పాణం మీదా నీ పాణం మీదా ఒటేట్సి
చెబుతునాన్ను, నేను నినున్ విడిచి పెటట్ను” అని జవాబిచాచ్డు.
కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూయెరికోకి వెళాళ్రు.

5అపుప్డుయెరికోలో కూడా పవకల బృందం ఉంది. వారు ఎలీషా
దగగ్రికి వచాచ్రు. “ఈ రోజు నీ దగగ్రనుండి నీ గురువుని యెహోవా
తీసుకు వెళాత్ డని తెలుసా?” అని ఎలీషాను పశిన్ంచారు. దానికి
ఎలీషా “నాకు తెలుసులే. మీరు దాని గురించి మాటాల్ డకండి”
అని జవాబిచాచ్డు. 6 అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి ఇకక్డే
నిలిచిపో. ననున్ యొరాద్ నుకి వెళళ్మని యెహోవా చెపాప్డు” అని
ఎలీషాతో అనాన్డు. దానికి ఎలీషా “యెహోవా పాణం మీదా నీ
పాణంమీదాఒటేట్సి చెబుతునాన్ను, నేను నినున్ విడిచి పెటట్ను”అని
జవాబిచాచ్డు. కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ పయాణం కొనసాగించారు.

7 తరువాత వాళిళ్దద్రూ యొరాద్ ను నదీ తీరాన నిలుచ్నాన్రు.
పవకల సమాజం వారు యా మంది కొంచెం దూరంలో నిలబడి
చూసూత్ ఉనాన్రు. 8 అపుప్డు ఏలీయా తన వసానిన్ తీసుకుని,
దానిన్ చుటిట్ దానితో నీటి మీద కొటాట్ డు. దాంతో నది అటూ
ఇటూగా విడిపోయింది. అపుప్డు వాళిళ్దద్రూపొడినేల న నడుసూత్
దాటిపోయారు.

9 వాళిళ్దద్రూ నది దాటిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాతో ఇలా
అనాన్డు. “ననున్ నీనుండి యెహోవా తీసుకుపోక ముందు నీ కోసం
నేనేం చేయాలనుకుంటునాన్వో చెపుప్.” అందుకు ఎలీషా “నీ ఆతమ్లో
రెండు పాళ ళ్ నా కి వచేచ్లా చెయియ్” అనాన్డు. 10 అందుకు
ఏలీయా “నీవు కఠిన న విషయం అడిగావు. అయితే యెహోవా
ననున్ నీ నుంచి తీసుకు వెళేళ్ సమయంలోఒకవేళ నేను నీకు కనిపిసేత్
అది నీకు జరుగుతుంది. కనిపించకపోతే జరగదు” అనాన్డు.

11 వారు మాటాల్ డుతూ ఇంకా ముందుకు సాగిపోతూ ఉనాన్రు.
అకసామ్తుత్ గాఅగిన్జావ్లవంటిఒకరథం,అగిన్జావ్లలవంటిగురాలూ
కనిపించాయి. అవి వారిదద్రి మధయ్కు వచిచ్ ఇదద్రినీ వేరు చేశాయి.
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ఇంతలోఒకసుడిగాలిలేచింది. ఆసుడిగాలిలోఎలీయాపరలోకానికి
ఆరోహణ వెళిళ్పోయాడు. 12 ఎలీషా అది చూసి “నా తండీ, నా
తండీ, ఇశాయేలుకి రథాలూ,వాళళ్రౌతులు నువేవ్”అనికేకపెటాట్ డు.
ఆ తరువాత ఏలీయా అతనికి మళీళ్ కనిపించలేదు. అపుప్డు

ఎలీషా తాను కటుట్ కునన్ వసం తీసుకుని దానిన్ రెండు ముకక్లుగా
చేశాడు.

ఎలీషా సేవపారంభం
13 ఏలీయా దగగ్ర నుండి జారి పడిన వసానిన్ అతడు

తీసుకునాన్డు. దానితో యొరాద్ ను నదీ తీరానికి వచాచ్డు. 14 నేల
మీద పడిన ఎలీయా వసానిన్ పటుట్ కుని దానితో నీటిని కొటిట్
“ఏలీయాదేవు నయెహోవాఎకక్డ ఉనాన్డు?” అనాన్డు. అతడు
ఆ వసంతో నీటిని కొటట్గానే నది అటూ ఇటూగా విడిపోయింది.
ఎలీషా అవతలి ఒడుడ్ కు నడిచిపోయాడు.

15యెరికోలో ఉనన్ పవకల సమాజం వారు అతని కోసం చూసూత్
ఉనాన్రు. వారుఅతనిచూడగానే “ఏలీయాఆతమ్ఎలీషామీదనిలిచి
ఉంది” అని చెపుప్కునాన్రు. వారు అతణిణ్ కలుసుకోడానికి వెళిళ్
నేల వరకూ వంగి అతనికి నమసాక్రం చేశారు. 16వారు అతనితో
“నీ సేవకు న మా దగగ్ర యా మంది బల న వారునాన్రు. నీ
గురువును వెదకడానికి వాళళ్ను వెళళ్నివువ్. ఒకవేళయెహోవాఆతమ్
అతణిణ్ కి తీసుకు వెళిళ్ ఏ పరవ్తం మీదనో, ఏ లోయలోనో పడవేసి
ఉండవచుచ్” అని మనవి చేశారు. దానికి ఎలీషా “వదుద్ , ఎవరీన్
పంపకండి” అని జవాబిచాచ్డు.

17 అయితే వారు అతణిణ్ బాగా ఒతిత్డి చేసి విసిగించారు. దాంతో
అతడు “సరే పంపండి” అనాన్డు. అపుప్డు వారు యా మందిని
పంపించారు. వారు వెళిల్ అతని కోసం మూడు రోజులు గాలించారు
గానీ అతణిణ్ కనుకోక్లేక పోయారు. 18 దాంతో వారు యెరికో
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పటట్ణంలోనే ఆగి ఉనన్ ఎలీషా దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్రు. అతడు
వాళళ్తో “వెళళ్ వదద్ని నేను మీకు చెపాప్ను కదా” అనాన్డు.

19 తరువాత ఆ పటట్ణంలో మనుషులు ఎలీషాతో “మా గోడు
వినండి. మాయజమాను న మీరు చూసుత్ నన్టుల్ ఈ పటట్ణ పాంతం
మనోహరంగా ఉంది. కానీ ఇకక్డి నీళ ళ్ మంచివి కావు. అందుచేత
భూమి కూడా నిసాస్రంగా ఉంది” అనాన్రు. 20దానికి ఎలీషా “ఒక
కొతత్ గినెన్లో ఉపుప్ వేసి నా దగగ్రికి తీసుకు రండి” అని చెపాప్డు.
వారు అలాగేదానిన్ అతని దగగ్రికి తీసుకుని వచాచ్రు.

21 అపుప్డు ఎలీషా ఆ నీటి ఊట దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఆ ఊటలో
ఉపుప్ వేసి ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. ఈ నీటిని
నేను బాగు చేశాను. కాబటిట్ ఇపప్టి నుండి దీని వలల్ చావు అనేది
ఉండదు. నిసాస్రత ఇక ఉండదు.” 22 అందుచేత ఎలీషా పలికిన
మాట పకారం ఆ నీళ ళ్ ఈ రోజు వరకూ ఆరోగయ్కరంగా ఉనాన్యి.

23 తరువాత ఎలీషా అకక్డ నుండి బేతేలుకు వెళాళ్డు. అతడు
దారిలో వెళత్ ండగా ఆ పటట్ణంలో నుండి కొంతమంది కురవారు వచిచ్
“బోడి వాడా, బోడి వాడా, వెళిల్పో” అంటూ ఎగతాళి చేసారు.
24 ఎలీషా వెనకుక్ తిరిగి వాళళ్ను చూసి యెహోవా పేరున వాళళ్ను
శపించాడు. అపుప్డు అడవిలో నుండి రెండు ఆడ ఎలుగు బంటుల్
వచిచ్ వారిలో నల రెండు మందిని గాయపరిచాయి. 25 అపుప్డు
అతడు అకక్డ నుండి కరెమ్లు పరవ్తానికి వెళాళ్డు. అకక్డనుండి
షోమోనుకి తిరిగి వెళాళ్డు.

3
యెహోరాముమోయాబును ముటట్డించడం

1యూదారాజుయెహోషాపాతుపాలన పదెద్నిమిదోసంవతస్రంలో
అహాబు కొడుకు యెహోరాము ఇశాయేలుకి రాజయాయ్డు. ఇతడు
షోమోనులో పనెన్ండు సంవతస్రాలు పరిపాలన చేశాడు. 2 తన
తలిల్దండుల తీరును పూరిగా అనుసరించక పోయినా ఇతడు దేవుని
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దృషిట్లో చెడడ్ పనులే చేశాడు. అయితే బయలు దేవుణిణ్ పూజించడం
కోసం అతని తండి కటిట్ంచిన రాతి సత్ంభానిన్ తీసివేశాడు. 3 నెబాతు
కొడుకు యరొబాము ఏ ఏ అకమాలు చేసి ఇశాయేలు పజలు పాపం
చేయడానికి కారకుడయాయ్డో అవే అకమాలు ఇతడూ చేశాడు.

4 మోయాబు రాజు మేషాకు విసాత్ ర న మేకల, గొరెల
మందలునాన్యి. ఇతడు ఇశాయేలు రాజుకి ఒక లకష్ గొరె పిలల్లనూ,
లకష్ గొరె పొటేట్ళల్ ఉనిన్నీ పనున్గా కడుతుండేవాడు. 5 కానీ అహాబు
చనిపోయిన తరువాత ఈ మోయాబు రాజు మేషాఇశాయేలు
రాజు తిరుగుబాటు చేశాడు. 6 దాంతో ఇశాయేలు పజలందరీన్
యుదాధ్ నికి సిదధ్ం చేయడానికి యెహోరాము షోమోనులో నుండి
పయాణమయాయ్డు.

7 ఇతడు యూదా దేశానికి రాజుగా ఉనన్ యెహోషాపాతుకు ఒక
సందేశం పంపించాడు. ఆ సందేశంలో “మోయాబు రాజు నా మీద
తిరుగుబాటు చేశాడు. మోయాబు నేను చేయబోయే యుదధ్ంలో
నాతో కలిసి వసాత్ వా?” అనిఅడిగాడు. దానికియెహోషాపాతు “నేను
యుదాధ్ నికి వసాత్ ను. నేనే నువూవ్,నాపజలు నీ పజలే,నాగురాలు నీ
గురాలేఅనుకో”అనిజవాబిచాచ్డు. 8అపుప్డుయెహోరాము “దాడి
చేయడానికిమనంఏదారిగుండావెళాద్ ం?” అనిఅడిగాడు. అందుకు
యెహోషాపాతు “ఎదోము అడవిదారి గుండా వెళాద్ ం” అనాన్డు.

9 కాబటిట్ ఇశాయేలు, యూదా, ఎదోము దేశాల రాజులు ఏడు
రోజులపాటు పయాణంచేశారు. చివరికివాళళ్ నాయ్నికీ, గురాలకూ
మిగిలిన పశువులకూ నీళ ళ్ లేకుండా పోయాయి. 10 కాబటిట్
ఇశాయేలు రాజు “అయోయ్యోయ్, ఎందుకిలా జరిగింది? మోయాబు
వాళళ్ చేతులోల్ ఓడిపోవడానికి రాజు న మన ముగుగ్ రీన్ యెహోవా
పిలిచాడా ఏమిటి?” అనాన్డు.

11 కానీ యెహోషాపాతు “మన కోసం యెహోవాను
సంపదించడానికి ఇకక్డ ఒకక్ యెహోవా పవక కూడా లేడా?”
అని అడిగాడు. అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు దగగ్ర నికోదోయ్గి ఒకడు
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“షాపాతు కొడుకు ఎలీషాఇకక్డఉనాన్డు. అతడు ఇంతకుముందు
ఎలీయా చేతుల నీళ ళ్ పోసే వాడు” అని చెపాప్డు. 12 దానికి
యెహోషాపాతు “యెహోవా వాకుక్ అతని దగగ్ర ఉంది” అనాన్డు.
కాబటిట్ ఇశాయేలు రాజు, ఎదోము రాజు, యెహోషాపాతూ కలసి
అతని దగగ్రికి వెళాళ్రు.

13 ఎలీషా ఇశాయేలు రాజును చూసి “నీతో నాకేం పని? నీ తలీల్
తండీ పెటుట్ కునన్ పవకల దగగ్రికి వెళ ళ్” అనాన్డు. ఇశాయేలు రాజు
అతనితో “మోయాబు వారు మమమ్లిన్ ఓడించాలని యెహోవా మా
ముగుగ్ రు రాజులను పిలిచాడు” అనాన్డు. 14 అపుప్డు ఎలీషా
“నేను నాయ్లకు పభువు అయిన యెహోవా సమకష్ంలో నిలబడి
ఉనాన్ను. ఆయెహోవాపాణంమీదఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఇకక్డ ఉనన్
యూదా రాజు యెహోషాపాతును నేను గౌరవించకపోతే నినన్సలు
లకష్ పెటేట్వాణిణ్ కాదు. నీ పుచూసేవాణిణ్ కాదు. 15అయితేఇపుప్డు
తీగ వాయిదయ్ం వాయించగల ఒకణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురండి”
అనాన్డు. తీగ వాయిదయ్ం వాయించేవాడు ఒకడు వచిచ్ వాయిసూత్
ఉండగా యెహోవా హసత్ం ఎలీషా కి బలంగా వచిచ్ంది. అపుప్డు
అతడు ఇలా అనాన్డు. 16 “యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు, ఎండిన
ఈ నదీ లోయలో అంతటా కందకాలు తవివ్ంచండి. 17 ఎందుకంటే
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు, గాలీ ఉండదు, వరష్మూ రాదు. ఈ
లోయఅంతా నీటితో నిండిపోతుంది. మీరు ఆ నీరు తాగుతారు. మీ
పశువులూ,మీదగగ్ర ఉనన్ జంతువులూతాగుతాయి.

18యెహోవా దృషిట్కి ఇది చాలా తేలి న విషయం. గా ఆయన
మోయాబు వాళళ్ మీకు విజయం ఇసాత్ డు. 19మీరు పాకారాలునన్
పతి పటట్ణానీన్, పతి మంచి పటట్ణానీన్ వశం చేసుకోవాలి. అకక్డ
మీరు పతి మంచి చెటుట్ నీ నరికి వేయాలి. నీళళ్ ఊటలను పూడిచ్
వేయాలి. మంచి భూములను రాళళ్తో నింపి పాడు చేయాలి.”

20 కాబటిట్ మరుసటి ఉదయం వేదయ్ం అరిప్ంచే సమయానికి
ఎదోము పు నుండి నీళ ళ్ పారుతూ వచాచ్యి. వారునన్ ఆ



2రాజులు 3:21 x 2రాజులు 3:27

పాంతమంతా జలమయం అయింది.
21 తమతో యుదధ్ం చేయడానికి రాజులు వచాచ్రని మోయాబు

వారు వినాన్రు. వాళళ్లో యువకులు మొదలు వృదుధ్ ల వరకూ
ఆయుధాలు ధరించ గలిగిన వాళళ్ంతా ఆ దేశం సరిహదుద్ లో
సమకూడారు. 22ఉదయానేన్వారు లేచిచూసినపుప్డు సూరయ్ కాంతి
ఆ నీళల్ మీద పతిబింబిసూత్ ఉంది. అవతల నుండి మోయాబు
వాళళ్కు ఆ నీళల్ రకంలా కనిపించాయి. 23 “అదంతా రకం! రాజులు
నాశనమయాయ్రు. వారు ఒకళల్నొకళ ళ్ చంపుకునాన్రు. మోయాబు
వీరులారా, రండి,మనం వెళిళ్ దోపుడుసొముమ్ పటుట్ కుందాము”అని
చెపుప్కునాన్రు.

24వారు ఇశాయేలు శిబిరం దగగ్రికి వచాచ్రు. అపుప్డు ఇశాయేలు
నయ్ం మోయాబు వాళళ్ మెరుపు దాడి చేశారు. మోయాబు
వారు ఇశాయేలు నయ్ం ఎదుట నిలవలేక కాళళ్కు బుదిధ్ చెపాప్రు.
ఇశాయేలు నయ్ంమోయాబులోచొరబడివాళళ్ను తరిమి చంపారు.
25 వాళళ్ పటట్ణాలను ధవ్ంసం చేశారు. అంతా తలో రాయి
వేసి సారవంత న భూములను రాళళ్తోనింపారు. నీళళ్ ఊటలు
పూడిచ్వేశారు. మంచి చెటుల్ అనిన్టినీ నరికి వేశారు. ఒకక్ కీరహ్రెశెతు
అనేపటట్ణానిన్మాతందానిపాకారంతోఉండనిచాచ్రు. కానీఒడిసెల
విసిరేవారుదానిన్ కూడాచుటుట్ ముటిట్ రాళ ళ్ విసురుతూదాని దాడి
చేశారు.

26మోయాబు రాజు మేషా, యుదధ్ంలో ఓడిపోయామని గహించి
ఏడువందల మంది ఖడగ్ధారులను తనతో తీసుకుని నాయ్నిన్
ఛేదించుకుంటూఎదోమురాజుదగగ్రికి వెళళ్డానికిపయతన్ం చేశాడు.
కాని అది వాళళ్కు సాధయ్ం కాలేదు. 27 అపుప్డు అతడు తన
తరువాతరాజుకావలసిన తన పెదద్ కొడుకుని పటుట్ కుని పటట్ణం గోడ
న దహనబలిగా అరిప్ంచాడు. కాబటిట్ ఇశాయేలుకు వయ్తిరేకంగా
తీవ న కోపం రేగింది. అపుప్డు ఇశాయేలు నయ్ం మేషా రాజును
విడిచిపెటిట్ తమ సవ్దేశానికి తిరిగి వచాచ్రు.
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4
విధవరాలి నూనె జాడీ

1 ఆ తరువాత పవకల సమాజంలో ఒకడి భారయ్ ఏడుచ్కుంటూ
ఎలీషా దగగ్రికి వచిచ్ంది. “నీ సేవకు న నా భర చనిపోయాడు.
అతనికి యెహోవా భయమూ, భకీ ఉనాన్యని నీకు తెలుసు.
ఇపుప్డు మాకు అపుప్ ఇచిచ్న వాడు నా ఇదద్రు కొడుకులనూ తనకు
బానిసలుగా తీసుకు వెళళ్డానికి వచాచ్డు” అని చెపిప్ంది. 2దానికి
ఎలీషా ఆమెతో “నీకు నేనేం చేయగలను? నీకు ఇంటోల్ ఏమునాన్యో
చెపుప్” అనాన్డు. అపుప్డు ఆమె “నీ సేవకురాలి ఇంటోల్ ఓ జాడీలో
నూనె తపిప్ంచి ఇంకేమీ లేదు” అంది.

3 అపుప్డు ఎలీషా “నీవు వెళిళ్ నీ పొరుగు వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్
పాతలు అరువు తెచుచ్కో. ఎనిన్ తేగలవో అనిన్ తెచుచ్కో. 4అపుప్డు
నువూవ్, నీ కొడుకులూ లోపలికి వెళిళ్ తలుపులు మూసుకోండి. అనిన్
పాతలోల్ నూనె పోయండి. నూనెతో నిండిన పాతలు ఒక పకక్న
ఉంచండి” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

5 ఆమె ఎలీషా దగగ్రనుండి వెళిళ్ంది. తన కొడుకులతో లోపలికి
వెళిళ్ తలుపులు మూసింది. తన కొడుకులు తెచిచ్న పాతలను
నూనెతో నింపింది. 6 ఆ విధంగా తెచిచ్న పాతలనీన్ నూనెతో
నిండిపోయాయి. ఆమె “ఇంకో పాత పటండి” అంది. కానీ ఆమె
కొడుకు “ఇక పాతలేమీ లేవు” అనాన్డు. దాంతో జాడీలోని నూనె
పవాహం నిలిచిపోయింది.

7 అపుప్డు ఆమె వచిచ్ దేవుని మనిషికి ఈ విషయం చెపిప్ంది.
దానికతడు “వెళ ళ్, ఆ నూనె అమిమ్ ఆ డబుబ్తో నీ అపుప్లు తీరుచ్.
మిగిలినదాంతో నువూవ్ నీ పిలల్లూ జీవించండి” అనాన్డు.

షూనేమీయురాలి కొడుకుని బతికించడం
8 ఒకసారి ఎలీషా షూనేము అనే పటట్ణానికి వెళాళ్డు. అకక్డ

ఒక సీ అతణిణ్ భోజనానికి రమమ్ని పాధేయపడిన ఒపిప్ంచింది. కాబటిట్



2రాజులు 4:9 xii 2రాజులు 4:18

ఎలీషా ఆ దారి గుండా వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆమె దగగ్ర భోజనం చేసూత్
ఉండేవాడు. ఆమె ఆ పటట్ణంలో చాలా పముఖురాలు. 9 ఆమె
ఒకసారి తన భరతో ఇలా అంది. “ఈమారగ్ంలో రాకపోకలు సాగించే
ఈ వయ్కి పవితుడూ, దేవుని మనిషీ అని నాకు తెలుసు. 10 కాబటిట్
మనంమిదెద్ మీదఒకచినన్ గది కడదాం. అందులోఒకమంచం,బలల్,
కురీచ్, ఒక లాంతరూ ఏరాప్టు చేదాద్ ం. ఆయన మన దగగ్రికి వచిచ్న
పతిసారీఅందులోఉంటాడు.” 11కాబటిట్ తరువాతఎలీషాఆగదిలో
ఉండి విశాంతి తీసుకునే రోజు వచిచ్ంది.

12అపుప్డు ఎలీషా తన సేవకుడు గేహజీని పిలిచి “ఆ షూనేమీ
సీని పిలువు” అనాన్డు. అతడు ఆమెను పిలుచుకు వచాచ్డు. ఆమె
వచిచ్ అతనిముందు నిలబడింది. 13అపుప్డు ఎలీషా గేహజీకి ఇలా
ఆదేశించాడు. “నీవు ఆమెతో చెపుప్. నీవు మా కోసం ఇంత బాధ
తీసుకునాన్వు. నీ కోసం ఏం చేయాలి? నీ గురించి రాజుతో గానీ
నాయ్ధిపతితో గానీ మాటాల్ డమంటావా?” దానికి జవాబుగా ఆమె

“నేను నా చుటాట్ ల మధయ్నే నివసిసుత్ నాన్ను” అంది.
14 తరువాత ఎలీషా “ఈమెకు మనం ఏ ఉపకారం చేయగలం?”

అని గేహజీని అడిగాడు. గేహజీ “ఆమెకి కొడుకు లేడు. భరేమో
ముసలివాడు” అనాన్డు. 15 కాబటిట్ ఎలీషా “ఆమెను పిలువు”
అనాన్డు. అతడు వెళిల్ ఆమెను తీసుకు వచాచ్డు. ఆమె వచిచ్
గుమమ్ం దగగ్ర నిలుచుంది. 16ఎలీషాఆమెతో “వచేచ్ సంవతస్రం ఇదే
సమయానికి నీ ఒడిలో కొడుకు ఉంటాడు” అనాన్డు. అపుప్డు ఆమె
“నా పభూ, వదుద్ . దేవుని మనిషి న నీవు నీ సేవకురాలి న నాతో
అబదధ్ం చెపొప్దుద్ ” అంది.

17కానీ ఆ సీ గరభ్ం ధరించింది. ఆ తరువాత సంవతస్రం సరిగాగ్
ఎలీషా చెపిప్న సమయానికి ఒక కొడుకుని కనన్ది. 18 ఆ పిలల్వాడు
పెరిగిన తరువాత ఒక రోజుపొలంలో కోత కోసుత్ నన్ వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్
తనతండిదగగ్రికివెళాళ్డు. అకక్డవాడుతనతండితో “నాతల! నా
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తల!” అనాన్డు. 19వాడి తండి తన సేవకుడితో “పిలాల్ ణిణ్ ఎతుత్ కుని
వాళళ్మమ్ దగగ్రికి తీసుకు వెళ ళ్” అనాన్డు. 20వాడు ఆ పిలల్వాణిణ్
తీసుకుని తలిల్ దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. వాడు మధాయ్హన్ం వరకూ
తలిల్ ఒడిలో పడుకుని తరువాత చనిపోయాడు.

21అపుప్డు ఆమెవాణిన్ దేవునిమనిషి కోసం వేయించినమంచం
పడుకోబెటిట్ తలుపువేసిబయటకు వెళిళ్ంది. 22తనభరను పిలిచి

“నేనుదేవునిమనిషిదగగ్రికితవ్రగావెళిళ్రావాలి. ఒకపనివాణీణ్ ,ఒక
గాడిదనీ పంపించు” అని చెపిప్ంది.

23దానికి ఆమె భర “ఆయన దగగ్రికి ఈ రోజు ఎందుకు వెళళ్డం?
ఈరోజుఅమావాసాయ్కాదు, విశాంతి దినమూకాదు గదా”అనాన్డు.
దానికామె “నేను వెళళ్డం వలల్ అంతా మంచే జరుగుతుంది” అంది.
24 ఆమె ఆ గాడిదకు జీను కటిట్ంచి దాని కూరుచ్ని పనివాడితో
“వేగంగా పోనీ, నేను చెబితే తపప్ నిదానంగా తోలకు” అంది. 25ఆ
విధంగా ఆమె పయాణం చేసి కరెమ్లు పరవ్తం ఉనన్ దేవుని మనిషి
దగగ్రికి వచిచ్ంది.
ఆమె దూరంలో ఉండగానే దేవునిమనిషి ఆమెను చూశాడు. తన

సేవకు న గేహజీనిపిలిచి “చూడు,ఆషూనేమీసీఇకక్డికి వసుత్ ంది.
26నీవుపరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ ‘నువూవ్, నీ భరా, నీ కొడుకూ మంగా
ఉనాన్రా?’ అని అడుగు” అని చెపిప్ పంపించాడు. దానికామె
“ మంగానే ఉనాన్ం” అని జవాబిచిచ్ంది.

27తరువాతఆమెపరవ్తంమీదఉనన్ దేవునిమనిషిదగగ్రికి వచిచ్
అతనికాళ ళ్ పటుట్ కుంది. గేహజీఆమెను తోలివేయడానికి దగగ్రికి గా
వచాచ్డు. అపుప్డు దేవుని మనిషి “ఆమెచాలా నిసప్ హలో ఉంది.
యెహోవా ఈ సమసయ్ను నాకు దాచి ఉంచాడు. నీవు ఆమె జోలికి
పోకు” అని ఆదేశించాడు.

28అపుప్డుఆమె “పభూ,కొడుకుకావాలనినేనునినున్అడిగానా?
నాతో అసతయ్ం పలుక వదుద్ అనలేదా?” అంది. 29అపుప్డు ఎలీషా
గేహజీతో “నీవు పయాణానికి సిదధ్పడు. నా కర చేతోత్ పటుట్ కో. ఆమె
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ఇంటికి వెళ ళ్. దారిలోనీకెవ నాఎదు తేవాళళ్ను పలకరించ వదుద్ .
ఎవ నా నినున్ పలకరిసేత్ వాళళ్కు జవాబివవ్వదుద్ . అకక్డికి వెళిళ్ నా
కర పిలల్వాడిముఖం పెటుట్ ” అని చెపాప్డు.

30కానీఆపిలల్వాడితలిల్ “యెహోవాపాణంమీదా,నీపాణంమీదా
ఒటేట్సి చెపునాన్, నేనుమాతం నినున్ వదలను”అంది. కాబటిట్ ఎలీషా
లేచి ఆమెతో కూడా వెళాళ్డు. 31వాళళ్ కంటే ముందుగా చేరుకునన్
గేహజీ ఆ పిలల్వాడి ముఖం కర ఉంచాడు కానీ పిలల్వాడు ఉలుకూ
పలుకూ లేకుండా ఉనాన్డు. కాబటిట్ గేహజీ వెనకుక్ వచిచ్ దారిలో
ఎలీషాను కలుసుకునాన్డు. ఎలీషాతో “పిలల్వాడు కళ ళ్ తెరవలేదు”
అని చెపాప్డు.

32ఎలీషాఆఇలుల్ చేరుకునిచనిపోయినపిలల్వాడు తనమంచం
పడి ఉండటం చూశాడు. 33కాబటిట్ ఎలీషాలోపలికి వెళిళ్ తలుపులు
వేశాడు. తానూ,ఆపిలల్వాడూమాతమేలోపలఉండగాయెహోవాకు
విజాఞ్ పన చేశాడు. 34 అతడు మంచం ఎకిక్ పిలల్వాడి మీద
పడుకునాన్డు. తన నోటిని వాడి నోటి మీదా, తన కళ ళ్ వాడి కళళ్
మీదాతన చేతులు వాడి చేతులమీదాఉంచివాడి పడుకునాన్డు.
అపుప్డు పిలల్వాడి ఒంటోల్ వేడి పుటిట్ంది.

