
i

2 సమూయేలు
గంథకర
ఇందులో గంథకర పేరు కనిపించదు. సమూయేలు పవక

అపప్టికే చనిపోయాడు గనుక అతడు ఈ గంథం రాసే అవకాశం
లేదు. ఆరంభంలో రెండు సమూయేలు గంథాలు ఒకటే పుసత్కం.
సెపుట్ వజింటు అనువాదకులు దీనిన్రెండు పుసత్కాలుగా విడగొటాట్ రు.
కాగా మొదటి గంథం సౌలు మరణంతో ముగుసుత్ ండగా, రెండవది
దావీదు పరిపాలనతో మొదలవుతునన్ది. అంటే మొదట యూదా
గోతానికి తరువాత ఇశాయేల్ అంతటికీ అతడు రాజయాయ్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1010 - 965
బహ శా బబులోను చెర కాలం లో రాసి ఉండవచుచ్.
సీవ్కర
ఏదో ఒక రీతిలో ఈ పుసత్కాల పథమ పాఠకులు దావీదు

సొలొమోనుల పరిపాలన కాలంలో ఉనన్ ఇశాయేలీయుల.
పయోజనం
2 సమూయేలు గంథం దావీదు రాజు పరిపాలన వరణ్న. దావీదు

నిబంధనఈపుసత్కంలోఈచారితిక అంశంగా కనిపిసుత్ నన్ది. దావీదు
యోరుషలేమును రాజకీయ,మత కేందంగా చేశాడు (2 సమూ 5:6-
12; 6:1-17). యెహోవా మాటలు (2 సమూ 7:4-16), దావీదు
మాటలు (2 సమూ 23:1-7) ఇది దేవదతత్ న సామాజయ్మనే
సతాయ్నిన్ నొకిక్ చెబుతునాన్యి. మెసీస్య వెయేయ్ళళ్ రాజరికం
పవచనాతమ్కంగా ఎతిత్ చూపటం జరిగింది.

ముఖాయ్ంశం
ఏకీకరణం
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విభాగాలు
1. దావీదు రాజయ్ పభావం— 1:1-10:19
2. దావీదు రాజయ్ అభుయ్నన్తి— 11:1-20:26
3. అనుబంధం— 21:1-24:25

సౌలు మరణవారదావీదు వినడం
1:4-12; 1సమూ 31:1-13; 1దిన 10:1-12

1 దావీదు అమాలేకీయులను చంపి తిరిగి వచాచ్డు. సౌలు
చనిపోయిన తరువాత అతడు సికల్గు పాంతంలో రెండు రోజులు
ఉనాన్డు. 2 మూడవ రోజు ఒకడు తన బటట్లు చింపుకుని, తల
మీద బూడిద పోసుకుని సౌలు నయ్ం నుండి వచాచ్డు. 3 అతడు
దావీదును చూసి నేల సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేశాడు. అపుప్డు
దావీదు “నువువ్ ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?” అని అడిగాడు.
అందుకు వాడు “ఇశాయేలీయుల నయ్ంలో నుండి నేను తపిప్ంచుకు
వచాచ్ను” అనాన్డు. 4 “జరిగిన సంగతులు నాతో చెపుప్” అని
దావీదు అడిగాడు. అందుకు అతడు “ నికులు యుదధ్ంలో
నిలవలేక పారిపోయారు. చాలామంది గాయాలపా పడిపోయారు,
చాలా మంది చనిపోయారు. సౌలూ అతని కొడుకు యోనాతానూ
చనిపోయారు” అనాన్డు.

5 “సౌలు, అతని కొడుకు యోనాతాను చనిపోయారని నీకెలా
తెలిసిందోనాకు వివరంగా చెపుప్”అనిదావీదు అతణిణ్ అడిగాడు. ఆ
యువకుడు ఇలా అనాన్డు, 6 “నేను అనుకోకుండా గిలోబ్వ కొండకు
వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన ఈటె మీద ఆనుకుని ఉనాన్డు. 7 రథాలు,
రౌతులు అతనిని తరుముతూ పటుట్ కోవడానికి సమీపించినపుప్డు
అతడు వెనకిక్ తిరిగి చూసి ననున్ పిలిచాడు. అందుకు నేను, ‘చితత్ం
నా రాజా’ అనాన్ను. 8 అతడు ‘నువువ్ ఎవరివి?’ అని ననున్
అడిగాడు. ‘నేను అమాలేకీయుణిణ్ ’ అని చెపాప్ను. 9అతడు ‘నాలో
కొన పాణం ఉనన్ందువలల్ నేను తీవ న యాతనలో ఉనాన్ను. నా
దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ చంపెయియ్’ అని ఆజాఞ్ పించాడు.
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10 అంత తీవంగా గాయపడిన తరువాత అతడు ఇక బతకడని
అనిపించి నేను అతని దగగ్ర నిలబడి అతణిణ్ చంపివేశాను. అతని
తల మీద ఉనన్ కిరీటానిన్, చేతి కంకణాలను తీసుకుని నా రాజు న
నీ దగగ్రికి వాటిని తెచాచ్ను” అనాన్డు. 11దావీదు ఆ వార విని తన
బటట్లు చింపుకునాన్డు. అతని దగగ్ర ఉనన్వారంతా అలాగే చేసి,
12సౌలూ, యోనాతానూ యెహోవా పజలూ ఇశాయేలు వంశీకులూ
యుదధ్ంలో చనిపోయారని వారిని గూరిచ్ దుఃఖపడుతూ, పలాపిసూత్
సాయంతం వరకూ ఉపవాసం ఉనాన్రు.

13 తరువాత దావీదు “నువువ్ ఎకక్డి నుంచి వచాచ్వు?” అని
ఆ వార తెచిచ్నవాణిణ్ అడిగాడు. వాడు “నేను ఇశాయేలు దేశంలో
నివసించేఅమాలేకువా నఒకడి కొడుకును”అనాన్డు. 14అందుకు
దావీదు “భయం లేకుండాయెహోవాఅభిషేకించిన వాణిణ్ చంపడానికి
అతని మీద నువెవ్ందుకు చెయియ్ ఎతాత్ వు?” అని 15 తన మనిషి
ఒకణిణ్ పిలిచి “వెళిల్ వాణిణ్ చంపు” అని చెపప్గా అతడు వాణిణ్ కొటిట్
చంపాడు. 16 “యెహోవాఅభిషేకించినవాణిణ్ నేను చంపానని నువువ్
చెపాప్వే, నీ నోటి మాటే నీకు సాకష్ ం. కాబటిట్ నీ పాణానికి నువేవ్
జవాబుదారివి” అనిదావీదు ఆమృత అమాలేకీయుడితో అనాన్డు.

సౌలు,యోనాతానులమరణవార గురించి దావీదు విలాపం
17దావీదు సౌలును గూరిచ్, అతని కొడుకుయోనాతానును గూరిచ్

భూసాథ్ పన విలాప గీతం ఒకటి పాడాడు. 18యూదా వారంతా ఆ
ధనురీగ్తం నేరుచ్కోవాలనితనపజలను ఆదేశించాడు. అదియాషారు
గంథంలో రాసి ఉంది.
19ఇశాయేలూ, నీకు మహిమఅంతా
నీ పరవ్తాల మృతి చెందింది.
బలవంతులు ఎలా పడిపోయారో గదా!
20ఫిలిషీయుల కుమారెలు సంతోషించకూడదు.
సునన్తి లేనివారి కుమారెలు పండగ చేసుకోకూడదు.
అందుకని ఈ సంగతి గాతులో తెలియనియయ్కండి.
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అషెక్లోను వీధులోల్ పకటన చేయకండి.
21గిలోబ్వ పరవ్తాలాల్ రా,మీమీదమం నా వరష్ నా పడకపోవు

గాక.
అరప్ణకు పనికి వచేచ్ ధానయ్ం పండే చేలు లేకపోవుగాక.
పరాకమవంతుల డాలు అవమానంపాలయింది.
సౌలు డాలు లం చేత అభిషేకం పొందని నటుట్ అయిపోయింది.
22హతుల రకం ఒలికించకుండా,
బలిషుట్ ల దేహాలనుండి
యోనాతాను విలుల్ మడమ తిపప్లేదు.
ఎవరినీ హతమారచ్కుండాసౌలు ఖడగ్ ం వటిట్నే వెనుదిరగ లేదు.
23సౌలూయోనాతానూ తమ బతుకులో
పేమ గలవారుగా, దయ గలవారుగా ఉనాన్రు.
తమచావులో తం వారు ఒకరికొకరికి వే ఉండలేదు.
వారు ప రాజుల కంటే వేగం గలవారు.
సింహాలకంటే బల న వారు.
24ఇశాయేలీయుల కుమారెలూ,సౌలును గూరిచ్ ఏడవండి.
అతడు మీకు ఇషట్ న ఎరని బటట్లు ధరింప జేశాడు.
మీకు బంగారు నగలు ఇచాచ్డు.
25యుదధ్రంగంలో బల నమనుషులు పడిపోయారు.
నీ ఉనన్త సథ్లాలోల్ యోనాతానును చంపేశారు.
26నాసోదరుడా,యోనాతానూ,
నువువ్ నాకు చాలా పియ నవాడివి.
నీ నిమితత్ం నేను తీవంగా శోకిసుత్ నాన్ను.
నా నీ పేమ ఎంతో విం నది.
సీలు చూపించే పేమ కంటే అది ఎకుక్ నది.
27అయయ్యోయ్ బలవంతు న నికులు కూలిపోయారు.
యుదధ్ శూరులు నశించిపోయారు.
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2
దావీదుయూదారాజుగాఅభిషేకం

1 కొంతకాలం తరువాత దావీదు “నేను యూదా పటట్ణాలోల్
పవేశించ వచాచ్?” అనియెహోవాదగగ్ర విచారణ చేశాడు. “వెళ ళ్”
అనియెహోవాఅతనితో చెపాప్డు. “ఏ పటట్ణానికి వెళళ్మంటావు?”
అని దావీదు అడిగాడు. “హెబోనుకు వెళ ళ్” అని ఆయన
చెపాప్డు. 2అపుప్డు దావీదు యెజెయేలీయురాలు అహీనోయము,
కరెమ్లీయుడు నాబాలుకు భారయ్గా ఉండి విధవరా న అబీగయీలు,
అనే తన ఇదద్రు భారయ్లను వెంట బెటుట్ కుని అకక్డికి వెళాళ్డు.
3దావీదు తన దగగ్ర ఉనన్ వారినందరినీ, వారి వారి కుటుంబాలనూ
వెంట బెటుట్ కుని వెళాళ్డు. వీరు హెబోను నగరాలోల్ కాపురం పెటాట్ రు.
4 అపుప్డు యూదా జాతి పజలు అకక్డికి వచిచ్ దావీదును తమ
రాజుగా పటాట్ భిషేకం చేశారు.

5 సౌలును యాబేషిగ్లాదు పజలు పాతిపెటాట్ రని దావీదు
తెలుసుకుని వారి దగగ్రికి తన మనుషులను పంపించాడు. “మీరు
మీ రాజు సౌలును పాతిపెటిట్ అతని పటల్ నమమ్కతవ్ం కనపరిచారు
కాబటిట్ యెహోవా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 6 యెహోవా మీకు
తన కృపను, విశావ్సయ్తను చూపుతాడు గాక. మీరు చేసిన ఈ
పనిని బటిట్ నేను కూడా మీకు మేలు చేసాత్ ను. 7 మీ రాజు సౌలు
చనిపోయినపుప్డు యూదా జాతి వారు నాకు రాజుగా పటాట్ భిషేకం
చేశారు. మీరు రయ్ం తెచుచ్కుని సిథ్రంగా ఉండండి” అని కబురు
పంపాడు.

ఇశాయేలుకు,యూదాకు మధయ్యుధం
3:2-5; 1దిన 3:1-4

8 సౌలు నాయ్ధిపతి, నేరు కుమారుడు అయిన అబేన్రు,
సౌలు కుమారుడు ఇషోబ్షెతు*ను మహనయీముకు తీసుకు

* 2:8 2:8 ఇషోబ్షెతు ఇషబ్లే
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వెళిళ్, 9 అతణిణ్ గిలాదు వారి , ఆషేరీయుల , యెజెయేలు
, ఎఫాయిమీయుల , బెనాయ్మీనీయుల , ఇశాయేలు వారి
రాజుగా నియమించి అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశాడు. 10 నల ఏళల్
వయసు గల ఇషోబ్షెతు రెండు సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు.
అయితేయూదా జాతివారు దావీదు ప న నిలబడాడ్ రు. 11దావీదు
ఏడు సంవతస్రాల ఆరు నెలలు హెబోనులో ఉండి యూదా వారిని
పరిపాలించాడు.

12 అంతలో నేరు కుమారుడు అబేన్రు, సౌలు కుమారుడు
ఇషోబ్షెతు సేవకులు మహనయీములో నుండి బయలుదేరి
గిబియోనుకు వచాచ్రు. 13 అపుప్డు సెరూయా కుమారుడు
యోవాబు, దావీదు సేవకులు బయలుదేరి వారిని ఎదిరించడానికి
గిబియోను లోయకు వచిచ్ లోయకు వీరు ఈ పున, వారు ఆ పున
దిగి ఉనాన్రు.

14అబేన్రు “మనయువకులను ముందు ఒకరితో ఒకరు పోరాటం
చేయిదాద్ మా?” అని యోవాబుతో అనాన్డు. యోవాబు “అలాగే
చేదాద్ ం” అనాన్డు. 15 సౌలు కుమారుడు ఇషోబ్షెతుకు చెందిన
బెనాయ్మీనీయులు పనెన్ండుమంది, దావీదు సేవకులోల్ నుండి
పనెన్ండుమంది లేచి ఎదురెదురుగా నిలబడాడ్ రు. 16ఒకొక్కక్డు తన
ఎదురుగా ఉనన్వాడి తల పటుట్ కుని వాడి డొకక్లో కతిత్తో పొడిచారు.
అందరూ ఒకేసారి నేల పడిపోయారు. అందువలల్ ఆ సథ్లానికి
హెలక్తు హసూస్రీము† అని పేరు వచిచ్ంది. అది గిబియోనుకు
దగగ్రలో ఉంది.

17 ఆ తరువాతి రోజు ఘోర న యుదధ్ం జరిగింది. అబేన్రు,
ఇశాయేలువారుదావీదు నికులముందు నిలవ లేకపారిపోయారు.
18 సెరూయా ముగుగ్ రు కొడుకులు యోవాబు, అబీ , అశాహేలు
అకక్డఉనాన్రు. అశాహేలుఅడవిలేడిలాగావేగంగాపరిగెతత్గలడు.

† 2:16 2:16హెలక్తు హసూస్రీము కతుత్ లతో నిండిన భూమి
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19 అతడు కుడి పు నా, ఎడమ పు నా చూడకుండా
అబేన్రును తరుముతునన్పుప్డు, 20 అబేన్రు వెనకిక్ తిరిగి “నువువ్
అశాహేలువా?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. అతడు “అవును, నేను
అశాహేలునే”అనాన్డు. 21 “నువువ్ కుడి పు నా, ఎడమ పు నా
పరుగెతిత్ ఆ యువకులోల్ ఒకడి మీదకు వెళిల్ వాడి ఆయుధాలు
సావ్ధీనం చేసుకో” అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నపప్టికీ అశాహేలు
ఈ పుకు గానీ ఆ పుకు గానీ చూడకుండా అతణిణ్ తరుముతూనే
ఉనాన్డు.

22అబేన్రు “ననున్ తరమడం మానేసి వెనకిక్ తిరిగి వెళ ళ్. నేను
నినున్ నేలకు కొటిట్ చంపితే, ఆ తరువాత నీ అనన్ యోవాబుకు నా
ముఖమెలా చూపించగలను?” అనాన్డు. 23 అందుకు అశాహేలు
“నేను వెనకిక్ వెళళ్ను” అనాన్డు. అపుప్డు అబేన్రు ఈటె అంచుతో
అతని కడుపులో పొడవడం వలల్ ఈటె అతనిలోకి దిగి వీపు నుండి
వెనకిక్ వచిచ్ంది. అతడు అకక్డే పడి చనిపోయాడు. అశాహేలు
చనిపోయిపడిన ఉనన్ సథ్లానికి వచిచ్నవారంతా నిలబడిపోయారు.

24యోవాబు,అబీ లుఅబేన్రునుతరుముతూగిబియోనుఅడవి
దారిలోని గుహ ఎదురుగా ఉనన్ అమామ్ అనే కొండ దగగ్రికి వచాచ్రు.
అపుప్డు సూరుయ్డు అసత్మించాడు. 25 అబేన్రు మీదికి ఎవరూ
దాడి చేయకుండా బెనాయ్మీనీయులు గుంపుగా చేరి ఆ కొండ మీద
నిలబడాడ్ రు. 26 అబేన్రు కేక వేసి “కతిత్ ఎపుప్డూ చంపుతూనే
ఉండాలా? అది చివరకూ కీడుకే కారణం అవుతుందని నీకు
తెలుసు గదా. మీసోదరులను తరమడం ఆపమని నీ మనుషులకు
చెపప్కుండా ఎంతకాలం ఉంటావు?” అనియోవాబుతో అనాన్డు.

27 అందుకు యోవాబు “దేవుని మీద ఒటుట్ . నువువ్ ఈ మాట
చెపప్కుండా ఉనన్టల్యితే మా మనుషులు తమ సోదరులను రేపు
ఉదయం వరకూ తరముతూనే ఉండే వారు” అనాన్డు. 28 అతడు
బాకా ఊదగా పజలంతా ఆగిపోయి ఇశాయేలు వారిని తరమడం,
యుదధ్ం చేయడం మానివేశారు. 29 అబేన్రు, అతని మనుషులు
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ఆ రాతి అంతా ఎడారి గుండా పయాణం చేసి యొరాద్ ను నది దాటి
బితోను‡దారిలోమహనయీము చేరుకునాన్రు.

30 యోవాబు అబేన్రును తరమడం మాని తిరిగి వచిచ్
మనుషులను పోగు చేసి లెకక్ చూడగా దావీదు సేవకులోల్ అశాహేలు
గాకపందొమిమ్దిమందితకుక్వయాయ్రు. 31అయితేదావీదు సేవకులు
బెనాయ్మీనీయులోల్ , అబేన్రు మనుషులోల్ మూడు వందల అర
మందినిచంపారు. 32వారుఅశాహేలును తీసుకువెళిళ్ బేతెల్హేములో
ఉనన్ అతని తండి సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. తరువాత యోవాబు,
అతని మనుషులు రాతంతా నడిచి తెలల్వారేసరికి హెబోనుకు
చేరుకునాన్రు.

3
1సౌలు కుటుంబం వారికీ, దావీదు కుటుంబం వారికీ చాలాకాలం

పాటు యుదాధ్ లు జరిగాయి. ఫలితంగా దావీదు మరింత బలంగా
వృదిధ్ చెందాడు,సౌలు కుటుంబం కమేపీ ణించిపోయింది.

2హెబోనులోదావీదుకు పుటిట్న కొడుకులు. యెజెయేలీయురా న
అహీనోయముకు అమోన్ను అనేమొదటి కొడుకు పుటాట్ డు.

3 రెండవ కొడుకు కిలాయ్బు అంతకు ముందు కరెమ్లీ వా న
నాబాలుకు భారయ్గా ఉనన్ అబీగయీలుకు పుటాట్ డు.
మూడవ వాడు అబాష్ లోము గెషూరు రా న తలమ్యి కుమారె

మయకాకు పుటాట్ డు.
4నాలుగవ వాడు అదోనీయాహగీగ్తుకు పుటాట్ డు.
అయిదవవాడు షెఫటయ్ అబీటలుకు పుటాట్ డు.
5 ఆరవ వాడు ఇతెయాము దావీదు భారయ్ ఎగాల్ కు పుటాట్ డు.

వీరంతాహెబోనులోదావీదుకు పుటిట్న కొడుకులు.
6సౌలు కుటుంబం వారికీ, దావీదు కుటుంబం వారికీ యుదాధ్ లు

జరిగే సమయంలో అబేన్రు సౌలు కుటుంబం వారికి ఎంతో సహాయం
‡ 2:29 2:29 బితోను పగలు అంతా
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చేశాడు. 7రిసాప్ కూతురుఅయాయ్సౌలుకుఒకఉపపతిన్. ఇషోబ్షెతు
“నా తండి ఉపపతిన్తో నువెవ్ందుకు సంబంధం పెటుట్ కునాన్వు” అని
అబేన్రును పశిన్ంచాడు.

8 ఇషోబ్షెతు తనను అలా నిలదీసి అడిగినందుకు అబేన్రుకు
తీవ న కోపం వచిచ్ంది. అబేన్రు “నినున్ దావీదు చేతికి
అపప్గించకుండా నీ తండి అయిన సౌలు కుటుంబం వారికీ, అతని
సహోదరులకూ, అతని సేన్హితులకూ నేను ఉపకారం చేశానే. ననున్
యూదావారి పకష్ంతో చేరిన కుకక్తో సమానంగా ఎంచి, ఈ రోజున
ఒక సీని బటిట్ నా మీద నేరం మోపుతునాన్వా? 9 యెహోవా
దావీదుకు పమాణం చేసిన దానిన్ అతని పకష్ంగా నేను చేయకపోతే
10 దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు రపిప్సాత్ డు గాక. సౌలు కుటుంబం
వారి చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తపిప్ంచి దాను నుండి బెయేరెష్బా
దాకా ఇశాయేలు వారికి, యూదా వారికి దావీదు సింహాసనానిన్
నేను సిథ్రపరుసాత్ ను” అనాన్డు. 11 అబేన్రు మాటలకు భయపడిన
ఇషోబ్షెతు ఇంకేమీమాటాల్ డలేకపోయాడు.

12అబేన్రు తన మనుషులను దావీదు దగగ్రికి పంపి “ఈ రాజయ్ం
ఎవరిది? నువువ్ నాతో ఒపప్ందం చెయియ్. నేను నీకు సహాయం చేసి
ఇశాయేలువారినందరినీ నీ పుతిపుప్తాను”అని కబురు పంపాడు.
అపుప్డు దావీదు “మంచిది. నేను నీతో ఒపప్ందం చేసాత్ ను.
13 అయితే నువువ్ ఒక పని చేయాలి. ననున్ చూడడానికి వచేచ్
సమయంలో సౌలు కూతురు మీకాలును నా దగగ్రికి తీసుకురావాలి.
లేకపోతే నీకు నా దరశ్నం దొరకదు” అని జవాబిచాచ్డు.

14 దావీదు సౌలు కొడుకు ఇషోబ్షెతు దగగ్రికి తన మనుషులను
పంపించి “ఫిలిషీయులోల్ వందమంది మరామ్ంగ చరమ్పు కొనలను
తెచిచ్ నేను పెండిల్ చేసుకొనన్ మీకాలును నాకు అపప్గించాలి” అని
చెపప్మనాన్డు. 15 మీకాలు భర, లాయీషు కొడుకు అయిన
పలీత్యేలు దగగ్ర నుండి మీకాలును తీసుకు వచేచ్ందుకు ఇషోబ్షెతు
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తన మనుషులను పంపించాడు. 16 ఆమె భర బహ రీము వరకూ
మీకాలు వెనకాలే ఏడుచ్కుంటూ వసుత్ ంటే అబేన్రు “నీవుతిరిగి వెనకిక్
వెళిళ్పో” అని చెపప్గానే అతడు వెళిల్పోయాడు.