35 తరువాత ఎలీషా లేచి ఆ గదిలో చుటూట్ తిరిగి మళీళ్ ఆ
పిలల్వాడి న పడుకునాన్డు. పిలల్వాడు ఏడుసారుల్ తుమిమ్ కళ ళ్
తెరిచాడు. 36 అపుప్డు ఎలీషా గేహజీని పిలిచి “ఆ షూనేమీ సీని
పిలుచుకురా”అనాన్డు. అతడు ఆమెను పిలుచుకు వచాచ్డు. ఆమె
గది లోపలికి వచిచ్ంది. ఎలీషా ఆమెతో “నీ కొడుకుని ఎతుత్ కో”
అనాన్డు. 37అపుప్డు ఆమెఅతనికాళల్ మీదసాషాట్ ంగపడి లేచి తన
కొడుకుని ఎతుత్ కుని వెళిళ్ంది.

పాతలోఉనన్ విషపూరిత న ఆహారం బాగు చేయడం
38ఎలీషా తిరిగి గిలాగ్ లుకు వచాచ్డు. అపుప్డు ఆ దేశంలో కరువు

నెలకుని ఉంది. పవకల సమాజం వారు అతని ముందు కూరుచ్ని
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ఉనాన్రు. అపుప్డు అతడు “పొయియ్ మీద పెదద్ వంట పాత పెటిట్
వీళళ్కు ఆహరం సిదధ్ం చెయియ్” అని తన సేవకుడికి ఆదేశించాడు.
39వారిలో ఒకడు కూరగాయల కోసం పొలంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ
ఒకచేదుదాకష్చెటుట్ ను చూశాడు. చేదు కూరగాయలనుకోసుకునితన
అంగీ నిండా నింపుకుని తీసుకుని వచాచ్డు. వాటి సవ్భావం వాళళ్కి
తెలియలేదు. వారు వాటినిముకక్లు చేసి పులుసులో వేశారు.

40 భోజనం సమయంలో ఆ పులుసును వాళళ్కి వడిడ్ంచారు.
పవకల సమాజం వారు దానిన్ నోటోల్ పెటుట్ కుని “దేవుని మనిషీ,
పాతలో విషం ఉంది” అంటూ కేకలు వేశారు. వాళిళ్క దానిన్
తినలేకపోయారు. 41 కానీ ఎలీషా “కొంచెం పిండి తీసుకు రండి”
అనాన్డు. పాతలో అతడు ఆ పిండి వేసి “భోజనానికి దీనిన్
వడిడ్ంచండి” అనాన్డు. ఇక ఆ పాతలో హానికర నది లేకుండా
పోయింది.

వందమందికి ఆహారం
42తరువాతబయలాష్ లిషానుండి ఒక వయ్కి కొతత్గా పండినయవల

పిండితోచేసినఇర రొటెట్లనూ,తాజాగాకోసినధానాయ్నీన్ఒకబసాత్ లో
వేసుకుని దేవుని మనిషి కోసం తీసుకు వచాచ్డు. అపుప్డు అతడు
“వీటిని వడిడ్ంచు, ఇకక్డునన్వారు భోజనం చేసాత్ రు” అని చెపాప్డు.
43 అయితే అతని సేవకుడు “ఏమిటీ? వందమందికి తినడానికి ఈ
మాతం వాటిని వడిడ్ంచాలా?” అనాన్డు. దానికి అతడు “వారు
తినడానికివడిడ్ంచు. ఎందుకంటే ‘వారుతినగాఇంకామిగులుతాయి’
అని యెహోవా చెపునాన్డు” అనాన్డు. 44 కాబటిట్ అతని సేవకుడు
వాటిని వాళళ్కి వడిడ్ంచాడు. యెహోవా చెపిప్నటుల్ గానే వాళళ్ంతా
భుజించిన తరువాత ఆహారం ఇంకామిగిలిపోయింది.

5
కుషుట్ రోగి నయమాను సవ్సథ్త
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1 సిరియా రాజు నాయ్ధిపతి పేరు నయమాను. అతని దావ్రా
యెహోవా సిరియా దేశానికి విజయాలిచాచ్డు. అందుచేత అతడు
తన రాజు దృషిట్లో గొపప్వాడూ, గౌరవనీయుడూ అయాయ్డు. ఎంతో
రయ్వంతుడూ, బలవంతుడూ అయినపప్టికీ అతడు కుషుట్ రోగి.

2సిరియనులు దోపిడీలు చేయడానికి దళాలుగా ఇశాయేలు దేశంలోకి
వెళత్ ఉండేవారు. ఒకసారి వారు అకక్డనుండి ఒక అమామ్యిని
బందీగా పటుట్ కుని వచాచ్రు. ఆ అమామ్యి నయమాను భారయ్కు
పరిచారిక అయింది.

3ఆ అమామ్యి తనయజమానురాలితో “షోమోనులో ఉనన్ పవక
దగగ్రికి నా యజమాని వెళాళ్లని ఎంతో ఆశిసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే
ఆయన నా యజమాని కుషుట్ రోగానిన్ నయం చేసాత్ డు” అంది.
4కాబటిట్ నయమాను తన రాజు దగగ్రికి వెళిళ్ ఇశాయేలు దేశం నుండి
వచిచ్న అమామ్యి చెపిప్నమాటను వివరించాడు.

5 సిరియా రాజు “నీవు వెళ ళ్. నేను ఇశాయేలు రాజుకి లేఖ
పంపిసాత్ ను” అనాన్డు. నయమాను తనతో మూడు వందల నల
కిలోల వెండీ, ఆరు వేల తులాల బంగారం, పది జతల బటట్లూ
తీసుకుని బయలేద్రాడు. వాటితో పాటు ఆ లేఖను కూడా తీసుకు
వెళిళ్ ఇశాయేలు రాజుకి అందించాడు. 6 ఆ లేఖలో “నా సేవకు న
నయమానుకి ఉనన్ కుషుట్ రోగానిన్ నీవు బాగు చేయాలి. అందుకే ఈ
లేఖను అతనికిచిచ్ పంపిసుత్ నాన్ను” అని ఉంది.

7 ఇశాయేలు రాజు ఆ లేఖ చదివి తన బటట్లు చింపుకునాన్డు.
“ఒక మనిషికి ఉనన్ కుషుట్ రోగానిన్ బాగు చేయమని ఇతడు నాకు
లేఖ రాయడం ఏమిటి? మనుషులను చంపడానికీ బతికించడానికీ
నేనేమనాన్ దేవుడినా? ఇతడు నాతో వివాదం పెటుట్ కోవాలని
చూసుత్ నన్టుట్ నాకు అనిపిసూత్ ఉంది” అనాన్డు.

8 ఇశాయేలు రాజు తన బటట్లు చింపుకొనన్ సంగతి దేవుని
మనిషి ఎలీషా వినాన్డు. అపుప్డు అతడు ఇశాయేలు రాజుకి
“నీ బటట్లెందుకు చింపుకునాన్వు? అతణిణ్ నా దగగ్రికి పంపు.
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ఇశాయేలులో ఒక పవక ఉనాన్డని అతడు తెలుసుకుంటాడు” అని
సందేశం పంపించాడు. 9 కాబటిట్ నయమాను తన గురాలతో,
రథాలనిన్టితో వచిచ్ ఎలీషా యింటి గుమమ్ం ఎదుట నిలిచాడు.
10 ఎలీషా ఒక వారాహరుడి చేత “నీవు వెళిల్ యొరాద్ ను నదిలో ఏడు
మునకలు వెయియ్. నీ శరీరం పూరవ్సిథ్తికి వసుత్ ంది. నీవు పరిశుభం
అవుతావు” అని కబురు చేశాడు.

11నయమానుకు కోపం వచిచ్ంది. అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయాడు.
“ఆ వయ్కి బయటకు వచిచ్ నా దగగ్ర నిలిచి తన దేవు నయెహోవాకు
పారథ్న చేసి నా వంటి కుషుట్ రోగం ఉనన్ చోట తన చెయియ్ ఆడించి
బాగు చేసాత్ డనుకునాన్ను. 12 ఇశాయేలులో ఉనన్ నదులనిన్టి కంటే
దమసుక్లోని అమానా, ఫరప్రు నదులు మంచివి కాదా? నేను
వాటిలో సాన్నం చేసి శుదిధ్ పొందలేనా?” అంటూ తీవ కోపంతో
అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు.

13అపుప్డు నయమాను సేవకులు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “అయాయ్,
ఆ పవక ఒకవేళ ఏదనాన్ కషట్ న పని చేయమంటే నీవు తపప్కుండా
చేసేవాడివేకదా! దానికంటే ‘నీటిలోమునిగిబాగుపడు’అనిఅతడు
చెపప్డం ఇంకామంచిదే కదా” అనాన్రు. 14అపుప్డు అతడు దేవుని
మనిషి ఆదేశం పకారం వెళిళ్ యొరాద్ ను నదిలో ఏడు సారుల్ మునిగి
లేచాడు. దాంతో అతని శరీరం పూరి సవ్సథ్త పొంది చినన్పిలల్వాడి
శరీరంలాపూరవ్ సిథ్తికి వచిచ్ంది.

15 నయమాను అపుప్డు సపరివార సమేతంగా తిరిగి దేవుని
మనిషి దగగ్రికి వచాచ్డు. అతని ఎదుట నిలబడి ఇలా అనాన్డు
“చూడండి, ఇశాయేలులో తపప్ భూమి మీద ఎకక్డా వేరే దేవుడు
లేడని ఇపుప్డు నాకు తెలిసింది. కాబటిట్ ఇపుప్డు నీ సేవకుడిచేచ్
కానుక మీరు తీసుకోవాలి.” 16కానీ ఎలిషా “నేను దేవుని సనిన్ధిలో
నిలుచునాన్ను. ఆయన మీద ఒటుట్ . నేనేమీ తీసుకోను” అని
జవాబిచాచ్డు. ఎలీషా కానుక తీసుకోవాలిస్ందే, అంటూ నయమాను
పటుట్ పటాట్ డు కానీ ఎలీషా ఒపుప్కోలేదు.
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17కాబటిట్ నయమాను “అలాఅయితేనీ సేవకుడిని అయిననాకు
రెండు కంచర గాడిదలు మోయగలిగే మటిట్ ఇపిప్ంచు. ఎందుకంటే
నేనుఈరోజునుండియెహోవాకితపిప్ంచిమరిఏదేవుడికీదహనబలి
గానీ ఇంకా ఏ ఇతర బలిని గానీ అరిప్ంచను. 18 ఒకక్ విషయంలో
యెహోవా నీ సేవకుణిణ్ కష్మించాలి. అదేమిటంటే మా రాజుగారు
రిమోమ్ను దేవుణిణ్ పూజించడం కోసం మందిరంలో పవేశించినపుప్డు
నా చేతిమీదఆనుకుంటాడు,అపుప్డు ఆయనతోపాటు నేను కూడా
రిమోమ్ను దేవుడి ఎదుట వంగుతాను. అలా నేను రిమోమ్ను దేవుడి
ఎదుట వంగినపుప్డు యెహోవా నీ సేవకుడి న ననున్ కష్మిసాత్ డు
గాక”అనాన్డు. 19అపుప్డు ఎలీషా “పశాంతంగా వెళ ళ్”అనాన్డు.
నయమాను అకక్డి నుండి కదిలాడు.

20 అతడు అకక్డ నుండి కొదిద్ దూరం వెళాళ్క దేవుని మనిషి
ఎలీషా సేవకు న గేహజీ ఇలా అనుకునాన్డు. “చూశావా, ఈ
సిరియా వా న నయమాను తెచిచ్న కానుకలను తీసుకోకుండా నా
యజమాని అతణిణ్ వదిలేశాడు. యెహోవా మీద ఒటుట్ , నేనిపుప్డు
పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అతని దగగ్ర ఏ నా తీసుకుంటాను.”

21 ఇలా అనుకుని గేహజీ నయమాను వెనకాలే వెళాళ్డు. తన
వెనకాలే ఎవరో పరుగెతుత్ కుంటూ రావడం నయమాను చూసి తన
రథం నుండి దిగి అతణిణ్ కలుసుకుని “అంతా మమేనా?” అని
అడిగాడు. 22 గేహాజీ “అంతా మమే. నా యజమాని ననున్
పంపించాడు. ‘ఎఫాయిము పరవ్త పాంతం లోని పవకల సమాజం
నుండి ఇదద్రు యువకులు ఇపుప్డే నా దగగ్రికి వచాచ్రు. మీరు
దయచేసి వారి కోసం ము నాలుగు కిలోల వెండీ, రెండు జతల
బటట్లూ ఇవవ్ండి’ అని చెపప్మనాన్డు” అనాన్డు.

23 అందుకు నయమాను “నీకు డె కిలోలు సంతోషంగా
ఇసాత్ ను” అనాన్డు. నయమాను గేహాజీని బలవంతపెటిట్ రెండు
బసాత్ లోల్ డె కిలోల వెండి ఉంచి, రెండు జతల బటట్లూ ఇచిచ్
వాటినిమోయడానికి తన దగగ్ర ఉనన్ ఇదద్రు పనివాళళ్ను పంపాడు.
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వారు వాటిని మోసుకుని గేహాజీ ముందు నడిచారు. 24 వారు
పరవ్తం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు గేహాజీ ఆ వెండి బసాత్ లను తీసుకుని
ఇంటోల్ దాచిపెటిట్ వాళళ్ను పంపించి వేశాడు. వారు వెళిళ్పోయారు.
25 తరువాత అతడు లోపలికి వెళిళ్ తన యజమాని ఎలీషా
ఎదుట నిలబడాడ్ డు. ఎలీషా అతణిణ్ “గేహజీ, నీవు ఎకక్డినుండి
వసుత్ నాన్వ్?” అని అడిగాడు. దానికి గేహాజీ “నీ సేవకుణిణ్ . నేను
ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు” అనాన్డు.

26 అపుప్డు ఎలీషా గేహజీతో “ఆ వయ్కి నినున్ కలుసుకోడానికి
తన రథానిన్ ఆపినపుప్డు నా ఆతమ్ నీతో కూడా రాలేదనుకునాన్వా?
డబూబ్, మంచి బటట్లూ, ఒలీవ తోటలూ, దాకష్ తోటలూ, గొరెలూ,
పశువులూ, సేవకులూ, సేవకురాళ ళ్ వీటిని సంపాదించుకోడానికి
ఇదా సమయం? 27 అందుచేత నయమానుకి ఉనన్ కుషుఠ్ నీకూ,
నీ వారసులకూ నితయ్ం ఉంటుంది” అనాన్డు. కాబటిట్ గేహాజీకి
మంచులా తెలల్ని కుషుట్ రోగం వచిచ్ంది. అతడు ఎలీషా దగగ్రనుండి
వెళిళ్ పోయాడు.

6
గొడడ్లి కి తేలింది

1 తరువాత పవకల సమాజం వారు ఎలీషా దగగ్రికి వచాచ్రు.
వారు ఎలీషాతో “మేము నీతో ఉంటునన్ ఈ సథ్లం చాలా ఇరుకుగా
ఉంది. 2 నీవు దయ చేసి అనుమతిసేత్ మేమంతాయొరాద్ నుకు వెళిళ్
అకక్డిన్ంచి ఒకొక్కక్రం ఒకోక్ చెటుట్ కొటిట్ తెచుచ్కుంటాం. వాటితో
మరో చోట మా కోసం నివాసాలు కటుట్ కుంటాం” అనాన్రు. దానికి
ఎలీషా “అలాగే, వెళళ్ండి” అని జవాబిచాచ్డు. 3వాళళ్లోల్ ఒకడు
“నీసేవకు నమాతోదయచేసినువూవ్రావాలి”అనిబతిమాలాడు.
ఎలీషా “సరే, నేనూ వసాత్ ను” అనాన్డు.

4 కాబటిట్ అతడు వాళళ్తో వెళాళ్డు. అందరూ యొరాద్ నుకి వెళిళ్
చెటుల్ నరకడంపారంభించారు. 5ఒకడు కొమమ్కొడుతునన్పుప్డువాడి
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గొడడ్లిఊడి కింద నీళళ్లో పడిపోయింది. వాడు “అయోయ్,నాపభూ,
అది అరువు తెచిచ్న గొడడ్లి” అంటూ కేకలు పెటాట్ డు.

6అపుప్డు దేవుని మనిషి “అదెకక్డ పడింది?” అని అడిగాడు.
వాడు అతనికి అది పడిన పాంతం చూపించాడు. అపుప్డతడు ఒక
చినన్ కొమమ్ని కొటిట్ దానిన్ నీళళ్లో వేశాడు. అపుప్డు ఆ ఇనుప గొడడ్లి
నీళళ్లో తేలి కి వచిచ్ంది. 7 ఎలీషా “దానిన్ కి తియియ్” అనాన్డు.
వాడు తన చెయియ్చాపిదానిన్ పటుట్ కునాన్డు.

ఎలీషా సిరియానులకు గుడిడ్తనం కలుగజేశాడు
8 తరువాత సిరియా దేశం రాజు ఇశాయేలుతో యుదధ్ం

చేయాలనుకునాన్డు. తన సేవకులతో పణాళిక వేసి “ఫలానా చోట
నా శిబిరం వేసి ఉంచుతాను” అని చెపాప్డు. 9కానీ దేవుని మనిషి
ఇశాయేలు రాజుకి కబురు పంపి “ఆ మారగ్ం గుండా వెళళ్కుండా
జాగతత్ పడు. ఎందుకంటే సిరియా నయ్ం అకక్డకు రాబోతునాన్రు”
అని తెలియజేశాడు.

10 ఇలా ఇశాయేలు రాజు దేవుని మనిషి హెచచ్రిక చేసిన
సథ్లానికి మనుషులను పంపి అది నిజమని తెలుసుకునాన్డు. ఇలా
ఆనేకసారుల్ దేవుని మనిషి చేసిన హెచచ్రిక రాజును ర ంచింది.
11 దీని వలల్ సిరియా రాజు మనసులో కలవరపడాడ్ డు. తన
సేవకులను పిలిచి “మనలో ఇశాయేలు రాజుకు సహాయం
చేసుత్ నన్దెవరో నాకు మీరు చెపప్రా?” అని అడిగాడు.

12 కాబటిట్ అతని సేవకులోల్ ఒకడు “నా పభూ, రాజా, అలా
కాదు. ఇశాయేలులో ఉనన్ పవక ఎలీషా ఇశాయేలు రాజుకి మీరు
మీ పడగగ్దిలో పలికిన మాటలు కూడా చెపేప్సాత్ డు” అనాన్డు.
13 అపుప్డు రాజు “వెళళ్ండి, ఆ ఎలీషా ఇపుప్డు ఎకక్డునాన్డో
తెలుసుకోండి. నేను మనుషులను పంపి అతణిణ్ పటుట్ కుంటాను”
అని జవాబిచాచ్డు. అపుప్డు వారు అతనికి “అతడు దోతానులో
ఉనాన్డు” అని సమాచారమిచాచ్రు.
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14కాబటిట్ రాజు దోతానుకి గురాలనూ, రథాలనూ, భారీ సంఖయ్లో
నాయ్లనూ పంపించాడు. వారు రాతి వేళ వచాచ్రు. ఆ పటట్ణానిన్
నాలుగు పులా చుటుట్ ముటాట్ రు. 15దేవుని మనిషి దగగ్ర పనివాడు
ఉదయానేన్ లేచి బయటకు వెళాళ్డు. పటట్ణం చుటూట్ గురాలూ,
రథాలూ, పెదద్ నయ్ం మోహరించి ఉండటం చూశాడు. అపుప్డు
ఆ పనివాడు “అయోయ్ పభూ, ఇపుప్డు మనమేం చేదాద్ ం?” అని
దేవునిమనిషితో అనాన్డు. 16దానికి ఎలీషా “భయపడవదుద్ ,వాళళ్
పు ఉనన్వాళళ్ కంటే మన పు ఉనన్వాళల్ ఎకుక్వ మంది” అని
జవాబిచాచ్డు.

17ఆ తరువాత ఎలీషా “యెహోవా, వీడు చూడాలి. అందుకోసం
దయచేసి వీడి కళ ళ్ తెరువు” అని పారథ్న చేశాడు. అపుప్డు
యెహోవాఆపనివాడి కళ ళ్ తెరిచాడు. వాడు ఆ పరవ్తమంతాఅగిన్
జావ్లలాల్ ంటి గురాలూ, రథాలూ ఎలీషా చుటూట్ ఉండటం చూశాడు.

18 సిరియా నయ్ం ఎలీషాకి దగగ్రగా వచాచ్రు. అపుప్డు
ఎలీషా “ఈ నాయ్నికి గుడిడ్తనం కలుగజెయియ్” అని యెహోవాను
పారిథ్ంచాడు. ఎలీషా అడిగినటేట్ యెహోవా వాళల్కు గుడిడ్తనం
కలుగజేశాడు. 19అపుప్డు ఎలీషావాళళ్తో “మీరు వెళాళ్లిస్న దారి
ఇది కాదు. ఇది పటట్ణమూ కాదు. మీరు వెదికే మనిషి దగగ్రికి
మిమమ్లిన్ తీసుకు వెళాత్ ను, నా వెనకాలే రండి” అని చెపిప్ వాళళ్ను
షోమోను పటట్ణంలోకి తీసుకు వెళాళ్డు.

20 వారు షోమోనులోకి వచిచ్న తరువాత ఎలీషా “యెహోవా,
వీళ ళ్ చూడాలి. వీళళ్ కళ ళ్ తెరువు” అనిపారథ్న చేశాడు. అపుప్డు
యెహోవా వాళళ్ కళ ళ్ తెరిచాడు. తాము షోమోనులో ఉనాన్మని
వాళల్కరథ్ ంది. 21 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు వాళళ్ను చూసి “నా
తండీ, వీళళ్ను చంపమంటావా, చంపెయయ్నా?” అని ఎలీషాని
అడిగాడు.

22 అపుప్డు ఎలీషా “నీవు వాళళ్ని చంపకూడదు. నీ వింటినీ,
కతిత్నీ పయోగించి బందీలుగా పటుట్ కునన్ వాళళ్ను ఎలా చంపుతావు?
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వాళల్కు రొటెట్ , నీళ ళ్ ఇవువ్. వారు తిని తాగి తమ రాజు దగగ్రికి
తిరిగి వెళిళ్పోతారు” అనాన్డు. 23కాబటిట్ రాజు వాళళ్ కోసం విందు
చేయించి అనేక రకాల భోజన పదారాథ్ లను తయారు చేయించాడు.
వారు తిని తాగిన తరువాత వాళళ్ను తిరిగి తమ రాజు దగగ్రికి
పంపించి వేశాడు. ఆ తరువాత సిరియా నయ్ం చాలా కాలం వరకూ
ఇశాయేలు దేశంలో అడుగు పెటట్లేదు.

షోమోనులో భయంకర న కరువు
24 ఇదంతా జరిగిన తరువాత సిరియా రాజు బెనహ్దదు తన
నాయ్నన్ంతా తీసుకుని షోమోను దాడికి వచిచ్ పటట్ణం చుటూట్
ముటట్డి వేశాడు. 25 దానివలల్ షోమోనులో భయంకర న కరువు
వచిచ్ంది. వాళళ్ముటట్డి ఎంతదారుణంగాఉందంటేదానిమూలంగా
షోమోనులో గాడిద తలను ఎన తులాల వెండికీ, పావు కొలత
పెనేన్రు దుంప* ఐదు తులాల వెండికీ అమామ్రు. 26ఆ సమయంలో
ఇశాయేలురాజుపాకారం గోడ నడుసూత్ ఉనన్పుప్డు ఒక సీరాజును
చూసింది. “రాజా, నా పభూ, సహాయం చెయయ్ండి” అంటూ కేకలు
పెటిట్ంది.

27అది వినిరాజు “యెహోవాయేనీకు సహాయం చెయయ్డం లేదు.
ఇక నేనేం చేసాత్ ను. దాకష్ గానుగ నుండీ, ధానయ్పు కళళ్ం నుండీ
ఏమనాన్ వసుత్ ందా” అనాన్డు. 28 రాజు ఇంకా “నీకు వచిచ్న కషట్ం
ఏమిటి?” అని అడిగాడు. దానికి ఆమె “ఒకామె నాతో ఇలా అంది,
‘ఈ రోజుకి నీ కొడుకుని ఇవువ్. వాణిన్ ఈ రోజు మనం వండుకుని
తినేదాద్ ం. రేపు నా కొడుకుని ఇసాత్ . రేపు తిందాం’ అంది. 29అలాగే
మేము నా కొడుకుని వండుకుని తినేశాం. అయితే తరువాత రోజు
నేను ‘ఈ రోజు భోజనానికి నీ కొడుకుని ఇవువ్’ అని అడిగాను. కానీ
ఆమె తన కొడుకుని దాచిపెటుట్ కుంది” అని చెపిప్ంది.
* 6:25 6:25పావురంరెటట్ అనితరుజ్ మాచేసిందిబహ శాసెనగగింజలనుగానీభూమిలో
తవివ్ తీసే ఒక రక న చవకబారు చపిప్డి దుంపను గానీ అయి ఉండవచుచ్. తెలుగులో
దీనికి సమానారధ్కం లేదు గానీ “పెనేన్రు దుంప” అని నిఘంటువు చెబుతునన్ది.
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30రాజుఆమెచెపిప్ంది వినితనబటట్లు చింపుకునాన్డు. పాకారం
గోడ న నడుసుత్ నన్ రాజును పజలు చూసినపుప్డు వారికి రాజు
శరీరం గోనె పటట్ కనిపించింది. 31 అపుప్డు రాజు “ఈ రోజు
షాపాతు కొడుకు ఎలీషామెడ తలనిలిచిఉంటే దేవుడు ననున్ పెదద్
పమాదంలో పడవేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

32 అపుప్డు ఎలీషా తన ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతనితో
పాటు కొందరు పెదద్లు కూడా ఉనాన్రు. అపుప్డు రాజు ఒక మనిషిని
పంపాడు. ఆవయ్కిఎలీషాదగగ్రికిరాకముందేఎలీషాఆపెదద్లతో “ఈ
హంతకుని కొడుకు నా తలతీయడానికిమనిషిని పంపాడు చూశారా!
మీరు చూసూత్ ఉండండి. అతడు వచిచ్న వెంటనే తలుపుతో వాణిన్
వెనకుక్ తోసితలుపులుమూయండి. వాడివెనకాలేవాడియజమాని
కాళళ్ చపుప్డు మనకు వినిప్సుత్ నన్ది కదా” అనాన్డు. 33 ఎలీషా
మాటాల్ డుతూ ఉండగానే రాజు పంపిన మనిషి, వాడి వెనకే రాజూ
వచాచ్రు. అపుప్డు రాజు “ఈహానిమనకుయెహోవావలల్ జరిగింది.
ఇక మనం ఆయన కోసం ఎందుకు ఎదురు చూడాలి?” అనాన్డు.

7
1 అపుప్డు రాజుతో ఎలీషా “యెహోవా చెపునన్ మాట విను.

యెహోవాచెపునన్దేమిటంటే, రేపుఇదేసమయానికిషోమోను పటట్ణ
దావ్రం దగగ్ర ఒక తులం వెండికి నాలుగు కిలోల గోదుమ పిండీ, ఒక
తులం వెండికి ఎనిమిది కిలోల యవలూ అముమ్తారు” అనాన్డు.
2 అపుప్డు రాజు ఒక అధికారి భుజం చెయియ్ వేసి ఉనాన్డు. ఆ
అధికారి దేవుని మనిషితో “చూడండి, యెహోవా పరలోకం కిటికీలు
తెరిచినా అలాంటిది జరుగుతుందా?” అనాన్డు. దానికి ఎలీషా
“చూసూత్ ఉండు. అలాజరగడం నీవు కళాళ్రాచూసాత్ వుగానీదాంటోల్
దేనీన్ తినవు” అని జవాబిచాచ్డు.

3 ఆ సమయంలో పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నలుగురు
కుషుట్ రోగులునాన్రు. వారు “మనం చచేచ్ వరకూ ఇకక్డే ఎందుకు
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కూరోచ్వాలి? 4మనం ఊళోళ్కి వెళేత్ కరువు వలల్ చచిచ్పోతాం. ఇకక్డ
ఇలానే కూరుచ్ని ఉనాన్ చావు తపప్దు. అందుకని లేవండి. సిరియా
నయ్ం దగగ్రికి వెళాద్ ం పదండి. వారు మనలను బతకనిసేత్ ఉందాం,
చంపితే చదాద్ ం” అని తమలోతాము చెపుప్కునాన్రు.

5 ఇలా మాటాల్ డుకుని వారు ఉదయం ఇంకా చీకటి ఉండగానే
సిరియా నయ్ శిబిరం దగగ్రికి వెళాల్ లని లేచారు. వారు ఆ శిబిరానికి
దగగ్రగా వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఎవరూ లేరు. 6 ఎందుకంటే ఆ
శిబిరంలో ఉనన్ వారు గురాలూ, రథాలూ పరిగెడుతునన్టూట్ మరో
పెదద్ నిక దండు కదులుతునన్టూట్ శబాద్ లు వినేలా యెహోవా
చేశాడు. దాంతోవారు “మనతోయుదధ్ం చేయడానికిఇశాయేలురాజు
హితీత్యులరాజునీ,ఐగుపీత్యులరాజునీతోడుతెచుచ్కునాన్డు”అని
తమలోతాము చెపుప్కునాన్రు.