అబేన్రు దావీదును సందరిశ్ంచటం
17 అపుప్డు అబేన్రు ఇశాయేలు పెదద్లను పిలిపించి “దావీదు

మిమమ్లిన్ పాలించాలని మీరు ఇంతకు ముందు కోరుకునాన్రు గదా?
18 ‘నా సేవకు న దావీదు చేత నా పజ న ఇశాయేలీయులను
ఫిలిషీయుల చేతిలో నుండి, వారి శతువులందరి చేతిలో నుండి
విమోచిసాత్ ను’ అనియెహోవాదావీదును గూరిచ్ సెలవిచాచ్డు కాబటిట్
మీ కోరిక నెరవేరుచ్కోండి” అనివారితో చెపాప్డు.

19 అబేన్రు బెనాయ్మీనీయులతో ఆ విధంగా మాటాల్ డిన తరువాత
హెబోనుకు వచిచ్ ఇశాయేలువారి దృషిట్కి, బెనాయ్మీనీయులందరి
దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దానిన్ దావీదుకు పూరిగా తెలియచేశాడు.
20 అందుకోసం అబేన్రు ఇర మందిని వెంటబెటుట్ కుని హెబోనులో
ఉనన్ దావీదు దగగ్రకి వచాచ్డు. దావీదు అబేన్రుకు, అతని
మనుషులకు విందు చేయించాడు.

21అపుప్డు అబేన్రు “నేను వెళిల్ ఇశాయేలువారినందరినీనారాజు
అయిన నీ సమకష్ంలో సమకూరిచ్, వారు నీతో ఒపప్ందం చేసేలా, నీ
చితత్ పకారంగా నువువ్ రాజాయ్ధికారం చేపటిట్ నువువ్ కోరుకునన్దాని
అంతటినీ పాలించేలా చేసాత్ ను” అని దావీదుతో చెపిప్ అతని దగగ్ర
అనుమతి తీసుకుని శాంతికరంగా వెళిల్పోయాడు.

22 దావీదు సేవకులు, యోవాబు యుదధ్ంలో పెదద్ మొతత్ంలో
దోచుకునన్ దోపుడు సొముమ్ తీసుకు వచేచ్ సమయానికి అబేన్రు
హెబోనులో దావీదు దగగ్ర లేడు. ఆపప్టికే దావీదు దగగ్ర అనుమతి
తీసుకుని అతడు శాంతికరంగా వెళిళ్పోయాడు. 23 అయితే
యోవాబు, తన నయ్ంతో తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నేరు కొడుకు అబేన్రు
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రాజు దగగ్రికి వచాచ్డనీ, రాజు అతనికి ఆతిథయ్మిచిచ్ పంపాడనీ,
అతడు శాంతియుతంగా తిరిగి వెళాళ్డనీ తెలిసికునాన్డు.

24 అతడు రాజు దగగ్రికి వచిచ్ “రాజా విను, నువువ్ చేసిన
పనేంటి? అబేన్రు నీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు అతణిణ్ ఎందుకు తిరిగి
వెళల్నిచాచ్వు? 25 నేరు కొడుకు అబేన్రు గురించి నీకు తెలీదా? నినున్
మోసం చేసి నీ పణాళికలూ, నువువ్ చేసే పనులూ తెలుసుకొనేందుకు
అతడు వచాచ్డు” అని అనాన్డు. 26 అతడు దావీదు దగగ్ర
నుండి బయలుదేరి అబేన్రును వెనకిక్ పిలిపించడానికి మనుషులను
పంపాడు. వారు వెళిల్ సిరా అనే బావి దగగ్ర నుండి అతణిణ్ వెనకిక్
తీసుకు వచాచ్రు. అతడు తిరిగి వచిచ్న సంగతి దావీదుకు తెలీదు.

యోవాబు అబేన్రు చంపడం
27అబేన్రుతిరిగిహెబోనుకు వచిచ్నపుప్డుయోవాబు “విషయాలు

ఎవరికీ వినబడకుండా రహసయ్ంగా మాటాల్ డాలి” అని చెపిప్ అతణిణ్
దావ్రం దగగ్రికి ఏకాంతంగాతీసుకు వచాచ్డు. అకక్డ తనసోదరుడు
అశాహేలు పాణం తీసినందుకు పతీకారంగా అబేన్రును కడుపులో
పొడిచి చంపేశాడు.

28ఆ తరువాత ఈ సంగతి దావీదుకు తెలిసి అతడు ఈ విధంగా
అనుకునాన్డు “నేనూ, నా రాజయ్మూ నేరు కొడుకు అబేన్రు పాణం
తీసిన విషయంలోయెహోవాదృషిట్కి ఎపప్టికీ నిరపరాధులమే. 29ఈ
దోషం యోవాబు మీదా, అతని తండి సంతానమంతటి మీదా
నిలుసుత్ ంది గాక. యోవాబు సంతానంలో గాయాలు ఉనన్వారు,
కుషుట్ రోగులు, ముసలివారు, కతిత్ చేత హతమయేయ్వారు, తిండి
లేనివారు తపప్క ఉంటారు గాక”అనాన్డు. 30ఆవిధంగాయోవాబు,
అతని సోదరుడు అబీ , గిబియోను యుదధ్ంలో అబేన్రు తమ
సోదరుడు అశాహేలును చంపిన దానికి పతీకారం తీరుచ్కునాన్రు.

31 దావీదు “మీ బటట్లు చింపుకుని గోనెపటట్ కటుట్ కుని అబేన్రు
శవం ముందు నడుసూత్ విలపించండి” అని యోవాబుకు, అతనితో
ఉనన్వారికందరికీ ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 32 రాజు కూడా సవ్యంగా పాడె



2 సమూయేలు 3:33 xii 2 సమూయేలు 3:39

వెంట నడిచాడు. వారు అబేన్రును హెబోనులో పాతిపెటిట్నపుప్డు
రాజు అబేన్రు సమాధి దగగ్ర బిగగ్రగా ఏడాచ్డు. అకక్డ సమకూడిన
వారంతా ఏడాచ్రు.

33రాజుఅబేన్రును గూరిచ్ ఒక విలాప గీతం పాడాడు,
34 “అబేన్రూ, నీచు న ఒక మనిషి చనిపోయినటుట్ నువువ్

చనిపోయావే.
నీ చేతులకు గాయాలు లేకుండా,
నీ కాళల్కు సంకెళల్ వేయకుండా,
అకమం చేసేవాడిముందు ఒకడు పడినటుట్
నువువ్ పడిపోయావు గదా.”
రాజుఈ విధంగా గీతం గొంతెతిత్ పాడినపుప్డు పజలంతా విని, ఇంకా
ఎకుక్వగా ఏడాచ్రు.

35 ఇంకా రాతి కాకముందు పజలు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ ఏ నా
తినమని అతణిణ్ బతిమిలాడారు. దావీదు “సూరుయ్డు అసత్మించక
ముందు నేను ఏ నా ఆహారం తీసుకొంటే దేవుడు నాకు ఎంతో
కీడు కలిగిసాత్ డుగాక” అని ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్డు. 36 పజలంతా
ఈ విషయం తెలుసుకుని సంతోషించారు. ఇపప్టి వరకూ రాజు
చేసినదంతా పజల దృషిట్కి అంగీకార నటుట్ ఇది కూడా వారి దృషిట్కి
అంగీకారమయియ్ంది.

37నేరు కొడుకు అబేన్రు హతయ్ రాజు పథకం పకారం చేయించింది
కాదని ఆ రోజున ఇశాయేలు వారికందరికీ తెలిసింది. 38 తరువాత
రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఇలా అనాన్డు. “ఈ రోజు
చనిపోయినవాడు ఇశాయేలువారిలోముఖయ్ నవాడనీపధానులోల్
ఒకడనీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. 39 పటాట్ భిషేకం అయిన నేను ఈ
రోజు బలం లేనివాడినయాయ్ను. సెరూయా కొడు న ఈ వయ్కులు
నాకంటే బల నవారు. వారు చేసిన దుషట్కారాయ్లను బటిట్ వారు కీడు
చేసిన పకారంయెహోవావారికి పతీకారం చేసాత్ డు గాక.”
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4
ఇషోబ్షెతు హతయ్

1 హెబోనులో అబేన్రు చనిపోయాడనన్ సంగతి వినన్ సౌలు
కుమారుడు భయపడాడ్ డు. ఇశాయేలు వారందరికీ ఏమీ పాలు
పోలేదు. 2 అయితే సౌలు కుమారుడి దగగ్ర ఇదద్రు నాయ్ధికారులు
ఉనాన్రు. ఒకడి పేరు బయనా, రెండవవాడి పేరు రేకాబు. వీరిదద్రూ
బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన బెయేరోతు నివాసి అయిన రిమోమ్ను
కొడుకులు. బెయేరోతు బెనాయ్మీనీయుల దేశంలో చేరిన పాంతం.
3అయితేబెయేరోతీయులు గితత్యీముకు పారిపోయిఇపప్టి వరకూ
అకక్డే కాపురం ఉనాన్రు.

4 సౌలు కుమారుడు యోనాతానుకు కుంటివా న ఒక కొడుకు
ఉనాన్డు. యెజెయేలు నుండి సౌలు గురించీ యోనాతాను గురించీ
సమాచారం వచిచ్నపుప్డు అతడు ఐదేళళ్ బాలుడు. అతని ఆయా
అతణిణ్ ఎతుత్ కుని వేగంగా పరుగెతిత్నపుప్డు అతడు కింద పడిపోయి
కుంటివాడయాయ్డు. అతడి పేరు మెఫీబోషెతు.

5 రిమోమ్ను కొడుకులు రేకాబు, బయనా ఇదద్రూ మధాయ్హన్
సమయంలో బాగా ఎండగా ఉనన్పుప్డు బయలుదేరి ఇషోబ్షెతు
మంచం పడుకుని నిదపోతునన్పుప్డు అతని ఇంటికి వెళాల్ రు.
6-8 గోదుమలు తీసుకువచేచ్వారి వేషం వేసుకుని ఇంటోల్ కి వెళిల్,
ఇషోబ్షెతు పడక గదిలో మంచం నిదపోతూ ఉనన్పుప్డు అతణిణ్
కడుపులో పొడిచి చంపివేసి, అతని తల నరికి దానిన్ తీసుకుని
తపిప్ంచుకుని పారిపోయారు. రాతి అంతా ఎడారి గుండా పరుగెతిత్
హెబోనులో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి ఇషోబ్షెతు తల తీసుకువచాచ్రు.
వారు “దయచేసి విను. నీ పాణం తీయాలని చూసిన సౌలు

కొడుకు ఇషోబ్షెతు తలను మేము తీసుకువచాచ్ం. మాయజమాని,
రాజు న నీ తరపున సౌలుకు, అతని సంతానానికి ఈ రోజున
యెహోవాపతీకారం చేశాడు” అని చెపాప్రు.
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9అపుప్డు దావీదు బెయేరోతీ నివాసి అయిన రిమోమ్ను కొడుకులు
రేకాబు,బయనాలతోఇలాచెపాప్డు, 10“మంచికబురుతెసుత్ నాన్నని
భావించి ఒకడు వచిచ్ సౌలు చనిపోయాడని తెలియజేశాడు.
11 వాడు తెచిచ్న కబురుకు బహ మానం ఏమిటంటే నేను వాణిణ్
పటుట్ కుని సికల్గులో చంపించాను. దురామ్రుగ్ న మీరు ఇషోబ్షెతు
ఇంటోల్ కి దూరి, ఏ దోషమూ లేని అతణిణ్ మంచం నే చంపినపుప్డు
మీరు జరిపిన రకపాతానికి పతిగా నేను మీకు శికష్ విధించకుండా
ఉంటానా? మిమమ్లిన్లోకంలోలేకుండాతుడిచిపెటట్కుండాఉంటానా?
12అనిన్ విధా న ఆపదల నుండి ననున్ ర ంచినయెహోవా ఒటుట్ ,
తపప్కుండా శి సాత్ ను” అని చెపిప్, దావీదు తన మనుషులకు ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. వారు ఆ ఇదద్రినీ చంపి వారి చేతులు, కాళల్ను నరికివేసి,
వారి శవాలను హెబోను కొలను దగగ్ర వేలాడదీశారు. తరువాత
వారు ఇషోబ్షెతు తలను తీసుకువెళిల్ హెబోనులో అబేన్రు సమాధిలో
పాతిపెటాట్ రు.

5
ఇశాయేలీయులకు రాజుగాదావీదు
5:1-3; 1దిన 11:1-3

1 ఇశాయేలీయుల అనిన్ గోతాలవారు హెబోనులో ఉనన్ దావీదు
దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు “రాజా, విను. మేమంతా నీకు దగగ్ర
బంధువులం. 2 గతంలో సౌలు మా రాజుగా ఉనన్పుప్డు నువువ్
మాసంరకష్కుడుగాఉనాన్వు. ‘నువువ్నాపజ నఇశాయేలీయులను
పాలించి వారికి కాపరిగా ఉంటావు’ అని నినున్ గురించి యెహోవా
చెపాప్డు.” 3 ఇశాయేలు గోతాల పెదద్లంతా హెబోనులో ఉనన్ తన
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు రా నదావీదు హెబోనులోయెహోవాసనిన్ధిలో
వారితో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు. వారు తమ రాజుగాఉండేందుకు
దావీదుకు పటాట్ భిషేకం చేశారు.
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4దావీదు రా నపుప్డు అతని వయసు ము ఏళ ళ్. అతడు
నల ఏళ ళ్ రాజుగా పరిపాలన చేశాడు. 5 హెబోనులో అతడు
యూదా గోతం వారిని ఏడేళళ్ ఆరు నెలలు, యెరూషలేములో
ఇశాయేలు, యూదా గోతాల పజలను ము మూడు ఏళ ళ్
పాలించాడు.

దావీదుయెరూషలేమును సావ్ధీనం చేసుకోవడం
5:6-10; 1దిన 11:4-9
5:11-16; 1దిన 3:5-9; 14:1-7

6-7 దేశంలో యెబూసీయులు నివసిసూత్ ఉనన్పుప్డు వారి దాడి
చేసేందుకు దావీదూ అతని మనుషులూ యెరూషలేముకు వచాచ్రు.
దావీదుతమ కిరాలేడనన్ ధీమాతోయెబూసీయులు “నువువ్మా కి
వసేత్ ఇకక్డ ఉనన్ గుడిడ్వాళ ళ్, కుంటివాళ ళ్ నినున్ తోలివేసాత్ రు” అని
దావీదుకు కబురు పంపారు. దావీదు వారి దండెతిత్ దావీదుపురం
అని పిలిచే సీయోను కోటను సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

8 ఆ సమయంలో దావీదు “దావీదు శతువు న గుడిడ్ , కుంటి
యెబూసీయుల దాడి చేయాలనుకునే వారంతా నీటికాలువ
సొరంగం గుండా ఎకిక్ వెళాళ్లి” అనాన్డు. అపప్టినుండి
“గుడిడ్వారు, కుంటివారు యెహోవా మందిరంలోపలికి* రాలేరు”
అనే సామెత పుటిట్ంది. 9దావీదు ఆ పటట్ణంలో కాపురం ఉనాన్డు.
దానికి దావీదు పటట్ణం అని పేరు పెటాట్ డు. మిలోల్ దిగువన దావీదు
ఒక కోట కటిట్ంచాడు. 10దావీదు దినదినమూ వరిధ్లుల్ తూ వచాచ్డు.
నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాఅతనికి తోడుగా ఉనాన్డు.
11 తూరు రాజు హీరాము తన మనుషులనూ, దేవదారు

చెకక్లనూ, వడంగం పనివారిని, భవనాలు కటేట్వారిని పంపించాడు.
వాళ ళ్ దావీదు కోసం ఒక పటట్ణం కటాట్ రు. 12 ఇశాయేలీయుల
రాజుగా యెహోవా తనను సిథ్రపరిచాడనీ. దేవుడు ఆయన పజ న

* 5:8 5:8యెహోవామందిరంలోపలికి రాజభవనం
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ఇశాయేలీయుల కోసం తన రాజాయ్నిన్ వరిథ్లల్జేసాత్ డనీ దావీదు
గహించాడు.

13 దావీదు హెబోను నుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములో
నివసించి అనేకమందిని ఉంపుడుగతెత్లుగా, భారయ్లుగా
చేసుకునాన్డు, దావీదుకు ఇంకా చాలామంది కొడుకులూ, కూతురూల్
పుటాట్ రు. 14 దావీదు యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు అతనికి
షమూమ్య,షోబాబు,నాతాను,సొలొమోను, 15ఇభారు, ఏలీషూవ,
నెపెగు, యాఫీయ, 16 ఎలీషామా, ఎలాయ్దా, ఎలీపేలెటు, అనేవారు
పుటాట్ రు.

దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించడం
17 పజలంతా ఇశాయేలీయుల రాజుగా దావీదుకు పటాట్ భిషేకం

చేశారని ఫిలిషీయులకు తెలిసినపుప్డు దావీదును చంపడానికి వారు
నయ్ంతో బయలుదేరారు. ఆవార తెలియగానేదావీదు సుర త న
సథ్లానికి వెళిల్పోయాడు. 18ఫిలిషీ నయ్ం వచిచ్ రెఫాయీములోయలో
మకాం వేశారు. 19దావీదు “నేను ఫిలిషీయులను ఎదురొక్ంటేవారిని
నా చేతికి అపప్గిసాత్ వా?” అని యెహోవాకు పారిథ్ంచాడు. అపుప్డు
దేవుడు “బయలుదేరివెళ ళ్,తపప్కుండావాళళ్నినీకుఅపప్గిసాత్ ను”
అనిచెపాప్డు. 20అపుప్డుదావీదు బయలెప్రాజీముకు వచిచ్ అకక్డ
వాళళ్ను ఓడించి “జలపవాహాలు కొటుట్ కు పోయినటుట్ యెహోవా
నా శతువులను నా ముందు నిలబడకుండా చేశాడని” ఆ సథ్లానికి
బయలెప్రాజీము అని పేరు పెటాట్ డు. 21 ఫిలిషీయులు తమ దేవుళళ్
విగహాలను అకక్డే విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు. దావీదు, అతని
మనుషులు వాటినిసావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

22 ఫిలిషీయులు మళీళ్ వచిచ్ రెఫాయీము పాంతంలో మాటు
వేశారు. 23 దావీదు యెహోవాను పారిథ్ంచినపుప్డు, యెహోవా
అతనితో “నువువ్ వాళళ్ను తినన్గా వెళిల్ ఎదురోక్వదుద్ . చుటూట్ తిరిగి
వారి వెనుక నుండి కంబళి చెటల్కు ఎదురుగా వారి దాడి చెయియ్.
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24 కంబళి చెటల్ చుటూట్ తిరిగి వెళిల్ ఆ చెటల్కొమమ్లోల్ వీచే గాలిలో
శబద్ం వినిపించగానే ఫిలిషీయుల దాడి చెయియ్. ఎందుకంటే వారిని
హతమారచ్డానికి యెహోవా ముందుగా బయలుదేరుతునాన్డనన్
మాట” అని చెపాప్డు. 25 యెహోవా తనకు చెపిప్నటుట్ చేసి,
దావీదు గెబ నుండి గెజెరు వరకూ ఫిలిషీ నాయ్నిన్ తరుముతూ
సంహరించాడు.

6
దావీదు మందసానిన్యెరూషలేముకు తీసుకురావడం
6:11; 1దిన 13:1-14
6:12-19; 1దిన 15:25-16:3

1 దేవుని నామానిన్ వెలల్డి పరుసూత్ కెరూబుల మధయ్ నివసించే
నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా దేవుని మందసం బాలా
యెహ దాలో ఉంది. 2 ఆ మందసానిన్ అకక్డి నుండి తీసుకు
రావడానికి దావీదు ఇశాయేలీయులోల్ నుండి ము వేల మందిని
సమకూరిచ్ బయలుదేరాడు. 3వారు దేవుని మందసానిన్ కొతత్ బండి
మీద ఎకిక్ంచి గిబియాలో ఉనన్ అబీనాదాబు ఇంటి నుండి తీసుకు
బయలుదేరినపుప్డు అబీనాదాబు కుమారులు ఉజాజ్ , అహోయ్ కొతత్
బండిని తోలారు. 4 దేవుని మందసం ఉనన్ ఆ బండిని గిబియాలోని
అబీనాదాబు ఇంటి నుండి తెసుత్ నన్పుప్డు అహోయ్ బండికి ముందు
నడిచాడు. 5దావీదు, ఇశాయేలీయులంతా దేవదారు చెటుట్ కలపతో
చేసిన రకరకాల సితారాలు, సనాన్యి వాయిదాయ్లు, తంబురలు,
మృదంగాలు, పెదద్ డపుప్లు వాయిసూత్ యెహోవా సనిన్ధిలో నాటయ్ం
చేసుత్ నాన్రు.

6 వారు నాకోను కళల్ం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు బండి లాగుతునన్
ఎదుద్ లకాలుజారిబండిపకక్కు ఒరిగింది. అపుప్డుఉజాజ్ తనచెయియ్
చాపి దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కునాన్డు. 7 వెంటనే యెహోవా కోపం
ఉజాజ్ మీద రగులుకుంది. అతడు చేసిన తపుప్ను బటిట్ దేవుడు ఆ
కష్ణంలోనే అతణిణ్ దెబబ్ కొటాట్ డు. అతడు అకక్డే దేవుని మందసం
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దగగ్రే పడి చనిపోయాడు. 8యెహోవా ఉజాజ్ ను అంతం చేసిన ఆ
చోటికి పెరెజ్ ఉజాజ్ అని పేరు పెటాట్ రు. 9 ఇపప్టికీ దాని పేరు అదే. ఆ
రోజున దావీదు భయపడి “యెహోవా మందసం నా దగగ్ర ఉండడం
ఎందుకు?” అనుకునాన్డు. 10కాబటిట్ యెహోవామందసానిన్దావీదు
తనతోబాటు పటట్ణంలోకి తేవడానికి ఇషట్పడ లేదు. గితీత్యు న
ఓబేదెదోము ఇంటికి తీసుకు వచిచ్ అకక్డ ఉంచాడు.

11యెహోవా మందసం గితీత్యు న ఓబేదెదోము ఇంటోల్ మూడు
నెలలపాటు ఉనన్పుప్డు యెహోవా ఓబేదెదోమునూ, అతని
కుటుంబానీన్ ఆశీరవ్దించాడు. 12 దేవుని మందసం ఓబేదెదోము
ఇంటోల్ ఉండడం వలల్ యెహోవాఓబేదెదోముకూ, అతని కుటుంబానికీ
ఉనన్దానినంతా విసాత్ రంగా అభివృదిధ్ చెందిసుత్ నాన్డనన్ సంగతి
దావీదుకు తెలిసింది. కాబటిట్ దావీదు వెళిల్ ఓబేదెదోము ఇంటోల్
ఉనన్ దేవుని మందసానిన్ దావీదు పటట్ణానికి ఊరేగింపుగా
తీసికువచాచ్డు. 13-14ఎలాగంటే,యెహోవామందసానిన్మోసేవారు
ఆరు అడుగులు ముందుకు నడచినపుప్డలాల్ ఒక ఎదుద్ ను, ఒక
కొవివ్న దూడను వధించారు, దావీదు నారతో నేసిన ఏఫోదును
ధరించి పరమానందంగా యెహోవా సనిన్ధిలో పరవశించి నాటయ్ం
చేశాడు. 15ఈ విధంగా దావీదు, ఇశాయేలీయులంతా ఉతాస్హంగా
తంతి వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ యెహోవా మందసానిన్ తీసుకు
వచాచ్రు.