7 కాబటిట్ ఆ నయ్ం ఉదయానేన్ తెలల్వారక ముందే లేచి
తమ గుడారాలనూ, గురాలనూ, గాడిదలనూ వదిలి కాళళ్కు
బుదిధ్ చెపాప్రు. శిబిరానిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్ గా వదిలి పాణాలు
దకిక్ంచుకోడానికి పరుగులు తీశారు. 8 అపుప్డు ఆ కుషుట్ రోగులు
శిబిరం దగగ్రికి వచిచ్ ఒక గుడారంలోకివెళాళ్రు. అకక్డతినితాగారు.
అకక్డ ఉనన్ వెండీ, బంగారం, బటట్లూ తీసుకుని వెళిల్ వాటిని దాచి
పెటాట్ రు. తరువాత వెనకిక్ వచిచ్ మరో గుడారంలోకి వెళిళ్ అకక్డి
వసుత్ వులు కూడా తీసుకు వెళిళ్ దాచి పెటాట్ రు.

9 తరువాత వారు ఇలా చెపుప్కునాన్రు. “మనం చేసేది మంచి
పని కాదు. ఈ రోజు శుభవార చెపాప్లిస్న రోజు. కానీ మనం దాని
విషయంలోమౌనంగా ఉనాన్ం. తెలల్వారే వరకూ మనం ఇకక్డే ఉంటే
మనకు శికష్ తపప్దు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మనం రాజభవనంలో ఈ
సంగతి తెలియజేదాద్ ం.”

10 అలా వారు వచిచ్ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర కాపలా ఉనన్వాళళ్ని
పిలిచి వాళళ్తో “మేము సిరియా నయ్ శిబిరానికి వెళాళ్ం. అకక్డ
ఎవవ్రూ లేరు. మనుషుల చపుప్డే లేదు. గురాలూ, గాడిదలూ
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కటిట్ ఉనాన్యి. గుడారాలనీన్ అలానే ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.
11 అపుప్డు కాపలాదారుల్ కేక వేసి ఆ వారను తెలియజేశారు.
రాజభవనంలోఈవార తెలిసింది.

12 అపుప్డు రాజు రాతి వేళ లేచి తన సేవకులను పిలిచాడు.
వాళళ్తో “ఇపుప్డు సిరియావారుమనకేం చేశారో చెపాత్ ను చూడండి.
మనం ఆకలితో నకనకలాడుతునాన్మని వాళళ్కు తెలుసు. వారు
‘వీళ ళ్ పటట్ణంలో నుండి బయటకు వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ను
సజీవంగా పటుట్ కుని మనం పటట్ణంలో పవేశిదాద్ ం’ అని చెపుప్కుని
శిబిరం విడిచి బయటకు వెళిళ్ దాకుక్నాన్రు” అనాన్డు. 13అపుప్డు
రాజు సేవకులోల్ ఒకడు “పటట్ణంలో ఇంకా మిగిలి ఉనన్ ఐదు గురాల
న కొంతమందిని వెళళ్నీయండి. ఇశాయేలులో చాలా మంది
చనిపోయారు కదా,మరోఐదుగురు పోతే నషట్మేంటి? వాళళ్ని పంపి
చూదాద్ ం” అని బతిమాలాడు.

14 కాబటిట్ రాజు వాళల్కి “సిరియా నయ్ం ఎలా ఉందో వెళిళ్
చూడండి” అని ఆదేశించాడు. వారు రెండు రథాలనూ, వాటి
గురాలనూ తీసుకునాన్రు. 15 సిరియా నయ్ం కోసం యొరాద్ ను నది
వరకూ వెళాళ్రు. సిరియా నయ్ం పారిపోతూ ఆ హడావుడిలో దారి
పొడుగునా బటట్లూ, ఇతర సామగీపారేసుకుంటూ వెళాళ్రు. కాబటిట్
వారాహరులు తిరిగి వెళిళ్ రాజుకు ఆ సమాచారం ఇచాచ్రు.

16 ఇక పజలు బయటకు వెళిళ్ సిరియా నయ్ం శిబిరానిన్
దోచుకునాన్రు. అపుప్డుయెహోవావాకుక్ పకారం ఒక తులం వెండికి
నాలుగు కిలోల గోదుమ పిండీ, ఒక తులం వెండికి ఎనిమిది కిలోల
యవలూ అమామ్రు. 17 ఎవరి భుజం రాజు ఆనుకుని నిలబడాడ్ డో
ఆ అధికారినిదావ్రం దగగ్ర ఉండమనిరాజుఆజాఞ్ పించాడు. అయితే
ఆ అధికారి పజల తొకిక్సలాటలో నలిగి చనిపోయాడు. రాజు తనని
చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు దేవుని మనిషి చెపిప్న దాని పకారం ఇది
జరిగింది.

18 “రేపు ఇదే సమయానికి షోమోను పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర ఒక
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తులం వెండికి నాలుగు కిలోల గోదుమ పిండీ ఒక తులం వెండికి
ఎనిమిది కిలోల యవలూ అముమ్డవుతాయి” అని దేవుని మనిషి
రాజుతోచెపిప్నటుట్ ఇదిజరిగింది. 19అపుప్డుఆఅధికారి “చూడండి,
యెహోవా పరలోకం కిటికీలు తెరిచినా అలాంటిది జరుగుతుందా?”
అని పశిన్ంచాడు. దానికి దేవుని మనిషి “చూసూత్ ఉండు. అలాగే
జరగడం నీవు నీ కళాళ్రా చూసాత్ వు. కానీదాంటోల్ దేనీన్ తినవు” అని
జవాబిచాచ్డు. 20 అతనికి ఆ విధంగానే జరిగింది. దావ్రం దగగ్ర
పజల తొకిక్సలాటలో అతడు చనిపోయాడు.

8
తన ఇంటి తిరిగి వచిచ్న షూనేమి సీ

1తరువాత ఎలీషా తాను బతికించిన పిలల్వాడి తలిల్ని పిలిచాడు.
ఆమెతో “నీ కుటుంబానిన్ తీసుకుని బయలేద్రు. ఎకక్ నా నీకు
అనుకూల నమరో దేశంలో ఉండు. ఎందుకంటే దేశంలోయెహోవా
కరువు రపిప్ంచబోతునాన్డు. ఈ కరువు ఏడు సంవతస్రాలు
ఉంటుంది” అనాన్డు. 2 కాబటిట్ ఆమె దేవుని మనిషి మాటకు
లోబడి తన కుటుంబానిన్ తీసుకుని ఫిలిషీ దేశం వెళిళ్ అకక్డ ఏడు
సంవతస్రాలు నివసించింది.

3 ఆ ఏడు సంవతస్రాలు ముగిసిన తరువాత ఆమె ఫిలిషీ
దేశం నుండి తిరిగి వచిచ్ తన ఇంటి కోసం, పొలం కోసం రాజును
అడగడానికి వెళిళ్ంది. 4 ఆ సమయంలో రాజు దేవుని మనిషి దగగ్ర
పని చేసుత్ నన్ గేహజీతో “ఎలీషా చేసిన గొపప్ విషయాలను నాకు
చెపుప్” అనాన్డు.

5 చనిపోయిన పిలల్వాణిణ్ ఎలీషా ఎలా బతికించాడో గేహాజీ చెపూ
ఉండగా ఎలీషా బతికించిన పిలల్వాడి తలిల్ తన ఇంటి కోసం, పొలం
కోసం రాజును అడగడానికి వచిచ్ంది. అపుప్డు గేహజీ “నా పభూ,
రాజా, ఈమే ఆ సీ. ఎలీషా బతికించిన పిలల్వాడు వీడే” అనాన్డు.
6 రాజు ఆమె కొడుకును గూరిచ్ ఆమెను అడిగాడు. ఆమె అతనికి
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అంతా వివరించింది. కాబటిట్ రాజు ఆమె కోసం ఒక అధికారిని
నియమించాడు. “ఆమెకు చెందినఆసిత్ని ఆమెకు ఇచేచ్యండి. ఆమె
దేశం వదిలి వెళిళ్న దగగ్రనుండి ఆమెపొలంలో పండిన పంట అంతా
ఆమెకివవ్ండి” అని ఆదేశించాడు.

హజాయేలు రాజు అయాయ్డు
7 ఎలీషా దమసుక్కి వచాచ్డు. అకక్డ సిరియా రాజు బెనహ్దదు

జబుబ్ పడి ఉనాన్డు. “దేవుని మనిషి ఇకక్డికి వచాచ్డు” అని
రాజుకు చెపాప్రు. 8 రాజు హజాయేలును* పిలిచాడు. “నీవు ఒక
కానుకతీసుకునిదేవునిమనిషిదగగ్రికివెళ ళ్. ‘నాకునయమౌతుందా
లేదా’ అని అతని దావ్రా యెహోవా దగగ్ర సంపదించు” అని
చెపాప్డు. 9కాబటిట్ హజాయేలుఎలీషాకుకానుకగాదమసుక్లోదొరికే
మంచి వసుత్ వులను తీసుకుని వాటిని నల ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచి
బయలేద్రాడు. హజాయేలు వచిచ్ ఎలీషా ఎదుట నిలబడాడ్ డు.
“సిరియారాజూ,నీకొడుకులాంటివాడూఅయినబెనహ్దదు తనరోగం
నయమౌతుందా అని అడగడానికి ననున్ పంపాడు” అనాన్డు.

10అపుప్డు ఎలీషా “నీవు వెళ ళ్. అతనికి తపప్క నయమౌతుంది
అని చెపుప్. కానీ అతడు కచిచ్తంగా చనిపోతాడని యెహోవా నాకు
చూపించాడు” అనాన్డు. 11 ఇలా చెపిప్ ఎలీషా హజాయేలు సిగుగ్
పడేంతగా అతనేన్ చూసూత్ కనీన్రు పెటుట్ కునాన్డు. 12 అపుప్డు
హజాయేలు “నా పభూ, మీరెందుకు ఏడుసుత్ నాన్రు?” అని
అడిగాడు. దానికి ఎలీషా “ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలకు
నీవు చేయబోయే దురామ్రగ్పు పనులు నాకు తెలుసు. వాళళ్
పాకారాలను నీవు తగలబెడతావు. వాళళ్లోల్ యువకులను కతిత్తో
హతమారుసాత్ వు. పిలల్లను నేలకు కొటిట్ ముకక్లు చేసాత్ వు.
గరభ్వతుల కడుపులు చీరేసాత్ వు” అని జవాబిచాచ్డు.

* 8:8 8:8హజాయేలును రాజు దగగ్ర ఉనన్ పముఖులో ఒకక్డు
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13అందుకు హజాయేలు “నేను కుకక్లాంటివాణిణ్ . ఇంత పెదద్ పని
నేనెలా చేసాత్ ను?” అనాన్డు. దానికి ఎలీషా “నీవు సిరియాకు రాజు
అవుతావు. నాకు యెహోవా చూపించాడు” అనాన్డు. 14 అతడు
ఎలీషా దగగ్రనుండి తన రాజు దగగ్రికి వచాచ్డు. అపుప్డు రాజు
“ఎలీషా నీతో ఏం చెపాప్డు” అని అడిగాడు. అతడు “నీకు
తపప్కుండా నయమౌతుంది అనాన్డు” అని జవాబిచాచ్డు. 15కాని
ఆ తరువాత రోజు హజాయేలు ఒక కంబళి తీసుకుని నీటితో తడిపి
దానిన్రాజుముఖం పరిచాడు. దాంతోరాజుచనిపోయాడు. అతని
సాథ్ నంలోహజాయేలు రాజు అయాయ్డు.

యూదారా నయెహోరము
8:16-24; 2దిన 21:5-10, 20

16 అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన యెహోరాము
పరిపాలన అయిదో సంవతస్రంలో యూదా రాజు యెహోషాపాతు
కొడుకు యెహోరాము యూదా వాళళ్ రాజుగా పరిపాలన
పారంభించాడు. 17 అతనికపుప్డు ము రెండేళ ళ్. అతడు
యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు.

18 ఇతడు అహాబు కూతురిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. కాబటిట్ ఇతడు
ఇశాయేలు రాజులాల్ గే వయ్వహరించాడు. అహాబు కుటుంబానికి
చెందిన వాడిలా పవరించాడు. యెహోవా దృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా
కనిపించేదే చేశాడు. 19 కానీ యెహోవా తన సేవకు న దావీదును
జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు కనుక యూదా రాజాయ్నిన్ నాశనం చేయడానికి
ఇషట్పడలేదు. దావీదు వారసులు యూదా రాజాయ్నిన్ ఎనన్టికీ
పరిపాలిసాత్ రని దేవుడు దావీదుకి పమాణం చేశాడు.

20 ఈ యెహోరాము పాలించిన రోజులోల్ ఎదోమీయులు యూదా
రాజాయ్నికి వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. ఒక రాజును
తమ కోసం నియమించుకునాన్రు. 21 కాబటిట్ యెహోరాము
తన నాయ్నీన్, రథాలనిన్టినీ తీసుకుని ఎదోము సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్
జాయీరు పటట్ణానికి వచాచ్డు. అకక్డ ఎదోము నాయ్లు వాళళ్ను
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చుటుట్ ముటాట్ యి. కానీ యెహోరాము రాతివేళ తన నికులతో
రథాలతో శతు నాయ్ల పంకులను ఛేదించుకుని తపిప్ంచుకునాన్రు.
అపుప్డు అతని నయ్ం తపిప్ంచుకుని తమ ఇళళ్కు చేరుకునాన్రు.

22కాబటిట్ ఈరోజువరకూ ఎదోమీయులుయూదా తిరుగుబాటు
చేసూత్ నే ఉనాన్రు. అదే సమయంలో లిబాన్ పజలు కూడా
తిరుగుబాటు చేశారు. 23 యెహోరామును గూరిచ్న ఇతర
విషయాలకొసేత్, అతడు చేసిన పనులనీన్ యూదా రాజుల చరిత
గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 24 యెహోరాము చనిపోయి తన
పూరీవ్కులనుచేరుకునాన్డు. దావీదుపటట్ణంలోఅతనిపూరీవ్కులతో
కూడాఅతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతనిసాథ్ నంలోఅతని కొడుకు అహజాయ్
రాజు అయాయ్డు.

యూదారా న అహజాయ్
2దిన 22:1-6

25 అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన యెహోరాము
పరిపాలన పనెన్ండో సంవతస్రంలో యూదా రాజు యెహోరాము
కొడుకు అహజాయ్ పరిపాలించడం పారంభించాడు. 26 అహజాయ్
పరిపాలన పారంభించినపుప్డు అతనికి ఇర రెండేళ ళ్. ఇతడు
యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రం పరిపాలన చేశాడు. అతని తలిల్
పేరు అతలాయ్. ఈమె ఇశాయేలు రాజు ఒమీ కూతురు. 27అహజాయ్
అహాబు కుటుంబానికిఅలుల్ డు. కాబటిట్ అహాబు కుటుంబానికిచెందిన
వాడిలాగే పవరించాడు. యెహోవా దృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా కనిపించేదే
చేశాడు.

28 అతడు అహాబు కొడుకు యెహోరాముతో కలసి రామోతిగ్లాదు
దగగ్ర సిరియా రాజు హజాయేలుతో యుదధ్ం చేయడానికి
వెళాళ్డు. అకక్డ సిరియా నయ్ం యెహోరామును గాయపరిచింది.
29యెహోరాము సిరియా రాజు హజాయేలుతో రమా దగగ్ర యుదధ్ం
చేసినపుప్డు తనకు కలిగిన గాయాలను నయం చేసుకోడానికి
యెజెయేలు ఊరికి తిరిగి వచాచ్డు. యూదా రాజూ, యెహోరాము
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కొడుకూ అయిన అహజాయ్, అహాబు కొడుకు యెహోరాము జబుబ్
పడాడ్ డని తెలుసుకుని అతణిణ్ పరామరిశ్ంచడానికి యెజెయేలుకి
వచాచ్డు.

9
ఇశాయేలు రాజుగాయెహ అభిషేకం

1ఆ తరువాత పవక అయిన ఎలీషా పవకల సమాజం నుండి ఒక
వయ్కిని పిలిచాడు. అతనితో “పయాణానికి బటట్లు ధరించు. ఈ
చినన్ నూనె సీసా పటుట్ కుని రామోత్ గిలాదుకు వెళ ళ్. 2 అకక్డకు
చేరుకునన్ తరువాత నింషీ మనవడూ, యెహోషాపాతు కొడుకూ
అయిన యెహ కోసం వాకబు చెయియ్. అతణిణ్ కలుసుకో. అతణిణ్
తన సహచరులనుండి వేరు చేసి లోపలి గదిలో ఏకాంత న చోటికి
తీసుకు వెళ ళ్. 3 నూనె సీసా తీసి అతని తల నూనె పోసి
‘ఇశాయేలు రాజుగా నేను నినున్ అభిషేకం చేసానని యెహోవా
చెపునాన్డు’ అని అతనితో చెపుప్. తరువాత తలుపు తీసి ఆలసయ్ం
చేయకుండా అకక్డిన్ంచి పారిపో” అని చెపాప్డు.

4 కాబటిట్ పవక అయిన ఆ యువకుడు రామోతిగ్లాదుకి
పయాణమయాయ్డు. అతడు చేరుకునేసరికిఅకక్డసేనానాయకులు
కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 5 అపుప్డు ఆ యువకుడు “నాయకా, నేను
నీతో ఒక మాట చెపాప్లని వచాచ్ను” అనాన్డు. దానికి యెహ
“ఇంతమందిమి ఉనాన్ం. ఆ మాట ఎవరిని గూరిచ్?” అనాన్డు.
యువకు న ఆ పవక “నాయకా, ఆ మాట నీ కోసమే” అనాన్డు.
6కాబటిట్ యెహ లేచి ఇంటోల్ కి వెళాళ్డు. అకక్డ పవక అతని తల
నూనె పోశాడు. యెహ తో “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు. ఇశాయేలు నా దేవుని పజల నా నినున్ రాజుగా
అభిషేకించాను.

7 నా సేవకు న పవకలనూ, యెహోవా ఇతర సేవకులనూ
యెజెబెలు చంపించింది. వారు కారిచ్న రకానికి నేను పతీకారం
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తీరుచ్కునేలా నీవు నీ రాజు అయిన అహాబు కుటుంబానిన్ అంతం
చేయాలి. 8 అహాబు సంతానం అందరూ నశిసాత్ రు. వాడు
దాసు నాసవ్తంతు నాఅహాబుసంతానంలోపతిమగవాడినీనేను
సమూలనాశనం చేసాత్ ను.

9 నెబాతు కొడుకు యరొబాము కుటుంబంలా, అహీయా
కొడుకు బయెషా కుటుంబంలా అహాబు కుటుంబానిన్ చేసాత్ ను.
10యెజెయేలులో యెజెబెలును కుకక్లు పీకుక్ తింటాయి. ఆమెను
పాతిపెటట్డానికి ఎవరూ ఉండరు.” ఈ మాటలు చెపిప్ ఆ పవక
తలుపు తీసుకుని పారిపోయాడు.

11 అపుప్డు యెహ బయటకు తన తోటి రాజ సేవకుల దగగ్రికి
వచాచ్డు. వారిలో ఒకడు “అంతా కుశలమేనా? ఆ వెరివాడు నీ
దగగ్రికి ఎందుకు వచాచ్డు?” అని అడిగాడు. దానికి యెహ
“వాడూ,వాడిమాటలూమీకు తెలుసు కదా”అనాన్డు. 12అపుప్డు
వారు “మాకు తెలియదు. చెపుప్” అనాన్రు. అపుప్డు యెహ
“అతడు నాతో అదీ ఇదీ మాటాల్ డాడు. ఆ తరువాత అతనింకా
‘యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు, నేను నినున్ ఇశాయేలు మీద రాజుగా
అభిషేకం చేశాను’ అనాన్డు” అని చెపాప్డు. 13వెంటనే వారు తమ
బటట్లు తీసి యెహ దిగుతునన్ మెటల్ మీద పరిచారు. భేరీలు ఊది
“యెహ రాజయాయ్డు” అని పకటించారు.

యెహ ,యెహోరాము, అహజాయ్ను చంపడం
14 నింషీ కొడుకు యెహ ఈ విధంగా యెహోషాపాతు కొడుకు

యెహోరాము కుట చేశాడు. ఆ సమయంలో యెహోరామూ,
ఇశాయేలు వాళళ్ంతా రామోతిగ్లాదును సిరియా రాజు హజాయేలు
నుండి ర ంచడానికి అకక్డే ఉనాన్డు. 15కానీయెహోరాము సిరియా
రాజు హజాయేలుతో చేసుత్ నన్ యుదధ్ంలో సిరియా నయ్ం చేసిన
గాయాలను బాగు చేసుకోడానికియెజెయేలుకి తిరిగి వచాచ్డు.
అపుప్డు యెహ రాజు సేవకులతో “ఇదే మీ అభిపాయ తే

యెజెయేలుకి ఈ వార వెళళ్డానికి వీలు లేదు. ఈ పటట్ణం
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విడిచి ఎవరూ తపిప్ంచుకుని వెళళ్కుండా చూడండి” అని చెపాప్డు.
16అకక్డనుండియెహ రథం యెజెయేలుకివెళాళ్డు. ఎందుకంటే
అకక్డేయెహోరాము విశాంతి తీసుకుంటునాన్డు. అదే సమయంలో
యూదా రాజు అహజాయ్ యెహోరామును కలుసుకోడానికి అకక్డికి
వచాచ్డు.

17 యెజెయేలు పాకారం మీద ఒక కాపలా వాడు కావలి
కాసుత్ నాన్డు. వాడు పాకారం నుండి కొంత దూరంలో వసుత్ నన్
యెహ నూ అతనితో వసుత్ నన్ నిక దళానీన్ చూసి “ఒక నిక దళం
రావడం నాకు కనిపిసుత్ ంది” అనాన్డు. అపుప్డు యెహోరాము “ఒక
గురపు రౌతును పిలవండి. ఆ వచేచ్వాళళ్ను కలుసుకోడానికి అతణిణ్
పంపించండి. అతడు వాళళ్ను ‘శాంతిభావంతో వసుత్ నాన్రా’ అని
అడగాలి” అని చెపాప్డు. 18 కాబటిట్ ఒకడు గురానెన్కిక్ వాళళ్ను
కలుసుకోడానికి వెళిళ్ “మీరు శాంతిభావంతో వసుత్ నాన్రా అని రాజు
అడుగుతునాన్డు” అనాన్డు. దానికి యెహ “శాంతిభావం సంగతి
నీకెందుకు? వెనకుక్ తిరిగి నా వెనకాలే రా” అనాన్డు. కాపలా వారు
“వారాహరుడు వాళళ్ను కలుసుకునాన్డు గానీ తిరిగి రావడం లేదు”
అని రాజుకు తెలియజేశారు.

19 అపుప్డు రాజు రెండో అశివ్కుణిణ్ పంపాడు. వాడు వాళళ్
దగగ్రికి వచిచ్ “మీరు శాంతిభావంతో వసుత్ నాన్రా, అని రాజు
అడుగుతునాన్డు” అనాన్డు. దానికి యెహ “శాంతిభావం సంగతి
నీకెందుకు? వెనకుక్ తిరిగి నా వెనకాలే రా” అనాన్డు. 20 మళీళ్
కావలివాడు “వీడు కూడావాళళ్ను కలుసుకుని తిరిగిరావడం లేదు.
రథం నడపడం చూసేత్ అది నింషీ కొడుకు యెహ తోలడంలా ఉంది.
వెరెతిత్నటుట్ రథం తోలుతునాన్డు” అనాన్డు.

21 కాబటిట్ యెహోరాము “నా రథానిన్ సిదధ్ం చేయండి” అనాన్డు.
అతని రథానిన్ సిదధ్ం చేశారు. అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు
యెహోరామూ, యూదా రాజు అహజాయ్ తమ రథాల బయలేద్రి
యెహ ను కలుసుకోడానికి వెళాళ్రు. యెజెయేలు వా ననాబోతుకు
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చెందిన భూమి దగగ్ర అతణిణ్ ఎదురుక్నాన్రు. 22 అపుప్డు
యెహోరాము యెహ తో “యెహ , శాంతి భావంతో ఉనాన్వా?”
అని అడిగాడు. దానికి యెహ “నీ తలిల్ యెజెబెలు వయ్భిచారం,
మంతవిదయ్లు ఇంత మితిమీరిపోయి ఉండగా ఇక శాంతి భావం
ఎకక్డది?” అనాన్డు.

23 వెంటనే యెహోరాము రథానిన్ మళిళ్ంచి “అహజాయ్, మోసం,
విశావ్స ఘాతుకం” అని అహజాయ్తో చెపిప్ పారిపోయాడు.
24అపుప్డుయెహ బాణంతీసితనశకికొదీద్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరాము
భుజాల మధయ్ గురి చూసి కొటాట్ డు. ఆ బాణం అతని గుండెలోల్ కి
దూసుకు వెళిళ్ంది. అతడు తన రథంలోనే కుపప్గూలిపోయాడు.

25 అపుప్డు యెహ తన దగగ్ర అధికారి బిదక్రుని పిలిచి
“అతణిణ్ ఎతిత్ యెజెయేలు వా న నాబోతు పొలంలో పడవేయి. నీకు
గురుందా? మనం ఇదద్రం ఇతని తండి అహాబుతో కలసి గురాలెకిక్
వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనికి వయ్తిరేకంగా ఈ పవచనానిన్
పలికించాడు 26 ‘యెహోవా చెపునన్దేమిటంటే నినన్ నేను నాబోతు
రకానీన్, అతని కొడుకుల రకానీన్ కచిచ్తంగా చూశాను. యెహోవాను
చెపునాన్ను. ఇదేనేల నేనునీకుపతీకారంచేసాత్ ను’కాబటిట్ ఇపుప్డు
నువువ్ యెహోవా మాట పకారం ఇతణిణ్ ఈ పొలంలో పడవేయి”
అనాన్డు.

27 జరిగిందంతా చూసిన యూదా రాజు అహజాయ్ బేత్ హగాగ్ న్
పటట్ణం దారిలో తన రథం పారిపోయాడు. కానీ యెహ
అతణిణ్ తరిమాడు. “ఆ రథంలోనే అతణిణ్ చంపండి” అంటూ తన
సేనానులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. కాబటిట్ వారు ఇబెల్యాముకు సమీపంలో
ఉనన్ గూరుకు వెళేళ్దారిలోఅతని బాణాలు వేసికొటాట్ రు. అహజాయ్
తన రథంలోనే మెగిదోద్ కు వెళిళ్ అకక్డ చనిపోయాడు. 28 అతని
సేవకులు అతణిణ్ రథం మీద యెరూషలేముకు తీసుకు వెళాళ్రు.
దావీదు నగరంలో అతనిపూరీవ్కుల దగగ్ర అతణిణ్ సమాధి చేశారు.
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29 ఈ అహజాయ్ అహాబు కొడుకు యెహోరాము పరిపాలన
పదకొండో సంవతస్రంలోయూదాకు రాజు అయాయ్డు.

యెజెబెలు మరణం
30యెహ యెజెయేలులో అడుగుపెటిట్న విషయం యెజెబెలుకు

తెలిసింది. కాబటిట్ ఆమె తన కళళ్ చుటూట్ రంగులు వేసుకుని
కేశాలంకరణ చేసుకుని మేడ ని కిటికీలోనుండి బయటకు తొంగి
చూసింది. 31యెహ గుమమ్ం గుండా లోపలికి వసుత్ ండగా “జిమీ
వలేయజమానిని చంపినవాడా, శాంతి భావంతో వసుత్ నాన్వా?” అని
అడిగింది. 32 అతడు తలెతిత్ కిటికీ పు చూశాడు. “అకక్డ నా
పు ఉనన్దెవరు?” అని అడిగాడు. ఇదద్రు ముగుగ్ రు నపుంసకులు
కిటికీలోనుండి తొంగి చూసారు.

33 యెహ “ఆమెను కిందకు తోసెయయ్ండి” అనాన్డు. వారు
యెజెబెలుని కిందకు తోసేశారు. దాంతో ఆమె రకం గోడలమీదా,
గురాలమీదా చిమిమ్ంది. అపుప్డు యెహ ఆమెను గురాలతో
తొకిక్ంచాడు. 34 తరువాత అతడు భవనంలో పవేశించి భోజనం
చేసిన తరువాత “శాపానికి గు న ఆమె ఒక రాజ కుమారె. కాబటిట్
వెళిళ్ ఆమెని సమాధి చేయండి” అని ఆదేశించాడు.

35 సేవకులు ఆమెని సమాధి చేయడానికి వెళాళ్రు. కానీ వాళళ్కి
ఆమెపురె,కాళ ళ్,అరచేతులూ తపప్ ఇంకేమీ కనపడలేదు. 36వారు
వచిచ్ యెహ కి ఆ సంగతి చెపాప్రు. అపుప్డు అతడు “ఇది
యెహోవా తన సేవకుడూ, తిషీబ్ వాడూ అయిన ఏలీయా దావ్రా
పలికిన మాట, ‘యెజెయేలు నేల కుకక్లు యెజెబెలు మాంసానిన్
తినివేసాత్ యి. 37ఎవరూగురు పటట్లేకుండాఆమెశరీరంయెజెయేలు
పొలాలోల్ పేడలా ఉంటుంది’ ఆ మాట పకారం ఇది జరిగింది”
అనాన్డు.

10
అహాబు కుమారులు మరణం
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1అహాబుకిషోమోనులోడె మందిసంతానంఉనాన్రు. యెహ
షోమోనులో ఉనన్ యెజెయేలు అధిపతులకూ, అకక్డి పెదద్లకూ,
అహాబు సంతానం సంరకష్కులకూ ఉతత్రాలు రాసి పంపాడు. 2 ఆ
ఉతత్రంలో ఇలా రాశాడు “మీ యజమాని వారసులు మీ దగగ్రే
ఉనాన్రు. మీ దగగ్ర రథాలూ, గురాలూ, ఆయుధాలూ ఉనాన్యి.
అలాగే మీరు బల న పాకారాలునన్ పటట్ణంలో ఉనాన్రు. 3కాబటిట్
ఈ ఉతత్రంమీకు అందిన వెంటనేమీయజమానివారసులోల్ శేషఠ్ న
వాణీణ్ , యోగుయ్ణీణ్ ఎంపిక చేసి అతణిణ్ తన తండి సింహాసనం
కూరోచ్బెటట్ండి. మీయజమానిరాజవంశంకోసంయుదధ్ం చేయండి.”

4కానీవారు చాలాభయపడిపోయారు. “ఇదద్రు రాజులుయెహ
ఎదుట నిలవలేక పోయారు. మనమెటాల్ నిలవగలం?” అని
చెపుప్కునాన్రు. 5అపుప్డు ఆ కుటుంబం బాధయ్తలు చూసుత్ నన్ వయ్కీ,
పటట్ణం బాధయ్తలు చూసుత్ నన్ వయ్కీ, పెదద్లూ, ఆ పిలల్లను పెంచిన
వాళ ళ్ కలసి యెహ కి “మేము మీ సేవకులం. మీ ఆదేశాల
పకారమే అనీన్ చేసాత్ ం. మేము ఎవరీన్ రాజుగా చేసుకోం. మీకేది
మంచిగాతోసేత్ అదే చేయండి” అని జవాబు పంపారు.

6అపుప్డు యెహ రెండోసారి వాళల్కు ఉతత్రం రాశాడు. దానిలో
“మీరు నా పు ఉండి నా మాట వింటే మీ యజమాని వారసుల
తలలు నరికి వాటితో రేపటికలాల్ యెజెయేలులో నా దగగ్రికి రండి”
అని రాశాడు. రాకుమారులుమొతత్ం డె మంది ఆ పటట్ణం పెదద్ల
సంరకష్ణలోఉనాన్రు. 7కాబటిట్ ఆఉతత్రం అందినతరువాతవారు ఆ
డె మందినీ పటుట్ కుని చంపేశారు. వాళళ్ తలలను బుటట్లోల్ ఉంచి
యెజెయేలులో ఉనన్యెహ దగగ్రికి పంపించారు.

8 ఒక వారాహరుడు యెహ దగగ్రికి వచిచ్ “వారు రాకుమారుల
తలలు తీసుకు వచాచ్రు” అని చెపాప్డు. అతడు “వాటిని
ఉదయం వరకూ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర రెండు కుపప్లుగా వేయండి”
అనాన్డు. 9 ఉదయం అతడు బయటకు వచిచ్ అకక్డ నిలబడి
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ఉనన్ మనుషులను చూసి “మీరంతా నిరోద్ షులు. నేను నా రాజు
కుట చేసి అతణిణ్ చంపేశాను. అయితే వీళళ్నెవరు చంపారు?

10 తన సేవకుడు ఏలీయా దావ్రా యెహోవా అహాబు కుటుంబానిన్
గురించి పలికినమాటలను ఆయన నెరవేరాచ్డు. యెహోవాఅహాబు
కుటుంబానిన్ గురించి పలికిన మాటలోల్ ఏ ఒకక్టీ వయ్రథ్ంగా పోదని
మీరు తెలుసుకోవాలి.” 11 ఈ విధంగా యెహ యెజెయేలులో
ఉనన్ అహాబు కుటుంబ సభుయ్లందరీన్, అతనితో సంబంధం ఉనన్
పముఖ న వయ్కులనూ, అతనికి సనిన్హిత న సేన్హితులనూ,
అతనిపూజారులు అందరీన్ చంపివేశాడు. అలాంటివారు ఇక ఒకక్రు
కూడా లేకుండా చేశాడు.

12ఇది జరిగాక అతడుషోమోను పటట్ణానికి పయాణమయాయ్డు.
దారిలో అతడు గొరెల బొచుచ్ కతెత్ర వేసే ఇంటికి దగగ్రలో ఉనన్పుప్డు
13యూదా రాజు అహజాయ్ అనన్దముమ్లు ఎదురయాయ్రు. యెహ
వాళళ్ను “మీరు ఎవరు?” అని అడిగాడు. వారు “మేము అహజాయ్
అనన్దముమ్లం. మేము రాజు గారి పిలల్లనూ, రాణి యెజెబెలు
పిలల్లనూ పలకరించడానికి వెళత్ నాన్ం” అని చెపాప్రు. 14 అతడు
“వాళళ్ను పాణాలతో పటుట్ కోండి” అని తన వాళళ్ను ఆదేశించాడు.
దాంతో వారు అందరీన్ సజీవంగా పటుట్ కుని నల రెండు మందిని
గొరెల బొచుచ్ కతెత్ర వేసే ఇంటికి దగగ్రలో ఉనన్ ఒక బావి దగగ్ర
చంపారు. వాళళ్లో ఒకక్ణిణ్ కూడాపాణాలతో వదిలిపెటట్లేదు.

15 అకక్డనుండి యెహ ముందుకు వెళాళ్డు. తనను
కలుసుకోడానికి వసుత్ నన్ రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబుని చూశాడు.
అతనితో మంచీ చెడూ మాటాల్ డి “నా హృదయం నీ విషయంలో
నిజాయితీగా ఉనన్టుట్ నీ హృదయం నా విషయంలో ఉందా?” అని
అడిగాడు. దానికి యెహోనాదాబు “ఉంది” అనాన్డు. యెహ
“ఆలా తే నా చేతిలో నీ చెయియ్ వేయి” అనాన్డు. యెహోనాదాబు
యెహ చేతిలోతనచెయియ్వేశాడు. యెహ అతణిణ్ తన రథంమీద
ఎకిక్ంచుకునాన్డు. 16 యెహ అతనితో “యెహోవా కోసం నాకు
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ఎంత ఉతాస్హం ఉందో చూదుద్ వుగాని రా” అనాన్డు. తన రథంలో
అతణిణ్ కూరోచ్బెటాట్ డు. 17 అతడు షోమోను చేరుకుని అకక్డ
అహాబుకు చెందిన మిగిలిన రాజవంశీకులందరీన్ చంపివేశాడు.
యెహోవాఏలీయాకు చెపిప్నమాట నెరవేరాచ్డు.

బయలు దేవుత భకులు వధ
18 ఆ తరువాత యెహ పజలందరీన్ సమకూరాచ్డు. వారితో

“అహాబు బయలు దేవుతకి సవ్లప్ంగానే సేవ చేసాడు. కాని
యెహ ఎంతో గొపప్ సేవ చేయబోతునాన్డు. 19 కాబటిట్ బయలు
దేవుడి పవకలందరీన్, ఆరాధకులందరీన్, పూజారులందరీన్ నా దగగ్రికి
పిలుచుకు రండి. బయలుదేవుడికిఒకమహాబలిచేయబోతునాన్ను.
కాబటిట్ ఎవరూ రాకుండా ఉండిపోకూడదు. అలా రాని వాణిణ్ నేను
బతకనివవ్ను” అనాన్డు. బయలు ఆరాధకులందరీన్ చంపాలనే
ఉదేద్శయ్ంతో యెహ ఈ మోసపూరిత న పకటన చేశాడు.
20 ఇంకా యెహ “బయలు దేవుడికి ఒక పతేయ్క న పండగ
జరుగబోతునన్దని పకటించండి” అనాన్డు. అతని సేవకులు ఆ
విధంగానే పకటించారు.

21 యెహ ఇశాయేలు దేశం అనిన్ పాంతాలోల్ ఈ పకటన
చేయించాడు. బయలు ఆరాధకులందరూ తరలి వచాచ్రు. అకక్డకు
రానివాడు అంటూ ఎవడూ లేడు. వాళళ్ంతా బయలు గుడిలో
పవేశించారు. ఆ పకక్ నుండి ఈ పకక్ వరకూ ఎకక్డాఖాళీ లేకుండా
గుడి కికిక్రిసి పోయింది. 22 అకక్డ పూజారుల దుసుత్ లను దాచే
అధికారిని యెహ పిలిపించి “బయలు ఆరాధకులందరికీ పతేయ్క
దుసుత్ లు తీసుకురా”అనిచెపాప్డు. అతడుఆదుసుత్ లనుబయటకు
తీసి తెపిప్ంచాడు.

23 తరువాత యెహ , రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబూ బయలు
దేవుడి గుడిలో పవేశించారు. అపుప్డు యెహ “బాగా వెదకండి.
బయలుదేవుడిఆరాధకులు తపప్ ఇకక్డయెహోవాసేవకులు ఎవరూ
ఉండకుండాాజాగతపడండి”అంటూబయలు దేవుడిఆరాధకులను
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ఆదేశించాడు. 24 అపుప్డు వాళళ్ంతా అరప్ణలూ, దహనబలులూ
చెలిల్ంచడానికి లోపలి వెళాళ్రు. యెహ తన మనుషులోల్ ఎన
మందిని ఎంపిక చేసి వాళళ్ను బయట నిలబెటాట్ డు. వాళళ్తో
“నేను మీ చేతికపప్గించిన వాళళ్ను ఎవరీన్ తపిప్ంచుకు పోనివవ్దుద్ .
అలా ఎవ నా తపిప్ంచుకుంటే వాడి పాణానికి బదులుగా వాడు
తపిప్ంచుకోడానికి కారణ న వాడి పాణం తీసుకుంటాను” అని
చెపాప్డు.

25 దహనబలులు అరిప్ంచడం ముగిసిన తరువాత యెహ
అకక్డి కాపలా వాళళ్తోనూ, అధికారులతోనూ “లోపలికి వెళిల్
అందరీన్ చంపేయండి. ఏ ఒకక్డూ బయటకు రావడానికి వీలేల్దు”
అనాన్డు. వారు కతుత్ లతో అందరీన్ హతమారాచ్రు. కాపలా
వాళ ళ్, అధికారులూ వాళళ్ను బయటకు విసిరేసి బయలు దేవుడి
గరభ్గుడి లోకి వెళాళ్రు. 26అకక్డ పవితంగా ఎంచే బయలు దేవుడి
సత్ంభాలను బయటకు లాకొక్చిచ్ తగలబెటాట్ రు. 27 వారు బయలు
దేవుడి విగహానిన్ పగలగొటిట్ గుడిని ధవ్ంసం చేశారు. ఆ గుడిని
చెతత్కుపప్లా చేశారు. అది ఈ రోజు వరకూ అలాగే ఉంది. 28 ఈ
విధంగా యెహ బయలు దేవుణిణ్ ఇశాయేలులో లేకుండా నాశనం
చేశాడు.

29 కానీ బేతేలు, దాను అనే సథ్లాలోల్ బంగారు దూడలను
పతిషిట్ంచి,వాటినిపూజించడానికిపేరేపించిఇశాయేలుపజలుపాపం
చేయడానికి కారకు న నెబాతు కొడుకు యరొబాము వలె యెహ
కూడా ఆ బంగారు దూడలను పూజించడం మానలేదు. 30 కాబటిట్
యెహోవా యెహ తో “అహాబు కుటుంబం విషయంలో నీవు నా
హృదయంలో ఉనన్దే చేసి నా దృషిట్కి నాయ్య నది చేశావు కాబటిట్
నీ సంతానం నాలుగవ తరం వరకూ ఇశాయేలును పరిపాలిసాత్ రు”
అని చెపాప్డు. 31 అయితే యెహ ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా
ధరమ్శాసం పకారం పూరణ్ హృదయంతో జీవించడంలో ఎలాటి శదాధ్
చూపించలేదు. ఇశాయేలు పజలు పాపం చేయడానికి కారకు న
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యరోబాము చేసినపాపాలను వదిలి పెటట్లేదు.
32 ఆ రోజులోల్ యెహోవా ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ తగిగ్ంచడం

మొదలుపెటాట్ డు. హజాయేలు ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ యొరాద్ ను
నదికి తూరుప్గా ఉనన్ పాంతంలో వాళళ్ను ఓడించాడు. 33 గిలాదు
పాంతం, అరోన్ను లోయలోని అరోయేరు నుండి గాదు, రూబేను,
మనషెష్ గోతాల పజలు నివసించిన గిలాదు, బాషాను పాంతాలోల్
వాళళ్ను హజాయేలు ఓడించాడు.

34 యెహ చేసిన మిగిలిన పనులూ, అతణిణ్ గూరిచ్న మిగతా
విషయాలూ, అతని శూరతవ్ం గూరిచ్న విషయాలూ ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంచారు. 35 తరువాత యెహ
తన పూరీవ్కులతో నిదించాడు. అతణిణ్ షోమోనులో సమాధి
చేశారు. అతని కొడుకు యెహోయాహాజు అతని సాథ్ నంలో
రాజు అయాయ్డు. 36 యెహ షోమోనులో ఇశాయేలును ఇర
ఎనిమిదేళ ళ్ పరిపాలించాడు.

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

1 అహజాయ్ తలిల్ అతలాయ్కి తన కొడుకు చనిపోయాడని
తెలిసింది. అపుప్డు ఆమె రాకుమారులనందరినీ హతమారిచ్ంది.
2యెహోరామురాజుకూతురూఅహజాయ్కిసోదరిఅయినయెహోషెబ
అహజాయ్ కొడుకులోల్ ఒక నయోవాషును హత న రాకుమారులతో
కూడా చావకుండా వేరు చేసి అతని ఆయాతో సహా అతణిణ్
దాచిపెటిట్ంది. ఆమె వారిని పడక గదిలో అతలాయ్ కంటపడకుండా
ఉంచింది. 3 దేశానిన్ అతలాయ్ పరిపాలిసూత్ ఉనన్పుప్డు ఆరు
సంవతస్రాలు యెహోవా మందిరంలో రహసయ్ంగా అతణిణ్ దాచి
ఉంచారు.
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4 ఏడో సంవతస్రంలో యాజకు న యెహోయాదా కాపలాదారుల
నా, కెరీతీయులు అని పిలిచే సంరకష్కుల నా ఉండే అనేకమంది
శతాధిపతులను పిలిపించాడు. వారు వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ను
యెహోవా మందిరం లోకి తీసుకువెళాళ్డు. అతడు వాళళ్తో
ఒపప్ందం చేసుకుని యెహోవా మందిరంలో వాళళ్తో ఒక పమాణం
చేయించాడు. ఆ తరువాత వాళళ్కు యువ రాజును చూపించాడు.
5 వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “మీరు చేయాలిస్ందేమిటంటే మీలో
విశాంతి దినం పరిచరయ్ కోసం వచేచ్ వారు మూడు బృందా ఒక
బృందం రాజు ఇంటికి కాపలాగా ఉండాలి. 6 మరో బృందం సూర్
గుమమ్ం దగగ్రా మరో బృందం మందిరం వెనుక ఉనన్ దావ్రం దగగ్రా
ఉండాలి. ఇలామీరు మందిరానిన్ భదపరచాలి.

7ఇక విశాంతి దినం పరిచరయ్ లేని వారు రెండు బృందాలుగా రాజు
ఉనన్ యెహోవామందిరానికి కాపలా కాయాలి. 8మీలో పతి ఒకక్రూ
చేతిలోఆయుధాలుపటిట్ రాజుచుటూట్ కంచెలాఉండాలి. ఎవ నామీ
పంకులోల్ కి చొచుచ్కుని వసేత్,వాణిణ్ చంపేయండి. రాజు ఇంటా బయటా
సంచరిసుత్ నన్పుప్డు మీరు అతని దగగ్ర ఉండాలి.”

9యాజకు నయెహోయాదా శతాధిపతులకు ఇచిచ్న ఆదేశాలను
వారు తుచ తపప్క పాటించారు. పతి ఒకక్రూ తన మనుషులను
తీసుకుని యాజకు న యెహోయాదా దగగ్రికి వచాచ్రు. పరిచరయ్
చేసేవాళ ళ్, విశాంతి దినం పరిచరయ్ను ఆపి వేసిన వాళ ళ్ వారిలో
ఉనాన్రు. 10యాజకు నయెహోయాదాయెహోవామందిరంలోఉనన్
దావీదు ఈటెలనూ,డాళల్నీ శతాధిపతులకు అందించాడు.

11 కాబటిట్ కాపలా కాసే వారు తమ చేతులోల్ ఆయుధాలతో
నిలిచారు. వారు రాజు చుటూట్ మందిరం కుడి పునుండి ఎడమ
పు వరకూ మందిరానికీ బలిపీఠం వేదికకీ సమీపంలో నిలబడాడ్ రు.

12 అపుప్డు యెహోయాదా యువ రాజు యోవాషుని బయటకు
తీసుకు వచాచ్డు. అతని తల కిరీటం పెటాట్ రు. అతని చేతులోల్
ధరమ్శాస పతిని ఉంచారు. తరువాత వారు అతనికి పటాట్ భిషేకం
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చేసారు. అంతా చపప్టుల్ కొటిట్ “రాజు చిరకాలం జీవించాలి” అంటూ
నినాదాలు చేశారు.

13 కాపలా కాసే వాళ ళ్, ఇంకా పజలందరూ చేసుత్ నన్ శబాద్ లు
అతలాయ్కు వినిపించాయి. అపుప్డు ఆమె యెహోవా మందిరం
దగగ్ర ఉనన్ పజల దగగ్రికి వచిచ్ంది. 14రాజు సంపదాయ పదధ్తిలో
సత్ంభం పకక్న నిలబడి ఉండటమూ, అధికారులూ, బూరలు
ఊదేవాళ ళ్ రాజు దగగ్ర నిలబడి ఉండటమూ చూసింది. దేశ
పజలందరూ బూరలు ఊదుతూ సంబరాలోల్ మునిగి ఉండటం
చూసింది. అపుప్డామె తన బటట్లు చించుకుని “రాజ దోహం! రాజ
దోహం!” అంటూ కేకలు పెటిట్ంది.

15 అపుప్డు యాజకు న యెహోయాదా నయ్ంలోని
శతాధిపతులకు ఇలా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. “ఆమెను నికుల
వరుసలోల్ నుండి బయటకు తీసుకు రండి. ఆమె సహాయకులెవ నా
ఆమెతో వసేత్ వాళళ్ను కతిత్తో చంపండి.” అతడు అంతకుముందు
“యెహోవా మందిరంలో ఆమెను చంపవదుద్ ” అని వాళళ్ను
ఆదేశించాడు. 16 కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారి ఇచాచ్రు. రాజ
గృహంలోకి గురాలు వచేచ్ దారిగుండా ఆమెను పోనిచాచ్రు. ఆమె
బయటకు రాగానే ఆమెను పటుట్ కుని చంపేశారు.

17 అపుప్డు యెహోయాదా “పజలు యెహోవాకి చెందిన వారు”
అంటూ దేవుని పేర రాజుతో, పజలతో నిబంధన చేయించాడు.
అలాగే రాజుకీ పజలకీ మధయ్ ఒక నిబంధన చేయించాడు.
18 కాబటిట్ దేశంలోని పజలంతా బయలు దేవుడి గుడికి వెళాళ్రు.
దానిన్ ధవ్ంసం చేసారు. బయలు గుడిలో బలిపీఠం వేదికలనూ,
విగహాలనూ నేలమటట్ం చేశారు. బయలు దేవుడికి పూజారి
అయిన మతాత్ ను అనేవాణిణ్ బలిపీఠం ఎదుట చంపి వేశారు.
అపుప్డు యాజకు న యెహోయాదాయెహోవా మందిరానిన్ కాపలా
కాయడానికిమనుషులను నియమించాడు.
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19యెహోయాదాశతాధిపతులనూ, కేరేతీయులనూ,కావలివారిని
ఇంకా పజలందరీన్ పిలిపించాడు. వారుయెహోవామందిరంలో ఉనన్
రాజుకు కావలిగా ఉనన్ వారి దావ్రం గుండా రాజగృహానికి తీసుకు
వచాచ్రు. అపుప్డు రాజు సింహాసనం కూరుచ్నాన్డు. 20 కావలి
వారు అతలాయ్ను రాజగృహం దగగ్ర కతిత్తో చంపారు. చంపిన
తరువాత పటట్ణం అంతా పశాంతంగా ఉంది. దేశంలో పజలంతా
సంతోషించారు.

21 యోవాషు పరిపాలన పారంభ నపుప్డు అతని వయసుస్
ఏడేళల్ .

12
యోవాషు సంసక్రణలు
12:1-21; 2దిన 24:1-14; 24:23-27

1 యెహ పరిపాలనలో ఏడవ సంవతస్రంలో యోవాషు తన
పరిపాలన మొదలుపెటిట్ యెరూషలేములో 40 సంవతస్రాలు
పాలించాడు. అతని తలిల్ బెయేరెష్బా పాంతానికి చెందిన జిబాయ్.
2 యోవాషుకు యాజకు న యెహోయాదా మారగ్దరశ్కుడుగా
ఉనన్ంతకాలంఅతడుయెహోవాదృషిట్లోయోగయ్ంగానేపవరించాడు.
3 అయితే పూజా సథ్లాలను తీసివేయలేదు. పజలు ఇంకా అలాటి
చోటల్ బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ వచాచ్రు.

యోవాషుమందిరానిన్ బాగుచేయడం
4 యోవాషు యాజకులతో ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా

మందిరంలోకి తెచేచ్ పతిషిఠ్త వసుత్ వుల వలల్ వచేచ్ డబుబ్నుయెహోవా
మందిరంలోకి తేవాలి. పతి మనిషీ చెలిల్ంచే పనున్ మొతాత్ నీన్,
పతి మనిషీ యెహోవా పేరణ మూలంగా తన హృదయంలో
నిరణ్యించుకుని ఆలయం పని కోసం చెలిల్ంచిన డబుబ్ను తేవాలి.
5యాజకులు పజలు కటిట్నఆపనున్మొతాత్ నిన్ సేకరించాలి. మందిరం
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మరమమ్తుత్ పని కోసం ఆ డబుబ్ వినియోగిసూత్ , మందిరానిన్ మంచి
సిథ్తిలో ఉంచాలి.”

6 అయితే యోవాషు పరిపాలనలో 23 వ సంవతస్రం దాకా
యాజకులు మందిరం మరమమ్తుత్ లను చేపటట్నే లేదు. 7 అపుప్డు
యోవాషు యాజకు న యెహోయాదాను, మిగిలిన యాజకులను
పిలిపించి “మందిరంలో శిథిల న భాగాలను మీరెందుకు బాగు
చేయలేదు? ఇక పనున్ చెలిల్ంచే వారి దగగ్ర డబుబ్ తీసుకోకండి.
మందిరం మరమమ్తుత్ ల కోసం ఇంత వరకూ సేకరించిన మొతాత్ నిన్
ఆ పని చేసే వారికే అపప్గించండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 8 కాబటిట్
యాజకులుమందిరంమరమమ్తుత్ పనులువారు చూడడం లేదు గనక
ఇక పజల దగగ్ర డబుబ్ తీసుకోవడంమానుకునాన్రు.

9యాజకుడు యెహోయాదా ఒక పెటెట్ తెచిచ్ దాని మూతకు కనన్ం
పెటిట్ , బలిపీఠం పకక్న అంటే ఆలయంలో పవేశించే వారికి కుడి
పుగా దానిన్ఉంచాడు. మందిరంలోకి పజలు తెచేచ్ డబబ్ంతా
దావ్రపాలకు న యాజకులు అందులో వేశారు. 10 పెటెట్ నిండి
పోయిన పతిసారీ రాజు కారయ్దరిశ్, పధాన యాజకుడు వచిచ్
యెహోవాఆలయంలోని డబుబ్ లెకక్ చూసి సంచులోల్ ఉంచారు.

11 తరువాత వారు ఆ డబుబ్ను తూచి యెహోవా మందిరం
వయ్వహారాలు చూసుకునే వారికి ఇచాచ్రు. వారుయెహోవామందిరం
మరమమ్తుత్ పని చేసే వడంగులకు, కటేట్ పనివారికి ఆ డబుబ్ ఇచాచ్రు.
12 ఇంకా తాపీ పని వాళళ్కి, రాళల్ చెకేక్ వారికీ యెహోవా మందిరం
మరమమ్తుత్ కలప, చెకిక్న రాళ ళ్ కొనడానికి ఇంకా మందిరం బాగు
చేయడానికి అయేయ్ ఖరుచ్ కోసం ఆ డబుబ్ ఇసూత్ వచాచ్రు.

13యెహోవామందిరం కోసం వెండి పాతల కోసం గానీ, కతెత్రలు,
గినెన్లు, బాకాలు, బంగారు వెండి వసుత్ వులు మొద న వాటి కోసం
గానీ ఆ డబుబ్ వాడలేదు. 14 కేవలం యెహోవా మందిరానిన్
మరమమ్తు పని చేసేవారికిమాతమేఆ డబుబ్ ఇచాచ్రు.
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15 మరమమ్తుత్ ల కోసం ఆ డబుబ్ తమ దగగ్ర ఉంచి పనివారికి
ఇసూత్ ఉండే వారు నమమ్కసుథ్ లు గనక ఎవరూ వారిని లెకక్
అడగలేదు. 16 అపరాధ పరిహార బలుల మూలంగా పాప పరిహార
బలుల మూలంగా జమ అయిన డబుబ్ యెహోవా మందిరానికి
ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే అదియాజకులది.

17 అటు తరువాత సిరియా రాజు హజాయేలు గాతు పటట్ణం
దాడి చేసి దానిన్ వశపరచుకునన్ తరువాత అతడు యెరూషలేము
మీదికి రావాలని ఉనాన్డు. 18 యూదా రాజు యోవాషు తన
పూరీవ్కు న యెహోషాపాతు, యెహోరాము, అహజాయ్ మొద న
యూదారాజులుయెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచిన పవిత వసుత్ వులనూతాను
పతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూ, యెహోవా మందిరం గిడడ్ంగులోల్ , రాజ
భవనంలో కనిపించిన బంగారమంతా పోగు చేసి సిరియా రాజు
హజాయేలుకు పంపాడు. అపుప్డు హజాయేలు యెరూషలేము
నుండి వెళిళ్పోయాడు.

19 యోవాషు గురించిన మిగతా విషయాలు, అతని యితర
కారాయ్లను గూరిచ్యూదారాజులవృతాత్ ంత గంథంలోరాసిఉనాన్యి
కదా. 20 అతని సేవకులు లేచి కుట చేసి సిలాల్ కు దిగి వెళేళ్
దారిలో మిలోల్ అని పేరునన్ అంతఃపురంలో యోవాషును చంపారు.
21 షిమాతు కొడుకు యోజాకారు షోమేరు కొడుకు యెహోజాబాదు
అనే అతని సేవకులు అతని దాడి చేయగాఅతడు మరణించాడు.
పజలు దావీదు పురంలో అతని పూరీవ్కుల సమాధిలో అతణిణ్
పాతిపెటాట్ రు. అతని కుమారుడు అమజాయ్ అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

13
ఇశాయేలు రా నయెహోయాహాజు

1యూదారాజుఅహజాయ్ కుమారుడుయోవాషు పరిపాలనలో 23
వ సంవతస్రంలోయెహ కుమారుడు యెహోయాహాజుషోమోనులో
ఇశాయేలు తన పరిపాలన మొదలు పెటాట్ డు. అతడు 15
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సంవతస్రాలు ఏలాడు. 2ఇతడు ఇశాయేలువారుపాపంచేయడానికి
కారకు న నెబాతు కుమారుడుయరొబాము పాపాలను వదలకుండా
అనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లో దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు.