16 యెహోవా మందసం దావీదు పటట్ణానికి వచిచ్నపుప్డు,
సౌలు కుమారె మీకాలు కిటికీలో నుండి చూసింది. యెహోవా
సనిన్ధిలో గంతులు వేసూత్ నాటయ్ం చేసుత్ నన్ దావీదును చూసి, తన
మనసుస్లో అతనిన్ గూరిచ్ నీచంగా భావించుకుంది. 17 వారు
యెహోవా మందసానిన్ తీసుకువచిచ్ దావీదు దాని కోసం ఏరాప్టు
చేసిన గుడారంలో ఉంచినపుప్డు, దావీదు యెహోవా సనిన్ధిలో
హోమబలులు, శాంతిబలులు అరిప్ంచాడు. 18 హోమబలులు,
శాంతిబలులు అరిప్ంచడం ముగిసిన తరువాత దావీదు నాయ్లకు
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అధిపతి అయిన యెహోవా పేరట పజలను ఆశీరవ్దించాడు.
19 సమావేశ న ఇశాయేలీయులోల్ సీ పురుషులందరికీ రొటెట్ ,
మాంసం, ఎండు దాకష్ముదద్ ఒకొక్కక్టి చొపుప్న పంచిపెటాట్ డు.
తరువాత పజలంతా తమ తమ ఇళళ్కు వెళిళ్పోయారు.

20 దావీదు తన ఇంటివారిని దీవించడానికి వచిచ్నపుప్డు,
సౌలు కుమారె మీకాలు దావీదుకు ఎదురు వచిచ్ంది. ఆమె
“ఇశాయేలీయుల రాజు బానిస పిలల్ల ఎదుటా సేవకుల ఎదుటా
ఈ రోజు బటట్లు తీసేసి ఎంత గొపప్గా కనబడాడ్ డు! ఎవడో
పనికిమాలినవాడు విపేప్సినటుట్ తన బటట్లు విపేప్సాడు” అంది.
అపుప్డు దావీదు, 21 “నీ తండినీ, అతని సంతానానీన్ తోసిపుచిచ్
ఆయన పజ న ఇశాయేలీయులను పాలించడానికి ననున్ ఎనున్కొనన్
యెహోవా సనిన్ధిలో నేను అలా చేశాను. యెహోవా సనిన్ధిలో
నాటయ్ం చేశాను. 22 నేను ఇంతకనాన్ మరింత హీనంగా నా దృషిట్కి
నేను తకుక్వ వాడ నువువ్ చెబుతునన్ బానిస సీల దృషిట్లో
గొపప్వాడినవుతాను” అని మీకాలుతో అనాన్డు. 23సౌలు కుమారె
మీకాలుకు ఆమె చనిపోయేంత వరకూ పిలల్లు పుటట్లేదు.

7
దావీదుకు దేవునివాగాద్ నం

1 యెహోవా దావీదుకు నాలుగు దికుక్లా అతని శతువుల
మీద విజయాలు అనుగహించి, నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత
అతడు తన పటట్ణంలో నివాసమునాన్డు. దావీదు నాతాను అనే
పవకను పిలిపించి, 2 “నేను దేవదారు చెకక్లతో కటిట్న పటట్ణంలో
నివసిసుత్ నాన్ను. అయితే దేవునిమందసం గుడారంలో ఉంటునన్ది”
అనాన్డు.

3 అపుప్డు నాతాను “యెహోవా నీకు తోడుగా ఉనాన్డు. నీకు
ఎలా అనిపిసేత్ అలా చెయియ్” అనాన్డు. 4అయితే ఆ రాతియెహోవా
సవ్రం నాతానుకు ఇలా వినిపించింది, 5 “నువువ్ వెళిల్ నా సేవకు న
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దావీదుతో ఇలా చెపుప్, యెహోవా నీకు ఏమని చెపప్మనాన్డంటే,
నేను నివసించేలా ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి నువువ్ తగిన
వాడవేనా? 6 ఐగుపులో నుండి నేను ఇశాయేలీయులను బయటకు
రపిప్ంచినపప్టి నుండి నేటి వరకూ మందిరంలో నివసించకుండా
డేరాలో, గుడారంలో నివసిసూత్ సంచరించాను. 7 ఇశాయేలీయులతో
కలసి నేను సంచరించిన కాలమంతా నా పజలను సంర ంచమని
నేను ఆజాఞ్ పించిన ఇశాయేలీయుల గోతా నాయకులోల్ ఎవవ్రితో నా
దేవదారు కలపతో నాకొక మందిరం కటిట్ంచలేకపోయారే అని
ఎవవ్రితో నా అనాన్నా?

8కాబటిట్ నువువ్ నా సేవకు న దావీదుతో ఇలా చెపుప్, నాయ్లకు
అధిపతి అయిన యెహోవా నీకు చెబుతునన్దేమిటంటే, గొరెల
మందలు కాచుకొంటూ గొరెలశాలోల్ ఉంటునన్ నినున్ నా పజ న
ఇశాయేలీయుల రాజుగా నియమించాను. 9 నువువ్ వెళిళ్న పతి
సథ్లం లో నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. నీ శతువులందరినీ నీ ముందు
నిలబడకుండా నాశనం చేశాను. లోకంలో పేరు పొందిన వారికి
కలిగిన కీరి నీకు కలుగజేశాను. 10 నా పజ న ఇశాయేలీయులు
ఎకక్డికీ కదలనకక్రలేకుండతమసొంతసథ్లాలోల్ శాశవ్తంగావాటిలోల్
నివసించేలా వారిని సిథ్రపరిచాను. నా పజ న ఇశాయేలీయుల
గతంలోనేనునాయ్యాధిపతులను నియమించినకాలంలోజరిగినటుట్
దుషుట్ న పజలు ఇక వారిని కషట్పెటట్కుండా ఉండేలా చేసి, 11 నీ
శతువుల నీకు విజయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలిగేలా చేశాను.
యెహోవా న నేను నీకు చెబుతునన్దేమిటంటే, నేను నీకు

సంతానం అనుగహిసాత్ ను వారు శాశవ్తంగా పాలన చేసాత్ రు.
12 నువువ్ బతికే రోజులు ముగిసినపుప్డు నినున్ నీ పితరులతో
కలిపి పాతిపెటిట్న తరువాత నీకు జనిమ్ంచిన నీ సంతానానిన్
ఘనపరచి, రాజాయ్నిన్ అతనికి సిథ్రపరుసాత్ ను. 13 అతడు నా
పేరునుఘనపరిచేలాఒకమందిరం నిరిమ్సాత్ డు. అతని సింహాసనానిన్
నేను నితయ్ నదిగా సిథ్రపరుసాత్ ను. 14 అతనికి తండిలా ఉండి
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కాపాడుకుంటాను. అతడు నాకు కుమారుడుగా ఉంటాడు. అతడు
తపుప్ చేసేత్ మనుషుల దండంతో, వారిని కొటేట్ దెబబ్లతో అతణిణ్
శి సాత్ ను.

15 అంతే గాని నినున్ రాజుగా చేయడానికి నేను తోసిపుచిచ్న
సౌలుకు నా కనికరం దూరం చేసినటుట్ అతనికి నా కనికరానిన్
దూరం చేయను. 16 నీ తే నీ సంతానం, నీ రాజయ్ం కలకాలం
సిథ్రంగా ఉంటుంది. నీ సింహాసనం అనిన్వేళలా సిథ్రంగా ఉంటుంది.”
17తనకు కలిగిన దరశ్నంలోనిఈమాటలనిన్టినీనాతానుదావీదుకు
తెలియజేశాడు.

దావీదు పారథ్న
18 అపుప్డు రా న దావీదు లోపలికి వెళిళ్ యెహోవా సనిన్ధిలో

కూరుచ్ని ఇలా పారిథ్ంచాడు. “నా పభూ యెహోవా, ఇంతగా నీవు
ననున్హెచిచ్ంచడానికినేనెంతటివాణిణ్? నావంశం ఏపాటిది? 19ననున్
ఇంతగా హెచిచ్ంచి నాకు చేసినదంతా నీకు సవ్లప్ న విషయం. నీ
దాసుడ న నా వంశానికి భవిషతుత్ లో కలగబోయే ఉనన్తిని గూరిచ్
నాకు వెలల్డించావు. యెహోవా, నా పభూ, దావీదు అనే నేను ఇక
నీతో ఏమి చెపుప్కొంటాను? 20యెహోవా నా పభూ, నీ దాసుడ న
నా గురించి నీకు తెలుసు. 21నీమాటను బటిట్ నీ చితత్ం చొపుప్న ఈ
గొపప్ కారాయ్లు జరిగించి అవి నీదాసుడ న నాకు తెలియజేశావు.

22 దేవా, యెహోవా, నువువ్ అనంత న పభావం గలవాడివి.
మేము వినన్దానిన్ బటిట్ చూసినపుప్డు నీవు తపప్ దేవుడెవరూ లేడు.
23 నువువ్ విమోచించిన ఇశాయేలీయులనే నీ పజలవంటి వారు
లోకంలో ఎకక్డా లేరు. నీ పజలయేయ్లావారిని నీవు విమోచించావు.
నీకు పేరు పఖాయ్తులు కలిగేలా, నీ పజలను బటిట్ నీ దేశం కోసం
భీకర న గొపప్కారాయ్లు చేసేలా దేవుడ న నువువ్ ఐగుపు దేశంలో
నుండి, ఆ జనుల వశంలో నుండి, వారి దేవుళళ్ వశంలో నుండి
విడిపించావు.
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24 యెహోవా న నీవు వారికి దేవు ఉండి, వారు నిరంతరం
ఇశాయేలీయులు అనే పేరుగల పజలుగా నీ కోసం నిలిచి
ఉండేలా సిథ్రపరచావు. 25 దేవా యెహోవా, నీ దాసుడ న
ననున్ గూరీచ్, నా వంశం గూరీచ్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట ఎపప్టికీ
నిలిచిపోయేలా దృఢపరచు. 26 ‘ నాయ్లకు అధిపతి అయిన
యెహోవా ఇశాయేలీయులకు దేవుడు’ అని పజలనే మాటచేత నీకు
శాశవ్త మహిమ కలిగేలా నీ దాసుడ న నా వంశం నీ సనిన్ధిలో
సిథ్రపరచబడేలా నువువ్ సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్.

27 ఇశాయేలీయుల దేవా, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా
నాకు సంతానం కలిగిసాత్ నని నీ దాసునికి తెలియపరచావు. కాబటిట్
ఈ విధంగా నీతో వినన్పం చేయడానికి నీ దాసుడ న నాకు రయ్ం
వచిచ్ంది. 28 యెహోవా, నా పభూ, నీ దాసుడ న నాకు మేలు
దయచేసాత్ నని చెపునాన్వు కదా. నువువ్ దేవుడివి కాబటిట్ నీ
మాటలనీన్ నిజ నవి. 29నీదాసుడ ననావంశంఅంతానితయ్మూ
నీ సనిన్ధిలో ఉండేలా దయచేసి దీవించు. యెహోవా నా పభూ,
నువువ్సెలవిచిచ్నటుట్ నీ దీవెనలుపొందినావంశంఅనిన్వేళలాదీవెన
పొందుతుంది గాక.”

8
దావీదు నిక విజయాలు

1 దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించి వారిని లోబరచుకుని వారి
ఆధీనంలో ఉనన్ మెతెగమామ్ను ఆకమించుకునాన్డు. 2 అతడు
మోయాబీయులను ఓడించి, పటుట్ కునన్ వారిని నేల బారుగా
పడుకోబెటిట్ తాడుతో కొలిపించాడు. రెండు కొలతల పొడవు
ఉనన్ వారిని చంపివేయాలనీ, ఒక కొలత పొడవు ఉనన్ వారిని
బతకనివావ్లనీ నిరణ్యించాడు. అపప్టినుండి మోయాబీయులు
దావీదుకు సామంతు కపప్ం చెలిల్సూత్ వచాచ్రు.
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3సోబారాజు రెహోబు కుమారుడు హదదెజరు ఫరాతు నది దాకా
తన రాజాయ్నిన్ వాయ్పింపజేయాలని బయలు దేరాడు. దావీదు అతణిణ్
ఓడించి 4 అతని దగగ్రనుండి వెయీయ్ ఏడు వందల మంది గురపు
రౌతులను, ఇర వేల కాలబ్లానిన్ పటుట్ కుని, వారి గురాల మందలో
వంద ఉంచుకుని,మిగిలినవాటి చీలమండ నరాలను కోయించాడు.

5 దమసుక్లో ఉనన్ అరామీయులు సోబా రా న హదదెజెరుకు
సహాయంగా వచాచ్రు. దావీదు అరామీయ నయ్ంలో ఇర రెండు
వేలమందినిహతమారాచ్డు. 6దమసుక్కు చెందిన ఆరాము దేశంలో
తన నిక దళానిన్ ఉంచాడు. అరామీయులుదావీదుకు సామంతు
కపప్ం చెలిల్సూత్ వచాచ్రు. దావీదు ఏ యుదాధ్ నికి వెళిళ్నా యెహోవా
అతణిణ్ కాపాడుతూ ఉనాన్డు.

7హదదెజెరు సేవకుల* దగగ్ర ఉనన్ బంగారు శూలాలను దావీదు
సావ్ధీనం చేసుకుని యెరూషలేము పటట్ణానికి తీసుకువచాచ్డు.
8దావీదురాజుహదదెజెరుకు చెందినబెతహ ,బేరో అనేపటట్ణాలోల్
ఉనన్ విసాత్ ర న ఇతత్డిని సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

9 దావీదు హదదెజెరు నయ్ం మొతాత్ నిన్ హతం చేశాడనన్ వార
హమాతురా నతోయికి వినబడింది. 10హదదెజెరు,తోయిలమధయ్
విరోధం ఉంది. వాళళ్ మధయ్ తరచూయుదాధ్ లు జరుగుతూ ఉండేవి.
దావీదు హదదెజెరుతో యుదధ్ం చేసి అతణిణ్ ఓడించాడు. ఆ వార
తెలుసుకునన్ తోయి తన కొడుకుయోరాము దావ్రా బంగారం, వెండి,
ఇతత్డి వసుత్ వులను కానుకలుగా ఇచిచ్, మ సమాచారాలు అడిగి
దావీదుతో కలసి సంతోషించి సమయం గడపడానికి దావీదు దగగ్రికి
పంపించాడు.

11 రా న దావీదు అరామీయుల, మోయాబీయుల,
అమోమ్నీయుల, ఫిలిషీయుల, అమాలేకీయుల రాజాయ్లను జయించి
దోచుకొనన్ బంగారం, వెండితో పాటు, 12 రెహోబు కొడుకు హదదెజెరు
అనే సోబా రాజు దగగ్ర దోచుకొనన్ వాటితో తోయి కొడుకు యోరాము

* 8:7 8:7 సేవకుల అధికారులు
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తెచిచ్న బంగారం, వెండి, ఇతత్డి వసుత్ వులను కూడాచేరిచ్యెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచాడు.

13 దావీదు ఉపుప్ లోయలో పదెద్నిమిది వేలమంది అరామీయ
నాయ్లను హతం చేసి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు అతని పేరు అనిన్చోటాల్
పసిదిద్ చెందింది. 14 ఎదోమీయులు దావీదుకు దాసులయాయ్రు.
దావీదు ఎదోము దేశమంతటిలో తన నాయ్నిన్ నిలిపాడు. దావీదు
ఎకక్డికి వెళిళ్నాయెహోవాఅతణిణ్ కాపాడుతూ వచాచ్డు.

దావీదు అధికారులు
15 దావీదు ఇశాయేలు దేశమంతటి మీద రాజుగా ఇశాయేలు

పజలందరి పటాల్ నీతి నాయ్యాలు జరిగించాడు. 16 సెరూయా
కొడుకు యోవాబు దావీదు నాయ్నికి అధిపతి. అహీలూదు కొడుకు
యెహోషాపాతు రాజాయ్నికి చెందిన దసాత్ వేజుల పరయ్వేకష్ణ అధికారి.
17అహీటూబు కొడుకు సాదోకు, అబాయ్తారు కొడుకు అహీమెలెకులు
యాజకులు. శెరాయాలేఖికుడు. 18యెహోయాదాకొడుకు బెనాయా
కెరేతీయులకు, పెలేతీయులకు అధికారి. దావీదు కొడుకులు రాజయ్
సభలో పముఖులు†.

9
దావీదు,మెఫీబోషెతు

1 “సౌలు కొడుకు యోనాతానును బటిట్ నేను ఏ నా మేలు
చేయడానికి అతని కుటుంబానికి చెందినవారు ఎవ నా మిగిలి
ఉనాన్రా?” అనిదావీదు అడిగాడు.

2సౌలు కుటుంబానికి సీబా అనే సేవకుడు ఉండేవాడు. దావీదు
మనుషులు అతణిణ్ దావీదు దగగ్రికి పిలుచుకు వచాచ్రు. దావీదు
రాజు “సీబావునువేవ్ కదా”అనిఅడిగాడు. అతడు “నీసేవకుడి న
నేనే సీబాను” అనాన్డు. 3అపుప్డు దావీదు “యెహోవానా దయ

† 8:18 8:18రాజయ్ సభలో పముఖులుయాజకులు
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చూపించినటుట్ నేనుమేలు చేయడానికిసౌలు కుటుంబంలోఒకక్ నా
మిగిలి ఉనాన్డా?” అని అతణిణ్ అడిగాడు.

అపుప్డు సీబా “యోనాతానుకు కుంటివా న ఒక కొడుకు
ఉనాన్డు” అని రాజుకు వినన్వించుకునాన్డు. 4 “అతడు ఎకక్డ
ఉంటునాన్డు?” అని రాజు అడిగాడు. సీబా “అయాయ్, అతడు
లోదెబారులో అమీమ్యేలు కొడుకు మాకీరు ఇంటోల్ ఉనాన్డు” అని
రాజుతో చెపాప్డు. 5 అపుప్డు రా న దావీదు తన మనుషులను
పంపి లోదెబారులో ఉనన్ అమీమ్యేలు కొడుకు మాకీరు ఇంటి నుండి
అతణిణ్ తన దగగ్రికి రపిప్ంచాడు.

6 సౌలు కొడుకు యోనాతానుకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదు
దగగ్రికి వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రం చేశాడు. అపుప్డు దావీదు
“మెఫీబోషెతూ” అని అతణిణ్ పిలిచాడు. అతడు “అయాయ్, నీ
దాసుణిణ్ . నేను ఇకక్డే ఉనాన్ను” అనాన్డు. 7 దావీదు “నువువ్
భయపడవదుద్ , నీ తండి యోనాతానును బటిట్ తపప్క నీకు మేలు
కలిగేలాచేసి, నీతాతసౌలు భూమిమొతాత్ నిన్ నీకు తిరిగి ఇపిప్సాత్ ను.
ఇంకా నువువ్ జీవించినంత కాలం నా బలల్ దగగ్రే భోజనం చేసాత్ వు”
అని చెపాప్డు.

8 అతడు నమసక్రించి “చచిచ్న కుకక్లాంటి నా పటల్ నువువ్
కనికరం చూపించడానికి నీ దాసుణిణ్ నేను ఎంతవాణిణ్?” అనాన్డు.
9అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకు న సీబాను పిలిపించి “సౌలు అతని
కుటుంబం వారికి గతంలో ఉనన్ ఆసిత్ మొతాత్ నిన్ నీ యజమాని
యోనాతాను కొడుకుకు తిరిగి ఇపిప్ంచాను. 10 కాబటిట్ నువువ్, నీ
కొడుకులు, దాసులు అతని కోసం ఆ భూమిని సాగు చెయయ్ండి.
నీ యజమాని కొడుకు తినేందుకు సరిపోయిన ఆహారం ఆ పంట
నుండి తీసుకు రావాలి. నీ యజమాని కుమారుడు మెఫీబోషెతు
ఎపుప్డూ నా బలల్ దగగ్రే భోజనం చేసాత్ డు” అని చెపాప్డు. సీబాకు
పదిహేనుమంది కొడుకులు, ఇర మంది సేవకులు ఉనాన్రు.
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11 అపుప్డు సీబా “నా యజమాని న రాజా, నీ దాసుణిణ్ నాకు
సెలవిచిచ్నటుట్ అంతా జరిగిసాత్ ను” అని రాజుతో చెపాప్డు. అపప్టి
నుండి మెఫీబోషెతు రాజకుమారులోల్ ఒకడు అనన్టుట్ రాజు బలల్
దగగ్రే భోజనం చేసూత్ వచాచ్డు. 12 మెఫీబోషెతుకు ఒక కొడుకు
ఉనాన్డు. అతడు పసివాడు. అతని పేరు మీకా. సీబా కుటుంబం
వారంతా మెఫీబోషెతుకు దాసులుగా ఉనాన్రు. 13 మెఫీబోషెతు
యెరూషలేములోనివసించి కలకాలంరాజుబలల్ దగగ్రే భోజనం చేసూత్
ఉనాన్డు. అతని రెండు కాళ ళ్ కుంటివి.

10
అమోమ్నీయులమీదదావీదు విజయం

1ఆ తరువాత అమోమ్ను రాజు చనిపోయినపుప్డు అతని కొడుకు
హానూను ఆ దేశానికి రాజు అయాయ్డు. 2దావీదు “హానూను తండి
నాహాషు నాకు చేసిన సహాయానికి బదులు నేను హానూనుకు ఏ నా
మేలు చేయాలి” అనుకుని అతని తండి చనిపోయినందుకు అతనిన్
తన తరపున ఓదారచ్డానికి మనుషులను పంపించాడు. వారు
అమోమ్నీయుల దేశానికి వెళాళ్రు.

3అపుప్డు అమోమ్నీయుల పజల నాయకులు రా న హానూనుతో
ఇలా చెపాప్రు “నీ తండి మీద గౌరవంతో మాతమే దావీదు నినున్
ఓదారచ్డానికి నీ దగగ్రికి మనుషులను పంపాడని నువువ్ నిజంగా
అనుకుంటునాన్వా? ఈ పటట్ణానిన్ ఆకమించుకోడానికి దానిన్
పరిశీలించడానికి అతడు తన గూఢచారులను పంపించాడని నీకు
అనిపించలేదా?”

4 ఈ మాటలు వినన్ హానూను దావీదు పంపిన మనుషులను
పటుట్ కుని, సగం గడడ్ం గొరిగించి, వారు తొడుకొక్నన్ బటట్లు వెనక
పు నడుము కింద వరకూ మధయ్కు కతిత్రించి వారిని వెళల్గొటాట్ డు.

5 ఆ మనుషులు ఎంతో అవమానం పొందారని దావీదు వినన్పుప్డు,
వారిని కలుసుకోవడానికి మనుషులను పంపించి “మీ గడాడ్ లు పెరిగే



2 సమూయేలు 10:6 xxvii 2 సమూయేలు 10:14

వరకూ యెరికో పటట్ణంలో ఆగిపోయి ఆ తరువాత యెరూషలేము
రండి” అనివారికి చెపప్మనాన్డు.