3 కాబటిట్ యెహోవా కోపం ఇశాయేలు వారి రగులుకుంది.
ఆయన సిరియా రాజు హజాయేలు కాలంలోనూ హజాయేలు
కుమారుడు బెనహ్దదు కాలంలోనూ ఇశాయేలు వారిని వారి వశం
చేశాడు. 4 అయితే యెహోయాహాజుయెహోవాను వేడుకునన్పుప్డు
యెహోవా సిరియా రాజు మూలంగా బాధలు పడుతునన్ ఇశాయేలు
వారిని కనికరించి అతని మనవి అంగీకరించాడు. 5 ఎలాగంటే
యెహోవాఇశాయేలువారికి ఒక రకష్కుణిణ్ ఇచాచ్డు. అతనిమూలంగా
ఇశాయేలు వారు సిరియా వారి వశంలోనుండి తపిప్ంచుకుని
మునుపటి లాగానే తమసొంత పలెల్లోల్ కాపురం ఉనాన్రు.

6అయినా ఇశాయేలు వారు పాపం చేయడానికి కారణభూతు న
యరొబాము కుటుంబికులు చేసిన పాపాలనే వారు కూడా
వదలకుండా అనుసరించారు. ఆ దేవతాసత్ంభాలు షోమోనులో
అలానే నిలిచి ఉనాన్యి. 7 అశివ్కులు 50 మంది, రథాలు పది,
కాలబ్లం పదివేలమందిమాతమేయెహోయాహాజు దగగ్ర మిగిలారు.
మిగిలిన వారిని సిరియా రాజు తూరాప్రబటిట్న పొటుట్ లాగా నాశనం
చేశాడు.

8యెహోయాహాజు గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన
మిగతా పనులు, అతడు చూపిన పరాకమం ఇశాయేలు రాజుల
వృతాత్ ంత గంథంలో రాసి ఉంది కదా. 9 యెహోయాహాజు తన
పూరివ్కులతో కనున్ మూశాడు. అతణిణ్ షోమోనులో పాతిపెటాట్ రు.
అతని కుమారుడుయెహోయాషు అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా నయెహోయాషు
10 యూదారాజు యోవాషు పరిపాలనలో 37 వ సంవతస్రాన

యెహోయాహాజు కుమారుడు యెహోయాషు షోమోనులో
ఇశాయేలు పరిపాలన మొదలు పెటిట్ 16 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. 11 ఇతడు కూడా ఇశాయేలు వారు పాపం చేయడానికి
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కారణభూతు న నెబాతు కుమారుడుయరొబాము చేసినపాపాలను
వదలకుండా వాటినే అనుసరిసూత్ యెహోవా దృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా
పవరించాడు. 12 యెహోయాషు చేసిన మిగతా పనులు, అతని
చరయ్లనిన్టి గురించీయూదారాజుఅమజాయ్తోయుదధ్మాడినపుప్డు
అతడు కనుపరచిన పరాకమం గూరిచ్ ఇశాయేలు రాజుల వృతాత్ ంత
గంథంలో రాసి ఉంది కదా.

13యెహోయాషుతనపూరివ్కులతో కనున్మూసినతరవాతఅతని
సింహాసనం యరొబాము ఆసీనుడయాయ్డు. యెహోయాషును
షోమోనులో ఇశాయేలు రాజుల సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు.

ఎలీషామరణం
14 ఎలీషా మరణాంతక వాయ్ధి బారిన పడాడ్ డు. ఇశాయేలు రాజు

యెహోయాషుఅతనిదగగ్రికి వచిచ్అతణిణ్ చూసి కనీన్రుకారుసూత్ “నా
తండీ,నాతండీ, ఇశాయేలు పజలకు రథం,అశివ్కదళం నువేవ్ కదా”
అని విలపించాడు.

15 అపుప్డు ఎలీషా “విలల్ంబులు తీసుకురా” అని అతనితో
చెపాప్డు. అతడు అలానే చేశాడు. 16 “నీ చెయియ్ విలుల్ వెయియ్”
అని అతడు ఇశాయేలు రాజుతో చెపాప్డు. అతడు తన చెయియ్
విలుల్ ఉంచాడు. ఎలీషా రాజు చేతుల మీద తన చేతులు పెటిట్
17 “తూరుప్ పు కిటికీ తెరువు” అనాన్డు. రాజు అలానే చేశాడు.
అపుప్డు ఎలీషా “బాణం వెయియ్” అని చెపప్గా అతడు బాణం
వేశాడు. అతడు “ఇదియెహోవా రకష్ణ బాణం. సిరియనుల చేతిలో
నుండిమిమమ్లిన్ ర ంచే బాణం. సిరియనులు నాశనమయేయ్లా నీవు
ఆఫెకులోవారినిహతమారుసాత్ వు”అనిచెపాప్డు. 18ఈసారిఎలీషా
“బాణాలు పటుట్ కో” అని చెపప్గా అతడు పటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు
ఎలీషాఇశాయేలురాజుతో “నేలనుకొటుట్ ”అనాన్డు. అతడుమూడు
సారుల్ కొటిట్ ఊరుకునాన్డు.

19 అది చూసి వసేవకుడు అతని మండిపడి “నీవు ఐదారు
సారుల్ కొటిట్ ఉంటే సిరియనులు నాశనమయేయ్ దాకా నీవు వారిని
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నిరూమ్లం చేసి ఉండే వాడివి. అయితే ఇపుప్డు మూడు సారుల్
మాతమే సిరియనులను ఓడిసాత్ వు” అని చెపాప్డు.

20 తరువాత ఎలీషా చనిపోయాడు. వారు అతణిణ్ సమాధిలో
పెటాట్ రు. ఒక సంవతస్రం తరవాత మోయాబీ దోపిడీ దారుల
గుంపులు దేశం దండెతాత్ రు. 21కొందరు ఒక శవానిన్ పాతిపెడుతూ
శతు నాయ్నికి భయపడి ఆ శవానిన్ ఎలీషా సమాధిలో పెటాట్ రు.
సమాధిలోదింపినఆమృతదేహంఎలీషాఎముకలు తగలగానేతిరిగి
బతికి అతడు తన కాళళ్ నిలబడాడ్ డు.

22 యెహోయాహాజు కాలమంతా సిరియారాజు హజాయేలు
ఇశాయేలు వారిని బాధించాడు. 23 అయితే యెహోవా వారి
జాలిపడి దయ చూపి అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను
చేసిన నిబంధనను బటిట్ వారి శదధ్ చూపి, వారిని నాశనం
చేయడానికి ఇషట్పడలేదు. ఇపప్టికీ తన సముఖం లోనుండి వారిని
వెళల్గొటట్లేదు. 24 సిరియారాజు హజాయేలు చనిపోగా అతని
కుమారుడు బెనహ్దదు అతనికి సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

25 యెహోయాహాజు కొడుకు యెహోయాషు హజాయేలు కొడుకు
బెనహ్దదు తన తండి యెహోయాహాజు చేతిలో నుండి యుదధ్ంలో
సావ్ధీనం చేసుకునన్ పటట్ణాలను తిరిగి వశపరచుకునాన్డు.
యెహోయాషు అతణిణ్ మూడుసారుల్ జయించి ఇశాయేలు నగరాలను
తిరిగి వశపరచుకునాన్డు.

14
యూదారా న అమజాయ్
14:1-7; 2దిన 25:1-4, 11-12
14:8-22; 2దిన 25:17-26:2

1 యెహోయాహాజు కొడుకు యెహోయాషు ఇశాయేలుకు
రాజుగా ఉనన్ రెండో సంవతస్రంలో యోవాషు కొడుకు అమజాయ్
యూదాకు రాజయాయ్డు. 2 అతడు రా నపుప్డు అతని
వయసుస్ 25 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో 29
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సంవతస్రాలు రాజుగా ఉనాన్డు. అతని తలిల్ యెరూషలేము నివాసి
యెహోయదాద్ ను. 3 ఇతడు తన పూరివ్కు న దావీదు చేసినటుట్
పూరిగా చెయయ్కపోయినా, యెహోవా దృషిట్లో నీతి గలవాడిగా ఉండి
అనిన్ విషయాలోల్ నూ తన తండియోవాషు చేసినటుట్ చేశాడు.

4 అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లాలను పడగొటట్లేదు. పజలు
ఇంకా ఉనన్త సథ్లాలోల్ బలులరిప్సూత్ ధూపం వేయడం కొనసాగిసూత్ నే
ఉనాన్రు. 5రాజయ్ంలోతాను రాజుగాసిథ్రపడిన తరువాతరా నతన
తండిని చంపిన తన సేవకులను అతడు హతం చేయించాడు.

6 అయితే “కొడుకులు చేసిన నేరానిన్బటిట్ తండులకు మరణశికష్
విధించకూడదు, తండుల నేరానిన్బటిట్ కొడుకులకు మరణశికష్
విధించకూడదు. ఎవరి పాపాని బటిట్ వారే మరణ శికష్ పొందాలి”
అనిమోషేకు యెహోవా రాసి ఇచిచ్న ధరమ్శాసంలో ఉనన్ ఆజఞ్ను బటిట్
ఆ హంతకుల పిలల్లను అతడు హతం చేయలేదు. 7 ఇంకా అతడు
ఉపుప్లోయలోయుదధ్ం చేసిఎదోమీయులోల్ 10,000మందినిహతం
చేసి, సెల అనే పటట్ణానిన్ జయించి, దానికి యొకయేలు అని పేరు
పెటాట్ డు. ఈరోజు వరకూ దానికి అదే పేరు.

8 అపుప్డు అమజాయ్ ఇశాయేలు రాజు యెహ కు పుటిట్న
యెహోయాహాజుకొడుకుయెహోయాషు దగగ్రికివారాహరులను పంపి
“మనం ముఖాముఖి యుదధ్ం చేదాద్ ం రా” అనాన్డు. 9 ఇశాయేలు
రాజుయెహోయాషుయూదారాజుఅమజాయ్కు ఇలా చెపిప్ పంపాడు.
“లెబానోనులో ఉనన్ ముళళ్ చెటొట్ కటి ‘నీ కూతురిన్ నా కొడుకిక్
ఇవువ్’ అని లెబానోనులో ఉనన్ దేవదారు వృ నికి కబురంపిందట.
అంతలోనే లెబానోనులో ఉనన్ అడవి మృగం ఒకటి వచిచ్ ఆ ముళళ్
చెటుట్ ను తొకేక్సింది. 10 నీవు ఎదోమీయులను హతమారిచ్న
కారణంగా హృదయంలో మిడిసి పడుతునాన్వు. నీకు కలిగిన
విజయానిన్బటిట్ అతిశయపడు గానీ నీ ఇంటి దగగ్రే ఉండు. నీవు
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మాతమేకాకుండానీతోబాటుయూదావారు కూడానాశనంకావడానికి
నీవు ఎందుకు కారణం కావాలి?”

11అమజాయ్ ఆమాట వినలేదు. ఇశాయేలు రాజుయెహోయాషు
బయలుదేరి, యూదాకు సంబంధించిన బేతెష్మెషు పటట్ణం
దగగ్ర యూదా రాజు అమజాయ్తో ముఖాముఖీ తలపడాడ్ డు.
12యూదావారు ఇశాయేలు వాళళ్తోయుదధ్ంలో ఓడిపోయిఅందరూ
తమ గుడారాలకు పారిపోయారు.

13 ఇంకా, అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు కొడుకు అమజాయ్ అనే
యూదారాజును ఇశాయేలు రా న యెహోయాషు బేతెష్మెషు దగగ్ర
పటుట్ కుని యెరూషలేముకు వచిచ్, ఎఫాయిము గుమమ్ం మొదలు
మూల గుమమ్ం వరకూ యెరూషలేము పాకారం గోడలను 400
మూరల పొడుగున పడగొటాట్ డు. 14 ఇంకా, యెహోవామందిరంలో,
రాజనగరులో కనబడిన వెండి బంగాపాతలనీన్, బందీలను కూడా
తీసుకుని షోమోనుకు వచాచ్డు.

15 యెహోయాషు చేసిన ఇతర పనులు గురించి, అతని
పరాకమానిన్ గురించి, యూదారాజు అమజాయ్తో అతడు చేసిన
యుదధ్ం గురించి, ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
16 యెహోయాషు చనిపోయినపుప్డు, అతని పూరీవ్కులతోబాటు
షోమోనులో ఇశాయేలు రాజుల సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. ఆ
తరువాత అతని కొడుకుయరొబాము అతనిసాథ్ నంలోరాజయాయ్డు.

17 యూదా రాజు యోవాషు కొడుకు అమజాయ్, ఇశాయేలు
రాజు యెహోయాహాజు కొడుకు అయిన యెహోయాషు చనిపోయిన
తరువాత 15 సంవతస్రాలు జీవించాడు. 18 అమజాయ్ చేసిన
ఇతర పనుల గురించి యూదా రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
19 పజలు యెరూషలేములో అతని మీద కుట చేయగా అతడు
లాకీషు పటట్ణానికి పారిపోయాడు. కాని,వారు అతనివెంట కొందరిని
లాకీషుకు పంపారు.
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20 వారు అకక్డ అతనిన్ చంపి గురాల మీద అతని శవానిన్
యెరూషలేముకు తెపిప్ంచి దావీదు పటట్ణంలో అతని పూరీవ్కుల
సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. 21 అపుప్డు యూదా పజలు 16
సంవతస్రాల వయసుస్ ఉనన్ అజరాయ్ను అతని తండి అమజాయ్కు
బదులుగా పటాట్ భిషేకం చేశారు. 22 ఇతడు రా న తన తండి తన
పూరీవ్కులతోబాటు చనిపోయిన తరువాత ఏలతు అనే పటట్ణానిన్
చకక్గా కటిట్ంచియూదావాళల్కు దానిన్ మళీళ్ అపప్గించాడు.

ఇశాయేలు రా న రెండవయరొబాము
23 యూదా రాజు యోవాషు కొడుకు అమజాయ్ పరిపాలనలో

15 వ సంవతస్రంలో ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు కొడుకు
యరొబాము షోమోనులో పరిపాలన ఆరంభించి, 41 సంవతస్రాలు
రాజుగా ఉనాన్డు. 24 ఇతడు కూడా ఇశాయేలు వారు పాపం
చెయయ్డానికికారకు న నెబాతు కొడుకుయరొబాము చేసినపాపాలు
విడిచిపెటట్కుండా వాటినే అనుసరించి యెహోవా దృషిట్లో చెడుతనం
జరిగించాడు. 25 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా గతేహ్పెరు
ఊరివా న అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడు యోనా అనే పవక
దావ్రా చెపిప్న మాట చొపుప్న ఇతడు హమాతుకు వెళేళ్ దారి
మొదలుకుని అరాబాసముదం వరకూ ఇశాయేలువాళళ్ సరిహదుద్ ను
మళీళ్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

26దాసులుగాని, సవ్తంతులుగాని, ఇశాయేలు వాళల్కు సహాయం
చెయయ్డానికి ఎవవ్రూ లేరు. 27 కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలు వారు
పడిన బాధ ఎంతో ఘోర నదిగా ఎంచాడు. ఇశాయేలు అనే పేరు
ఆకాశం కింద నుంచి తుడిచి వేయనని యెహోవా చెపాప్డు గనుక
యెహోయాషు కొడుకు యరొబాము దావ్రావాళళ్ను ర ంచాడు.

28 యరొబాము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన
దానంతటి గురించి, అతని పరాకమం గురించి, అతడు చేసిన
యుదధ్ం గురించి, దమసుక్ పటట్ణానిన్, యూదావాళల్కు ఉనన్
హమాతు పటట్ణానిన్ ఇశాయేలు కోసం అతడు మళీళ్ జయించిన
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సంగతిని గురించి, ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
29 యరొబాము తన పూరీవ్కు న ఇశాయేలు రాజులతోబాటు
చనిపోయిన తరువాత అతని కొడుకు జెకరాయ్ అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

15
అజరాయ్యూదారాజు
15:1-7; 2దిన 26:3-4, 21-23

1ఇశాయేలురాజుయరొబాము పరిపాలనలో 23 వ సంవతస్రంలో
యూదారాజు అమజాయ్ కొడుకు అజరాయ్ పరిపాలన ఆరంభించాడు.
2 అతడు 16 సంవతస్రాల వయసుస్లో పరిపాలన ఆరంభించి
యెరూషలేములో 52 సంవతస్రాలు రాజుగా ఉనాన్డు. అతని తలిల్
యెరూషలేము నివాసి యెకొలాయ్. 3 ఇతడు తన తండి అమజాయ్
చేసినటుట్ చేసియెహోవాదృషిట్లో నీతిగా పవరించాడు.

4అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లాలనుమాతం నాశనం చెయయ్లేదు.
ఉనన్త సథ్లాలోల్ పజలు ఇంకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ నే
ఉనాన్రు. 5యెహోవా ఈ రాజును దెబబ్ కొటిట్న కారణంగా అతడు
చనిపోయేవరకూ కుషుట్ రోగిగాఉంటూవేరుగాఒకభవనంలోనివాసం
ఉనాన్డు గనుకయువరాజుయోతాముపటట్ణంమీదఅధికారిగాదేశ
పజలకు నాయ్యం తీరేచ్ వాడిగా ఉనాన్డు.

6 అజరాయ్ చేసిన పనుల గురించి, అతడు చేసిన దానంతటి
గురించి యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 7 అజరాయ్
చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ తన పూరీవ్కులతోబాటు దావీదు
పటట్ణంలో తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్న తరువాత అతని
కొడుకుయోతాము అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న జెకరాయ్
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8 యూదారాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 38 వ సంవతస్రంలో
యరొబాము కొడుకు జెకరాయ్ షోమోనులో ఇశాయేలు వాళళ్ను ఆరు
నెలలు పరిపాలించాడు. 9 ఇతడు ఇశాయేలు వారు పాపం
చెయయ్డానికికారకు న నెబాతు కొడుకుయరొబాము చేసినపాపాలు
విడిచిపెటట్కుండా వాటినే అనుసరిసూత్ , తన పూరివ్కులు చేసినటేట్
తానూయెహోవాదృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు.

10 యాబేషు కొడుకు షలూల్ ము అతని మీద కుటచేసి, పజలు
చూసూత్ ఉండగాఅతనిమీదదాడిచేసిఅతనిన్చంపిఅతనిసాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు. 11జెకరాయ్ చేసిన పనులు గురించి ఇశాయేలు రాజుల
చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 12 నీ కొడుకులు నాలుగో తరం వరకూ
ఇశాయేలు సింహాసనం మీద కూరుచ్ంటారని యెహోవా యెహ తో
చెపిప్నమాట పకారం ఇది జరిగింది.

ఇశాయేలు రా న షలూల్ ము
13 యూదారాజు ఉజిజ్యా పరిపాలనలో 39 వ సంవతస్రంలో

యాబేషు కొడుకు షలూల్ ము పరిపాలన ఆరంభించి, షోమోనులో
నెల రోజులు ఏలాడు. 14 గాదీ కొడుకు మెనహేము తిరాస్లో
నుంచి బయలుదేరిషోమోనునకు వచిచ్ షోమోనులోఉండేయాబేషు
కొడుకు షలూల్ ము మీద దాడి చేసి అతనిన్ చంపి అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

15 షలూల్ ము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన
కుట గురించి, ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
16 మెనహేము వచిచ్నపుప్డు తిపస్హ పటట్ణం వారు తమ
తలుపులు తెరవలేదు గనుక అతడు వాళళ్ందరీన్ హతం చేసి,
తిరాస్నూ దాని చుటూట్ ఉనన్ గామాలనిన్టినీ దోచుకుని అకక్డ ఉనన్
గరభ్వతుల గరాభ్లు కతిత్తో చీరివేశాడు.

ఇశాయేలు రా నమెనహేము
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17 యూదారాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 39 వ సంవతస్రంలో
గాదీ కొడుకు మెనహేము ఇశాయేలు వాళళ్ను ఏలడం ఆరంభించి
షోమోనులో 10 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 18 ఇతడు కూడా తన
కాలమంతాఇశాయేలువారుపాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు
కొడుకు యరొబాము చేసిన పాపాలను విడిచిపెటట్కుండా వాటినే
అనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు.

19 అషూష్ రు రాజు పూలు ఇశాయేలు దేశం మీదికి దండెతిత్
వచిచ్నపుప్డు, మెనహేము, తన రాజయ్ం నిలిచి ఉండేలా పూలుతో
సంధి చేసుకోవాలని పూలుకు 2,000 మణుగుల వెండి ఇచాచ్డు.
20 మెనహేము, ఇశాయేలులో ధనవంతు న గొపప్వాళళ్లోల్ పతి
మనిషి దగగ్ర 50 తులాల వెండి* వసూలు చేసి ఈ ధనానిన్ అషూష్ రు
రాజుకు ఇచాచ్డు గనుక అషూష్ రురాజు దేశానిన్ విడిచి వెళిల్పోయాడు.

21 మెనహేము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన
దానంతటి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
22మెనహేముతనపూరీవ్కులతోబాటుతానూచనిపోయినతరువాత
అతని కొడుకు పెకహాయ్ అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న పెకహాయ్
23 యూదారాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 50 వ సంవతస్రంలో

మెనహేము కొడుకు పెకహాయ్షోమోనులోఇశాయేలువాళళ్ను ఏలడం
ఆరంభించి రెండు సంవతస్రాలు ఏలాడు. 24 ఇతడు కూడా తన
కాలమంతాఇశాయేలువారుపాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు
కొడుకు యరొబాము చేసిన పాపాలను విడిచి పెటట్కుండా వాటినే
అనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు.

25 ఇతని కింద ఉనన్ అధిపతీ రెమలాయ్ కొడుకూ అయిన
పెకహ కుట చేసి, తన దగగ్రునన్ 50 మంది గిలాదు వారితోనూ,
అరోగ్ బుతోనూ, అరీహేనుతోనూ చేతులు కలిపి షోమోనులో ఉనన్

* 15:20 15:20 50 తులాల వెండి 570గాము
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రాజ నగరులోని అంతఃపురంలో పెకహాయ్ను చంపి, అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు. 26పెకహాయ్చేసినఇతరపనుల గురించి,అతడుచేసిన
దానంతటి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.

ఇశాయేలు రా న పెకహ
27 యూదా రాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 52 వ సంవతస్రంలో

రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ షోమోనులో ఇశాయేలును ఏలడం
ఆరంభించి 20 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 28 ఇతడు కూడా తన
కాలమంతాఇశాయేలువారుపాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు
కొడుకు యరొబాము చేసిన పాపాలను విడిచి పెటట్కుండా వాటినే
అనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు.

29 ఇశాయేలు రాజు పెకహ రోజులోల్ అషూష్ రు రాజు తిగల్తు
పిలేసెరు వచిచ్ ఈయోను పటట్ణానిన్, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణానిన్,
యానోయహ పటట్ణానిన్, కెదెషు పటట్ణానిన్, హాసోరు పటట్ణానిన్,
గిలాదు పాంతానిన్, గలిలయ పాంతానిన్, నఫాత్ లీ పాంతమంతా
చెరపటుట్ కుని అకక్డ ఉనన్వాళళ్ను అషూష్ రు దేశానికి బందీలుగా
తీసుకు పోయాడు. 30అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు, రెమలాయ్ కొడుకు
అయిన పెకహ మీద ఏలా కొడుకు హోషేయ కుట చేసి, అతని
దాడి చేసి చంపి అతని సాథ్ నంలో తాను రాజయాయ్డు. ఇది యూదా
రాజుఉజిజ్యాకొడుకుయోతాముపరిపాలనలో 20వసంవతస్రంలో
జరిగింది. 31 పెకహ చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన
దానంతటి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.

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

32 ఇశాయేలు రాజు, రెమలాయ్ కొడుకు అయిన పెకహ
పరిపాలనలో రెండో సంవతస్రంలో యూదా రాజు ఉజిజ్యా కొడుకు
యోతాము పరిపాలన ఆరంభించాడు. 33అతడు 25 సంవతస్రాల
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వయసుస్లో యెరూషలేములో రా 16 సంవతస్రాలు ఏలాడు.
అతని తలిల్ సాదోకు కూతురుయెరూషా.

34ఇతడుయెహోవాదృషిట్లో నీతిగాపవరించి తనతండిఉజిజ్యా
ఆదరాశ్నిన్ పూరిగా అనుసరించాడు. 35 అయినా ఉనన్త సథ్లాలను
కూలిచ్వేయలేదు. పజలు ఉనన్త సథ్లాలోల్ ఇంకా బలులు అరిప్సూత్
ధూపం వేసూత్ నే ఉనాన్రు. ఇతడు యెహోవా మందిరానికి ఉనన్
ఎతత్యిన దావ్రానిన్ కటిట్ంచాడు. 36యోతాము చేసిన ఇతర పనుల
గురించి, అతడు చేసిన దానంతటి గురించి యూదా రాజుల చరిత
గంథంలో రాసి ఉంది.

37 ఆ కాలంలో యెహోవా సిరియా రాజు రెజీనునూ, రెమలాయ్
కొడుకు పెకహ నూయూదాదేశంమీదికిపంపించడంఆరంభించాడు.
38యోతాము తనపూరీవ్కులతోబాటు చనిపోగా,అతనిపూరీవ్కుడు
దావీదు పటట్ణంలో అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. అతని
కొడుకు ఆహాజు అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

16
యూదారా న ఆహాజు

1 రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ పరిపాలనలో 17 వ సంవతస్రంలో
యూదారాజుయోతాముకొడుకు ఆహాజుపరిపాలనఆరంభించాడు.
2 ఆహాజు పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు 27 సంవతస్రాల
వయసుస్ ఉండి, యెరూషలేములో 16 సంవతస్రాలు ఏలాడు.
తన పూరివ్కు న దావీదు తన దేవు న యెహోవా దృషిట్లో
నీతిగా పవరించినటుట్ అతడు పవరించకుండా ఇశాయేలు రాజులు
పవరించినటుట్ పవరించాడు.

3 అతడు, ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలవలేకుండా యెహోవా
వెళల్గొటిట్నజాతులు చేసినహేయ నపనులు చేసూత్ ,తనకొడుకును
దహన బలిగా అరిప్ంచాడు. 4ఇంకా అతడు ఉనన్త సథ్లాలోల్ , కొండల
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మీద, అనిన్ రకాల పచచ్ని వృ ల కింద, బలులు అరిప్సూత్ , ధూపం
వేసూత్ వచాచ్డు.

5సిరియారాజురెజీను, ఇశాయేలు రాజు రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ
యెరూషలేము మీదికి యుదాధ్ నికి వచిచ్, అకక్డ ఉనన్ ఆహాజును,
పటట్ణానీన్ చుటుట్ ముటాట్ రు గాని అతనిన్ జయించలేక పోయారు. 6ఆ
కాలంలోసిరియారాజురెజీనుఏలతునుమళీళ్పటుట్ కునిసిరియనుల
వశం చేసి, ఏలతులోనుంచి యూదా వాళళ్ను వెళల్గొటిట్నపుప్డు
సిరియనులు ఏలతు పటట్ణానికి వచిచ్ నివాసం ఉనాన్రు. ఈ రోజు
వరకూ వారు అకక్డే ఉనాన్రు.

7 ఇది ఇలా ఉండగా ఆహాజుయెహోవామందిర సంబంధ నవీ,
రాజనగరు సంబంధ నవీ అయిన సామానులోల్ కనబడిన వెండి
బంగారాలను తీసుకుని అషూష్ రు రాజుకు కానుకగా పంపి, 8 “నేను
నీ సేవకుణిణ్ , నీ కొడుకులాంటి వాణిణ్ గనుక నీవు వచిచ్, నా మీద
దండెతిత్న సిరియా రాజు చేతిలో నుంచి, ఇశాయేలురాజు చేతిలో
నుంచి ననున్ ర ంచాలి” అని అషూష్ రు రాజు తిగల్తు పిలేసెరు
దగగ్రికి వారాహరులను పంపాడు. 9 అషూష్ రు రాజు అతని మాట
అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణం మీదదాడి చేసిదానిన్ చెర పటుట్ కుని,
రెజీనును హతం చేసి ఆ పజలను కీరు పటట్ణానికి బందీలుగా
తీసుకుని వెళాళ్డు.

10 రా న ఆహాజు అషూష్ రు రాజు తిగల్తు పిలేసెరును
కలుసుకోడానికి దమసుక్ పటట్ణానికి వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణంలో
ఒక బలిపీఠానిన్ చూసి, దాని పోలిక, నమూనా, దాని పనితనం
అంతా యాజకు న ఊరియాకు పంపాడు. 11 యాజకు న
ఊరియాఆహాజురాజుదమసుక్ పటట్ణం నుంచి పంపిన నమూనాకు
సరిపడిన బలిపీఠం ఒకటి కటిట్ంచి, రా న ఆహాజు దమసుక్ నుంచి
తిరిగి రాకముందే దానిన్ ఏరాప్టు చేశాడు. 12 అపుప్డు రాజు
దమసుక్ నుంచి వచిచ్ బలిపీఠానిన్ చూసి, ఆ బలిపీఠం సమీపించి,
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ఎకిక్, 13 దహన బలి, వేదయ్ం అరిప్ంచి, పానారప్ణం చేసి, తాను
అరిప్ంచిన సమాధానబలి పశువుల రకానిన్ దాని మీద చలాల్ డు.
14 ఇంకా, యెహోవా సనిన్ధిలో ఉనన్ ఇతత్డి బలివేదికను మందిరం
ముందునన్ సథ్లం నుంచి, అంటే, తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠానికీ,
యెహోవా మందిరానికీ మధయ్ నుంచి తొలగించి, తాను కటిట్ంచిన
దానికి ఉతత్రం పుదానిన్ ఉంచాడు.

15 అపుప్డు ఆహాజు రాజు యాజకు న ఊరియాకు ఆజాఞ్ పిసూత్
“ఈ పెదద్ బలిపీఠం మీద ఉదయం అరిప్ంచే దహనబలులూ,
సాయంతం అరిప్ంచే వేదాయ్లూ రాజు చేసే దహనబలి, వేదాయ్లూ,
దేశపు పజలందరూ అరిప్ంచే దహనబలులు, వేదాయ్లూ,
పానారప్ణలూ ఇంకా ఏ దహనబలి జరిగినా,అబలి పశువుల రకానిన్
దాని మీదే చలాల్ లి. అయితే, నేను దేవుణిణ్ సహాయం అడగడానికి
ఈ ఇతత్డి బలిపీఠం ఉండాలి” అనాన్డు. 16యాజకు న ఊరియా
ఆహాజురాజుఆజఞ్ పకారం అంతా చేశాడు.

17 ఇంకా, ఆహాజు రాజు కదిలే పీట మీది నుండి తొటిట్ని పకక్న
ఉండే పలకలను తీయించాడు. కంచు ఎదుద్ ల మీదఉనన్ గంగాళానిన్
దింపి,రాతిఅరుగుమీదదానిన్ఉంచాడు. 18ఇంకాఅతడు అషూష్ రు
రాజుకు భయపడి విశాంతి దినం ఆచరణ కోసం మందిరంలో కటిట్
ఉనన్ మంటపానిన్, రాజు పాంగణంలోనుంచి వెళేళ్ దారిని యెహోవా
మందిరం నుంచి తీసేశాడు.

19 ఆహాజు చేసిన ఇతర పనుల గురించి యూదా రాజుల
చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 20 ఆహాజు తన పూరీవ్కులతోబాటు
చనిపోయినపుప్డు దావీదు పటట్ణంలో తన పితరుల సమాధిలో
అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు హిజిక్యా అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

17
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ఇశాయేలు చివరి రాజుహోషేయ
17:3-7; 2రాజులు 18:9-12

1యూదారాజు ఆహాజు పరిపాలనలో 12 వ సంవతస్రంలో ఏలా
కొడుకు హోషేయ షోమోనులో ఇశాయేలును ఏలడం ఆరంభించి,
తొమిమ్ది సంవతస్రాలు ఏలాడు. 2 అతడు తన పూరివ్కు న
ఇశాయేలు రాజులు చేసినంత చెడుతనం చెయయ్కపోయినా,
యెహోవా దృషిట్లో చెడుతనమే జరిగించాడు. 3 అతని మీద
అషూష్ రురాజు షలమ్నేసెరు యుదాధ్ నికి రాగా, హోషేయ అతనికి
దాసోహ కపప్ం కటేట్వాడిగా అయాయ్డు.

4 అతడు ఐగుపు రాజు సో దగగ్రికి వారాహరులను పంపి,
ఇంత వరకూ తాను పతి సంవతస్రం చేసుత్ నన్టుట్ అషూష్ రు రాజుకు
కపప్ం కటట్డం ఆపి వేశాడు. హోషేయ చేసిన కుట అషూష్ రు
రాజు తెలుసుకుని అతనికి సంకెళల్ వేయించి దు చేశాడు.
5అషూష్ రురాజు దేశమంతటి మీదకీ, షోమోను మీదకీ వచిచ్ మూడు
సంవతస్రాలుషోమోనునుముటట్డించాడు. 6హోషేయపరిపాలనలో
తొమిమ్దో సంవతస్రంలో అషూష్ రు రాజు షోమోను పటట్ణానిన్ చెరపటిట్
ఇశాయేలు వాళళ్ను అషూష్ రు దేశంలోకి బందీలుగా తీసుకువెళాళ్డు.
గోజాను నది దగగ్ర ఉనన్ హాలహ , హాబోరు అనే చోటా, మాదీయుల
పటట్ణాలోల్ నూ వాళళ్ను ఉంచాడు.

పాపం ఇశాయేలు పతనానికి, చెరకు కారణం
7 ఎందుకంటే, ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలో నుంచీ, ఐగుపు

రాజు ఫరో బలం నుంచీ, తమను విడిపించిన తమ దేవు న
యెహోవా దృషిట్లో పాపం చేసి ఇతర దేవుడు పటల్ భయభకులు
కనపరిచారు. 8 తమ ఎదుట నిలవ లేకుండా యెహోవా వెళల్గొటిట్న
పజల కటుట్ బాటూల్ , ఇశాయేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటుట్ బాటూల్
పాటిసూత్ ఉనాన్రు.
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9ఇంకాఇశాయేలువారు తమదేవు నయెహోవాకు వయ్తిరేక న
పనులు రహసయ్ంగా చేసూత్ , తమ పటట్ణాలనిన్టిలో బురుజుల
మీదా పాకారాల మీదా పూజా సథ్లాలు కటుట్ కునాన్రు. 10 ఎతత్యిన
కొండలనిన్టి మీదా, పతి పచచ్ని చెటుట్ కిందా విగహాలు నిలబెటిట్
దేవతా సత్ంభాలు కటిట్ంచారు. 11 తమ యెదుట నిలబడకుండా
యెహోవావెళల్గొటిట్న పజల ఆచారాల పకారం ఉనన్త సథ్లాలోల్ ధూపం
వేసూత్ , దురామ్రగ్ంగా పవరించి యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారు.
12 “చెయయ్కూడదు” అని వేటి గురించి యెహోవా తమకు
ఆజాఞ్ పించాడోవాటినే చేసూత్ పూజిసూత్ ఉనాన్రు.

13 “అయినా మీ గోపురాలను విడిచిపెటిట్ , నేను మీ పితరులకు
ఆజాఞ్ పించి, నా సేవకు న పవకల దావ్రా మీకు అపప్గించిన
ధరమ్శాసంలో ఉనన్ నా ఆజఞ్లు, కటట్డలు ఆచరించండి” అని
పవకలందరి దావ్రానూ, దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రానూ యెహోవా ఇశాయేలు
వాళళ్కూ,యూదావాళళ్కూ సాకష్ ం పలికించాడు.

14 అయినా వారు వినలేదు. తమ దేవు న యెహోవాకు
నమమ్కంగా లేని తమ పూరివ్కుల వలే వారు కూడా తలబిరుసుగా
ఉనాన్రు. 15వారు ఆయన కటట్డలనూ, తమ పితరులతో ఆయన
చేసిన నిబంధననూ, ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసానీన్
విడిచి పెటిట్ వయ్రథ్ న వాటిని చేశారు. “వాళళ్ ఆచారాల పకారం
మీరు చెయయ్కూడదు” అని యెహోవా ఎవరి గురించి అయితే
తమకు చెపాప్డో తమ చుటూట్ ఉనన్ ఆ పజల ఆచారాలనే వారు
అనుసరించారు.

16 వారు తమ దేవు న యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టినీ
అనుసరించకుండా రెండు దూడల పోత విగహాలను చేసి
దేవతాసత్ంభాలు నిలబెటిట్ , నకష్తాలనూ, బయలు దేవుణిణ్
పూజించారు. 17 ఇంకా, తమ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ దహన
బలులుగా అరిప్ంచి, భూత దయ్ం, మంతాలు, అలవాటు చేసుకుని
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యెహోవా దృషిట్లో చెడుతనం చెయయ్డానికి తముమ్ను తాము
అముమ్కుని, ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచారు. 18 కాబటిట్ యెహోవా
ఇశాయేలు వాళళ్ మీద చాలా కోపంతో తన ఎదుట నుంచి వాళళ్ను
వెళల్గొటాట్ డు గనుకయూదాగోతంతపప్ ఇంక ఏగోతమూమిగలలేదు.

19 అయితే యూదా వారు కూడా తమ దేవు న యెహోవా
ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్ ఇశాయేలు వారు పెటుట్ కొనన్ కటట్డలనే
అనుసరించారు. 20 అపుప్డు యెహోవా ఇశాయేలు వంశసుథ్ లను
తృణీకరించి, వాళళ్ను బాధపెటిట్ , దోపిడీగాళళ్ చేతికి అపప్గించి,
వాళళ్ను తన ఎదుట నుంచి వెళల్గొటాట్ డు.

21 ఆయన ఇశాయేలు* గోతాలను దావీదు సంతానం† నుంచి
విడగొటిట్నపుప్డు వారు నెబాతు కొడుకు యరొబామును రాజుగా
చేసుకునాన్రు. యరొబాము ఇశాయేలు వారు యెహోవాను
అనుసరించకుండా, వారు ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేసేలా చేసి,
ఘోర న పాపం చెయయ్డానికి కారకుడయాయ్డు. 22 ఇశాయేలు
వారు యరొబాము చేసిన పాపాలోల్ దేనీన్ విడిచిపెటట్కుండా వాటిని
అనుసరిసూత్ నే ఉనాన్రు. 23తన సేవకు న పవకలదావ్రాయెహోవా
చెపిప్న మాట పకారం ఆయన ఇశాయేలు వాళళ్ను తన ఎదుట
నుంచి వెళళ్గొటాట్ డు. అందువలల్ వారు తమసవ్దేశం నుంచిఅషూష్ రు
దేశానికిబందీలుగావెళాళ్రు. ఈరోజువరకూవారు అకక్డేఉనాన్రు.

పరదేశులు ఇశాయేలోల్ కాపురం ఉనాన్రు
24 అషూష్ రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు,

సెపరవ్యీము అనే తన దేశాలోల్ నుంచి మనుషులను రపిప్ంచి,
ఇశాయేలు వాళల్కు బదులుగా షోమోను పటట్ణాలోల్ వాళళ్ను
ఉంచాడు. వారు షోమోను పాంతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని, ఆ
పటట్ణాలోల్ కాపురం ఉనాన్రు. 25 అయితే వారు అలా ఉండడం
ఆరంభించినపుప్డు వారు యెహోవా పటల్ భయభకులు లేని వారు

* 17:21 17:21 ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్ం † 17:21 17:21 దావీదు సంతానం
ద ణ రాజయ్ం
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గనుకయెహోవావాళళ్మధయ్కు సింహాలను పంపాడు. అవివాళళ్లోల్
కొంతమందిని చంపాయి. 26 అపుప్డు వారు “మీరు పటుట్ కొనన్
షోమోను పటట్ణాలోల్ మీరు ఉంచిన పజలకు ఆ దేశపు దేవుని
ఆచారాలు తెలియదు గనక ఆయన సింహాలను పంపించాడు.
ఇశాయేలు దేవుని ఆచారాలు వాళల్కు తెలియని కారణంగా సింహాలు
వాళళ్ను చంపుతునాన్యి” అని అషూష్ రు రాజుతో చెపాప్రు.

27 అషూష్ రు రాజు “అకక్డ నుంచి తెచిచ్న యాజకులోల్ ఒకణిణ్
మీరు అకక్డికి తీసుకెళళ్ండి. అతడు అకక్డికి వెళిల్ కాపురం
ఉండి, ఆ దేశపు దేవుని ఆచారాలను వాళల్కు నేరాప్లి” అని
ఆజాఞ్ పించాడు. 28అపుప్డుషోమోనులోనుంచివారు పటుట్ కు వచిచ్న
యాజకులోల్ ఒకడు వచిచ్ బేతేలుఊళోళ్కాపురంఉండియెహోవాపటల్
భయభకులుగా ఉండవలసిన విధానానిన్ వాళల్కు బోధించాడు.

29అయితే కొంతమంది పజలు తమ సొంత దేవుళళ్ను పెటుట్ కుని
షోమోనీయులు కటుట్ కొనన్ ఉనన్త సథ్లాల మందిరాలోల్ వాటిని
ఉంచుకునాన్రు. ఇంకా, వారు తమ తమ పటట్ణాలోల్ తమ కోసం
దేవుళళ్ను తయారు చేసుకునాన్రు. 30 బబులోను వారు సుకోక్
తు బెనోతు దేవుణిణ్ , కూతా వారు నెరగ్లు దేవుణిణ్ , హమాతు వారు
అషీమా దేవుణిణ్ , 31 ఆవీయులు నిబహ్జు దేవుణిణ్ , తరాకు దేవుణిణ్ ,
ఎవరి దేవుళళ్ను వారు పెటుట్ కుంటూ ఉనాన్రు. సెపరీవ్యులు తమ
పిలల్లను ఆదమెమ్లెకు, అనెమెమ్లెకు అనే సెపరవ్యీము దేవుళళ్కు
అగిన్లో బలిగా అరిప్సూత్ ఉనాన్రు.

32 ఆ పజలు యెహోవాను కూడా పూజించారు. ఉనన్త సథ్లాలోల్
సామానుయ్లోల్ కొంతమందిని యాజకులుగా చేసుకునాన్రు. అ
యాజకులు పజల పకష్ంగా ఆ ఉనన్త సథ్లాలోల్ కటిట్న మందిరాలోల్
బలులు అరిప్సూత్ ఉనాన్రు. 33 ఈ విధంగా వారు యెహోవా పటల్
భయభకులు చూపుతూనే,తాముఏపజలోల్ నుంచి వచాచ్రోఆపజల
ఆచారాల పకారం తమ దేవుళళ్ను కూడాపూజిసూత్ ఉనాన్రు.
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34ఈరోజువరకూతమపూరావ్చారాలపకారంవారు చేసుత్ నాన్రు.
ఇశాయేలు అని పేరు పెటిట్న యాకోబు సంతానం, యెహోవా పటల్
భయభకులు చూపలేదు. ఆయన ఆజాఞ్ పించిన కటట్డలు గాని,
విధులు గాని, ధరమ్శాసం గాని, ఆజఞ్లోల్ దేనినీ గానీ అనుసరించలేదు.
35 ఆయన ఎవరితో తే నిబంధన చేసి “మీరు ఇతర దేవుళళ్కు
భయపడకూడదు. వాటికి మొకక్కూడదు. పూజ చేయకూడదు.
బలులు అరిప్ంచకూడదు. 36ఎవ తేమిమమ్లిన్ ఐగుపు దేశం నుంచి
గొపప్ బలపభావాలతో చాచిన తన బహ వుతో బయటికి తెచాచ్డో
ఆయనేన్ మీరు పూజించాలి. ఆయనకేమొకాక్లి. ఆయనకే బలులు
అరిప్ంచాలి. 37 శాశవ్తంగా మోషే మీకు రాసి ఇచిచ్న కటట్డలు,
విధులు, అంటే ధరమ్శాసం, ఆజఞ్లు, అనీన్ మీరు పాటించాలి. ఇతర
దేవుళళ్కు భయపడ కూడదు. 38 నేను మీతో చేసిన నిబంధన
మరిచ్పోకుండా, ఇతరదేవుళళ్నుపూజించకుండాఉండాలి. 39మీరు
భయభకులు చూపవలసింది యెహోవా దేవుని నే. ఆయన మీ
శతువులబలం నుండిమిమమ్లిన్ ర సాత్ డు”అనియెహోవాచెపాప్డు.

40 అయినా వారు ఆయన మాట వినకుండా తాము గతంలో
చేసినటేట్ చేశారు. 41 ఆ పజలు ఆ విధంగా యెహోవా పటల్ భయ
భకులు కలిగి ఉంటూనే, తమ చెకిక్న విగహాలను కూడా పూజిసూత్
వచాచ్రు. వారి పిలల్లూ, పిలల్ల పిలల్లూ అలానే చేశారు. వారి
పూరివ్కులు చేసినటేట్ ఈ రోజు వరకూ చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

18
యూదారా నహిజిక్యా
18:2-4; 2దిన 29:1-2; 31:1
18:5-7; 2దిన 31:20-21
18:9-12; 2రాజులు 17:3-7

1 ఇశాయేలు రాజు, ఏలా కొడుకు హోషేయ పరిపాలనలో మూడో
సంవతస్రంలో యూదా రాజు ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా ఏలడం
ఆరంభించాడు. 2 అతడు 25 సంవతస్రాల వయసుస్లో ఏలడం
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ఆరంభించి, యెరూషలేములో 29 సంవతస్రాలు ఏలాడు. అతని
తలిల్ పేరు అబీ. ఆమె జెకరాయ్ కూతురు. 3అతడు తనపూరివ్కు న
దావీదు ఆదరాశ్నిన్ అనుసరించి,యెహోవాదృషిట్లో ఏది స నదోఅది
చేశాడు.

4 ఉనన్త సథ్లాలను తొలగించి, విగహాలను పగలగొటిట్ , దేవతా
సత్ంభాలను పడగొటాట్ డు. మోషే చేసిన ఇతత్డి సరాప్నిన్ ముకక్లు
ముకక్లు చేశాడు. దానికి ఇశాయేలీయులు “నెహ షాట్ ను*” అని
పేరు పెటిట్ , దానికి ధూపం వేసేవారు. 5 అతడు ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవాలో విశావ్సం ఉంచినవాడు. అతని తరువాత
వచిచ్న యూదా రాజులోల్ నా, అతని పూరివ్కు న రాజులోల్ నా
అతనితో సమానుడు ఒకక్డూ లేడు.

6 అతడు యెహోవాకు నమమ్కంగా ఉండి, ఆయనున్
వెంబడించడంలో వెనుతిరగకుండా, ఆయన మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన
ఆజఞ్లనీన్ పాటిసూత్ ఉనాన్డు. 7 కాబటిట్ , యెహోవా అతనికి తోడుగా
ఉనాన్డు. తాను వెళిల్న పతిచోటాఅతడు జయంపొందాడు. అతడు
అషూష్ రు రాజుకు లోబడలేదు. అతని మీద తిరగబడాడ్ డు. 8 ఇంకా
గాజా పటట్ణం, దాని సరిహదుద్ ల వరకూ బురుజులనుండి పాకారాల
వరకూ ఫిలిషీయుల దాడి చేశాడు.

9 రా న హిజిక్యా పరిపాలనలో నాలుగో సంవతస్రంలో,
ఇశాయేలు రాజు ఏలా కొడుకు హోషేయ పరిపాలనలో ఏడో
సంవతస్రంలో, అషూష్ రురాజు షలమ్నేసెరు షోమోను పటట్ణం
దండెతిత్ దానిన్ చుటుట్ ముటాట్ డు. 10 మూడు సంవతస్రాలకు
అషూష్ రీయులు దానిన్ చేజికిక్ంచుకునాన్రు. హిజిక్యా పరిపాలనలో
ఆరో సంవతస్రంలో, ఇశాయేలు రాజు హోషేయ పరిపాలనలో
తొమిమ్దో సంవతస్రంలోషోమోను పటట్ణం శతువులవశం అయియ్ంది.

11 ఇశాయేలు వారు తమ దేవు న యెహోవా చెపిప్న మాట
వినకుండా ఆయన నిబంధనకూ, ఆయన సేవకు న మోషే

* 18:4 18:4 నెహ షాట్ ను ఇతత్డి సరాప్ము
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ఆజాఞ్ పించిన దానంతటికీ లోబడలేదు. వాటిని అతికమించారు.
12 అషూష్ రు రాజు ఇశాయేలు వాళళ్ను అషూష్ రు దేశానికి తీసుకెళిళ్,
గోజాను నది దగగ్ర ఉనన్ హాలహ , హాబోరు అనే పటట్ణాలోల్ ,
మాదీయుల పటట్ణాలోల్ వాళళ్ను ఉంచాడు.

సనెహ్రీబుయూదా దేశం దండెతత్డం
13 హిజిక్యా రాజు పరిపాలనలో 14 వ సంవతస్రంలో

అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు యూదా దేశంలో ఉనన్ పాకారాలునన్
పటాట్ ణాలనిన్టి మీద దాడి చేసి వాటిని చేజికిక్ంచుకునాన్డు.
14 యూదారాజు హిజిక్యా, లాకీషు పటట్ణంలో ఉనన్ అషూష్ రు
రాజు దగగ్రికి వారాహరులను పంపి “నావలల్ తపుప్ జరిగింది.
నా దగగ్ర నుంచి నీవు వెనకిక్ వెళిళ్పోతే నీవు నా మీద మోపిన
దానిన్ నేను భరిసాత్ ను” అని వార పంపించాడు. అషూష్ రురాజు
600 మణుగుల వెండి, 60 మణుగుల బంగారం యూదా రాజు
హిజిక్యాచెలిల్ంచాలని విధించాడు. 15కాబటిట్ హిజిక్యాయెహోవా
మందిరంలో, రాజనగరంలో, వసుత్ వుల రూపంలో ఉనన్ వెండి అంతా
అతనికి ఇచేచ్శాడు.

16 ఇంకా ఆ కాలంలో హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్
బంగారం,తాను కటిట్ంచిన సత్ంభాలకునన్ బంగారం తీయించిఅషూష్ రు
రాజుకిచాచ్డు.

సనెహ్రీబు నయ్ంయెరూషలేము న దాడి
17కాని,అషూష్ రు రాజుతరాను, రబాస్రీసు, రబాష్ కేనులను లాకీషు

పటట్ణం నుంచి యెరూషలేములో ఉనన్ హిజిక్యా రాజు కి పెదద్
నయ్ంతో పంపాడు. వారు యెరూషలేము దండెతిత్ చాకిరేవు
మారగ్ంలో ఉనన్ మెరక కొలను కాలవ దగగ్ర పవేశించి, అకక్డ ఉండి
రాజును పిలిపించాడు. 18హిలీక్యాకొడుకూ, గృహ నిరావ్హకుడూ
అయిన ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్, రాజయ్ లేఖనాల అధికారి అయిన
ఆసాపు కొడుకుయోవాహ వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్రు.
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19 అపుప్డు రబాష్ కే వాళళ్తో అషూష్ రురాజు హిజిక్యాతో
చెపప్మనన్ది ఈ విధంగా వినిపించాడు. “నీకునన్ ఈ రాయ్నికి
ఆధారం ఏంటి? 20 యుదధ్ం విషయంలో నీ ఆలోచన, నీ బలం
అనీన్ వటిట్ మాటలే. నా మీద తిరుగుబాటు చెయయ్డానికి నీకు
రయ్ం ఇచిచ్ంది ఎవరు? 21 నలిగిన రెలుల్ లాంటి ఈ ఐగుపును
నముమ్కుంటునాన్వు. కాని, ఎవ నా దాని మీద ఆనుకుంటే అది
అతని చేతికి గుచుచ్కుని లోపలికి దిగుతుంది. అతనిన్ నముమ్కునన్
వాళళ్ందరికీ ఐగుపురాజు ఫరో అలాంటివాడే.

22 మా దేవుడు యెహోవాను మేము నముమ్కుంటునాన్ము, అని
ఒకవేళ మీరు నాతో చెపాత్ రేమో. యెరూషలేములో ఉనన్ ఈ
బలిపీఠం దగగ్ర మాతమే మీరు నమసాక్రం చెయాయ్లని యూదా
వాళళ్కూ, యెరూషలేము వాళళ్కూ ఆజఞ్ ఇచిచ్, హిజిక్యా ఎవరి
ఉనన్త సథ్లాలూ, బలిపీఠాలూ పడగొటాట్ డో ఆయనే గదా యెహోవా?
23 కాబటిట్ , నా యజమాని అషూష్ రు రాజు పకష్ంగా నినున్ సవాలు
చేసుత్ నాన్ను. చాలినంత మంది రౌతులు నీ దగగ్ర ఉంటే రెండువేల
గురాలు నేను నీకిసాత్ ను.

24అలా ఐతే నీవు నాయజమాని సేవకులోల్ అతి తకుక్వ వా న
ఒకక్ అధిపతి నా ఎలా ఎదిరించగలవు? రథాలూ, రౌతులూ
పంపుతాడని ఐగుపురాజును నీవుఆశయించావుగదా! 25యెహోవా
ఇషట్ం లేకుండానే ఈ దేశం యుదధ్ం చేసి నాశనం చెయయ్డానికి నేను
వచాచ్నా? ‘ఆ దేశం దాడి చేసి నాశనం చెయియ్’ అనియెహోవాయే
నాకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు” అనాన్డు.

26 రబాష్ కేతో హిలీక్యా కొడుకు ఎలాయ్కీము, షెబాన్, యోవాహ
ఇలాఅనాన్రు. “నీ దాసుల నమాకు సిరియాభాష తెలుసు గనుక
ఆ భాషలో మాటాల్ డండి. పాకారాల మీద ఉనన్ పజలకు తెలిసిన
యూదుల భాషలో† దయచేసిమాటాల్ డొదుద్ ” అనాన్రు. 27 రబాష్ కే “ఈ
† 18:26 18:26యూదుల భాషలోహీబూభాషలో
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మాటలు చెపప్డానికి నీ యజమాని దగగ్రకూ, నీ దగగ్రికి మాతమేనా
నా యజమాని ననున్ పంపింది? తవ్రలో మీతో పాటు తమ మలం
తిని తమ మూతం తాగాలిస్న ఈ పాకారాల మీద కూరుచ్నన్ వాళళ్
దగగ్రికి కూడా ననున్ పంపాడు గదా” అని చెపాప్డు.

28 అతడు పెదద్ సవ్రంతో యూదుల భాషలో “మహారా న
అషూష్ రురాజు చెపిప్న మాటలు వినండి. రాజు చెపప్దేమంటే,
29 హిజిక్యా వలల్ మోసపోకండి. నా చేతిలోనుంచి మిమమ్లిన్
విడిపించడానికి అతనికి శకి చాలదు. 30 యెహోవా పేరట
మిమమ్లిన్ నమిమ్ంచి, ‘యెహోవా మనలను విడిపిసాత్ డు, ఈ పటట్ణం
అషూష్ రురాజు చేతికి చికక్దు’ అనిహిజిక్యాచెపునాన్డు.

31 హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరు నమమ్వదుద్ . అషూష్ రురాజు
చెపేప్దేమంటే,నాతో సంధి చేసుకుని మీరు బయటికినా దగగ్రికి వసేత్,
మీలోపతిమనిషీతనసొంతదాకష్చెటుట్ ఫలం,తనఅంజూరపుచెటుట్
ఫలం తింటూ,తనసొంతబావిలోనీళల్ తాగుతాడు. 32ఆతరువాత
మీరు చనిపోకుండా బతికేలా మేము వచిచ్ మీ దేశం లాంటి దేశానికీ,
అంటే గోదుమలు, దా రసం ఉనన్ దేశానికీ, ఆహారం, దాకష్చెటుల్
ఉనన్ దేశానికీ, ఒలీవ నూనె, తేనె ఉనన్ దేశానికీ మిమమ్లిన్ తీసుకు
పోతాము. అకక్డ మీరు సుఖంగా ఉంటారు. కాబటిట్ , యెహోవా
మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డని హిజిక్యామీకు బోధించేమాటలు వినొదుద్ .

33 వివిధ పజల దేవుళల్లో ఎవ నా తమ దేశానిన్ అషూష్ రురాజు
చేతిలోనుంచి విడిపించారా? 34 హమాతు దేవుళ ళ్ ఏమయాయ్రు?
అరాప్దు దేవుళ ళ్ ఏమయాయ్రు? సెపరవ్యీము దేవుళ ళ్
ఏమయాయ్రు? హేన ఇవావ్ అనే వాళళ్ దేవుళ ళ్ ఏమయాయ్రు?
(షోమోను దేశపు) దేవుళ ళ్ మా చేతిలోనుంచి షోమోనును
విడిపించారా? 35 మా చేతిలోనుంచి యెహోవా యెరూషలేమును
విడిపిసాత్ డు అనడానికి, వివిధ దేశాల దేవుళల్లో ఎవ నా తమ
దేశానిన్మా చేతిలోనుంచి విడిపించిన సందరభ్ం ఉందా?” అనాన్డు.
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36 అయితే అతనికి జవాబు ఇవొవ్దద్ని రాజు చెపిప్న కారణంగా
పజలు ఏమాతం మాటాల్ డకుండా మౌనంగా ఉనాన్రు. 37 గృహ
నిరావ్హకు న హిలీక్యా కొడుకు ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్, రాజయ్
లేఖనాల అధిపతి ఆసాపు కొడుకు యోవాహ , బటట్లు చింపుకుని
హిజిక్యాదగగ్రికి వచిచ్, రబాష్ కే పలికినమాటలనీన్ తెలియజేశారు.

19
యెరూషలేము విమోచన గురించియెషయాముందుగాచెపప్డం
19:1-13;యెష 37:1-13

1వాళళ్ నివేదిక హిజిక్యా వినన్పుప్డు, తన బటట్లు చింపుకుని
గోనెపటట్ కటుట్ కుని యెహోవా మందిరానికి వెళాళ్డు. 2 గృహ
నిరావ్హకు న ఎలాయ్కీమునూ, శాసి షెబాన్నూ, యాజకులోల్
పెదద్లనూ, పవక అయిన ఆమోజు కొడుకు యెషయా దగగ్రికి
పంపాడు.