6 అమోమ్నీయులు, దావీదు విషయంలో తాము అతనికి
అసహ య్లం అయాయ్మని గహించారు. వారు దావీదుకు భయపడి,
తమ మనుషులను పంపి, బేతెహోబులో, అరాము సోబాలో ఉనన్
అరామీయ నయ్ంలో నుండి ఇర వేలమంది నికులను జీతానికి
మాటాల్ డుకునాన్రు. మయకా రాజు దగగ్రనుండి వెయియ్మంది
నికులను, టోబులో నుండి పనెన్ండు వేలమంది నికులను
జీతమిచిచ్ పిలిపించుకునాన్రు. 7 ఈ సంగతి వినన్ దావీదు
యోవాబును, తన నయ్మంతటినీ వారి కి పంపించాడు.
8 అమోమ్నీయులు బయలుదేరి తమ నగర సింహదావ్రాలకు
ఎదురుగా బారులు తీరి నిలబడాడ్ రు. సోబా నుంచి, రెహోబు నుంచి
అరామీయులు,మయకావారు,టోబువారు విడివిడిగాపొలాలోల్ కాపు
కాశారు.

9 తనకు వెనకా, ముందూ యుదధ్పంకులుగా నిలబడి ఉనన్
నికులను చూసి యోవాబు ఇశాయేలీయులోల్ మహా వీరు న
కొందరిని ఎనున్కుని వరుసలుగా నిలబెటిట్ అరామీయులను
ఎదురోక్డానికి సిదధ్పడాడ్ డు. 10 మిగిలినవారిని అమోమ్నీయులను
ఎదురోక్డానికి తన సోదరుడు అబీ కి అపప్గించాడు. 11యోవాబు
అబీ తో “అరామీయుల నయ్ం నా గుంపును ఓడిసుత్ ంటే నీ
నయ్ం వచిచ్ ననున్ ఆదుకోవాలి, అమోమ్నీయుల నయ్ం నీ బలానికి
మించిపోతే నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొంటాను. 12 రయ్ం తెచుచ్కో.
మన పజలనూ, దేవుని పటట్ణానీన్ తలంచుకుని బలం తెచుచ్కొందాం.
యెహోవా ఆయన దృషిట్కి ఏది మంచిదో దానిన్ చేసాత్ డు గాక” అని
చెపాప్డు.

13 యోవాబు, అతని నయ్ం యుదధ్ం పారంభించగానే
అరామీయులు వారి ముందు నిలవలేక పారిపోయారు.
14 అరామీయులు పారిపోవడం చూసిన అమోమ్నీయులు కూడా
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అబీ ని ఎదిరించలేక పారిపోయారు. వారు తమ పటట్ణాలకు
పారిపోయినపుప్డు యోవాబు అమోమ్నీయులను వదిలిపెటిట్
యెరూషలేము వచాచ్డు. 15 ఇశాయేలీయుల చేతిలో తాము
పరాజయం పాలయాయ్మని అరామీయులు గహించి మళీళ్
సమావేశమయాయ్రు. 16 హదదెజరు నది అవతలి పున ఉనన్
అరామీయులను పిలిపించాడు. వారు హేలాముకు చేరుకునాన్రు.
హదదెజరు నాయ్నికి షోబకు నాయ్ధిపతిగా ఉనాన్డు.

17 దావీదుకు ఈ వార తెలిసినపుప్డు అతడు ఇశాయేలు
యోధులందరినీ సమకూరిచ్ యొరాద్ ను నది దాటి హేలాముకు
వచాచ్డు. 18 అరామీయులు యుదధ్ వూయ్హం సిదధ్పరచుకుని
దావీదును ఎదురుక్నాన్రు. దావీదు అరామీయులోల్ ఏడు
వందలమంది రథికులను, నల వేలమంది గురపు రౌతులను
హతమారాచ్డు. యుదధ్ంలో ఇశాయేలీయుల ముందు నిలబడలేక
పారిపోయారు. వారి నాయ్ధిపతి షోబకు దావీదు చేతిలో
ఓడిపోయి అకక్డే చనిపోయాడు. 19హదదెజరు సామంతులంతా
తాము ఇశాయేలీయుల ముందు నిలవలేక ఓడిపోవడం చూసి
భయకంపితులయాయ్రు. వారంతా ఇక అమోమ్నీయులకు సహాయం
చేయడం మానుకుని ఇశాయేలీయులకు లోబడి వారితో సంధి
చేసుకునాన్రు.

11
ఊరియాకు వయ్తిరేకంగాదావీదు చేసినపాపం

1 వసంత కాలంలో రాజులు యుదాధ్ లకు బయలుదేరే కాలంలో,
అమోమ్నీయులను సంహరించి రబాబ్ పటట్ణానిన్ ఆకమించుకోడానికి
దావీదు యోవాబునీ తన సేవకులనూ ఇశాయేలు నయ్మంతటినీ
పంపించాడు. దావీదుయెరూషలేములోనే ఉండిపోయాడు.

2 ఒకరోజు సాయంతం సమయంలో దావీదు పడక మీద నుండి
లేచి రాజభవనం డాబా మీద నడుసుత్ నాన్డు. డాబా నుండి కిందికి
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చూసుత్ నన్పుప్డు సాన్నం చేసూత్ ఉనన్ ఒక సీ కనిపించింది. 3 ఆమె
ఎంతో అందంగా ఉంది. ఆమె గురించి వివరాలు తెలుసుకు రమమ్ని
దావీదు ఒకణిణ్ పంపించాడు. అతడు వచిచ్ “ఆమె పేరు బతెష్బ.
హితీత్యు నఊరియాభారయ్,ఏలీయాము కూతురు”అనిచెపాప్డు.
4దావీదుతనమనుషులనుపంపిఆమెనుతనదగగ్రికిపిలిపించాడు.
ఆమె అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆమెతో శయనించాడు. ఆమె
తనకు కలిగిన మలినం పోగొటుట్ కుని తన ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్ంది.

5 కొనిన్ రోజులకు ఆమె గరభ్ం ధరించింది. “నేను గరభ్వతి
నయాయ్ను” అని ఆమె దావీదుకు కబురు పంపింది. 6 దావీదు
“హితీత్యు న ఊరియాని నా దగగ్రికి పంపించు” అని ఒక వయ్కి
దావ్రా యోవాబుకు కబురు చేశాడు. 7 యోవాబు ఊరియాని
దావీదు దగగ్రికి పంపించాడు. జరుగుతునన్ యుదధ్ విశేషాలనూ
యోవాబు, ఇతర నికుల మ సమాచారాలనూ దావీదు అతణిణ్
అడిగి తెలుసుకునాన్డు. 8 తరువాత దావీదు “నువువ్ ఇంటికి వెళిల్
విశాంతి తీసుకో” అని ఊరియాకు అనుమతి ఇచాచ్డు. ఊరియా
రాజు నగరం నుండి బయలుదేరాడు. రాజు అతని వెనకాలే
అతనికి ఒక బహ మానం పంపించాడు. 9 అయితే ఊరియా తన
ఇంటికి వెళళ్కుండా రాజు సేవకులతో కలసి రాజనగర గుమమ్ం దగగ్ర
నిదపోయాడు.

10 ఊరియా అతని ఇంటికి వెళళ్లేదనన్ సంగతి దావీదుకు
తెలిసింది. అపుప్డు దావీదు ఊరియాను పిలిపించి “నువువ్
పయాణం చేసి అలసిపోయావు కదా, ఇంటికి ఎందుకు వెళళ్లేదు?”
అని అడిగాడు. 11 అందుకు ఊరియా “మందసమూ,
ఇశాయేలువారూ యూదావారూ గుడారాలోల్ ఉంటునాన్రు. నా
అధికారి యోవాబూ, మా రాజు న నీ సేవకులూ బాహయ్ పదేశంలో
ఉండగా నేను తింటూ, తాగుతూ నా భారయ్తో గడపడానికి ఇంటికి
వెళాళ్లా? నీ మీద, నీ పాణం మీద ఒటుట్ , నేను అలా ఎంతమాతం
చేయలేను” అనిదావీదుతో అనాన్డు.



2 సమూయేలు 11:12 xxx 2 సమూయేలు 11:23

12 అపుప్డు దావీదు “ఈరోజు కూడా నువువ్ ఇకక్డే ఉండు.
రేపు నినున్ పంపిసాత్ ను” అని ఊరియాతో చెపాప్డు. ఊరియా ఆ
రోజు, తరువాతి రోజుయెరూషలేములోఉండిపోయాడు. 13ఈలోగా
దావీదుఊరియానుభోజనానికి పిలిపించాడు. దావీదు అతడుబాగా
తిని, తాగి మతుత్ డయేయ్లా చేశాడు. సాయంతమయాయ్క అతడు
బయలుదేరి వెళిల్ మళీళ్ తన ఇంటికి వెళళ్కుండారాజుసేవకులమధయ్
నిదపోయాడు.

14తెలల్వారిన తరువాతదావీదు “యుదధ్ం భీకరంగా జరుగుతునన్
చోట ఊరియాను ముందు వరుసలో నిలబెటిట్ అతడు చనిపోయేలా
చేసి అకక్డి నుండి వెళిళ్పో” అని 15యోవాబుకు ఉతత్రం రాయించి
దానిన్ ఊరియా చేత పంపించాడు. 16 యోవాబు అమోమ్నీయుల
పటాట్ ణానిన్ ఆకమించే సమయంలోయుదధ్ం భీకరంగా జరిగే సథ్లానిన్
గురించి ఆ సథ్లానికి ఊరియాను పంపాడు. 17 ఆ పటట్ణం వారు
బయటికీ వచిచ్ యోవాబుతో యుదధ్ం చేసినపుప్డు కొందరు దావీదు
సేవకులతోపాటు హితీత్యు నఊరియా కూడా చనిపోయాడు.

18 యోవాబు ఈ యుదధ్ సమాచారానిన్ ఒక నికుడి దావ్రా
దావీదుకు తెలియజేశాడు. 19 యోవాబు ఆ నికుడితో “యుదధ్
సమాచారం రాజుకు చెపిప్న తరువాత రాజు కోపం తెచుచ్కుని ‘మీరు
యుదధ్ం తీవంగా జరుగుతునన్ పటట్ణానికి దగగ్రగా ఎందుకు వెళాల్ రు?
20 గోడ కి ఎకిక్ వాళ ళ్ బాణాలు వేసాత్ రని మీకు తెలియదా?
21 ఎరుబెబ్షెతు కొడుకు అబీమెలెకు ఎలా చనిపోయాడు? తేబేసు
దగగ్ర ఒక సీ తిరగలి రాయిని గోడ నుండి అతని మీద వేయడం
వలల్నే గదా అతడు చనిపోయింది? పాకారం దగగ్రికి మీరెందుకు
వెళాళ్రు?’ అని అడిగితే, నువువ్, ‘తమ సేవకు న ఊరియా కూడా
చనిపోయాడు’ అని చెపుప్” అని చెపిప్ ఆ నికుణిణ్ పంపాడు.

22 యోవాబు పంపిన నికుడు వచిచ్ దావీదుకు విషయమంతా
చెపాప్డు. 23 ఎలాగంటే “వారి నికులు మమమ్లిన్ తరుముతూ
యుదధ్భూమిలో మాకు ఎదురు పడినపుప్డు మేము వారిని
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సరిహదుద్ ల వరకూ తరిమి గెలిచాము. 24అపుప్డు గోడల నుండి
విలుకాళ ళ్ తమ నికుల బాణాలు కురిపించారు. రాజు సేవకులోల్
కొందరితో సహా తమరి సేవకుడు, హితీత్యు న ఊరియా కూడా
చనిపోయాడు.” 25 అపుప్డు దావీదు “నువువ్ యోవాబుతో ఈ
మాట చెపుప్. ‘జరిగినదానిన్ బటిట్ నువువ్ బాధపడవదుద్ . కతిత్ ఒకసారి
ఒకరిని, మరోసారి మరొకరిని చంపుతుంది. పటట్ణం మీద యుదధ్ం
మరింత తీవతరం చేసి దానిన్ ఓడించు’ అని యోవాబుకు రయ్ం
చెపుప్” అని ఆ నికునికి చెపిప్ పంపించాడు.

26 ఊరియా భారయ్ బతెష్బ తన భర చనిపోయిన సంగతి విని
విలపించింది. 27విలాప సమయంముగిసిన తరువాతదావీదు తన
మనుషులను పంపిఆమెనుతనభవనానికి రపిప్ంచుకునాన్డు. ఆమె
దావీదుకు భారయ్గా ఉండి ఒక కొడుకును కనన్ది. అయితే దావీదు
చేసిన ఈ పనియెహోవాదృషిట్లో పాపంగా నిలిచిపోయింది.

12
నాతాను దావీదును మందలించడం

1 యెహోవా పవక అయిన నాతానును దావీదు దగగ్రికి
పంపించాడు. అతడు వచిచ్ దావీదుతో ఇలా అనాన్డు. “ఒక
పటట్ణంలో ఇదద్రు మనుషులు ఉనాన్రు. 2 ఒకడు ధనవంతుడు,
మరొకడు దరిదుడు. ధనవంతుడికిచాలాగొరెమందలూ, పశువులూ
ఉనాన్యి. 3 బీదవాడికి మాతం అతడు కొనుకొక్నన్ ఒక చినన్ ఆడ
గొరెపిలల్ తపప్ ఇంకేమీ లేదు. ఆ గొరెపిలల్ అతని దగగ్ర, అతని
బిడడ్ల దగగ్ర పెరుగుతూ వారి చేతిముదద్లు తింటూ,వారి గినెన్లోనిది
తాగుతూ ఉండేది. వారి పకక్న పండుకొంటూ అతని కూతురులాగా
ఉండేది.

4 ఇలా ఉండగా ఒక అతిథి ధనవంతుని దగగ్రికి వచాచ్డు. తన
దగగ్రికి వచిచ్న అతిథికి విందు ఏరాప్టు చేయడానికి తన సొంత
గొరెలను గానీ, పశువులను గానీ ముటుట్ కోవడానికి ఇషట్పడక, ఆ
బీదవాడి గొరెపిలల్ను పటుట్ కుని, ఆ అతిథికి విందు సిదధ్ం చేశాడు.”
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5దావీదు ఈ మాటలు విని అలా చేసినవాడి మీద తీవ న కోపం
తెచుచ్కునాన్డు. “యెహోవా మీద ఒటుట్ . ఈ పని చేసినవాడు
తపప్కుండా మరణశికష్కు పాతుడు. 6 వాడు దయ లేకుండా ఈ
పని చేశాడు కాబటిట్ ఆ గొరెపిలల్కు బదులు నాలుగు గొరెపిలల్లు తిరిగి
ఇవావ్లి” అనినాతానుతో అనాన్డు.

7నాతానుదావీదును చూసి “ఆమనిషివినువేవ్. ఇశాయేలీయుల
దేవు నయెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, ఇశాయేలీయుల నేను
నినున్ రాజుగా పటాట్ భిషేకం చేసి, సౌలు నుండి నినున్ కాపాడాను.
నీ యజమాని ఇంటిని నీకు అనుగహించి 8 అతడి సీలను నీ
కౌగిటిలోకి చేరాచ్ను. ఇశాయేలు వారి , యూదా వారి నీకు
అధికారం అపప్గించాను. నువువ్ గనుక ఇది చాలదని భావిసేత్
నేను ఇంకా ఎకుక్వగా నీకు ఇచిచ్ ఉండేవాడిని. 9 నీవు యెహోవా
మాటను ధికక్రించి ఆయన దృషిట్కి చెడడ్ పని ఎందుకు చేశావు?
హితీత్యు న ఊరియాను కతిత్ చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీ
భారయ్గా చేసుకోవడానికి కుట పనాన్వు. అమోమ్నీయుల చేత అతణిణ్
చంపించావు.

10 నువువ్ ననున్ లకష్ పెటట్క హితీత్యు న ఊరియా భారయ్ను నీ
భారయ్గా చేసుకొనాన్వు కాబటిట్ నీ ఇంటివారి కతిత్ ఎలల్కాలం నిలిచి
ఉంటుంది.

11 నా మాట విను. యెహోవా న నేను చెపేప్దేమిటంటే, నీ
సంతానం మూలంగా నేను నీకు కీడు కలుగజేసాత్ ను. నువువ్
చూసుత్ ండగానే నేను నీ భారయ్లను మరొకరికి అపప్గిసాత్ ను. 12పగలు
సమయంలోనే వారు నీ భారయ్లతో శయనిసాత్ రు. నువువ్ నీ పాపం
రహసయ్ంగాచేశావుగానీఇశాయేలీయులంతాచూసుత్ ండగాపటట్పగలే
నేను చెపిప్నదంతా జరుగుతుంది” అని అనాన్డు.

13 అందుకు దావీదు “నేను పాపం చేశాను” అని నాతానుతో
అనాన్డు. అపుప్డు నాతాను “నీ పాపానిన్ బటిట్ నువువ్ చనిపోయేలా
యెహోవా నినున్ శి ంచక పోవచుచ్. 14-15 అయితే నువువ్ చేసిన
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ఈ పనివలల్ యెహోవాను దూషించడానికి ఆయన శతువులకు నువువ్
ఒక మంచి కారణం చూపించావు. కాబటిట్ నీకు పుటట్బోయే పసికందు
తపప్కుండా చనిపోతాడు” అని దావీదుతో చెపిప్ తన ఇంటికి
వెళిళ్పోయాడు.

16యెహోవాఊరియాభారయ్ దావీదుకు కనన్బిడడ్ను మొతిత్ జబుబ్
పడేలాచేశాడు. 17దావీదు ఉపవాసంఉండిలోపలికి వెళిల్ బిడడ్ కోసం
దేవుణిణ్ బతిమిలాడుతూ రాతంతా నేల మీద పడి ఉనాన్డు. ఇంటోల్
పముఖులు అతణిణ్ నేల నుండి లేపడానికి పయతిన్ంచారు. కానీ
దావీదు ఒపుప్కోలేదు,వారితో కలసి భోజనం చేయలేదు.

18ఏడవ రోజుబిడడ్ చనిపోయాడు. దావీదు సేవకులు “బిడడ్ బతికి
ఉనన్పుడు అతనితో ఏమి చెపిప్నా అతడు మన మాట వినలేదు.
19 ఇపుప్డు బిడడ్ చనిపోయాడని చెబితే తనకు తాను ఏ నా హాని
చేసుకొంటాడేమో” అనుకునాన్రు. వారు బిడడ్ చనిపోయాడనన్
సంగతి అతనితో చెపప్డానికి భయపడాడ్ రు. అయితే దావీదు తన
సేవకులు గుసగుసలాడుకోవడం గమనించి బిడడ్ చనిపోయాడని
అరథ్ం చేసుకునాన్డు. “బిడడ్ చనిపోయాడా?” అని తన సేవకులను
అడిగాడు. వారు “చనిపోయాడు” అని జవాబిచాచ్డు.

20అపుప్డుదావీదునేల నుండిలేచిసాన్నంచేసినూనెరాసుకుని
వేరే బటట్లు ధరించాడు. యెహోవా మందిరంలో పవేశించి దేవునికి
మొకిక్, తన ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ భోజనం తీసుకురమమ్నాన్డు. వారు
భోజనం తెచిచ్ వడిడ్ంచినపుప్డు అతడు భోజనం చేశాడు.

21 అతని సేవకులు “బిడడ్ బతికి ఉనన్పుప్డు ఉపవాసంతో బిడడ్
కోసం ఏడుసూత్ ఉనాన్వు, వాడు చనిపోయినపుప్డు లేచి భోజనం
చేశావు. నువువ్ ఇలా చేయడంలో అరథ్ం ఏమిటి?” అని దావీదును
అడిగారు. 22 అపుప్డు దావీదు “బిడడ్ బతికి ఉనన్పుప్డు దేవుడు
ననున్ కరుణించి బిడడ్ను బతికిసాత్ డనన్ ఆశతో నేను ఉపవాసముండి
ఏడుసూత్ వేడుకొనాన్ను. 23 ఇపుప్డు బిడడ్ చనిపోయాడు కనుక
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నేనెందుకు ఉపవాసముండాలి? బిడడ్ను నేను తిరిగి రపిప్ంచగలనా?
నేనే వాడి దగగ్రకు వెళాత్ ను గానీ వాడు నా దగగ్రికి మళీళ్ రాడు కదా”
అనివారితో చెపాప్డు.

24తరువాతదావీదుతనభారయ్బతెష్బదగగ్రికివెళిల్ ఆమెనుఓదారిచ్
ఆమెతో శయనించాడు. ఆమెఒక కొడుకును కనన్ది. దావీదు అతనికి
సొలొమోను అని పేరు పెటాట్ డు. 25 యెహోవా అతణిణ్ పేమించి
నాతాను పవకను పంపాడు. అతడు యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఆ బిడడ్కు
యదీదాయ్* అని పేరు పెటాట్ డు.

అమోమ్నీయులమీద విజయం
26యోవాబు అమోమ్నీయులముఖయ్ పటట్ణం రబాబ్ మీదయుదధ్ం

చేసి ఆకమించుకునాన్డు. మిగతా నగరాలకు నీరు ఇకక్డినుండే
సరఫరా అవుతుంది. 27 యోవాబు దావీదు దగగ్రికి మనుషులను
పంపి “నేను రబాబ్ మీద యుదధ్ం చేసి నీరు సరఫరా చేసే పటట్ణానిన్
అకమించుకొనాన్ను. 28 నేను ఆకమించుకొనన్ పటట్ణానికి నా
పేరు పెటుట్ కోకుండేలా మిగిలిన నాయ్నిన్ సమకూరిచ్ పటట్ణం దాడి
చెయియ్” అని కబురు చేశాడు.

29 కాబటిట్ దావీదు నాయ్నిన్ సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద
యుదధ్ం చేసి దానిన్ పటుట్ కుని, వారి రాజు కిరీటానిన్ అతని తలమీద
నుండి తీసివేయించాడు. దానిన్ దావీదు తల మీద పెటాట్ రు.
దానిన్ విలు న రతాన్లతో చెకాక్రు. దాని బరువు సుమారు
నాలుగు కిలోలు. 30 ఇంకా అతడు ఆ పటట్ణంలో నుండి ఎంతో
విసాత్ ర నదోపుడుసొముమ్ తీసుకునివెళాళ్డు. 31పటుట్ కునన్వారిని
బయటికి తీసుకువచిచ్ రంపాలతో, పదు న ఇనుప పనిముటల్తో,
ఇనుప గొడడ్ళళ్తో పని చేసేవారిగా, ఇటుక బటీట్లోల్ పనిచేసేవారిగా
నియమించాడు. అమోమ్నీయుల పటట్ణాలనిన్టిలో అతడు ఇలాగే

* 12:25 12:25యదీదాయ్యెహోవాపేమించినవాడు
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చేశాడు. ఆ తరువాత దావీదు, అతని మనుషులూ తిరిగి
యెరూషలేము చేరుకునాన్రు.

13
అమోన్ను తామారును చెరచడం

1 దావీదు కొడుకు, అబాష్ లోముకు తామారు అనే ఒక అంద న
సోదరి ఉంది. దావీదు కొడుకు, అమోన్ను ఆమె కోరిక
పెంచుకునాన్డు. 2తామారు అవివాహిత కావడంవలల్ ఆమెను ఏమీ
చేయలేని సిథ్తిలో ఉనన్ అమోన్ను దిగులు పెంచుకుని తామారును
బటిట్ చికిక్పోసాగాడు.