3 వీళ ళ్ గోనెపటట్ కటుట్ కుని అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతనితో
“హిజిక్యా చెపేప్దేమంటే, ఇది కషట్ం, శికష్, దూషణల దినం. పిలల్లు
పుటేట్ సమయం వచిచ్ంది, కాని కనడానికి శకి లేదు. 4 జీవం కలిగిన
దేవుణిణ్ దూషించడానికి అషూష్ రు రా న తన యజమాని పంపిన
రబాష్ కే పలికిన మాటలనీన్ నీ దేవు న యెహోవా ఒకవేళ విని, నీ
దేవు నయెహోవావినన్ ఆమాటలను బటిట్ ఆయనఅషూష్ రురాజును
గదిద్ంచొచుచ్. కాబటిట్ ఇకక్డ మిగిలి ఉనన్ వాళళ్ కోసం నీవు పారథ్న
చెయియ్.”

5 రా న హిజిక్యా సేవకులు యెషయా దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు,
6యెషయావాళళ్తో “మీయజమానికి ఈమాట తెలియజేయండి.
యెహోవా చెపేప్దేమంటే, అషూష్ రురాజు పనివారు ననున్ దూషిసూత్
పలికిన ఆమాటలు నీవు విని భయపడొదుద్ . 7అతనిలో ఒక ఆతమ్ను
నేనుపుటిట్సాత్ ను. అతడు అ వదంతివినితనదేశానికి వెళిళ్పోతాడు.
అతని దేశంలో అతనిన్ కతిత్తో చంపుతారు” అనాన్డు.
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8అషూష్ రురాజులాకీషు పటట్ణానిన్ విడిచి వెళిల్ లిబాన్మీదయుదధ్ం
చేసూత్ ఉనన్పుప్డు, రబాష్ కే వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకునాన్డు. 9అపుప్డు,
కూషురాజు తిరాహ్ కా తన మీద యుదధ్ం చెయయ్డానికి వచాచ్డని
అషూష్ రు రాజు వినాన్డు. అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యా దగగ్రికి
వారాహరులను పంపాడు.

10 “యూదారాజు హిజిక్యాతో ఈ విధంగా చెపప్ండి.
యెరూషలేము అషూష్ రురాజు చేతికి చికక్దు అని చెపిప్ నీవు
నముమ్కొనన్ నీ దేవుడి వలల్ మోసపోవదుద్ . 11 చూడు, అషూష్ రు
రాజులు అనిన్ దేశాలను పూరిగా నాశనం చేసిన సంగతి నీకు
వినబడింది గదా, నీవుమాతం తపిప్ంచుకోగలవా?

12నాపూరివ్కులునాశనంచేసినగోజాను,హారాను, రెజెపుపజలు
గానీ, తెలశాశ్రులో ఉనన్ ఏదెనీయులు గానీ, తమ దేవుళళ్ సాయం
వలల్ తపిప్ంచుకునాన్రా? 13హమాతు రాజుఏమయాయ్డు? అరాప్దు,
సెపరివ్యీము, హేన, ఇవావ్ అనే పటట్ణాల రాజులు ఏమయాయ్రు?”
అనివార పంపాడు.

హిజిక్యాపారథ్న
19:14-19;యెష 37:14-20

14 హిజిక్యా వారాహరుల చేతిలోనుంచి ఆ ఉతత్రం తీసుకుని
చదివి,యెహోవామందిరంలోకి వెళిల్,యెహోవాసనిన్ధిలోదానిన్ విపిప్
పరిచి, 15యెహోవా సనిన్ధిలో పారథ్న చేసూత్ “యెహోవా, కెరూబుల
మధయ్ నివాసం ఉనన్ ఇశాయేలీయుల దేవా, భూమినీ ఆకాశానిన్
సృషిట్ంచిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకంలో ఉనన్ అనిన్ రాజాయ్లకూ
దేవుడవు.

16యెహోవా, ఆలకించు. యెహోవా, కళ ళ్ తెరచి చూడు. సజీవ
దేవుడి న నినున్ దూషించడానికి సనెహ్రీబు పంపినవాడి మాటలు
ఆలకించు. 17 యెహోవా, అషూష్ రురాజులు ఆ పజలను, వాళళ్
దేశాలను పాడు చేసి 18 వాళళ్ దేవుళళ్ను అగిన్లో వేసిన మాట
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నిజమే. ఆ రాజాయ్ల దేవుళ ళ్ నిజ న దేవుళ ళ్ కాదు. అవి
మనుషుల చేసిన కరలు,రాళేల్. కాబటిట్ వారు వాటినినాశనం చేశారు.

19యెహోవా మా దేవా, లోకంలో ఉనన్ మనుషులందరూ నువేవ్
నిజంగా అదివ్తీయ దేవుడ నయెహోవావని తెలుసుకునేలా అతని
చేతిలోనుంచిమమమ్లిన్ ర ంచు” అనాన్డు.

యెషయాహిజిక్యాదగగ్రికి వార పంపడం
19:20-37;యెష 37:21-38
19:35-37; 2దిన 32:20-21

20 అపుప్డు ఆమోజు కొడుకు యెషయా హిజిక్యా దగగ్రికి
వార పంపుతూ “ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే,
అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు విషయంలో నీవు నా ఎదుట చేసిన పారథ్న
నేను అంగీకరించాను. 21 అతని గురించి యెహోవా చెపేప్దేమంటే,
సీయోను కుమారి కనయ్క నినున్ తిరసక్రిసుత్ నన్ది. నినున్ హేళన
చేసూత్ ఉంది. యెరూషలేము కుమారి నినున్ చూసి తల ఊపుతూ
ఉంది. 22 నీవు ఎవరిన్ తిరసక్రించావు? ఎవరిన్ దూషించావు?
నీవు గరివ్ంచి ఎవరిన్ భయపెటాట్ వు? 23 ఇశాయేలీయుల పవిత
దేవుణిణ్ కాదా? నీ వరమానికుల చేత యెహోవాను తిరసక్రించి
పలికించిన మాటలు ఇవే గదా. నా రథాల సమూహంతో నేను
పరవ్త శిఖరాలకూ,లెబానోను కొండలఎతుత్ లకూ,ఎకాక్ను. ఎతుత్ గల
దాని దేవదారు వృ లనూ, శేషఠ్ న సరళ వృ లనూ నరికాను.
దూరపు సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్ సతాలోల్ కీ, ఫలాలకు త న అడవిలోకీ
పవేశించాను. 24 నేను బావులు తవివ్, పరుల నీళల్ పానం చేశాను.
నాఅరకాలికిందనేనుఐగుపునదులనిన్టినీఎండిపోజేశాను. 25నేనే
పూరవ్కాలంలోనే దీనిన్ కలగచేశాననీ, పురాతన కాలంలోనే దీనిన్
నిరణ్యించాననీ నీకు వినబడలేదా? పాకారాలునన్ పటట్ణాలను నీవు
పాడు దిబబ్లుగా చెయయ్డం నావలేల్ జరిగింది. 26 కాబటిట్ వాటి
కాపురసుథ్ లు బలహీను జడిసి, విభాంతి పొంది, పొలంలో ఉనన్
గడిడ్లా, కాడలు లేని చేలలా అయాయ్రు. 27 నీవు కూరోచ్వడం,
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బయలుదేరడం,లోపలికిరావడం,నామీదవేసే రంకెలూ అనీన్ నాకు
తెలుసు. 28 నా మీద నీవు వేసే రంకెలూ, నీవు చేసిన గొడవ నా
చెవులోల్ పడింది గనుక నా గాలానిన్ నీ ముకుక్కు తగిలిసాత్ ను. నా
కళెళ్ం నీ నోటోల్ పెటిట్ నినున్ మళిళ్సాత్ ను. నీవు వచిచ్న దారిలోనే నినున్
మళిళ్సాత్ ను.

29హిజిక్యా, నీకిదే సూచన. ఈ సంవతస్రంలో దానంతట అదే
పండే ధానయ్ం, రెండో సంవతస్రంలో దాని నుంచి వచేచ్ ధానయ్ం మీరు
తింటారు. మూడో సంవతస్రంలో మీరు వితత్నం వితిత్ చేలు కోసాత్ రు.
దాకష్తోటలు నాటి వాటి ఫలం అనుభవిసాత్ రు. 30యూదా వంశంలో
తపిప్ంచుకొనన్ శేషం ఇంకా కిందకు వేరు తనిన్ కి ఎదిగి ఫలిసాత్ రు.
31 ఆ మిగిలిన వారు యెరూషలేములోనుంచి బయలు దేరుతారు.
తపిప్ంచుకొనన్వారు సీయోను కొండలోనుంచి బయలు దేరుతారు.
నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాఆసకి దీనిన్ నెరవేరుసుత్ ంది.
32కాబటిట్ అషూష్ రు రాజుగురించియెహోవాచెపేప్దేమంటే,అతడు

ఈ పటట్ణంలోకి రాడు. దానిమీద ఒకక్ బాణ నా వెయయ్డు. ఒకక్
డా నా దానికి చూపించడు. దాని ఎదుట ముటట్డి దిబబ్ కటట్డు.
33ఈ పటట్ణం లోపలికి రాకుండా, తాను వచిచ్న దారిలోనే అతడు
తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 34 నా నిమితత్మూ,
నా సేవకు న దావీదు నిమితత్మూ, నేను ఈ పటట్ణానిన్ కాపాడి
ర సాత్ ను.”

35 ఆ రాతే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్ రు వాళళ్
శిబిరంలోకి వెళిల్ 1, 85,000 మందిని హతం చేశాడు. ఉదయాన
పజలు లేచి చూసినపుప్డు వాళళ్ందరూ శవా చచిచ్ పడి ఉనాన్రు.
36 అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు వెనకిక్ తిరిగి, నీనెవె పటట్ణానికి
వెళిళ్పోయి అకక్డ నివసించాడు. 37 అతడు నిసోకు అనే తన
దేవుడు మందిరంలో మొకుక్తూ ఉనన్పుప్డు, అతని కొడుకులు
అదమెమ్లెకు, షరెజెరు కతిత్తో అతనిన్ చంపి అరారాతు దేశంలోకి
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తపిప్ంచుకు పారిపోయారు. అపుప్డు అతని కొడుకు ఏసరహ్దోద్ ను
అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

20
హిజిక్యారోగం
20:1-11; 2దిన 32:24-26;యెష 38:1-8

1ఆ రోజులోల్ , హిజిక్యాకు జబుబ్ చేసి చావుబతుకులోల్ ఉనాన్డు.
ఆమోజుకొడుకూ పవకఅయినయెషయాఅతనిదగగ్రికి వచిచ్ “నీవు
చనిపోతునాన్వు. ఇక బతకవు గనుక నీవు నీ ఇలుల్ చకక్బెటుట్ కోమని
యెహోవా చెపునాన్డు” అని చెపాప్డు. 2హిజిక్యా తన ముఖానిన్
గోడ పు తిపుప్కుని, 3 “యెహోవా, యథారథ్ హృదయంతో, సతయ్ంతో
నీ సనిన్ధిలో నేనెలా నడుచుకునాన్నో, నీ దృషిట్లో అనుకూలంగా
అంతా నేనెలా జరిగించానో కృపతో జాఞ్ పకం చేసుకో” అని కనీన్ళళ్తో
యెహోవాను పారిథ్ంచాడు.

4 యెషయా మధయ్ పాంగణంలోనుంచి అవతలకు వెళల్కముందే
యెహోవా వాకుక్ అతనికి పతయ్కష్ , 5 “నీవు మళీళ్ నా పజలకు
అధిపతి అయిన హిజిక్యా దగగ్రికి వెళిల్, అతనితో ఇలా చెపుప్. నీ
పితరుడు దావీదుకు దేవు న యెహోవా నీకు చెపేప్దేమంటే, నీవు
కనీన్ళల్ విడవడం చూశాను. నేను నీ పారథ్న అంగీకరించాను. నేను
నినున్ బాగు చేసాత్ ను. మూడో రోజు నీవుయెహోవామందిరానికి ఎకిక్
వెళాత్ వు.

6 ఇంకొక 15 సంవతస్రాల ఆయుషుష్ నీకు ఇసాత్ ను. ఇంకా నా
కోసం, నా సేవకు న దావీదు కోసం ఈ పటట్ణానిన్ నేను కాపాడుతూ,
నినూన్, ఈ పటాట్ ణానీన్, అషూష్ రు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను
విడిపిసాత్ ను” అనాన్డు. 7 తరువాత యెషయా “అంజూరపుపళళ్
ముదద్ తెపిప్ంచండి” అని చెపాప్డు. వారు దానిన్ తెచిచ్ కురుపు మీద
వేసిన తరువాత అతడు బాగు పడాడ్ డు.
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8 “యెహోవాననున్ సవ్సథ్పరుసాత్ డు అనడానికీ, నేనుమూడో రోజు
ఆయన మందిరానికి ఎకిక్ వెళాత్ ననడానికీ, సూచన ఏంటి?” అని
హిజిక్యాయెషయానుఅడిగాడు. యెషయా 9“తానుచెపిప్నమాట
యెహోవానెరవేరుసాత్ డుఅనడానికిఆయనఇచిచ్నసూచనఏమంటే,
నీడ పది మెటుల్ ముందుకు నడవాలా? లేక అది పదిమెటుల్ వెనకుక్
నడవాలా?” అనాన్డు.

10 అందుకు హిజిక్యా “నీడ పది మెటుల్ ముందుకు నడవడం
తేలికే. కాని నీడ పది గడులు వెనకిక్ నడవాలి” అనాన్డు.
11పవక అయినయెషయాయెహోవాను పారిథ్ంచగా ఆయన ఆహాజు
గడియారపు పలక మీద పది మెటుల్ ముందుకు నడిచిన నీడ పది
మెటుల్ వెనకిక్ వెళేళ్లా చేశాడు.

హిజిక్యాదగగ్రకు బబులోను రాయబారులు
20:12-19;యెష 39:1-8
20:20-21; 2దిన 32:32-33

12ఆకాలంలోబబులోనురాజు, బలదాను కొడుకు అయినబెరోదక్
బలదాను హిజిక్యా జబుబ్గా ఉనాన్డనన్ విషయం తెలిసి, ఉతత్రం
రాసి కానుకలు ఇచిచ్ రాయబారులను అతని దగగ్రికి పంపాడు.
13 వరమానికులు వచాచ్రనన్ మాట హిజిక్యా విని వాళళ్ను
లోపలికి రపిప్ంచి, తన రాజనగరంలోనూ, రాజయ్ంలోనూ ఉనన్ అనిన్
వసుత్ వులోల్ , దేనినీ దాచకుండా, తన వసుత్ వులు ఉనన్ కొటూట్ , వెండి
బంగారాలూ, సుగంధ దవాయ్లూ, సువాసన లం,ఆయుధశాల,తన
వసుత్ వులోల్ ఉనన్వనీన్ వాళల్కు చూపించాడు.

14 తరువాత పవక అయిన యెషయా హిజిక్యా రాజు దగగ్రికి
వచిచ్ “ఆ మనుషులు ఏమనాన్రు? నీ దగగ్రికి ఎకక్డ నుంచి
వచాచ్రు?” అని అడిగాడు. హిజిక్యా “బబులోను అనే దూరదేశం
నుంచి వారు వచాచ్రు” అని చెపాప్డు. 15 “నీ ఇంటోల్ వారు ఏమేమి
చూశారు?” అని అతడు అడిగాడు. హిజిక్యా “నా వసుత్ వులోల్
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దేనీన్ దాచకుండా నా ఇంటోల్ ఉనన్వనీన్ నేను వాళల్కు చూపించాను”
అనాన్డు.

16అపుప్డుయెషయాహిజిక్యాతో “యెహోవాచెపేప్మాటవిను.
17రానునన్ రోజులోల్ ఏమీమిగులకుండా నీ రాజనగరులో ఉనన్వనీన్,
ఈ రోజు వరకూ నీ పూరివ్కులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతా,
వారు బబులోను పటట్ణానికి తీసుకుని వెళిళ్పోతారని యెహోవా
చెపునాన్డు. 18 ఇంకా నీ కడుపున పుటిట్న నీ కొడుకుల సంతతిని
వారు బబులోను రాజు నగరానికి తీసుకు వెళాత్ రు. అకక్డ వారు
నపుంసకులు అవుతారు” అనాన్డు.

19 అందుకు హిజిక్యా “నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్
పకారం జరగడం మంచిదే. నా కాలంలో మాతం సమాధానం,
సిథ్రతవ్ంఉంటాయికదా?” అనియెషయాతోఅనాన్డు. 20హిజిక్యా
చేసిన ఇతర పనులు గురించీ, అతని పరాకమం అంతటి గురించీ,
అతడు కొలను తవివ్ంచి, కాలువ వేయించి పటట్ణంలోకి నీళల్
రపిప్ంచిన దానిన్ గురించీ, యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి
ఉంది. 21హిజిక్యాతనపూరీవ్కులతోబాటు చనిపోయాడు. అతని
కొడుకు మనషేష్ అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

1 మనషేష్ పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతని వయసు 12
సంవతస్రాలు. అతడుయెరూషలేములో 55 సంవతస్రాలు ఏలాడు.
అతని తలిల్పేరు హెపిస్బా. 2 అతడు యెహోవా దృషిట్లో చెడుతనం
జరిగిసూత్ , ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలవలేకుండా యెహోవా
వెళల్గొటిట్న పజలు చేసినటుల్ అసహయ్ న పనులు చేసూత్ వచాచ్డు.
3 తన తండి హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లాలు అతడు మళీళ్



2రాజులు 21:4 lxxiv 2రాజులు 21:12

కటిట్ంచి, బయలు దేవుడుకు బలిపీఠాలు కటిట్ంచి ఇశాయేలురాజు
అహాబు చేసినటుట్ దేవతాసత్ంభాలు చేయించి, నకష్తాలకు మొకిక్,
వాటినిపూజిసూత్ ఉనాన్డు.

4ఇంకా “నాపేరుయెరూషలేములోశాశవ్తంగాఉంచుతాను”అని
యెహోవాచెపిప్నఆయెరూషలేములోఅతడుయెహోవామందిరంలో
బలిపీఠాలు కటిట్ంచాడు. 5 ఇంకా, యెహోవా మందిరానికి ఉనన్
రెండుపాంగణాలోల్ ఆకాశ నకష్తాలకు అతడు బలిపీఠాలు కటిట్ంచాడు.
6 అతడు తన కొడుకును దహన బలిగా అరిప్ంచి జోయ్తిషయ్ం,
శకునాలు అలవాటు చేసి, చనిపోయిన ఆతమ్లతోమాటాల్ డే వాళళ్తో,
సోదె చెపేప్ వాళళ్తో సాంగతయ్ం చేశాడు. ఈ విధంగా అతడు
యెహోవా దృషిట్లో ఎంతో చెడుతనం జరిగిసూత్ ఆయనకు కోపం
పుటిట్ంచాడు.

7యెహోవా దావీదుకు, అతని కొడుకు సొలొమోనుకు ఆజఞ్ ఇచిచ్
“ఈ మందిరంలో ఇశాయేలు గోతసాద్ నాలోల్ నుంచి నేను కోరుకునన్
ఈ యెరూషలేములో నా పేరు ఎలల్కాలం ఉంచుతాను” అని దేనీన్
గురించి చెపాప్డో ఆయెహోవామందిరంలోతాను చేయించిన అషేరా
రూపానిన్ పెటాట్ డు. 8 ఇంకా “ఇశాయేలీయులకు నేను ఆజాఞ్ పించిన
దానంతటినీ నా సేవకుడు మోషే వాళల్కు రాసి ఇచిచ్న ధరమ్శాసానీన్
వారు పాటిసేత్, వాళళ్ పితరులకు నేనిచిచ్న దేశంలో నుంచి వాళళ్
పాదాలు ఇంక తొలగి పోనివవ్ను” అని యెహోవా చెపిప్న మాట
వినకుండా 9 ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలబడకుండా యెహోవా
నాశనం చేసిన పజలు జరిగించిన చెడుతనానిన్ మించిన చెడుతనం
చేసేలామనషేష్ వాళళ్ను పురిగొలాప్డు.

10 అయితే, యెహోవా తన సేవకు న పవకల దావ్రా
మాటాల్ డుతూ, 11 “యూదా రాజు మనషేష్ ఈ అసహయ్ న పనులు
చేసి, తన ముందునన్ అమోరీయులను మించిన చెడునడత
కనుపరచి, తాను పెటుట్ కొనన్ విగహాల వలల్ యూదావారు పాపం
చెయయ్డానికి కారకుడయాయ్డు. 12 కాబటిట్ , ఇశాయేలీయుల
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దేవు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, వినేవాళళ్కు రెండు చెవులూ
గింగురుమనేంత కీడు యెరూషలేము మీదకీ, యూదావాళళ్ మీదకీ
రపిప్సాత్ ను.

13 నేను షోమోనును కొలిచిన నూలు, అహాబు కుటుంబీకులను
సరి చూసిన మటట్పు గుండు యెరూషలేము మీద సాగలాగుతాను.
ఒకడు పళెళ్ం తుడిచేటపుప్డు దానిన్ బోరిల్ంచి తుడిచినటుట్ నేను
యెరూషలేమును తుడిచివేసాత్ ను. 14ఇంకా,నాసావ్సధ్ ంలోమిగిలిన
వాళళ్ను నేనుతోసివేసి,వాళళ్ శతువులచేతికివాళళ్నుఅపప్గిసాత్ ను.
15వారు తమపూరివ్కులు ఐగుపు దేశంలోనుంచి వచిచ్న రోజునుంచి
ఈరోజువరకూనాదృషిట్కి కీడు చేసినాకు కోపంపుటిట్సుత్ నాన్రు గనుక
వారు తమ శతువులందరివలల్ దోపిడీకి గు నషట్ం పొందుతారు.”

16 ఇంకా మనషేష్ యెహోవా దృషిట్లో చెడునడత నడిచి,
యూదావాళళ్ను పాపంలో దింపడమే కాకుండాయెరూషలేమును ఈ
మూలనుంచిఆమూలవరకూ రకంతోనిండేలానిరపరాధుల రకానిన్
ఒలికించాడు. 17 మనషేష్ చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు
చేసిన దానంతటి గురించి, అతని దోషం గురించి యూదారాజుల
చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 18 మనషేష్ తన పూరీవ్కులతో బాటు
చనిపోయినతరువాత,ఉజాజ్ తోటలోతనఇంటిదగగ్రఅతణిణ్ సమాధి
చేశారు. అతని కొడుకు ఆమోను అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

యూదారా న ఆమోను
21:19-24; 2దిన 33:21-25

19 ఆమోను పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతని వయసుస్ 22
సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రాలు
ఏలాడు. అతని తలిల్ పేరు మెషులెల్మెతు. ఆమెయొటబ్ ఊరివా న
హారూసు కూతురు. 20 అతడు తన తండి మనషేష్ నడిచినటుట్
యెహోవాదృషిట్లో చెడునడత నడిచాడు.



2రాజులు 21:21 lxxvi 2రాజులు 22:5

21 తన పితరుల దేవు న యెహోవాను వదిలిపెటిట్ , యెహోవా
మారగ్ంలో నడవకుండా, తన తండి పవరించినటుట్ తానూ పవరిసూత్ ,
22 తన తండి పూజించిన విగహాలను తానూ పూజించాడు.
23 ఆమోను సేవకులు అతని మీద కుటచేసి అతనిన్ రాజనగరులో
చంపారు.

24 దేశ పజలు రా న ఆమోను మీద కుట చేసిన వాళళ్ందరీన్
చంపి, అతని సాథ్ నంలో అతని కొడుకు యోషీయాకు పటాట్ భిషేకం
చేశారు. 25 ఆమోను చేసిన ఇతర పనుల గురించి యూదారాజుల
చరితగంథంలోరాసిఉంది. 26ఉజాజ్ తోటలోఅతనికిఉనన్సమాధిలో
అతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని కొడుకు యోషీయా అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

22
ధరమ్శాస గంథం దొరకడం
22:1-20; 2దిన 34:1-2, 8-28

1 యోషీయా ఏలడం ఆరంభించినపుప్డు, అతని వయసు
ఎనిమిదిసంవతస్రాలు. అతడుయెరూషలేములో 31 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. అతని తలిల్ పేరు యెదీదా. ఆమె బొసక్తు ఊరివా న
అదాయా కూతురు. 2 అతడు యెహోవా దృషిట్లో యథారధ్ంగా
నడుసూత్ , కుడి ఎడమలకు తిరగకుండా తన పితరుడు దావీదు
చూపించిన దారిలో నడిచాడు.

3రా నయోషీయా పరిపాలనలో 18 వ సంవతస్రంలో, అతడు
మెషులాల్ ముకు పుటిట్న అజలాయ్ కొడుకూ, శాసి అయిన షాఫానును
యెహోవా మందిరానికి వెళళ్మనాన్డు. రాజు అతనితో, 4 “నీవు
పధాన యాజకు న హిలీక్యా దగగ్రికి వెళిల్, దావ్రపాలకులు
పజల దగగ్ర వసూలు చేసి యెహోవా మందిరంలో ఉంచిన డబుబ్
మొతత్ం ఎంతో లెకక్ చూడమని అతనితో చెపుప్. 5 యెహోవా
మందిరపు పనికి అధికారులుగా ఉండి పని జరిగించేవాళళ్ చేతికి
ఆ డబుబ్ అపప్గించాలి. ఆ తరువాత యెహోవా మందిరంలో
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శిథిల న సథ్లాలనుబాగుచేయడానికియెహోవామందిరపుపనిచేసే
కూలివాళల్కు వారు ఆ డబుబ్ ఇవావ్లి.

6 వడంగి వాళళ్కూ, శిలప్కారులకూ, తాపీ పని వాళళ్కూ,
మందిరానిన్ బాగు చెయయ్డానికి మానులు, చెకిక్న రాళ ళ్ కొనడానికి
ఆ డబుబ్ ఇవావ్లని చెపుప్” అనాన్డు. 7ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్ లు
గనుక వాళళ్ చేతికి అపప్గించిన డబుబ్ గురించి వాళళ్ దగగ్ర లెకక్
తీసుకోవలసిన పని లేదు.

8 అపుప్డు, పధానయాజకు న హిలీక్యా “యెహోవా
మందిరంలో ధరమ్శాస గంథం నాకు దొరికింది” అని షాఫాను అనే
శాసితో చెపిప్ ఆ గంథానిన్, షాఫానుకు అపప్గించాడు. అతడు దానిన్
చదివి 9 రాజు దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ “మీ సేవకులు మందిరంలో
దొరికిన డబుబ్ సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరపు పని విషయంలో
అధికారులుగా ఉండి, పని జరిగించేవాళళ్ చేతికి అపప్గించారు”
అని వార చెపిప్, 10 “యాజకు న హిలీక్యా నాకు ఒక గంథం
అపప్గించాడు” అని రాజుతో చెపిప్ ఆ గంథం రాజు సముఖంలో
చదివాడు.

11 రాజు ధరమ్శాస గంథంలో ఉనన్ మాటలు వినన్పుప్డు తన
బటట్లు చింపుకునాన్డు. 12తరువాతరాజుయాజకు నహిలీక్యా,
షాఫాను కొడుకు అహీకాము, మీకాయా కొడుకు అకోబ్రు అనే
వాళళ్నూ, షాఫాను అనే శాసినీ, అశాయా అనే రాజసేవకులోల్ ఒకణిణ్
పిలిచి వాళల్కు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 13 “మీరు వెళిల్, దొరికిన ఈ
గంథంలోనిమాటలను గురించి నా విషయంలో, పజల విషయంలో,
యూదా వాళళ్ందరి విషయంలో, యెహోవాను అడగండి. మన
పూరివ్కులు తమ విషయంలో రాసి ఉనన్ దానంతటి పకారం
చెయయ్కుండాఈ గంథపుమాటలు వినలేదు గనుకయెహోవాకోపాగిన్
మనమీద ఇంత ఎకుక్వగామండుతూ ఉంది” అనాన్డు.

14 కాబటిట్ యాజకు న* హిలీక్యా, అహికాము, అకోబ్రు,
* 22:14 22:14యాజకు న రాజు
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షాఫాను, అశాయా, సీ పవక హ లాద్ దగగ్రికి వచాచ్రు. ఈమె
వసశాలకు అధికారి అయిన హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్ కొడుకు
షలూల్ ము భారయ్. ఈమె యెరూషలేములో రెండో భాగంలో కాపురం
ఉంది. ఈమె దగగ్రికి వారు వచిచ్ మాటలాడారు. 15 ఆమె
వాళళ్తో “మిమమ్లిన్ నా దగగ్రికి పంపిన వానితో ఈ మాట చెపప్ండి.
16యెహోవాచెపేప్దేమంటే,యూదారాజుచదివించిన గంథంలోరాసి
ఉనన్ కీడంతా, ఏదీ విడిచి పెటట్కుండా నేను ఈ సథ్లం మీదకీ, దాని
పౌరులమీదకీ రపిప్సాత్ ను.