3 అమోన్నుకు ఒక సేన్హితుడు ఉనాన్డు. అతడు దావీదు
సోదరుడు షిమాయ్ కుమారుడు. అతని పేరు యెహోనాదాబు.
ఈ యెహోనాదాబు ఎంతో కుటిల న బుదిద్ గలవాడు. అతడు
అమోన్నుతో, 4 “రాజ కుమారుడ న నువువ్ రోజురోజుకీ
చికిక్పోడానికి కారణం ఏమిటి? విషయం ఏమిటో నాకు చెపప్వా?”
అని అడిగాడు. అమోన్ను “నా సోదరు న అబాష్ లోము సోదరి
తామారు కోరిక కలిగి ఉనాన్ను” అని చెపాప్డు. 5 అపుప్డు
యెహోనాదాబు “నీకు జబుబ్ చేసినటుట్ నటించి నీ మంచం మీద
పండుకుని ఉండు. నీ తండి నినున్ చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు
నువువ్, ‘నా సోదరి తామారు చేతి వంట నేను తినేలా ఆమె వచిచ్
నేను చూసుత్ ండగా వండి నాకు పెటేట్లా ఆమెతో చెపుప్’ అని రాజును
అడుగు” అని సలహా ఇచాచ్డు. అమోన్ను జబుబ్ చేసినటుట్ నటిసూత్
పడక మీద పండుకునాన్డు.

6 అమోన్ను జబుబ్ పడాడ్ డని రాజుకు తెలిసి, అతణిణ్
పరామరిశ్ంచేందుకు వచాచ్డు. అపుప్డు అమోన్ను “నా సోదరి
తామారు చేతి వంట నేను తినేలా ఆమె వచిచ్ నేను చూసుత్ ండగా
నా కోసం రెండు రొటెట్లు చేయమని చెపుప్” అని రాజును అడిగాడు.
7 దావీదు “నీ సోదరుడు అమోన్ను ఇంటికి వెళిల్ అతని కోసం
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భోజనం తయారుచెయియ్” అని తామారు ఇంటికి కబురు పంపాడు.
8 తామారు, అమోన్ను ఇంటికి వెళిళ్ంది. 9 అతడు పండుకుని
ఉనన్పుప్డు ఆమె పిండి తీసుకు కలిపి అతని ముందు రొటెట్లు చేసి
వాటిని కాలిచ్ గినెన్లో పెటిట్ వాటిని అతనికి వడిడ్ంచబోయింది. అతడు
“నాకు వదుద్ ” అని చెపిప్, అకక్డ ఉనన్వారితో “ఇకక్డునన్ వారంతా
నా దగగ్ర నుండి బయటకు వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు.

10 వారంతా బయటికి వెళిళ్న తరువాత అమోన్ను “నీ చేతి
వంటకం నేను తినేలా దానిన్ నా గదిలోకి తీసుకురా” అని చెపాప్డు.
తామారు తాను చేసిన రొటెట్లను తీసుకు గదిలో ఉనన్ అమోన్ను
దగగ్రికి వచిచ్ంది. 11అయితే అతడు ఆమెను పటుట్ కుని “నాసోదరీ,
రా, నాతో శయనించు” అనాన్డు. 12 ఆమె “అనన్యాయ్, ననిన్లా
అవమానపరచొదుద్ . ఇలా చేయడం ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం
కాదు. ఇలాంటి జారతవ్ం లోకి పడిపోవదుద్ . ఈ అవమానం నేనెకక్డ
దాచుకోగలను? 13 నువువ్ కూడా ఇశాయేలీయులోల్ దురామ్రుగ్ డిగా
మారతావు. దీని గూరిచ్ రాజుతో మాటాల్ డు. అతడు ననున్
నీకిచిచ్ వివాహం చేయవచుచ్” అని చెపిప్ంది. 14 అయినా అతడు
ఆమె మాట వినలేదు. పశుబలంతో ఆమెను మానభంగం చేసి
అవమానించాడు.

15 అమోన్ను ఇలా చేసిన తరువాత ఆమెను పేమించినంతకంటే
ఎకుక్వ దేవ్షం ఆమె పుటిట్ంది. ఆమెను “లేచి వెళిళ్పో” అని
చెపాప్డు. 16 ఆమె “ననున్ బయటకు తోసివేయడం దావ్రా
నాకు ఇపుప్డు చేసిన కీడు కంటే మరి ఎకుక్వ కీడు చేసినవాడివి
అవుతావు”అనిచెపిప్ంది. 17అతడు ఆమెమాటవినిపించుకోలేదు.
తన పనివాళళ్లో ఒకణిణ్ పిలిచి “ఈమెను నా దగగ్ర నుండి పంపివేసి
తలుపులు వెయియ్” అని చెపాప్డు. 18వివాహం కాని రాజకుమారెలు
రకరకాల రంగుల చీరలు ధరించేవారు. ఆమె అలాంటి చీర కటుట్ కుని
ఉనన్పప్టికీ ఆ పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మళీళ్ రాకుండా
ఉండేలా తలుపుకు గడియ పెటాట్ డు.
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19 అపుప్డు తామారు తలమీద బూడిద పోసుకుని, కటుట్ కొనన్
రంగు రంగుల చీర చింపివేసి తల చేతులు పెటుట్ కుని ఏడుసూత్
వెళిళ్పోయింది. 20 ఆమె అనన్ అబాష్ లోము ఆమెను చూసి “నీ
అనన్ అమోన్ను నీతో తన వాంఛ తీరుచ్కునాన్డు గదా? నా సోదరీ,
నువువ్ నెమమ్దిగా ఉండు. అతడు నీ అనేన్ గదా, దీని విషయంలో
బాధపడకు” అనాన్డు. మానం కోలోప్యిన తామారు అపప్టినుండి
అబాష్ లోముఇంటోల్ నేఉండిపోయింది. 21ఈసంగతిరా నదావీదుకు
తెలిసింది. అతడు తీవ న కోపం తెచుచ్కునాన్డు. 22 అబాష్ లోము
తన సోదరు న అమోన్నుతో మంచిచెడడ్లేమీ మాటలాడకుండా
మౌనంగా ఉనాన్డు. అయితే తన సోదరి తామారును మానభంగం
చేసినందుకు అతని పగ పెంచుకునాన్డు.

అబాష్ లోము, అమోన్నును హతమారచ్డం
23 రెండేళళ్ తరువాత అబాష్ లోముకు గొరెలబొచుచ్ కతిత్రించే కాలం

వచిచ్ంది. ఎఫాయిముకు దగగ్ర బయలాహ్ సోరులో అబాష్ లోము
రాజకుమారులనందరినీ విందుకు పిలిచాడు. 24 అబాష్ లోము రాజు
దగగ్రికి వచిచ్ “రాజా, వినండి. నీ దాసుడ న నాకు గొరెల బొచుచ్
కతిత్రించే సమయం వచిచ్ంది. రాజ న నువూవ్ నీ సేవకులూ
విందుకు రావాలని నీ దాసుడ న నేను కోరుతునాన్ను” అని మనవి
చేసుకునాన్డు.

25 అపుప్డు రాజు “నా కుమారా, మమమ్లిన్ పిలవొదుద్ . మేము
రాకూడదు. మేమంతా వసేత్ అదనపు భారంగా ఉంటాం” అని
చెపాప్డు. రాజు అలా చెపిప్నపప్టికీ అబాష్ లోము తపప్కుండా
రావాలని రాజును బలవంతపెటాట్ డు. 26అయితేదావీదు వెళల్కుండా
అబాష్ లోమును దీవించి పంపాడు. అపుప్డు అబాష్ లోము “నువువ్
రాలేకపోతే నా సోదరుడు అమోన్ను మాతో కలసి బయలుదేరేలా
అనుమతి ఇవువ్” అని రాజుకు మనవి చేశాడు. “అతడు నీ దగగ్రికి
ఎందుకు రావాలి?” అని దావీదు అడిగాడు. 27అబాష్ లోము అతణిణ్
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బతిమిలాడాడు. రాజు అమోన్ను, తన కొడుకులంతా అబాష్ లోము
దగగ్రకు వెళళ్వచచ్ని అనుమతి ఇచాచ్డు.

28 ఈలోగా అబాష్ లోము తన పనివాళళ్ను పిలిచి “నేను మీకు
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. అమోన్ను బాగా దా రసం తాగి మతెత్కిక్ ఉనన్
సమయంలో అతణిణ్ చంపమని నేను మీకు చెపిప్నపుప్డు మీరు
భయపడకుండా అతణిణ్ చంపివేయండి. రయ్ం తెచుచ్కుని పౌరుషం
చూపించండి” అని చెపాప్డు. 29 అబాష్ లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం
వారు అమోన్నును చంపేశారు. రాజకుమారులంతా భయపడి లేచి
తమ కంచరగాడిదెలు ఎకిక్ పారిపోయారు.

30 వారు దారిలో ఉండగానే “ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా
రాజకుమారులందరినీ అబాష్ లోము చంపివేశాడు” అనన్ వార
దావీదుకు అందింది. 31అతడు లేచి తన బటట్లు చించుకుని నేల
పడి ఉనాన్డు. అతని సేవకులంతా తన బటట్లు చించుకుని రాజు
దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్రు. 32 దీని చూసిన దావీదు సోదరుడు షిమాయ్
కొడుకు యెహోనాదాబు “రాజా, రాజకుమారు న యువకులందరినీ
వారు చంపారని నువువ్ అనుకోవదుద్ . అమోన్ను ఒకక్డినే చంపారు.
ఎందుకంటే, అతడు అబాష్ లోము సహోదరి తామారును మానభంగం
చేసినపప్టి నుండి అతడు అమోన్నును చంపాలనన్ పగతోఉనాన్డని
అతనిమాటలనుబటిట్ గహించవచుచ్. 33కాబటిట్ మారాజు ననువువ్
నీ కొడుకులంతా చనిపోయారనిభావించి విచారపడవదుద్ . అమోన్ను
మాతమే చనిపోయాడు” అని చెపాప్డు.

అబాష్ లోము గెషూరు పారిపోవడం
34 కాపలా కాసేవాడు ఎదురుచూసూత్ ఉనన్పుప్డు అతని వెనక,

కొండ పకక్నదారిలో నుండి వసుత్ నన్ చాలమంది కనబడాడ్ రు. 35వారు
పటట్ణంలోకి రాగానే యెహోనాదాబు “అదిగో రాజకుమారులు
వచాచ్రు. నీదాసుడ న నేను చెపిప్నటుట్ గానే జరిగింది”అనిరాజుతో
అనాన్డు. 36 అతడు తన మాటలు ముగించగానే రాజకుమారులు
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వచిచ్ గటిట్గా ఏడవడం మొదలుపెటాట్ రు. ఇది చూసి రాజు, అతని
సేవకులంతా కూడా ఏడాచ్రు. 37 ఇది జరిగిన తరువాత అబాష్ లోము
అకక్డినుంచి పారిపోయి గెషూరు రాజు అమీహ దు కొడుకు
తలమ్యి దగగ్రికి చేరుకునాన్డు. దావీదు పతిరోజూతన కొడుకు కోసం
శోకిసూత్ ఉండిపోయాడు.

38 అబాష్ లోము పారిపోయి గెషూరు వచిచ్ అకక్డ మూడేళ ళ్
గడిపాడు. 39అమోన్ను ఇక చనిపోయాడు గదా అని రా నదావీదు
అతని గూరిచ్ ఓదారుప్ పొంది అబాష్ లోమును చంపాలనన్ ఆలోచన
మానుకునాన్డు.

14
అబాష్ లోముయెరూషలేముకు తిరిగి రావడం

1 రాజు తన మనసుస్ అబాష్ లోము నే పెటుట్ కుని ఉనాన్డని
సెరూయా కుమారుడు యోవాబు గహించాడు. 2 తెకోవ పటట్ణం
నుండి ఒక తెలివిగల సీని పిలిపించాడు. ఆమెతో “చాలాకాలం
నుండి ఏడుసూత్ ఉనన్టుట్ నటించు, విలాప దుసుత్ లు వేసుకో. నూనె
రాసుకోకుండా ఎంతోకాలంగా విచారంగా ఉనన్టుట్ నటిసూత్ 3 నీవు
రాజు దగగ్రికి వెళిళ్ నేను చెపిప్న విధంగా రాజును వేడుకో” అని
చెపాప్డు. 4 అపుప్డు ఆ తెకోవ సీ రాజు దగగ్రికి వచిచ్ంది. రాజుకు
సాగిలపడి సమసాక్రం చేసి “రాజా, ననున్ కాపాడు” అంది.

5రాజు “నీకేం ఇబబ్ంది కలిగింది?” అనిఅడిగాడు. ఆమె “నాభర
చనిపోయాడు. విధవరాలిని. 6 నీ దాసిని, నాకు ఇదద్రు కొడుకులు
ఉనాన్రు. వారు పొలంలో వాదులాడుకుని కొటుట్ కునాన్రు. వారిని
విడదీసేవారు ఎవవ్రూ లేకపోవడంతో వారిలో ఒకడు రెండవవాణిణ్
కొటిట్ చంపాడు. 7 నా రక సంబంధులందరూ నీ దాసిని నామీదికి
వచిచ్, ‘తనసోదరుణిణ్ చంపినవాణిణ్ అపప్గించు. వాడుతనసోదరుని
పాణం తీసినందుకు మేము వాణిణ్ చంపి వాడికి హకుక్ లేకుండా
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చేసాత్ ము’ అంటునాన్రు. ఈ విధంగా వారు నా భర పేరట భూమి
ఉనన్ హకుక్ను, కుటుంబ వారసతావ్నిన్ లేకుండా చేయబోతునాన్రు”
అని రాజుతో చెపిప్ంది.

8అపుప్డు రాజు “నువువ్ నీ ఇంటికి వెళ ళ్. నీ గురించి ఆజఞ్ జారీ
చేసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

9అపుప్డు ఆ తెకోవ సీ “నాయజమాని నరాజా,ఈవిషయంలో
రాజుకు, రాజు సింహాసనానికి ఎలాంటి దోషం తగలకూడదు, అది
నామీదా, నా కుటుంబం మీదా ఉండుగాక” అని రాజుతో అనన్ది.
అపుప్డు 10 రాజు “ఎవ నా ఈ విషయంలో నీకే నా ఇబబ్ంది
కలిగిసేత్ వాణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురా. ఇకవాడు నీకు అడుడ్ రాడు”అని
ఆమెతో చెపాప్డు.

11 అపుప్డు ఆమె “హతయ్కు పతిగా హతయ్ చేసేవాడు నా
కుమారుడికి ఏ హానీ తలపెటట్కుండా ఉండేలా రాజ న నువువ్ నీ
దేవు న యెహోవాను పారిథ్ంచు” అని మనవి చేసింది. అపుప్డు
రాజు “యెహోవా మీద ఒటుట్ , నీ కొడుకు తలవెంటుకలోల్ ఒకక్టి
కూడా నేల పడదు” అని చెపాప్డు. 12 అపుప్డు ఆ సీ “నా
యజమాని న నీతో ఇంకొక మాట చెపుప్కోడానికి నీ దాసిని, నాకు
దయచేసి అనుమతి ఇవవ్ండి” అంది. రాజు “ఏమిటో చెపుప్”
అనన్పుప్డు.

13ఆ సీ “రాజుతాను చెపిప్న మాట పకారం తన సొంతమనిషినే
తిరిగి రానివవ్కుండా దోషం చేసిన వాడవుతునాన్డు. దేవుని
పజ న వారికి వయ్తిరేకంగా నువువ్ ఎందుకు ఇలా చేసుత్ నాన్వు?
14మనమంతాచనిపోతాం,మనం నేల ఒలికిపోయితిరిగి ఎతత్లేని
నీళల్లాగా ఉనాన్ం. దేవుడు పాణాలు తీయడు. వెళళ్గొటిట్న వారు
తనకు దూరంగా కాకుండా ఉండేలా ఆయన మారగ్ం చూపుతాడు.
15 మావాళ ళ్ ననున్ భయపెటాట్ రు కాబటిట్ నేను దీనిన్ గురించి నా
ఏలిక న నీతో మాటాల్ డాలని వచాచ్ను. రాజు తన దాసిని, నా
వినన్పం ఆలకించి, 16 దేవుని సావ్సథ్ ం అనుభవించకుండా ననూన్,
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నా కొడుకునీ అంతం చేయాలని చూసేవారి చేతిలో నుండి ననున్
కాపాడతాడని అనుకొనాన్ను. 17నా ఏలిక న నువువ్ చెపిప్న మాట
నీ దాసి న నాకు సమాధానకరంగా ఉంటుందని భావిసుత్ నాన్ను.
ఏలినవాడ న నీకు నీ దేవు న యెహోవా తోడుగా ఉనాన్డు కనుక
నువువ్ దేవదూతలాగామంచి చెడులను వివేచించగలవు” అంది.

18 అపుప్డు రాజు “నేను నినున్ అడిగే విషయం ఎంతమాతం
దాచిపెటట్కుండా నాకు చెపుప్” అని ఆ సీతో అనాన్డు. ఆమె “నా
యజమాని న రాజా, ఏమిటో అడుగు” అంది. 19రాజు “ఇదంతా
యోవాబు నీకు చెపిప్ పంపాడా?” అని అడిగాడు. అపుప్డు ఆమె
ఇలా చెపిప్ంది “నా ఏలిక న రాజా, నీ మీద ఒటుట్ , చెపిప్నదంతా
తపప్కుండా గహించడానికి నా యజమాని న నీలాంటి రాజు తపప్
ఇంకెవవ్రూ లేరు. నీ సేవకుడు యోవాబు ఈ మాటలనిన్టినీ
నీ దాసి న నాకు నేరిప్ంచాడు. 20 జరుగుతునన్ పరిసిథ్తులను
మారచ్డానికి నీ సేవకుడు యోవాబు ఇలా చేశాడు. ఈ లోకంలో
సమసాత్ నీన్ గహించడానికి నా రాజు న నువువ్ దేవదూతలకుండే
జాఞ్ నం ఉనన్వాడవు.”

21 అపుప్డు రాజు యోవాబును పిలిచి “విను, నువువ్ చెపిప్నది
నేను అంగీకరించాను” అని చెపిప్, 22 “యువకు న అబాష్ లోమును
రపిప్ంచండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అపుప్డు యోవాబు సాషాట్ ంగపడి
నమసాక్రం చేసి రాజును కీరించాడు. “రాజు న నువువ్ నీ
దాసుడ న నా మనవి అంగీకరించినందుకు నా ఏలిక న నీ దావ్రా
నేను అనుగహం పొందానని నాకు తెలిసింది” అని చెపిప్, గెషూరుకు
వెళిల్ 23 అబాష్ లోమును యెరూషలేముకు వెంటబెటుట్ కుని వచాచ్డు.
24 అయితే రాజు “అతడు నాకు ఎదుట పడక తన ఇంటికి
వెళిళ్పోవాలి” అని చెపాప్డు. అబాష్ లోము రాజుకు తన ముఖం
చూపించకుండా తన ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు.

25 ఇశాయేలీయులందరిలో అబాష్ లోము అంతటి అంద నవాడు
ఎవవ్రూ లేరు. అరికాలుమొదలు నడినెతిత్ వరకూ అతనిలోఎలాంటి
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లోపమూ లేదు. 26 అతడు ఏడాదికొకసారి తన తలవెంటుకలు
కతిత్రిసూత్ ఉంటాడు. ఆ వెంటుకల బరువు ఆనాటి కొలతను బటిట్
దాదాపు రెండు కిలోగాముల బరువు ఉండేది. 27 అబాష్ లోముకు
ముగుగ్ రు కొడుకులు, ఒక కూతురు ఉనాన్రు. అతని కూతురి పేరు
తామారు. ఆమెఅతయ్ంత సౌందరయ్వతి.

28 అబాష్ లోము రాజును చూడకుండా పూరిగా రెండేళ ళ్
యెరూషలేములోనే ఉండిపోయాడు. 29రాజు దగగ్రికి యోవాబును
పంపించడానికి అబాష్ లోము అతనికి కబురు పంపాడు. అయితే
యోవాబు రాలేదు. రెండవసారి అతణిణ్ పిలిపించినపప్టికీ అతడు
రాలేదు. అబాష్ లోముకు కోపం వచిచ్ంది. 30 తన పనివారిని
పిలిచి “యోవాబు పొలం నా పొలం దగగ్రే ఉనన్ది గదా. అతని
పొలంలో యవల పంట కోతకు వచిచ్ ఉంది. మీరు వెళిల్ ఆ పంటను
తగలబెటట్ండి” అని చెపాప్డు. అబాష్ లోము పనివాళ ళ్ ఆ పంటలు
తగలబెటాట్ రు.

31 ఇది తెలిసిన యోవాబు అబాష్ లోము ఇంటికి వచిచ్ “నీ
పనివాళ ళ్ నా పంటలు ఎందుకు తగలబెటాట్ రు?” అని అడిగాడు.
32 అబాష్ లోము యోవాబుతో ఇలా అనాన్డు “గెషూరు నుండి నేను
రావడంవలల్ ఉపయోగం ఏమిటి? నేను అకక్డే ఉండడం మంచిదని
నీ దావ్రా రాజుకు చెపిప్ంచడానికి నీకు కబురు పంపాను. నేను
రాజును కలుసుకోవాలి. నాలో ఏ నా నేరం కనిపిసేత్ రాజు నాకు
మరణశికష్ విధించవచుచ్” అనాన్డు. 33 అపుప్డు యోవాబు రాజు
దగగ్రికి వచిచ్ ఆవిషయంరాజుకు చెపిప్నపుప్డు,రాజుఅబాష్ లోమును
పిలిపించాడు. అతడురాజుదగగ్రికి వచిచ్రాజుముందుసాషాట్ ంగపడి
నమసాక్రం చేశాడు. రాజు అబాష్ లోమును దగగ్రికి తీసుకుని ముదుద్
పెటుట్ కునాన్డు.

15
దావీదు మీద అబాష్ లోము తిరుగుబాటు
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1 ఇది జరిగిన తరువాత అబాష్ లోము ఒక రథానిన్, కొనిన్ గురాలను
సిదద్ం చేసుకునాన్డు. తన ముందు పరుగెతత్డానికి ఏ మంది
నికులను ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 2 పొదుద్ నేన్ లేచి బయలుదేరి
పటట్ణ దావ్ర గుమమ్ం దారి దగగ్ర ఒక పున కూరుచ్ని ఉండేవాడు.
తమ వివాదాల పరిషాక్రం కోసం తీరుప్ల కోసం రాజు దగగ్ర
వచేచ్ పజలను కనిపెటిట్ వారిని పిలిచేవాడు. వారిని “నువువ్ ఏ
ఊరివాడివి?” అని మ సమాచారాలు తెలుసుకొనేవాడు. “నీ
దాసుడ న నేను ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఫలానా గోతానికి చెందినవాణిణ్”
అని వాడు చెపిప్నపుప్డు, 3 అబాష్ లోము “నీ వివాదం సవయ్ంగా,
నాయ్యంగా ఉనన్ది గానీ దానిన్ విచారణ చేసేందుకు రాజు దగగ్ర సరి
అయిన విచారణకర ఒకక్డు కూడా లేడు.

4 నేను ఈ దేశానికి నాయ్యాధిపతిగా ఉంటే ఎంత బాగుండేది.
అపుప్డు వివాదాలు పరిషక్రించుకోవడానికి అంతా నా దగగ్రికి
వసాత్ రు, నేను వారికి నాయ్యం జరిగిసాత్ ను” అని చెబుతూ వచాచ్డు.
5 ఎవ నా తనకు నమసాక్రం చేయడానికి తన దగగ్రికి వసేత్ అతడు
తన చెయియ్ చాపి వారిని పటుట్ కుని ముదుద్ పెటుట్ కొనేవాడు. 6 తీరుప్
కోసం రాజు దగగ్రికి వచేచ్ ఇశాయేలీయులందరి పటాల్ అబాష్ లోము ఈ
విధంగా చేసి ఇశాయేలీయులనందరినీ తన పు ఆకరిష్ంచుకునాన్డు.

7 ఆ విధంగా నాలుగేళ ళ్ గడచిన తరువాత అబాష్ లోము రాజు
దగగ్రికి వచాచ్డు. “నీ దాసుడ న నేను అరాము దేశంలోని
గెషూరులో ఉనన్పుప్డు ‘యెహోవా ననున్ యెరూషలేముకు
తిరిగి రపిప్సేత్ నేను ఆయనను సేవిసాత్ ను’ అని మొకుక్కునాన్ను.
కాబటిట్ 8 నేను హెబోనుకు వెళిళ్ యెహోవాకు నేను మొకుక్బడి
తీరుచ్కొనడానికి నాకు అనుమతి ఇవువ్” అని అడిగాడు. 9అపుప్డు
రాజు “ మంగా వెళిల్ రండి” అని అతనికి అనుమతి ఇచాచ్డు.
అతడు లేచిహెబోనుకు బయలుదేరాడు.

10 అబాష్ లోము తన గూఢచారులను పిలిచి “మీరు బూర శబద్ం
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వినన్పుప్డు, ‘అబాష్ లోము హెబోనులో పరిపాలిసుత్ నాన్డు’ అని కేకలు
వేయాలని అనిన్ ఇశాయేలీయుల గోతాల వారిని సిదధ్పరచండి”
అని చెపిప్ పంపించాడు. 11 అబాష్ లోము ఆహావ్నం మేరకు
యెరూషలేములో నుండి 200 మంది విందు కోసం బయలుదేరారు.
వీరంతా జరగబోయే విషయాలు ఏమీ తెలియని అమాయకులు.
12 బలి అరిప్ంచాలని గిలో గామ నివాసి అహీతోపెలును
పిలిపించాడు. ఇతడు దావీదు సలహాదారుడు. అబాష్ లోము దగగ్ర
కూడుకొనన్ జన సమూహం మరీ ఎకుక్వ కావడంవలల్ జరుగుతునన్
కుట మరింత బలపడింది.

దావీదు కుటుంబ సమేతంగాపారిపోవడం
13 ఇశాయేలీయులు అబాష్ లోము పకష్ం చేరిపోయారని దావీదుకు

కబురు అందింది. 14 దావీదు యెరూషలేములో ఉనన్ తన
సేవకులకందరికీ ఇలా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు “అబాష్ లోము చేతిలో నుండి
మనం తపిప్ంచుకుని బతకలేము. మనం పారిపోదాం పదండి.
అతడు హఠాతుత్ గా వచిచ్ మనలను పటుట్ కుని, మనకు కీడు చేయక
ముందే, నగరంలో హతాయ్కాండ జరిపించకముందే మనం తవ్రగా
వెళిల్పోదాం రండి.” 15 అపుప్డు రాజు సేవకులు ఇలా చెపాప్రు
“అయాయ్, వినండి. నువువ్ మమమ్లిన్ ఏలేవాడివి. మాకు రాజువు.
నువువ్ చెపిప్నటుట్ చేయడానికిమేము సిదధ్ంగా ఉనాన్ము.”

16 అపుప్డు రాజు నగరానిన్ కనిపెటుట్ కుని ఉండడానికి తన
పదిమంది ఉపపతున్లను ఉంచి, తన కుటుంబానిన్ వెంటబెటుట్ కుని
కాలినడకన బయలుదేరాడు. 17 రాజు, అతని కుటుంబం
బయలుదేరి బెతెమ్రాహ్ కుకు వచిచ్ అకక్డ సేదదీరుచ్కునాన్రు.
18 కెరేతీయులు, పెలేతీయులు, గాతు నుండి వచిచ్న ఆరు
వందలమంది గితీత్యులు రాజుకు ముందుగా నడిచారు. రాజు
సేవకులంతా అతనికి రెండు పులా నడిచారు. 19 గితీత్యు న
ఇతత్యితో రాజు “నువువ్ నివసించేందుకు సథ్లం కోరి వచిచ్న
విదేశీయుడివి. మాతోకలసి ఎందుకు వసుత్ నాన్వు? వెనకుక్ వెళిల్ రాజ
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భవనంలోఉండు. 20నినన్నే వచిచ్న నీకు,ఎకక్డి వెళాత్ మోతెలియని
మాతో కలసి ఈ తిరుగులాట ఎందుకు? నువువ్ నీ సహోదరులను
తీసుకుని వెనకుక్ వెళిళ్పో. యెహోవానీకు తన సతయ్ం, కనికరం నీ
చూపుతాడు గాక” అని చెపాప్డు.

21 అపుప్డు ఇతత్యి “నేను చనిపోయినా, బతికినా యెహోవా
మీద ఒటుట్ , నా ఏలిక, రాజు అయిన నీ జీవం మీద ఒటుట్ . నా
రాజు న నువువ్ ఎకక్డ ఉంటావోఆ సథ్లం లోనే నీదాసుడ న నేనూ
ఉంటాను” అని రాజుతో చెపాప్డు. 22అపుప్డు దావీదు “ఆలా తే
నువువ్ మాతో కూడ రావచుచ్” అని చెపిప్నపుప్డు గితీత్యు న
ఇతత్యి, అతని పరివారమంతాదావీదును వెంబడించారు.

23వారు కొనసాగిపోతూఉనన్పుప్డు పజలంతాబాగారోదించారు.
ఈ విధంగా వారంతా రాజుతో కలసి కిదోనువాగు దాటి ఎడారి
పు పయాణ వెళాళ్రు. 24 సాదోకు, లేవీయులంతా దేవుని
నిబంధన మందసానిన్ మోసూత్ దావీదు దగగ్ర ఉనాన్రు. వారు
దేవునిమందసానిన్ కిందికి దించారు. పటట్ణంలోనుండి బయలుదేరిన
పజలంతాదాటిపోయేవరకూ అబాయ్తారు అకక్డే నిలబడిఉనాన్డు.

25 అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి “దేవుని మందసానిన్ తిరిగి
పటట్ణంలోకి తీసుకువెళ ళ్. యెహోవా దృషిట్కి నేను దయ పొందితే
ఆయన ననున్ తిరిగి రపిప్ంచి 26 దానినీ, అది ఉండే సథ్లానీన్
నాకు చూపిసాత్ డు. నీపటల్ నాకు దయ లేదని చెపిప్నటట్యితే అది
ఆయన ఇషట్ం. ఆయన దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దానినే నా
విషయంలో జరిగిసాత్ డు” అని చెపాప్డు. 27 అతడు యాజకు న
సాదోకుతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “దీరఘ్దరిశ్ న సాదోకూ, నీకు మంచి
జరుగుతుంది. నువువ్ నీ కొడుకు అహిమయసుస్నూ, అబాయ్తారుకు
కొడుకు యోనాతానునూ వెంటబెటుట్ కుని పటట్ణం వెళ ళ్. 28 నేను
చెపేప్ది విను, నీ నుండి నాకు కచిచ్త న కబురు వచేచ్దాకా నేను
అరణయ్ంలో నది తీరాల దగగ్ర వేచి ఉంటాను.” 29అపుప్డు సాదోకు,
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అబాయ్తారు దేవుని మందసానిన్ యెరూషలేముకు తీసుకువెళిళ్
అకక్డ ఉండిపోయారు.

30 దావీదు తన తల కపుప్కుని, ఏడుసూత్ , చెపుప్లు లేకుండా
నడుచుకొంటూ ఒలీవ చెటల్ కొండ ఎకుక్తూ వెళాళ్డు. అతనితో
ఉనన్వారంతాతలలు కపుప్కుని ఏడుసూత్ కొండ ఎకాక్రు. 31అంతలో
ఒకడు వచిచ్ “అబాష్ లోము చేసిన కుటలోఅహీతోపెలుకు కూడాపాత
ఉంది” అని దావీదుకు చెపాప్డు. అపుప్డు దావీదు “యెహోవా,
అహీతోపెలు పథకాలను చెడగొటుట్ ” అనిపారథ్న చేశాడు.

32 దేవుణిణ్ ఆరాధించే ఒక సథ్లం ఆ కొండమీద ఉంది. వాళ ళ్
అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు అరీక్యు న హ తన దుసుత్ లు
చింపుకుని, తల దుముమ్ పోసుకుని వచిచ్ రాజు దరశ్నం
చేసుకునాన్డు.

33రాజు “నువువ్నాతోఉంటేనాకుభారంగాఉంటుంది. 34నువువ్
తిరిగి పటట్ణానికి వెళిల్, అబాష్ లోముతో ‘రాజా, ఇంతవరకూ నీ తండికి
సేవచేసినటుట్ ఇకనుండి నీకూ సేవ చేసాత్ ను’ అని చెపిప్ అతని
దగగ్ర చేరి, నా తరపున పనిచేసూత్ అహీతోపెలు అబాష్ లోముతో
కలసి చేసే కుటలు భగన్ం చేయగలవు. 35 అకక్డ యాజకు న
సాదోకు, అబాయ్తారు నీకు సహాయకులుగా ఉంటారు. కనుక రాజ
నగరంలోజరుగుతునన్ విషయాలునీకు వినిపిసేత్ వాటినియాజకు న
సాదోకుతో, అబాయ్తారుతో చెపుప్. 36 వారి ఇదద్రు కొడుకులు
సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్, అబాయ్తారుకు కొడుకుయోనాతాను
అకక్డ ఉనాన్రు. నీకు తెలిసిన విషయాలనీన్ వారి దావ్రా నాకు
తెలియపరచు” అని చెపిప్ అతణిణ్ పంపించాడు.

37 అందువలల్ దావీదు సేన్హితుడు హ యెరూషలేము
పటట్ణానికి బయలుదేరాడు. ఆ సమయానికి అబాష్ లోము
యెరూషలేము చేరుకునాన్డు.
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16
దావీదు, సీబా

1 దావీదు కొండ అంచుకు అవతల కొంచెం దూరం వెళిల్నపుప్డు
మెఫీబోషెతు సేవకుడు సీబా కళళ్కు గంతలు కటిట్బడి ఉనన్ రెండు
గాడిదలను తీసుకువచాచ్డు. గాడిదల 200 రొటెట్లు, 100 దాకష్
గెలలు, వంద అంజూర ఫలాలునన్ కొమమ్లు, ఒక దా రసపు తితిత్
వేయబడిఉనాన్యి. 2రాజు “ఇవిఎందుకు తెచాచ్వు?” అనిసీబాను
అడిగాడు. అపుప్డు సీబా “రాజు పరివారం ఎకక్డానికి గాడిదలు,
పనివారు తినడానికి రొటెట్లు, అంజూర ఫలాల కొమమ్లు, ఎడారిలో
అలసిపోయినవారుతాగడానికిదా రసం తెచాచ్ను”అనిచెపాప్డు.

3అపుప్డు రాజు “నీయజమాని కొడుకు ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని
అడిగాడు. సీబా “అయాయ్, ఈరోజు ఇశాయేలీయులు తన తండి
రాజాయ్నిన్ తనకు తిరిగి ఇపిప్సాత్ రనుకుని అతడు యెరూషలేములో
ఉండిపోయాడు” అని చెపాప్డు. 4అపుప్డు రాజు “మెఫీబోషెతుకు
కలిగినదంతానీకే దకుక్తుంది”అని సీబాతోచెపిప్నపుప్డు సీబా “నా
ఏలిక నరాజా,నా నీ కనికరం నిలిచిఉంటుందిగాక. నీకు ఇవేనా
నమసాక్రాలు” అనాన్డు.

షిమీదావీదును శపించడం
5 రా న దావీదు బహ రీము దగగ్ర కు వచిచ్నపుప్డు సౌలు

కుటుంబానికి చెందిన గెరా కుమారుడు షిమీ అనేవాడు అకక్డికి
వచాచ్డు. 6 అతడు దావీదు పకక్నే నడుసూత్ “నరహంతకుడా,
దురామ్రుగ్ డా ఛీ పో, ఛీ పో. రాజాయ్ధికారం కోసం నువువ్ తరిమివేసిన
సౌలు కుటుంబంవారి ఉసురు యెహోవా నీ కి రపిప్ంచాడు. 7 నీ
కుమారుడు అబాష్ లోము చేతికి యెహోవా రాజాయ్నిన్ అపప్గించాడు.
నువువ్ హంతకుడివి కాబటేట్ ఈ మోసంలో చికుక్కునాన్వు” అని
దురాభ్షలాడుతూ వచాచ్డు.
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8 రా న దావీదు ఇరుపకక్లా పజలు, బలాఢుయ్ న వారంతా
ఉనన్పప్టికీ అతడు దావీదు మీదా, అతని సేవకుల మీదా రాళల్
రువావ్డు. 9 అపుప్డు సెరూయా కుమారుడు అబీ “ఈ చచిచ్న
కుకక్ నా యజమానివి, రాజువు అయిన నినున్ శపిసాత్ డా? నాకు
అనుమతి ఇవువ్, నేను వాడి తల నరుకుతాను” అనాన్డు.
10 అందుకు రాజు “సెరూయా కొడుకులాల్ రా, మీకు నామీద
ఎందుకింత అభిమానం? దావీదును శపించమని యెహోవా అతనికి
చెపిప్ ఉనన్టట్యితే అతణిణ్ శపించయయ్ండి. నువువ్ ఇలా ఎందుకు
చేసుత్ నాన్వని అడిగేవాళెళ్వరు?” అని చెపాప్డు.

11తరువాతఅబీ తో,తనసేవకులందరితో, ఇలాచెపాప్డు. “నా
కడుపున పుటిట్న నా కొడుకే ననున్ చంపాలని చూసుత్ నన్పుప్డు ఈ
బెనాయ్మీయుడు ఇలా చేయడంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది? వాడి సంగతి
వదిలిపెటట్ండి. యెహోవావాడికి సెలవిచాచ్డు, వాడిని తిటట్నివవ్ండి.
12 యెహోవా నా బాధలను పటిట్ంచుకుంటాడేమో, వాడు పెటిట్న
శాపాలకు బదులు నాకు మేలు చేసాత్ డేమో.” 13 తరువాత దావీదు,
అతని మనుషులు బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. వారు వెళత్ ండగా
షిమీ దావీదుకు ఎదురుగా కొండ పకక్నే నడుసూత్ అతని కి
రాళల్ రువువ్తూ, దుమెమ్తిత్ పోసూత్ ఉనాన్డు. 14 రాజు, అతనితో
ఉనన్వారంతా బాగా అలసిపోయి ఉండడంవలల్ ఒక చోటికి వచిచ్
అలసట తీరుచ్కునాన్రు.

అహీతోపెలు సలహా
15అబాష్ లోము, అహీతోపెలు, ఇశాయేలువారంతాయెరూషలేము

చేరుకునాన్రు. 16 దావీదుతో సేన్హంగా ఉనన్ అరీక్యుడు హ
అనేవాడుఅబాష్ లోముదగగ్రికి వచాచ్డు. అబాష్ లోమును చూసి “రాజు
సదాకాలం జీవిసాత్ డు గాక, రాజు సదాకాలం జీవిసాత్ డు గాక” అని
చెపాప్డు. 17 అపుప్డు అబాష్ లోము “నీ సేన్హితునికి నువువ్ చేసే
ఉపకారమిదేనా? నీ సేన్హితునితో కలసి ఎందుకు వెళళ్లేదు?” అని
అడిగాడు. 18హ “యెహోవా, ఈ పజలు, ఇశాయేలీయులంతా
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ఎవరురాజుగాఉండాలనికోరుకుంటారోనేనుఅతనిపకష్ంవహిసాత్ ను.
అతని దగగ్రే ఉంటాను. 19 నేనెవరికి సేవ చేయాలి? నీ తండి
కుమారుడికి నేను సేవచేయాలిగదా. నీతండికి చేసినటుట్ నీకు కూడా
సేవ చేసాత్ ను” అని అబాష్ లోముతో చెపాప్డు.

20తరువాత అబాష్ లోము అహీతోపెలును పిలిపించాడు. “మనం
ఏ ఏ పనులు చెయాయ్లో ఆలోచిదాద్ ం” అనాన్డు. 21 అపుప్డు
అహీతోపెలు “నీ తండి బయలుదేరినపుప్డు ఇంటికి కాపలా
ఉంచిన నీ తండి ఉపపతున్లతో నువువ్ శయనించడం వలల్ నువువ్
నీ తండికి మరింత అసహ య్డవయాయ్వని ఇశాయేలీయులంతా
తెలుసుకొంటారు. అపుప్డు నీ పకష్ం వహించిన వారందరికీ రయ్ం
పెరుగుతుంది”అనాన్డు. 22తరువాతవారుమేడ నఅబాష్ లోముకు
గుడారం వేశారు. ఇశాయేలీయులకందరికీ తెలిసేలా అతడు
తన తండి ఉపపతున్లతో ంగికంగా కలిశాడు. 23 ఆ రోజులోల్
అహీతోపెలు ఏ నా ఆలోచన చెపిప్తే అది దేవుని దగగ్ర విచారణ
చేయగా వచిచ్నటుట్ గా ఉండేది. దావీదు, అబాష్ లోము కూడా అలాగే
భావించేవారు.

17
1 అహీతోపెలు అబాష్ లోముతో ఇలా చెపాప్డు “దావీదు బాగా

అలసిపోయి బలహీనంగా ఉనాన్డు. 2-3 నేను అతని దాడిచేసి
అతణిణ్ బెదిరిసాత్ ను. అపుప్డు అతని దగగ్ర ఉనన్వారంతా
పారిపోతారు. అపుప్డు రాజును మాతం చంపివేసి పజలందరినీ
నీ పు తిపుప్తాను. నువువ్ వెతుకుతునన్ వయ్కిని నేను
పటుట్ కునన్పుప్డు పజలంతా నీతో రాజీ పడిపోతారు. కాబటిట్ నీకు
అంగీకార తే నాకు 12,000మంది నాయ్నిన్ సిదధ్ం చేయించు. ఈ
రాతే దావీదును తరిమి పటుట్ కుంటాను” అనాన్డు. 4ఈ మాటలు
అబాష్ లోముకు, ఇశాయేలు పెదద్లందరికీ మంచిగా అనిపించాయి.
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హ సలహా
5 అపుప్డు అబాష్ లోము “ఈ విషయంలో అరీక్యు న హ

ఏమిచెబుతాడో విందాం. అతణిణ్ పిలిపించండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు.
హ అబాష్ లోము దగగ్రికి వచాచ్డు. 6 అబాష్ లోము అహీతోపెలు
చెపిప్నపథకంఅతనికితెలియజేశాడు. “అతడుచెపిప్నటుట్ చేయడం
మంచిదా, కాదా? నీ ఆలోచన ఏమిటో చెపుప్” అని అడిగాడు.
7 హ అబాష్ లోముతో ఇలా అనాన్డు. “ఇపుప్డు అహీతోపెలు
చెపిప్న పణాళిక మంచిది కాదు.

8 నీ తండి, అతనితో ఉనన్వారు మహా బల న యుదధ్ వీరులు.
అడవిలోతమపిలల్లనుపోగొటుట్ కొనన్ ఎలుగుబంటులనుపోలినవా
రగిలిపోతూ ఉనాన్రని నీకు తెలుసు. నీ తండి యుదధ్విదయ్లో
నేరప్రి. అదీకాక అతడు తన మనుషులతో కలసి బసచేయడు.
9 అతడు ఏదో ఒక గుహలోనో, లేకపోతే ఏ నా రహసయ్ సథ్లంలోనో
దాకుక్ంటాడు. యుదధ్ం ఆరంభంలో నీమనుషులు కొందరు చనిపోతే
పజలు వెంటనే దానిన్బటిట్ అబాష్ లోము మనుషులు ఓడిపోయారని
చెపుప్కుంటారు. 10నీతండిగొపప్ బలవంతుడని,అతనిమనుషులు
అతయ్ంత రయ్వంతులనిఇశాయేలీయులందరికీతెలుసు. అందువలల్
సింహాలవంటిపౌరుషం గలవారు కూడా భీతిలిల్పోతారు.

11 నా ఆలోచన ఏమిటంటే, దాను నుండి బెయేరెష్బా వరకూ
సముదపు ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా ఇశాయేలీయులనందరినీ
నాలుగు దికుక్లకు సమకూరుచ్కుని నువేవ్ సవ్యంగా యుదాధ్ నికి
బయలుదేరు. 12అపుప్డు అతడు ఎకక్డ కనబడితే అకక్డ మనం
అతని దాడి చేయవచుచ్. మంచు నేల మీద ఎలా పడుతుందో ఆ
విధంగా మనం అతనిమీద పడితే అతని మనుషులోల్ ఒకక్డు కూడా
తపిప్ంచుకోలేడు. 13 అతడు గనుక ఒక పటట్ణం వెనుక దాకొక్ంటే
ఇశాయేలీయులంతా ఆ పటట్ణానిన్ తాళల్ తీసుకుని ఒక చినన్ రాయి
కూడా కనబడకుండాదానిన్ నదిలోకి లాగుతారు.”
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14 అబాష్ లోము, ఇశాయేలువారు ఈ మాట విని అరీక్యు న
హ చెపిప్నమాట అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటేయోగయ్ నదని
ఒపుప్కునాన్రు. ఎందుకంటే యెహోవా అబాష్ లోము మీదికి విపతుత్
రపిప్ంచాలనిఅహీతోపెలుచెపిప్నతెలి నపణాళికనిరరధ్కమయేయ్లా
చేయాలని నిశచ్యించుకునాన్డు.

15 అపుప్డు హ , అబాష్ లోము, ఇశాయేలు పెదద్లకందరికీ
అహీతోపెలు వేసిన పథకం, తాను చెపిప్న ఆలోచన యాజకు న
సాదోకు, అబాయ్తారులకు తెలియజేశాడు. 16 “మీరు తొందరగా వెళిల్,
రాజు, అతని దగగ్ర ఉనన్ మనుషులంతా హతం కాకుండా ఉండేలా
దావీదుకు ఈ విషయం చెపప్ండి. మీరు ఈ రాతి అరణయ్ంలో నది
తీరం దాటే సథ్లాలోల్ ఉండవదుద్ ” అని చెపాప్డు. 17 యోనాతాను,
అహిమయసుస్ తాము పటట్ణం హదుద్ కు వచిచ్న సంగతి ఎవరికీ
తెలియకుండా ఉండేందుకు ఏన్ రోగేలు దగెగ్ర నిలిబడి ఉనన్పుప్డు
ఒక పనిమనిషి వచిచ్, హ చెపిప్న సంగతి వారికి చెపిప్నపుప్డు
వారు వెళిల్ రా న దావీదుకు ఆ సంగతి చెపాప్రు.