17ఈ పజలు ననున్ విడిచి ఇతర దేవుళళ్కు ధూపం వేసూత్ చేసిన
పతి పనీ నాకు కోపం పుటిట్ంచింది గనుక నా కోపం ఆరిపోకుండా,
ఈ సథ్లం మీద రగులుకుంటుంది. 18యెహోవాను సంపదించడానికి
మిమమ్లిన్ పంపిన యూదా రాజుకు ఈ మాట తెలియపరచండి.
19 ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఈ సథ్లం
పాడవుతుందని, దాని కాపురసుథ్ లు శాపానికి గురి అవుతారని నేను
చెపిప్న మాటలు నీవు ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్ కలిగి యెహోవా
సనిన్ధిలో దీనతవ్ం కలిగి, నీ బటట్లు చింపుకుని నా సనిన్ధిలో కనీన్ళల్
కారాచ్వు గనుక నీవు చేసినమనవి నేను అంగీకరించాను.

20 నేను నినున్ నీ పితరుల దగగ్రికి చేరుసాత్ ను. నీవు పశాంతంగా
సమాధికి వెళాత్ వు. నేను ఈ సథ్లం మీదకి రపిప్ంచే కీడును నీవు నీ
కళళ్తో చూడనే చూడవు. ఇదే యెహోవా వాకుక్” అని చెపిప్ంది.
అపుప్డు,వారు ఈవార రాజు దగగ్రికి తెచాచ్రు.

23
నిబంధననుయోషీయాపునరుదధ్రణ
23:1-3; 2దిన 34:29-32
23:4-20; 2దిన 34:3-7, 33
23:28-30; 2దిన 35:20-36:1
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1 అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరీన్, యెరూషలేము
పెదద్లనందరీన్ తన దగగ్రికి పిలిపించి, 2 యూదా వాళళ్ందరీన్,
యెరూషలేము కాపురసుథ్ లందరీన్,యాజకులను, పవకలను, తకుక్వ
వాళెనా, గొపప్ వాళెనా, పజలందరీన్ పిలిచి, యెహోవా మందిరానికి
వచిచ్ వారు వింటూ ఉనన్పుప్డు, యెహోవా మందిరంలో దొరకిన
నిబంధన గంథంలో ఉనన్మాటలనీన్ చదివించాడు.

3 రాజు ఒక సత్ంభం దగగ్ర నిలబడి, యెహోవా మారాగ్ లోల్ నడచి,
ఆయన ఆజఞ్లను, కటట్డలను శాసనాలను పూరణ్హృదయంతో,
పూరాణ్ తమ్తోపాటించి,ఈగంథంలోరాసిఉనన్ నిబంధనసంబంధ న
మాటలనీన్ నెరవేరుసాత్ మని యెహోవా సనిన్ధిలో నిబంధన చేశాడు.
పజలందరూ ఆ నిబంధనకు సమమ్తించారు.

4 రాజు బయలు దేవుడికీ, అషేరా దేవికీ, నకష్తాలకూ తయారు
చేసిన వసుత్ వులనీన్ యెహోవా ఆలయంలోనుంచి బయటకు
తీసుకు రావాలని పధానయాజకుడు హిలీక్యాకు, రెండో వరుస
యాజకులకు, దావ్రపాలకులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. హిలీక్యా వాటిని
యెరూషలేము బయట కిదోను పొలంలో తగలబెటిట్ , ఆ బూడిద
బేతేలు ఊరికి పంపేశాడు. 5 ఇంకాయూదా పటట్ణాలోల్ ఉనన్ ఉనన్త
సథ్లాలోల్ , యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పదేశాలోల్ ధూపం వెయయ్డానికి
యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులను అంటే బయలుకు,
సూరయ్చందులకు, గహాలకు, నకష్తాలకు ధూపం వేసే వాళళ్ను
అతడు తొలగించాడు.

6యెహోవామందిరంలోఉనన్ అషేరాదేవి రూపానిన్యెరూషలేము
బయట ఉనన్ కిదోను వాగు దగగ్రికి తెపిప్ంచి, కిదోను వాగు ఒడుడ్ న
దానిన్ కాలిచ్, తొకిక్, బూడిద చేసి, ఆ బూడిదను సామానయ్ పజల
సమాధుల మీద చలాల్ డు. 7 ఇంకా యెహోవా మందిరంలో ఉనన్
సవ్లింగ సంపరుక్ల గదులను పడగొటిట్ంచాడు. అకక్డ సీలు
అషేరాదేవికి వసాలు అలుల్ తునాన్రు.
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8 యూదా పటట్ణంలో ఉనన్ యాజకులందరీన్ అతడు బయటకు
వెళల్గొటాట్ డు. గెబా మొదలు బెయేరెష్బా వరకూ యాజకులు ధూపం
వేసిన ఉనన్త సథ్లాలను అతడు అపవితం చేసి, పటట్ణ దావ్రానికి
ఎడమ పు పటట్ణపు అధికారి అయిన యెహోషువ గుమమ్ం దగగ్ర
ఉనన్ ఉనన్త సథ్లాలను పడగొటిట్ంచాడు. 9 ఆ ఉనన్త సథ్లాలమీద
యాజకులుగాఉనన్వారుయెరూషలేములోఉనన్యెహోవాబలిపీఠం
దగగ్ర సేవ చెయయ్డానికి అనుమతి లేకపోయినా, తమఇతరయాజక
సోదరులాల్ వారు కూడాపులియని రొటెట్లు తినే అవకాశం దొరికింది.

10 ఎవరూ తన కొడుకు నా, కూతు నా మొలెకుకు దహనబలి
ఇవవ్కుండా బెన్ హినోన్ము అనే లోయలో ఉనన్ తోఫెతు అనే ఆ
పదేశానిన్ అతడు అపవితం చేశాడు. 11 ఇదే కాకుండా, అతడు
యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పతిషిఠ్ ంచిన గురాలను మంటపంలో
నివసించే పరిచారకు న నెతనెమ్లకు గది దగగ్ర,యెహోవామందిరపు
దావ్రం దగగ్ర నుంచి వాటిని తీసివేసి, సూరుయ్నికి పతిషిఠ్ ంచిన
రథాలను అగిన్తో కాలేచ్శాడు.

12 ఇంకా యూదా రాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడ గది మీద
ఉనన్ బలిపీఠాలనూ, యెహోవా మందిరపు రెండు పాంగణాలోల్
మనషేష్ చేయించిన బలిపీఠాలనూ, రాజు పడగొటిట్ంచి ముకక్లు
ముకక్లుగా చేయించి ఆ చెతత్ అంతా కిదోను వాగులో పోయించాడు.
13 యెరూషలేము ఎదుట ఉనన్ నాశనం అనే పరవ్తపు కుడి పు
అషారోతు దేవత అనే సీదోనీయుల విగహానికీ, కెమోషు అనే
మోయాబీయుల విగహానికీ, మిలోక్ము అనే అమోమ్నీయుల
విగహానికీ ఇశాయేలు రాజు సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త సథ్లాలను
రాజు అపవితం చేశాడు. 14 ఆ రూపాలను ముకక్లుగా కొటిట్ంచి,
అషేరాదేవి రూపానిన్ పడగొటిట్ంచి వాటి సాథ్ నాలను మనుషుల
ఎముకలతో నింపాడు.

15 బేతేలులో ఉనన్ బలిపీఠానిన్, ఉనన్త సథ్లానిన్, అంటే,
ఇశాయేలువారు పాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు కొడుకు
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యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లం, బలిపీఠం అతడు
పడగొటిట్ంచాడు. ఆ ఉనన్త సథ్లానిన్ కాలిచ్ పొడి అయేయ్లా తొకిక్ంచి,
అషేరాదేవి రూపానిన్ కాలేచ్శాడు. 16యోషీయాఅటు తిరిగి, అకక్డ
పరవ్త పాంతంలో సమాధులను చూసి, కొందరిని పంపి, సమాధులోల్
ఉనన్ ఎముకలను తెపిప్ంచి, వజనుడు యెహోవా మాట చాటించి
చెపిప్నపకారంవాటినిబలిపీఠంమీదకాలిచ్దానిన్అపవితంచేశాడు.

17అపుప్డు అతడు “నాకు కనబడుతునన్ ఆ సమాధి ఎవరిది?”
అని అడిగాడు. పటట్ణం వారు “అది యూదా దేశం నుంచి వచిచ్
నీవు బేతేలులో ఉనన్ బలిపీఠానికి చేసిన పనులు ముందుగా తెలిపిన
వ పవక సమాధి” అని చెపాప్రు. 18 అందుకతడు “దానిన్
తపిప్ంచండి. ఎవరూ అతని ఎముకలను తీయకూడదు” అని
చెపాప్డు. వారు అతని ఎముకలను, షోమోను పటట్ణం నుంచి
వచిచ్న పవక ఎముకలను ముటుట్ కోలేదు.

19 ఇంకా, ఇశాయేలు రాజులు షోమోను పటట్ణాలోల్ ఏ
ఉనన్తసథ్లాలోల్ మందిరాలు కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారో,
ఆ మందిరాలనిన్టినీ యోషీయా తీసేసి, తాను బేతేలులో చేసినటేట్
వాటికీ చేశాడు. 20 అకక్డ అతడు ఉనన్తసథ్లాలకు నియామకం
అయినయాజకులు అందరినీ బలిపీఠాల మీద చంపించి, వాటిమీద
మనుషుల ఎముకలను తగలబెటిట్ంచి, యెరూషలేముకు తిరిగి
వచాచ్డు.

21 అపుప్డు రాజు “నిబంధన గంథంలో రాసి ఉనన్ పకారంగా
మీ దేవు న యెహోవాకు పసాక్ పండగ ఆచరించండి” అని
పజలందరికీ ఆజాఞ్ పించాడు. 22 ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం తీరిచ్న
నాయ్యాధిపతులునన్ రోజుల నుంచి, ఇశాయేలు రాజుల కాలం,
యూదా రాజుల కాలం వరకూ ఎనన్డూ జరగనంత భవంగా ఆ
సమయంలో పసాక్ పండగ జరిగింది. 23 ఈ పండగ రా న
యోషీయా పరిపాలన 18 వ సంవతస్రంలో యెరూషలేములో
యెహోవాకు జరిగింది.
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24 ఇంకా మృతులతోనూ ఆతమ్లతోనూ మాటాల్ డే వాళళ్ను, సోదె
చెపేప్ వాళళ్ను, గృహ దేవుళళ్ను, విగహాలను, యూదాదేశంలో,
యెరూషలేములో, కనబడిన విగహాలనిన్టినీ యోషీయా తీసేసి,
యెహోవా మందిరంలో యాజకు న హిలీక్యాకు దొరికిన
గంథంలో రాసి ఉనన్ ధరమ్శాస విధులను సిథ్రపరచడానికి పయతన్ం
చేశాడు. 25 అతనికి పూరవ్ం పరిపాలించిన రాజులోల్ అతని వలే
పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో, పూరణ్బలంతో యెహోవా పు తిరిగి
మోషే నియమించిన ధరమ్శాసం పకారం చేసిన వాడు ఒకక్డూ లేడు.
అతని తరువాత కూడా అతని వంటివాడు ఒకక్డూ లేడు.

26 అయినా, మనషేష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపం వలల్ ఆయన
కోపాగిన్ ఇంకా చలాల్ రకుండా, యూదా మీద మండుతూనే ఉంది.
27కాబటిట్ యెహోవా “నేను ఇశాయేలువాళళ్ను వెళల్గొటిట్నటుట్ యూదా
వాళళ్ను నా సముఖానికి దూరం చేసి, నేను కోరుకొనన్యెరూషలేము
పటట్ణానీన్,నాపేరునుఅకక్డఉంచుతాననినేనుచెపిప్నమందిరానీన్
నేను విసరిజ్సాత్ ను” అనుకునాన్డు.

28 యోషీయా చేసిన ఇతర పనులు గురించి, అతడు చేసిన
దానినంతటిని గురించి, యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
29 అతని కాలంలో ఐగుపురాజు ఫరో నెకో అషూష్ రురాజుతో యుదధ్ం
చెయయ్డానికి యూఫటీసు నది దగగ్రికి వెళత్ ఉనన్పుప్డు తనను
యుదధ్ంలో ఎదురోక్డానికి వచిచ్న రా న యోషీయాను మెగిదోద్
దగగ్ర చంపాడు. 30 అతని సేవకులు అతని శవానిన్ రథం
మీద ఉంచి, మెగిదోద్ నుంచి యెరూషలేముకు తీసుకొచిచ్, అతని
సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. అపుప్డు దేశ పజలు యోషీయా కొడుకు
యెహోయాహాజుకు పటాట్ భిషేకం చేసి, అతని తండి సాథ్ నంలో అతనిన్
రాజుగా చేశారు.

31 యెహోయాహాజు పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతని
వయసు 23 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో మూడు
నెలలు ఏలాడు. అతని తలిల్ పేరు హమూటలు. ఆమె లిబాన్
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ఊరి వాడు యిరీమ్యా కూతురు. 32 ఇతడు తన పూరివ్కులు
చేసినదానంతటి పకారం చేసి యెహోవా దృషిట్లో చెడునడత
నడిచాడు. 33 ఫరో నెకో ఇతడు యెరూషలేములో పరిపాలన
చెయయ్కుండా హమాతు దేశంలో ఉనన్ రిబాల్ పటట్ణంలో అతనిన్
బంధకాలోల్ ఉంచాడు. దేశం మీద 50 మణుగుల వెండినీ, రెండు
మణుగుల బంగారానీన్ కపప్ం విధించాడు.

34 యోషీయా కొడుకు ఎలాయ్కీమును అతని తండి యోషీయా
సాథ్ నంలో నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అని
మారుపేరు పెటాట్ డు. కాని అతడు యెహోయాహాజును ఐగుపు
దేశానికి తీసుకెళిళ్నపుప్డు అతడు అకక్డ చనిపోయాడు.
35 యెహోయాకీము ఫరో ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం దేశం మీద పనున్
నిరణ్యించి,ఆవెండి బంగారాలను ఫరోకు చెలిల్సూత్ వచాచ్డు. అతడు
దేశ పజల దగగ్ర నుంచి వారికి నిరణ్యించిన పకారం వసూలు చేసి
ఫరో నెకోకు చెలిల్సూత్ వచాచ్డు.

యూదారా నయెహోయాకీము
23:36-24:6; 2దిన 36:5-8

36 యెహోయాకీము పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు 25
సంవతస్రాల వయసుస్ గలవాడు. అతడు యెరూషలేములో 11
సంవతస్రాలు ఏలాడు. అతని తలిల్ పేరు జెబూదా. ఆమె రూమా
ఊరి వాడు పెదాయా కూతురు. 37 ఇతడు కూడా తన పూరివ్కులు
చేసినటుట్ చేసి,యెహోవాదృషిట్లో చెడు నడత నడిచాడు.

24
1 యెహోయాకీము రోజులోల్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు

యెరూషలేము మీదకి యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. యెహోయాకీము
అతనికి లోబడి మూడు సంవతస్రాలు సేవించిన తరువాత అతని
మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. 2 యెహోవా అతని మీదకి, తన
సేవకు నపవకలదావ్రాతానుచెపిప్నమాటపకారంయూదాదేశానిన్
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నాశనం చెయయ్డానికిదానిమీదకి కలీద్యుల నాయ్లను, సిరియనుల
నాయ్లను, మోయాబీయుల నాయ్లను, అమోమ్నీయుల నాయ్లను
రపిప్ంచాడు.

3మనషేష్ చేసిన పనులకారణంగా,అతడు నిరపరాధులనుహతం
చేసిన కారణంగా, యూదావారు యెహోవా సముఖం నుంచి తొలగి
పోయేలాయెహోవాఇచిచ్న ఆజఞ్ వలేల్ ఇదివాళల్కు జరిగింది. 4అతడు
నిరపరాధుల రకంతో యెరూషలేమును నింపిన కారణంగా, దానిన్
కష్మించడానికియెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయింది.

5 యెహోయాకీము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు
జరిగించిన వాటనిన్టి గురించి, యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి
ఉంది. 6యెహోయాకీము తన పూరీవ్కులతోబాటు చనిపోగా అతని
కొడుకు యెహోయాకీను అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

7 బబులోనురాజు ఐగుపు నదికీ, యూఫటీసు నదికీ మధయ్
ఐగుపురాజుఆధీనంలోఉనన్ భూమిఅంతటినీ పటుట్ కొనన్ తరువాత,
ఐగుపురాజు ఇక ఏ పాంతంమీదకీయుదాధ్ నికి వెళళ్లేదు.

యూదారా నయెహోయాకీను
24:8-17; 2దిన 36:9-10

8యెహోయాకీను పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతని వయసు
18 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో మూడు నెలలు
ఏలాడు. యెరూషలేమువాడు ఎలాన్తాను కూతురు నెహ షా అతని
తలిల్. 9 అతడు తన తండి చేసినటేట్ చేసి, యెహోవా దృషిట్లో
చెడునడత నడిచాడు.

10 ఆ కాలంలో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు సేవకులు
యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ పటట్ణానికి ముటట్డి వేశారు. 11వారు
పటట్ణానికి ముటట్డి వేసూత్ ఉనన్పుప్డు, బబులోను రాజు
నెబుకదెన్జరు సవ్యంగా తానే దాని మీదకి వచాచ్డు. 12 అపుప్డు
యూదారాజుయెహోయాకీను, అతని తలిల్, అతని సేవకులు, అతని
కింద అధిపతులూ, అతని పరివారం, బయలుదేరి బబులోనురాజు
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దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు బబులోను రాజు పరిపాలనలో ఎనిమిదో
సంవతస్రంలోయెహోయాకీనును చెరపటుట్ కునాన్డు.

13 ఇంకా అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలో ఉనన్
వసుత్ వులు, రాజు ఖజానాలో ఉనన్ సొముమ్ పటుట్ కుని ఇశాయేలు
రాజు సొలొమోను యెహోవా ఆలయానికి చేయించిన బంగారపు
ఉపకరణాలనీన్, యెహోవా చెపిప్న విధంగా ముకక్లుగా చేయించి
తీసుకెళిళ్పోయాడు. 14ఇంకా, అతడు దేశపు పజలోల్ అతి పేదవారు
తపప్ ఇంక ఎవరూ లేకుండా యెరూషలేము పటట్ణమంతటోల్ ఉనన్
అధిపతులూ, పరాకమవంతులూ పదివేలమందినీ, వీళ ళ్ కాకుండా
కంసాలివాళళ్ను, కమమ్రివాళళ్ను బందీలుగా తీసుకుపోయాడు.

15అతడు యెహోయాకీను రాజు తలిల్ని, రాజుభారయ్లను, అతని
పరివారానిన్, దేశంలో ఉనన్ గొపప్వాళళ్ను యెరూషలేము నుంచి
బబులోను పటట్ణానికి బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. 16 ఏడు
వేలమంది పరాకమవంతులను, వెయియ్మంది కంసాలివాళళ్ను,
కమమ్రివాళళ్ను, యుదధ్ంలో ఆరితేరిన శకిమంతులందరీన్
బబులోనురాజు బందీలుగా బబులోను పటట్ణానికి తీసుకొచాచ్డు.
17 ఇంకా బబులోను రాజు యెహోయాకీను బాబాయి మతత్నాయ్కు
సిదిక్యా అనే మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్ నంలో రాజుగా
నియమించాడు.

యూదారా న సిదిక్యా
24:18-20; 2దిన 36:11-16;యిరీమ్ 52:1-3

18 సిదిక్యా పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతనికి 21
సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో 11 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. 19 అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడు యిరీమ్యా కూతురు
హమూటలు. యెహోయాకీము చేసినటేట్ సిదిక్యా చేసి, యెహోవా
దృషిట్లో చెడునడత నడిచాడు. 20 సిదిక్యా బబులోనురాజు మీద
తిరుగబాటు చేశాడు. యూదావాళళ్మీద,యెరూషలేమువాళళ్మీద
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యెహోవాకు ఉనన్ కోపం కారణంగా ఆయన తన సముఖంలోనుంచి
వాళళ్ను తోలివేయడానికి ఇది దోహదం చేసింది.

25
యెరూషలేము విధవ్ంసం
25:1-12;యిరీమ్ 39:1-10
25:1-21; 2దిన 36:17-20;యిరీమ్ 52:4-27
25:22-26;యిరీమ్ 40:7-9; 41:1-3, 16-18

1 సిదిక్యా పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రంలో పదో నెల, పదో
రోజు బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు, అతని నయ్ం, యెరూషలేము
మీదకి వచిచ్ దానికి ఎదురుగా శిబిరాలోల్ నివాసం చేసి, దాని చుటూట్
ముటట్డి దిబబ్లు కటాట్ రు. 2ఈవిధంగా సిదిక్యారాజుపరిపాలనలో
11 వ సంవతస్రం వరకూ పటట్ణంముటట్డిలోఉనన్పుప్డు, 3నాలుగో
నెల తొమిమ్దో రోజు అదే సంవతస్రం పటట్ణంలో ఘోర న కరువు
వచిచ్ంది. దేశ పజలకు ఆహారం లేదు.

4 కలీద్యులు పటట్ణ పాకారానిన్ పడగొటిట్నపుప్డు, నికులు
రాతిపూట రాజు తోట దగగ్ర రెండు గోడల మధయ్లో ఉనన్ దావ్రం
మారగ్ంలో పారిపోయారు. 5 అయితే కలీద్యులు పటట్ణం చుటూట్
ఉనాన్రు. రాజు దానానికి వెళేళ్ మారగ్ంలో వెళిల్పోయాడు.
కలీద్యుల నయ్ం రాజును తరిమి, అతని నయ్ం అతనికి దూరంగా
చెదరిపోయిన కారణంగాయెరికో దానంలో అతనిన్ పటుట్ కునాన్రు.

6 వారు రాజును పటుట్ కుని రిబాల్ పటట్ణంలో ఉనన్ బబులోను
రాజు దగగ్రికి తీసుకుపోయారు. రాజు అతనికి శికష్ విధించాడు.
7 సిదిక్యా చూసూత్ ఉండగానే వారు అతని కొడుకులను చంపి,
సిదిక్యా కళ ళ్ పీకి, ఇతత్డి సంకెళల్తో అతనిన్ బంధించి బబులోను
పటట్ణానికి తీసుకుపోయారు.

8 ఇంకా బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు పరిపాలనలో 19 వ
సంవతస్రంలో ఐదో నెల ఏడో రోజున రాజ దేహసంరకష్కుల అధిపతీ,
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బబులోనురాజు సేవకుడూ అయిన నెబూజరదానుయెరూషలేముకు
వచిచ్ 9 యెహోవా మందిరానీన్, రాజనగరునూ, యెరూషలేములో
ఉనన్ ఇళళ్నీన్, గొపప్వాళళ్ ఇళళ్నీన్ అగిన్తో తగల బెటిట్ంచాడు.
10 ఇంకా నెబూజరదాను దగగ్రునన్ కలీద్యుల నికులందరూ
యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పాకారాలు పడగొటాట్ రు.

11 పటట్ణంలో మిగిలి ఉనన్ వాళళ్నూ, బబులోనురాజు
పకష్ం చేరిన వాళళ్నూ, సామానయ్ పజలోల్ మిగిలిన వాళళ్నూ
నెబూజరదాను బందీలుగా తీసుకెళాళ్డు గాని, 12 పొలాలోల్ ,
దాకష్తోటలోల్ పనిచెయయ్డానికి అందరికనాన్ పేదవాళల్ను అకక్డే
ఉంచాడు.

13 ఇంకా యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ ఇతత్డి సత్ంభాలను,
పీటలను, యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ ఇతత్డి సరసుస్ను,
కలీద్యులు ముకక్లుగా కొటిట్ , ఆ ఇతత్డిని బబులోను పటట్ణానికి
తీసుకెళిళ్పోయారు. 14 సేవ కోసం ఉంచిన పాతలు, పారలు,
గరిటెలు, దీపాలు ఆరేప్ వసుత్ వులు, ఇతర ఇతత్డి ఉపకారణాలనీన్
వారు తీసుకుపోయారు. 15 అగిన్పాతలు, గినెన్లు, మొద న
వెండి వసుత్ వులనూ, బంగారు వసుత్ వులనూ నెబూజరదాను
తీసుకెళిళ్పోయారు.

16 ఇంకా అతడు యెహోవా మందిరానికి సొలొమోను చేయించిన
రెండు సత్ంభాలనూ, సముదానీన్, పీటలనూ తీసుకెళిల్పోయాడు. ఈ
ఇతత్డి వసుత్ వుల ఎతుత్ లెకక్కు మించి ఉంది. 17ఒకొక్క సత్ంభం ఎతుత్
18మూరలు. దాని పీట ఇతత్డిది, పీట ఎతుత్ మూడు మూరలు.
ఇంకా ఆ పీట చుటూట్ ఉనన్ అలిల్కలూ, దానిమమ్ పళ ళ్ ఇతత్డివి.
రెండో సత్ంభం కూడామొదటిదానిలాంటిదే.

18 నెబూజరదాను పధానయాజకుడు శెరాయానూ, రెండో
యాజకుడు జెఫనాయ్నూ, ముగుగ్ రు దావ్ర పాలకులనూ
పటుట్ కునాన్డు. 19 ఇంకా, నయ్ం మీద అధికారిగా ఉనన్ వాణిణ్ ,
పటట్ణంలో ఇంకా ఉంటూ రాజుకు సలహాలు ఇచేచ్ ఐదుగురినీ,
అతడు పటుట్ కునాన్డు. రాజు అధికారులోల్ నాయ్నిన్ నియమించే
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అధికారినీ, ఆ పటట్ణంలోఉనన్ పముఖు న 60మందినీ బందీలుగా
పటుట్ కునాన్డు.

20నెబూజరదాను వీళళ్ను రిబాల్ పటట్ణంలో ఉనన్ బబులోను రాజు
దగగ్రికి తెచాచ్డు. 21 బబులోను రాజు హమాతు దేశంలో ఉనన్ రిబాల్
పటట్ణంలో వాళళ్ను చంపించాడు. ఈ విధంగా శతువులు యూదా
వాళళ్ను వారి దేశంలోనుంచి తీసుకెళిళ్పోయారు.

22 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యూదాదేశంలో ఉండనిచిచ్న
వాళళ్మీద అతడు షాఫానుకు పుటిట్న అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ను
అధిపతిగా నిరణ్యించాడు. 23యూదావాళళ్ నాయ్ధిపతులందరూ,
వాళళ్ పజలందరూ బబులోనురాజు గెదలాయ్ను అధిపతిగా
నియమించిన సంగతి వినాన్రు. మిసాప్ పటట్ణంలో ఉనన్
గెదలాయ్ దగగ్రికి నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు, కారేహ కొడుకు
యోహానాను, నెటోపాతీయుడు తనుహ్ మెతు కొడుకు శెరాయా, ఒక
మాయకాతీయునికి పుటిట్నయజనాయ్ అందరూ కలిసి వచాచ్రు.

24 గెదలాయ్ వాళళ్తో, వాళళ్ పజలతో పమాణం చేసి “కలీద్యులకు
మనం దాసులం అయాయ్మని భయపడొదుద్ . దేశంలో నివాసం ఉండి,
బబులోను రాజును మీరు సేవిసేత్, మీకు మేలు కలుగుతుంది” అని
చెపాప్డు.

25 అయితే ఏడో నెలలో రాజ కుటుంబానికి చెందిన ఎలీషామాకు
పుటిట్న నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు పదిమంది మనుషులను
పిలుచుకొచిచ్ గెదలాయ్మీదదాడిచేసినపుప్డుఅతడుచనిపోయాడు.
ఇంకా మిసాప్లో అతని దగగ్రునన్ యూదులనూ, కలీద్యులనూ,
అతడు హతం చేశాడు. 26 అపుప్డు చినన్వాళ ళ్, గొపప్వాళ ళ్,
పజలందరూ, నాయ్ధిపతులూ లేచి కలీద్యుల భయం చేత ఐగుపు
దేశానికి పారిపోయారు.

బందీగాయెహోయాకీను
25:27-30;యిరీమ్ 52:31-34
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27 యూదారాజు యెహోయాకీను బందీగా ఉనన్ 37 వ
సంవతస్రంలో 12వనెల 27వరోజునబబులోనురాజుఎవీలెమ్రోదకు
తాను పరిపాలన ఆరంభించిన సంవతస్రంలో, చెరసాలలో నుంచి
యూదారాజుయెహోయాకీనును బయటకు తెపిప్ంచాడు.

28అతనితో దయగామాటాల్ డి, అతని పీఠానిన్ బబులోనులో తన
దగగ్రునన్ రాజుల పీఠాలకనాన్ ఎతుత్ చేశాడు. 29అతడు తన చెరసాల
బటట్లు తీసేసి వేరే వసాలు వేసుకుని తాను బతికిన రోజులనీన్ రాజు
బలల్ మీద రాజుతో భోజనం చేసూత్ వచాచ్డు. 30 ఇంకా అతడు
బతికినంత కాలం, కమం తపప్కుండా అతని భోజన భతయ్ం అతనికి
అందుతూ ఉంది.
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