18 వారిదద్రినీ అకక్డ చూసిన ఒక పనివాడు అబాష్ లోముకు
చెపాప్డు. వారిదద్రూ వెంటనే పరుగెతిత్ వెళిల్ బహ రీములో ఒకడి
ఇంటికి చేరుకునాన్రు. ఆ ఇంటి ముందు ఉనన్ ఒక బావిలో దిగి
దాకుక్నాన్రు. 19ఆ ఇంటి ఇలాల్ లు ఒక పరదా తీసుకువచిచ్ బావిమీద
పరిచి,దాని నగోదుమపిండిఆరబోసింది. కనుకవారుబావిలోఉనన్
సంగతి ఎవవ్రికీ తెలియలేదు.

20 అబాష్ లోము సేవకులు ఆ ఇంటి దగగ్రికి వచాచ్రు.
అహిమయసుస్, యోనాతాను ఎకక్డ ఉనాన్రని అడిగారు.
ఆమె “వారు నది దాటి వెళిల్పోయారు” అని చెపిప్ంది. వారు
వెళిల్ చుటుట్ పకక్ల అంతా వెతికి వారు కనబడకపోయే సరికి
యెరూషలేముకు తిరిగివచాచ్రు. 21సేవకులు వెళిల్పోయినతరువాత
యోనాతాను, అహిమయసుస్ బావిలో నుండి బయటికి వచిచ్ దావీదు
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దగగ్రికి వెళిల్. అహీతోపెలు అతని మీద వేసిన పథకం గురించి చెపిప్
“నువువ్ లేచి తవ్రగా నది దాటు” అని చెపాప్రు.

22 దావీదు, అతని దగగ్ర ఉనన్ మనుషులంతా లేచి యొరాద్ ను
నది దాటారు. తెలల్వారేసరికి ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా అందరూ
నది దాటి వెళిళ్పోయారు. 23 అహీతోపెలు తాను చెపిప్న పథకం
అమలు కాకపోవడం చూసి, గాడిదకు గంతలు కటిట్ ఎకిక్ తన
ఊరికి వెళిళ్పోయాడు. ఇంటికి వెళిల్, ఇంటి విషయాలు చకక్బెటిట్
ఉరి వేసుకుని చనిపోయాడు. అతని తండి సమాధిలో అతనిన్
పాతిపెటాట్ రు.

24 దావీదు మహనయీముకు చేరేటపప్టికి అబాష్ లోము,
ఇశాయేలీయులంతా యొరాద్ ను నది దాటి వచాచ్రు.
25 అబాష్ లోము యోవాబును తొలగించి అమాశాను నాయ్ధిపతిగా
నియమించుకునాన్డు. అమాశా తండి ఇతా, ఇశాయేలీయుడు.
యోవాబు తలిల్ సెరూయా సహోదరి న నాహాషు కుమారెకు,
అబీగయీలుకు ఇతా పుటాట్ డు. 26 అబాష్ లోము, ఇశాయేలీయులు
గిలాదు దేశంలోమకాం వేశారు.

27 దావీదు మహనయీముకు చేరుకునన్పుప్డు అమోమ్నీయుల
రబాబ్ పటట్ణ వాసత్ వుయ్డు, నాహాషు కొడుకు షోబీయు, లోదెబారు
ఊరివాడు అమీమ్యేలు కొడుకు మాకీరు, రోగెలీము ఊరికి చెందిన
గిలాదీయుడు బరిజ్లల్యి 28 ఎడారిలో దావీదు, అతని మనుషులు
అలసిపోయి, ఆకలి దాహంతో ఉంటారని గహించి, పరుపులు,
వంటపాతలు, కుండలు,వారంతాతినడం కోసం గోదుమలు,యవల
పిండి, పపుప్లు, చికుక్డు కాయలు, పేలాలు, 29తేనె, వెనన్, గొరెలు,
జునున్ముదద్లు తీసుకువచాచ్రు.

18
యోవాబు అబాష్ లోమును హతమారచ్డం
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1 దావీదు తన దగగ్ర ఉనన్ మనుషులను లెకిక్ంచాడు. వారిలో
వెయియ్మందిని, వందమందిని విభజించి వారిని మూడు భాగాలుగా
చేశాడు. 2 ఒక భాగానికి యోవాబుకు, ఒక భాగానిన్ సెరూయా
కుమారుడు, యోవాబు సోదరుడు అబీ కు, మరో భాగానిన్
గితీత్యుడు ఇతత్యికు నాయకతవ్ బాధయ్తలు అపప్గించాడు.
తరువాత దావీదు “నేను మీతోకూడా కలసి బయలుదేరుతునాన్ను”
అని వారితో చెపాప్డు. 3అందుకు వారు “నువువ్మాతోరాకూడదు.
మేముపారిపోయినాపజలుదానిన్ పటిట్ంచుకోరు,మాలోసగంమంది
చనిపోయినా ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోరు. మాలాంటి పది వేలమందితో
నువువ్ ఒకక్డివి సమానం. కాబటిట్ నీవు పటట్ణంలోనే ఉండి మాకు
సూచనలిసూత్ సహాయం చెయియ్” అని చెపాప్రు.

4 అందుకు రాజు “మీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో దానిన్ చేసాత్ ను”
అని చెపిప్, గుమమ్ం పకక్న నిలబడినపుప్డు పజలంతా గుంపులు
గుంపులుగా వందల కొలదిగా, వేల కొలదిగా బయలుదేరారు.
5 అపుప్డు రాజు యోవాబు, అబీ , ఇతత్యిలను పిలిచి “నా
కోసం యువకు న అబాష్ లోము పటల్ దయ చూపించండి” అని
ఆజాఞ్ పించాడు. అకక్డునన్వారంతా వింటూ ఉండగానే రాజు
అబాష్ లోమును గూరిచ్ నాయ్ధిపతులకందరికీ ఈ ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

6 దావీదు మనుషులు ఇశాయేలు వారితో యుదధ్ం చేయడానికి
దానంలోకి బయలుదేరారు. ఎఫాయిము అడవిలో పోరాటం

జరిగింది. 7 ఇశాయేలు వారు దావీదు నికుల ముందు నిలబడలేక
ఓడిపోయారు. ఆ రోజున ఇర వేలమందిని అకక్డ చంపేశారు.
8 ఆ పాంతమంతా యుదధ్ం వాయ్పించింది. ఆ రోజున కతిత్
వాత చనిపోయిన వారికంటే ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్కుని
నాశనమయాయ్రు.

9అబాష్ లోము కంచరగాడిదఎకిక్ వసూత్ దావీదు సేవకులకు ఎదురు
పడాడ్ డు. ఆ కంచరగాడిద ఒక బాగా గుబురుగా ఉనన్ పెదద్ సింధూర
వృకష్ం కొమమ్ల కిందనుండి వెళత్ నన్పుప్డు అబాష్ లోము తల చెటుట్ కు
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తగులుకుంది. అతడు కి ఎతత్బడి ఆకాశానికి భూమికి మధయ్లో
వేలాడుతునాన్డు. అతని కింద ఉనన్ కంచర గాడిద ముందుకు
వెళిళ్పోయింది.

10 ఒక నికుడు అది చూసి, యోవాబు దగగ్ర కు వచిచ్
“అబాష్ లోము సింధూర వృ నికి చికుక్కుని వేలాడుతూ ఉండడం
నేను చూశాను” అని చెపాప్డు. 11 అపుప్డు యోవాబు ఆ వార
తెచిచ్నవాడితో “నువువ్ చూశావు గదా, నేలమీద పడేలా అతణిణ్
ఎందుకు కొటట్లేదు? నువువ్ గనక అతణిణ్ చంపి ఉంటే పది
తులాల వెండి, ఒక నడికటుట్ నీకు ఇచిచ్ ఉండేవాణిణ్” అనాన్డు.
12అపుప్డువాడు “యువకు నఅబాష్ లోమును ఎవవ్రూతాకకుండా
జాగతత్పడమని రాజు నీకూ, అబీ కీ, ఇతత్యికీ ఆజఞ్ ఇసుత్ నన్పుప్డు
నేను వినాన్ను. వెయియ్ తులాల వెండి నా చేతిలో పెటిట్నా రాజు
కొడుకుని నేను చంపను. 13 మోసం చేసి అతని పాణానికి హాని
తలపెడితే ఆ సంగతి రాజుకు తెలియకుండా ఉండదు. రాజు
సమకష్ంలో నువేవ్ నాకు విరోధివౌతావు” అనియోవాబుతో అనాన్డు.

14యోవాబు “నువువ్చంపకపోతేనేనుచూసూత్ ఊరుకుంటానా?”
అని చెపిప్, మూడు బాణాలు చేతిలోకి తీసుకుని వెళిల్ సింధూర
వృ నికి వేలాడుతూ ఇంకాపాణంతోఉనన్ అబాష్ లోము గుండెకు గురి
చూసి కొటాట్ డు. 15 యోవాబు ఆయుధాలు మోసేవారు పదిమంది
చుటుట్ ముటిట్ అబాష్ లోమును కొటిట్ చంపారు.

16 అపుప్డు ఇశాయేలీయులను తరమడం ఇక ఆపమని
యోవాబు బాకా ఊదించాడు. దావీదు నికులు తిరిగి వచాచ్రు.
17 పజలు అబాష్ లోము మృతదేహానిన్ ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్
పెదద్ గోతిలో పడవేశారు. పెదద్ రాళల్కుపప్ను దానిమీద పేరిచ్న
తరువాత ఇశాయేలీయులంతా తమ తమ ఇళళ్కు పారిపోయారు.
18అబాష్ లోము జీవించి ఉనన్పుప్డు తన పేరు నిలబెటట్డానికి తనకు
కొడుకులు లేరు గనక అతడు బదికి ఉనన్పుప్డే ఒక సత్ంభం తెచిచ్
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దానిన్తనపేరటనిలబెటిట్ ఆ సత్ంభానికిఅతనిపేరు పెటాట్ డు. ఇపప్టికీ
అది అబాష్ లోము సత్ంభం అని పిలువబడుతూ ఉంది.

దావీదుకు చేరిన అబాష్ లోము మరణవార
19సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్ “నేను పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్

యెహోవా తన శతువులను ఓడించి రాజుకు నాయ్యం చేకూరాచ్డనన్
సమాచారంరాజుతోచెబుతాను”అనాన్డు. 20యోవాబు “ఈరోజున
ఈ కబురు చెపప్కూడదు. మరో రోజు చెపప్వచుచ్. ఎందుకంటే రాజు
కుమారుడు చనిపోయాడు కనుక నేడు ఈ కబురు రాజుకు చెపప్డం
భావయ్ం కాదు” అని అతనితో చెపాప్డు.

21 తరువాత కూషువాడిని పిలిచి “నువువ్ వెళిల్ నువువ్
చూసినదంతా రాజుకు తెలియజెయియ్” అని చెపాప్డు. అపుప్డు
కూషువాడు యోవాబుకు నమసాక్రం చేసి పరుగెతుత్ కుంటూ
వెళాళ్డు. 22 సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్ “కూషువాడితో
నేను కూడా పరుగెతుత్ కుంటూ వెళళ్డానికి నాకు అనుమతి ఇవువ్”
అని అడిగాడు. యోవాబు “కుమారా, నువెవ్ందుకు వెళాళ్లి? నీకు
బహ మానం వచేచ్ పతేయ్క న సమాచారం ఏదీ లేదుకదా” అని
అతనితో అనాన్డు. 23 అపుప్డు అతడు “ఏ నా సరే, నేను
పరుగెతిత్ వెళాత్ ను” అనాన్డు. అందుకు యోవాబు “సరే వెళ ళ్”
అని చెపాప్డు. అహిమయసుస్ దానపు దారిలో పరుగెతుత్ కుంటూ
కూషీవాడి కంటేముందుగా చేరుకునాన్డు.

24దావీదు రెండు గుమామ్ల మధయ్ వరండాలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
కాపలా కాసేవాడు గుమమ్ం నునన్ గోడమీదికి ఎకిక్ చూసినపుప్డు
ఒంటరిగా పరుగెతుత్ కుంటూ వసుత్ నన్ ఒకడు కనబడాడ్ డు. కాపలా
కాసేవాడు గటిట్గా అరుసూత్ రాజుకు ఈ సంగతి చెపాప్డు. 25 రాజు
“వాడు ఒంటరిగా వసుత్ నన్టెతే ఏదో కబురు తెసుత్ నాన్డు” అనాన్డు.
వాడు పరుగెతుత్ కొంటూ దగగ్రికి వచాచ్డు. 26 కాపలా కాసేవాడికి
పరుగెతుత్ కుంటూ వసుత్ నన్ మరొకడు కనబడాడ్ డు. వాడు “అదిగో
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మరొకడు ఒంటరిగా పరుగెతుత్ కొంటూ వసుత్ నాన్డు” అని గుమమ్ం
పు తిరిగి రాజుతో చెపాప్డు. రాజు “వాడు కూడా ఏదో కబురు
తెసుత్ నాన్డు” అనాన్డు. 27 కాపలా కాసేవాడు దగగ్రికి వసుత్ నన్
మొదటివాణిణ్ చూసి “వాడు సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్ అని
నాకు అనిపిసుత్ ంది” అనాన్డు. అపుప్డు రాజు “వాడు మంచివాడు,
మంచివారే తెచిచ్ ఉంటాడు” అనాన్డు. 28అంతలో అహిమయసుస్
“రాజా, జయహో” అని గటిట్గా రాజుతో చెపిప్, రాజు ముందు
సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేసి “నా యేలిన వాడ న రాజా, నినున్
చంపాలని చూసిన వారిని అపప్గించిన నీ దేవు న యెహోవాకు
సోత్ తం”అనాన్డు. 29అపుప్డురాజు “బాలుడు అబాష్ లోము మంగా
ఉనాన్డా?” అని అడిగాడు. అహిమయసుస్ “నీ దాసుడ న
ననున్ యోవాబు పంపుతునన్పుప్డు ఏదో గందరగోళం జరుగుతూ
ఉండడం చూసాను గానీ అది ఏమిటో నాకు తెలియదు” అని
చెపాప్డు. 30 అపుప్డు రాజు “నువువ్ అవతలికి వెళిల్ నిలబడు”
అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వాడు పకక్కు జరిగి నిలబడాడ్ డు. 31 అంతలో
కూషీవాడు వచిచ్ “మాఏలిక నరాజా, నేను నీకుమంచిసమాచారం
తెచాచ్ను. ఈరోజుయెహోవానీమీదికిదండెతిత్నవారందరినీఓడించి
నీకు నాయ్యం చేకూరాచ్డు” అని చెపిప్నపుప్డు 32రాజు “బాలుడు
అబాష్ లోము మంగా ఉనాన్డా?” అని అడిగాడు. అపుప్డు
కూషీవాడు “మాఏలినవాడవు,రాజువుఅయిననీకు కీడుచేయాలని
నీ మీదకు దండెతిత్నవాళళ్ందరికీ ఏమి జరిగిందో ఆ బాలుడికి కూడా
అదే జరిగింది” అనాన్డు. 33 అపుప్డు రాజు తీవంగా పరితాపం
చెందాడు. పటట్ణం గుమామ్నికి న ఉనన్ గదికి వెళిల్, ఏడుసూత్ అటూ
ఇటూ తిరుగుతూ “అబాష్ లోమా, నా బిడాడ్ , అబాష్ లోమా” అని కేకలు
వేసూత్ “అయోయ్నా బిడాడ్ , నీ బదులు నేను చనిపోయినాబాగుండేది.
నాబిడాడ్ , అబాష్ లోమా,నాబిడాడ్ ” అని విలపిసూత్ ఉనాన్డు.
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19
1 రాజు తన కొడుకు గురించి విలపిసూత్ , విచారంగా ఉనాన్డనన్

సంగతి పజలందరికీ తెలిసింది. ఆనాటి విజయం పజలందరి
దుఃఖానికి కారణమయియ్ంది. 2 యుదధ్ సమయంలో భయపడి
పారిపోయిన పజలు దొంగలవలె తిరిగి పటట్ణంలో పవేశించారు.

3రాజుతనముఖం కపుప్కుని “అబాష్ లోమానాబిడాడ్ ,అబాష్ లోమా
నాబిడాడ్ ”అంటూ కేకలువేసూత్ ఏడుసుత్ నాన్డని,అబాష్ లోమును గూరిచ్
విలపిసుత్ నాన్డనన్ విషయం యోవాబు వినాన్డు. 4 అతడు ఉనన్
నగరంలోని భవనానికి వచాచ్డు. 5 “నీ పాణానిన్, నీ కొడుకుల,
కూతుళళ్పాణాలను,నీభారయ్ల,నీఉపపతున్లపాణాలను ర ంచిన
నీ సేవకులనందరినీ నువువ్ సిగుగ్ పరుసుత్ నాన్వు.

6 నీ సనిన్హితులను, అభిమానులను దేవ్షిసూత్ , నీ శతువుల
పేమ చూపిసుత్ నాన్వు. ఈనాడు నీ రాజయ్ అధిపతులు, సేవకులు
నీకు ఇషట్ నవారు కారని చెబుతునాన్వు. మేమంతా చనిపోయి
అబాష్ లోము మాతం జీవించి ఉనన్టట్యితే అది నీకు సంతోషం
కలిగించేది అని నేను గహిసుత్ నాన్ను. వెంటనే లేచి బయటికివచిచ్ నీ
సేవకులను రయ్పరచు. 7నువువ్ గనుక ఇపుప్డు బయటికిరాకపోతే
ఈ రాతి ఒకక్డు కూడా నీ దగగ్ర ఉండడని యెహోవా పేరట ఒటుట్
పెటిట్ చెబుతునాన్ను. నీ చినన్పప్టినుండి ఇపప్టివరకూ నీకు కలిగిన
కీడులనిన్టికంటే అది నీకు మరీ కషట్ంగా ఉంటుంది” అని రాజుతో
చెపిప్నపుప్డు రాజు లేచి బయటకు వచిచ్ గుమమ్ంలో కూరుచ్నాన్డు.

8 రాజు గుమమ్ం దగగ్ర కూరుచ్నాన్డనన్ సంగతి పజలంతా విని
రాజును దరిశ్ంచేందుకు వచాచ్రు. ఇశాయేలువారంతా తమ తమ
ఇళళ్కు పారిపోయారు.

దావీదుయెరూషలేముకు తిరిగి రావడం
9 ఆ సమయంలో ఇశాయేలు గోతాలకు చెందిన పజల మధయ్

గందరగోళం బయలుదేరింది. వారు “మన శతువుల చేతిలో
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నుండి, ఫిలిషీయుల చేతిలో నుండి మనలను విడిపించిన రాజు
అబాష్ లోముకు భయపడి దేశం వదలి పారిపోయాడు. 10 మనం
రాజుగాపటాట్ భిషేకం చేసికొనన్ అబాష్ లోముయుదధ్ంలోచనిపోయాడు.
కనుక మనం రాజును తిరిగి ఎందుకు తీసుకు రాకూడదు?”
అనుకునాన్రు.

11 రా న దావీదుకు ఈ సంగతి వినబడింది. యాజకు న
సాదోకు, అబాయ్తారుకులను పిలిపించి “ఇశాయేలు వారంతా
మాటాల్ డుకొంటునన్ విషయం రాజుకు తెలిసింది. రాజును నగరానికి
మళీళ్ తీసుకు వెళేల్ందుకు ఎందుకు ఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్రు? 12మీరు
నాకు రక సంబంధులు, సోదరులు. రాజును తీసుకు వచేచ్ందుకు
మీరెందుకు ఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్రని యూదావారి పెదద్లతో చెపప్ండి”
అనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

13 తరువాత అమాశా దగగ్రికి మనుషులను పంపి “నువువ్
నా రక సంబంధివి, సోదరుడివి కాదా? యోవాబుకు బదులు
నినున్ నాయ్ధిపతిగా ఖాయం చేయకపోతే దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు
కలుగజేసాత్ డు గాక” అని చెపప్మనాన్డు. 14 అతడు వెళిల్ యూదా
వారిలో పతి ఒకక్రూ ఇషట్పూరవ్కంగా రాజుకు లోబడేలా చేశాడు.
యూదావారు రాజు దగగ్రికి “నువువ్, నీ సేవకులంతా తిరిగి రావాలి”
అనన్ కబురు పంపించారు. రాజు బయలుదేరి యొరాద్ ను నది
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు 15యూదావారురాజును ఎదురొక్వడానికి, నది
ఇవతలకు వెంటబెటుట్ కు రావడానికి గిలాగ్ లుకు వచాచ్రు.

16 అంతలో బహ రీములో ఉంటునన్ బెనాయ్మీనీయు న గెరా
కొడుకు షిమీ తవ్రతవ్రగా రా న దావీదును ఎదురొక్నడానికి
యూదావారితో కలసి వచాచ్డు. 17 అతనితోపాటు వెయియ్మంది
బెనాయ్మీనీయులుఉనాన్రు. సౌలు కుటుంబంసేవకుడు సీబా,అతని
పదిహేనుమంది కొడుకులు, ఇర మంది సేవకులు వచాచ్రు.

18వారంతారాజుఎదురుగానదిదాటారు. రాజు,అతనిపరివారం
నది దాటడానికి, రాజుకు అనుకూలంగా చేయడానికి పడవను
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ఇవతలకు తెచిచ్ పెటాట్ రు. రాజు యొరాద్ ను నది దాటి వెళళ్గానే
గెరా కుమారుడు షిమీ వచిచ్ అతనికి సాషాట్ ంగపడాడ్ డు. 19 “నా
యజమానీ, నేను చేసినదానిన్ బటిట్ నా నేరంమోపవదుద్ . రాజు న
నువువ్యెరూషలేమువిడిచివెళత్ నన్పుప్డునేనుమూరఖ్తవ్ంతోచేసిన
తపుప్ను జాఞ్ పకం పెటుట్ కోవదుద్ . 20 నేను పాపం చేశానని నాకు
తెలుసు. కనుక రాజు న నినున్ కలుసుకోవడానికి యోసేపు వంశం
వారందరికంటే ముందుగా వచాచ్ను” అనాన్డు.

21 అపుప్డు సెరూయా కుమారుడు అబీ వచిచ్ “యెహోవా
అభిషేకించిన రాజును శపించిన ఈ షిమీకి మరణ శికష్ విధించాలి”
అనాన్డు. 22 దావీదు “సెరూయా కొడుకులాల్ రా, మీకూ,
నాకూ ఏమి సంబంధం? ఇలాంటి సమయంలో మీరు నాకు
విరోధులవుతారా? ఈ రోజు ఇశాయేలు వారిలో ఎవరి నా మరణశికష్
విధించడం సమంజసమా? ఇపుప్డు నేను ఇశాయేలు వారిమీద
రాజునయాయ్ననన్ సంగతి తెలుసుకునాన్ను” అనాన్డు. తరువాత
23 “నీకు మరణశికష్ విధించను” అని షిమీకివాగాద్ నం చేశాడు.

24 సౌలు మనవడు మెఫీబోషెతు రాజును కలుసుకోవడానికి
వచాచ్డు. రాజు పారిపోయిన రోజునుండి అతడు మంగా తిరిగి
వచేచ్ంత వరకూ అతడు కాళల్ కడుకోక్లేదు, గడడ్ం కతిత్రించుకోలేదు,
బటట్లు కూడా ఉతుకోక్లేదు. 25 అతడు యెరూషలేములో రాజును
కలిసినపుప్డు రాజు “మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కలసి ఎందుకు
రాలేదు?” అని అడిగాడు.

26 అపుప్డు అతడు “నా యజమాని న రాజా, నీ దాసుడి న
నేను కుంటివాణిణ్ కనుక గాడిదను సిదధ్ం చేసి రాజుతో కలసి
వెళిల్పోవాలని నేను అనుకునన్పుప్డు నా పనివాడు ననున్ మోసం
చేశాడు. 27 సీబా నా విషయంలో నీకు అబదధ్ం చెపాప్డు. నువువ్
నా ఏలినవాడివి, రాజువు. నువువ్ దేవుని దూతవంటి వాడివి. నీకు
ఏది మంచి అనిపిసేత్ అది చెయియ్. 28నా తండి కుటుంబం వారంతా
నీ దృషిట్లో చచిచ్నవార ఉనన్పుప్డు, నువువ్ నీ భోజనం బలల్ దగగ్ర
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నీతోభోజనం చేయడానికి దయచూపించావు. కాబటిట్ రాజ న నినున్
వేడుకోవడానికి నాకు వేరే అవసరం ఏముంటుంది?” అనాన్డు.

29 అపుప్డు రాజు “నువువ్ ఆ విషయాలు ఎందుకు
మాటాల్ డుతునాన్వు? నువూవ్, సీబా భూమిని పంచుకొమమ్ని నేను
ఆజఞ్ ఇచాచ్ను గదా” అనాన్డు. 30 అందుకు మెఫీబోషెతు “నా
ఏలినవాడ న నువువ్ నీ నగరానికి మంగా తిరిగి వచాచ్వు గనుక
అతడు అంతా తీసుకోవచుచ్” అనాన్డు.

31 గిలాదీయు న బరిజ్లల్యి రోగెలీము నుండియొరాద్ ను అవతల
నుండి రాజును సాగనంపడానికి వచాచ్డు. 32 ఇపుప్డు బరిజ్లల్యి
వయసు 80 ఏళ ళ్. వయసు బడి బాగా ముసలివా పోయాడు.
అతడు అతయ్ంత ధనవంతుడు. రాజు మహనయీములో
ఉనన్పుప్డు అతనికి ఆహార పదారాధ్ లు పంపిసూత్ వచాచ్డు.

33 రాజు “నువువ్ నాతోకూడ నది దాటి వచిచ్ యెరూషలేములో
నాతో కలసి ఉండిపో. నేను నినున్ పోషిసాత్ ను” అని బరిజ్లల్యితో
చెపాప్డు. 34బరిజ్లల్యి “రాజు న నీతో కలసియెరూషలేముకు వచిచ్
ఉండడానికి ఇంకా నేనెంకాలం బతకగలను? 35 ఇపప్టికే నాకు 80
ఏళ ళ్ నిండాయి. మంచి చెడడ్లకునన్ తేడా నేను కనిపెటట్గలనా?
భోజన పదారాధ్ ల రుచి నేను తెలుసుకో గలనా? గాయకుల,
గాయకురాండపాటలునాకు వినిపిసాత్ యా? నీదాసుడ న నేను నీకు
భారంగా ఎందుకు ఉండాలి?

36 రాజు న నువువ్ నాపటల్ అంతటి మేలు చూపడానికి
నేనెంతటివాణిణ్? నీదాసుడ న నేను నీతో కలసి నదిదాటిఅవతలకు
కొంచెం దూరం వసాత్ ను. 37 నేను నా ఊరిలోనే ఉండి, చనిపోయి
నా తలిదండుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడడానికి అకక్డికి తిరిగి
వెళళ్డానికి నాకు అనుమతి ఇవువ్. అయాయ్, విను. నీ దాసుడు
కింహాము ఇకక్డ ఉనాన్డు. నా ఏలినవాడవు, రాజువు అయిన నీతో
కలసి రావడానికి అనుమతి ఇవువ్. నీకు ఏది మంచి అనిపిసేత్ అది
అతడిపటల్ చెయియ్” అనిమనవి చేశాడు.
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38 అపుప్డు రాజు “కింహాము నాతో కలసి రావచుచ్. నీ దృషిట్కి
అనుకూల న దానిన్ నేను అతనికి చేసాత్ ను. ఇంకా నా వలల్ నువువ్
ఏమి కోరుతావో అంతా చేసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 39 అపుప్డు
రాజు, పజలందరూ నది అవతలకు వచాచ్రు. రాజు బరిజ్లల్యిని
ముదుద్ పెటుట్ కుని దీవించాడు. తరువాత బరిజ్లల్యి తన సవ్సథ్లానికి
వెళిళ్పోయాడు.

40 రాజు కింహామును వెంటబెటుట్ కుని గిలాగ్ లుకు వచాచ్డు.
యూదావారు, ఇశాయేలువారిలోసగంమందిరాజును వెంటబెటుట్ కుని
వచాచ్రు. 41 ఇలా ఉనన్పుప్డు ఇశాయేలువారు రాజు దగగ్రికి
వచాచ్రు. “మా సహోదరు న యూదావారు నినున్, నీ ఇంటివారిని
దొంగిలించుకుని యొరాద్ ను ఇవతలకు ఎందుకు తీసుకు వచాచ్రు?”
అని అడిగారు.

42 అందుకు యూదా వారు “రాజు మీకు సమీపబంధువు గదా,
మీకు కోపం ఎందుకు? అలా తే మాలో ఎవర నా రాజు దావ్రా
లాభంపొందామా? లేకమాకోసం ఏ నాదొంగతనం చేశామా?” అని
ఇశాయేలువారితోఅనాన్రు. 43ఇశాయేలువారు “రాజులోమాకుపది
వంతులు ఉనాన్యి. దావీదులోమీకంటేమాకే ఎకుక్వ హకుక్ ఉంది.
మీరు మమమ్లిన్ ఎందుకు నిరల్కష్ ం చేసుత్ నాన్రు? రాజును తీసుకువచేచ్
విషయం గురించి మీతో ముందుగా మాటాల్ డినది మేమే గదా” అని
యూదావారితో అనాన్రు.
యూదావారు ఇశాయేలువారి కంటే కఠినంగామాటాల్ డారు.

20
షెబ ఇశాయేలీయులను తిరుగుబాటుకు పేరేపించడం

1 బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన బికి కొడుకు షెబ అనే
పనికిమాలినవాడు ఒకడునాన్డు. వాడు “ఇశాయేలు పజలారా,
మీరంతా మీ మీ సొంత సథ్లాలకు వెళిళ్పొండి. దావీదులో మనకు
పాలు లేదు, యెషష్యి కుమారుడిలో మనకు వాటా ఎంతమాతమూ
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రాదు” అంటూ బాకా ఊది గటిట్గా పకటించాడు. 2 ఇశాయేలు
వారంతా దావీదును విడిచిపెటిట్ బికి కొడుకు షెబను వెంబడించారు.
అయితే యొరాద్ ను నది నుండి యెరూషలేము వరకూ ఉనన్
యూదావారు రాజు దగగ్రే ఉండిపోయారు.

3 దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరానికి వచాచ్డు. తన
ఇంటికి కాపలాగా ఉంచిన తన ఉపపతున్లు పదిమంది సీలను
కాపాడుతూ వారిని పోషిసుత్ నాన్డు గానీ వారితో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోలేదు. వారు కాపలాలో ఉండి జీవించినంత కాలం
వితంతువుల వలె ఉండిపోయారు.

4 తరువాత రాజు అమాశాను పిలిపించి “మూడు రోజులోల్ గా
నువువ్యూదావారినందరినీ సమకూరిచ్ నా దగగ్ర హాజరు పరుచు”
అని ఆజాఞ్ పించాడు. 5 అమాశా యూదా వారిని సమీకరించడానికి
వెళిల్పోయాడు. అమాశా ఆలసయ్ం చేయడంతో అతనికిచిచ్న
సమయం ముగిసిపోయింది. 6 అపుప్డు దావీదు అబీ ని
పిలిపించాడు. “బికి కొడుకు షెబ అబాష్ లోము కంటే మనకు ఎకుక్వ
కీడు చేసాత్ డు. వాడు ఎతత్యిన గోడలు గల పటట్ణాలోల్ దాకుక్ని
మనకు దొరకడేమో. కాబటిట్ నీవు నా సేవకులను వెంటబెటుట్ కుని వెళిల్
వాడిని తరిమి పటుట్ కో” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 7 కాబటిట్ యోవాబు
మనుషులు, కెరేతీయులు, పెలేతీయులు, యోధులందరూ అతనితో
కూడ యెరూషలేములో నుండి బికి కొడుకు షెబను తరమడానికి
బయలుదేరారు.

8వారు గిబియోనులోఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డువారిని
కలిసేందుకు అమాశా వచాచ్డు. యోవాబు తొడుకుక్నన్ చొకాక్కు
న బిగించి ఉనన్ నడికటుట్ కు వేలాడుతునన్ వరలో కతిత్ పెటుట్ కుని
ఉనాన్డు. ఆ వర వదు నందువలల్ కతిత్ నేల జారి పడింది.
9 అపుప్డు యోవాబు అమాశాను చూసి “నా సోదరా, మంగా
ఉనాన్వా?” అని అడుగుతూ, అమాశాను ముదుద్ పెటుట్ కొంటునన్టుట్
తన కుడిచేతోత్ అతనిగడడ్ం పటుట్ కునాన్డు. 10యోవాబుచేతిలోఉనన్
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కతిత్ని అమాశా చూడలేదు కనుక తనను కాపాడుకోలేక పోయాడు.
యోవాబు కతిత్ తీసి అతని కడుపులో బలంగా పొడిచాడు. కతిత్
కడుపులో దిగిన వెంటనే అతని పేగులు జారి నేల పడడంతో ఆ
దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయాడు. తరువాత యోవాబు, అతని
సోదరుడుఅబీ లుబికికొడుకు షెబనుతరమడానికివెళిళ్పోయారు.

11యోవాబు నికుడుఒకడుఅతనిదగగ్రనిలబడి “యోవాబును
ఇషట్పడేవారు, దావీదు పకష్ంలో ఉనన్వారు అంతా యోవాబును
వెంబడించండి” అని పకటించాడు. 12 అమాశా రకంలో దొరుల్ తూ
దారి వెంట పడిఉనాన్డు. ఆచోటికి వచిచ్నవారంతానిలబడి చూసూత్
ఉండడం నికుడు చూసి, అమాశాను దారిలో నుండి పకక్న ఉనన్
పొలంలోకి లాగివేసి, ఆదారిలో నడిచేవారు ఎవవ్రూ చూడకుండా ఆ
శవం మీద ఒక గుడడ్ను కపిప్వేశాడు.

13 శవం దారిలో నుండి తీసిన తరువాత పజలంతా బికి కొడుకు
షెబను తరమడానికి యోవాబు వెంట వెళాళ్రు. 14 యోవాబు,
ఇశాయేలు గోతపువారు, ఆబేలు బేతమ్యకా, బెరీయుల గోతాలవారి
దగగ్రికి వచాచ్డు. వారంతా కలసికటుట్ గా అతణిణ్ వెంబడించారు.
15ఈ విధంగా వారు వచిచ్ ఆబేలేబ్తమ్యకాలో బికిని ముటట్డించారు.
పటట్ణ ముఖయ్ దావ్రం ముందు బురుజు కటాట్ రు. యోవాబు
మనుషులు పాకారానిన్ పడగొటిట్ పాడు చేయడానికిపూనుకునాన్రు.

16 అపుప్డు ఆబేలులో ఉనన్ తెలివి గల ఒక సీ పాకారపు గోడ
ఎకిక్ “అయయ్లారా వినండి, నేను యోవాబుతో మాటాల్ డాలి గనుక
అతణిణ్ ఇకక్డకి రమమ్ని చెపప్ండి” అని కేకలు వేసింది. యోవాబు
ఆమె దగగ్రికి వచాచ్డు. 17అపుప్డు ఆమె “యోవాబువు నువేవ్నా?”
అని అతణిణ్ అడిగింది. అతడు “నేనే” అని జవాబిచాచ్డు.
అపుప్డామె “నీ దాసురాల న నేను నీతోమాటాల్ డవచాచ్?” అని

అడిగినపుప్డు, అతడు “మాటాల్ డవచుచ్” అనాన్డు. 18 ఆమె
“పూరవ్కాలంలో పజలు ‘సమసయ్ ఏ నా ఉంటే ఆబేలులో
పరిషక్రించుకోవాలి’ అని చెపుప్కునేవారు. ఆ విధంగా చేసి
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తమ సమసయ్లు తీరుచ్కొనేవారు. 19 నేను ఇశాయేలు గోతంలో
నెమమ్దసుత్ రాలు, నిజాయితీ పరురాలు అని పేరు పొందిన దానిన్.
ఇశాయేలీయుల పటట్ణాలోల్ ముఖయ్ న ఒక పటట్ణానిన్ నాశనం
చేయాలని నువువ్ తలపెడుతునాన్వు. అలా చేసి యెహోవా
సంపదను నువెవ్ందుకు నిరూమ్లం చేసాత్ వు?” అని అడిగింది.

20అందుకుయోవాబు “నిరూమ్లంచెయయ్ను,అలాచేయడంనాకు
దూరమవుతుంది గాక. అసలు సంగతి అది కానే కాదు. 21 బికి
కొడుకు షెబ అనే ఒక ఎఫాయిము గోతంవాడు రా న దావీదు పటల్
దోహం చేశాడు. మీరు వాణిణ్ మాతం మాకు అపప్గించండి. వెంటనే
నేను ఈ పటట్ణం విడిచి వెళిళ్పోతాము” అని చెపాప్డు. ఆమె
యోవాబుతో “అయాయ్, అలాగే, వాడి తల పాకారపు గోడ నుండి
పడవేసాత్ ం” అని చెపిప్ లోపలికి వెళిల్, 22తాను తెలివిగాయోవాబుతో
మాటాల్ డిన మాటలను అకక్డి పజలందరికీ చెపిప్నపుప్డు వారు
బికి కొడుకు షెబ తల నరికి గోడ నుండి యోవాబు ముందు
పడవేశారు. అపుప్డు యోవాబు బాకా ఊదించాడు. పజలంతా
ఆ పటట్ణానిన్ విడిచి ఎవరి నివాసాలకు వారు బయలుదేరారు.
యోవాబుయెరూషలేములో ఉనన్ రాజు దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్డు.

23ఇశాయేలు నయ్ం అంతటికీయోవాబు అధికారిగా నియామకం
అయాయ్డు. కెరేతీయులకు, పెలేతీయులకు యెహోయాదా కొడుకు
బెనాయా అధిపతిగా ఉనాన్డు. 24 పనున్వసూలు చేసే పనివారి
మీదఅదోరాము, 25రాజయ్పు దసాత్ వేజులు, పతాలమీదఅహీలూదు
కొడుకు యెహోషాపాతు అధికారులుగా నియామకమయాయ్రు. షెవా
పధానమంతి. 26 సాదోకు, అబాయ్తారు యాజక వృతిత్ నిరవ్హించే
వారు. యాయీరీయు న ఈరాదావీదుకు ముఖయ్ సలహాదారు.

21
గిబియోనీయులకు దావీదు పతుయ్పకారం
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1 దావీదు పరిపాలిసుత్ నన్ కాలంలో మూడేళళ్పాటు కరువు
కొనసాగింది. దావీదు యెహోవాతో మనవి చేశాడు. అందుకు
యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “సౌలు గిబియోనీయులను
హతమారాచ్డు. అతణిణ్ బటిట్ , నరహంతకు న అతని ఇంటివారిని
బటిట్ శికష్గా ఈ కరువు ఏరప్డింది.”

2 గిబియోనీయులు ఇశాయేలీయుల సంబంధికులు కారు. వారు
అమోరీయులోల్ మిగిలిపోయిన వారు. సౌలు రాజు కాక ముందు
ఇశాయేలీయులు “మిమమ్లిన్ చంపం” అని గిబియోనీయులతో
ఒపప్ందం చేసుకునాన్రు. సౌలు ఇశాయేలు, యూదా వారిపటల్
అమిత న ఆసకి కనపరచి గిబియోనీయులను హతం చేసూత్
వచాచ్డు.

3 దావీదు గిబియోనీయులను పిలిపించి “మీరు యెహోవా
సొతుత్ ను దీవించడానికి మా దోషం తొలగిపోయేందుకు పరిహారంగా
నేను మీకు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటునాన్రు?” అని అడిగాడు.
4 గిబియోనీయులు “సౌలు అతని ఇంటి వారు చేసినదానిన్ బటిట్
పరిహారం చేయడానికి వెండి, బంగారాలు గానీ, ఇశాయేలీయులోల్
ఎవరి నా చంపాలని గానీ మేము కోరుకోవడం లేదు” అనాన్రు.
అపుప్డుదావీదు “మీరేమికోరుకునాన్అదిమీకుచేసాత్ ను”అనాన్డు.

5 వారు “ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ లోల్ ఉండకుండా మాకు
శతువు మమమ్లిన్ నాశనం చేసూత్ మేము నిరూమ్లం అయేయ్లా
కీడు కలిగించినవాడి కుమారులోల్ ఏడుగురిని మాకు అపప్గించు.
6యెహోవా నియమించిన సౌలు పటట్ణ న గిబియాలో యెహోవా
సనిన్ధానంలో మేము వారిని ఉరితీసాత్ ం” అని రాజును కోరారు.
అపుప్డు రాజు “నేను వారినిమీకు అపప్గిసాత్ ను” అనాన్డు.

7 అతడు సౌలు కొడుకు యోనాతానుకు యెహోవా పేరిట
చేసిన పమాణం కారణంగా యోనాతాను కొడుకు మెఫీబోషెతును
కాక, 8 అయాయ్ కుమారె రిసాప్ దావ్రా సౌలుకు పుటిట్న యిదద్రు
కొడుకులు అరోమ్ని, మెఫీబోషెతులను, సౌలు కూతురు మెరాబుకు
మెహ లతీయు న బరిజ్లల్యి కొడుకు అదీయేలు దావ్రా
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పుటిట్న ఐదుగురు కొడుకులను తీసుకువచిచ్ గిబియోనీయులకు
అపప్గించాడు.

9 వారు ఈ ఏడుగురిని తీసుకువెళిళ్ యెహోవా సనిన్ధానంలో
కొండ మీద ఏడుగురినీ ఒకే విధంగా ఉరితీశారు. యవల పంట
కోతకాలం ఆరంభంలో వారు చనిపోయారు. 10 అయాయ్ కూతురు
రిసాప్ గోనెపటట్ తీసుకు కొండ న పరచుకుని కోతకాలం ఆరంభం
నుండి మృతదేహాల ఆకాశం నుండి వానలు కురిసే దాకా అకక్డే
ఉండిపోయి, పగలు ఆకాశపకష్ులు వాటిమీద వాలకుండా, రాతులు
అడవి జంతువులు వాటి దగగ్రికి రాకుండా వాటిని కాపలా కాసూత్
ఉనన్ది.

11సౌలు ఉపపతిన్ అయాయ్ కూతురు రిసాప్ చేసిన పని దావీదుకు
తెలిసింది. 12కాబటిట్ దావీదు వెళిల్ సౌలు,అతనికొడుకుయోనాతాను
ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారి దగగ్ర నుండి తెపిప్ంచాడు.
గిలోబ్వలో ఫిలిషీయులు సౌలు, యోనాతానులను హతం చేసి
బేతాష్ ను పటట్ణపు వీధిలో వేలాడదీసినపుప్డు యాబేషిగ్లాదు వారు
వారి ఎముకలను అకక్డినుంచి దొంగిలించి తెచిచ్ తమ దగగ్ర
ఉంచుకునాన్రు. 13 కనుక దావీదు వారి దగగ్ర నుండి సౌలు,
అతని కొడుకు యోనాతాను ఎముకలను తెపిప్ంచాడు. రాజు
ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు సేవకులు ఉరితీసిన ఏడుగురి ఎముకలను
సమకూరాచ్రు.

14 సౌలు, అతని కొడుకు యోనాతాను ఎముకలను వాటితో
కలిపి బెనాయ్మీనీయుల దేశంలోని సేలాలో ఉనన్ సౌలు తండి కీషు
సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. ఇదంతా చేసిన తరువాత రాజు దేశం కోసం
చేసిన విజాఞ్ పన దేవుడు అంగీకరించాడు.

ఫిలిషీయులమీద విజయాలు
15 ఫిలిషీయులకు, ఇశాయేలీయులకు మళీళ్ యుదధ్ం

జరిగినపుప్డు దావీదు తన సేవకులతో కలసి యుదధ్ం చేశాడు.
ఆయుదధ్ంలో దావీదు నీరసించి సొమమ్సిలిల్పోయాడు.



2 సమూయేలు 21:16 lxvii 2 సమూయేలు 22:2

16అకక్డ రెఫాయీయులసంతానంవా నఇషిబ్బేనోబఅనేవాడు
కొతత్గా చేసిన కతిత్, మూడునన్ర కిలోల బరువునన్ ఇతత్డి ఈటె
పటుట్ కుని “నేను దావీదును చంపుతాను” అని చెబుతూ వచాచ్డు.
17 సెరూయా కొడుకు అబీ రాజును కాపాడి ఆ ఫిలిషీయుణిణ్ కొటిట్
చంపాడు. ఇది చూసిన దావీదు మనుషులు “ఇశాయేలీయులకు
దీప న నువువ్ ఆరిపోకుండా ఉండేలా ఇక మాతో కలసి
యుదాధ్ లకు రావదుద్ ” అని చెపిప్, అతని చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచారు.

18 ఆ తరువాత గోబు దగగ్ర ఫిలిషీయులతో మళీళ్ యుదధ్ం
జరిగింది. యుదధ్ంలో హ షాతీయు న సిబెబ్ రెఫాయీయుల
సంతానం వా న సఫును చంపాడు. 19 గోబు దగగ్ర ఫిలిషీయులతో
మరోసారి యుదధ్ం జరిగినపుప్డు అకక్డ బేతెల్హేము నివాసి
యహరేయోరెగీము కొడుకు ఎలాహ్ నాను గితీత్యు న గొలాయ్తు
సహోదరుణిణ్ చంపాడు. వాడి చేతిలో ఉనన్ ఈటె నేతగాని అడడ్కర
అంత పెదద్ది.

20 మరొక యుదధ్ం గాతు దగగ్ర జరిగింది. అకక్డ బాగా
పొడ నవాడు ఒకడు ఉనాన్డు. వాడి చేతులకు, కాళళ్కు ఆరు
వేళ ళ్ చొపుప్న మొతత్ం ఇర నాలుగు వేళ ళ్ ఉనాన్యి. అతడు
రెఫాయీయుల సంతానం వాడు. 21 వాడు ఇశాయేలీయులను
దూషిసుత్ నన్పుప్డు దావీదు సోదరుడు షిమాయ్ కొడుకు యోనాతాను
వాణిణ్ చంపివేశాడు. 22గాతులో ఉనన్ రెఫాయీయుల సంతతివా న
ఈ నలుగురినీ దావీదు, అతని సేవకులు హతం చేశారు.

22
దావీదు సుత్ తిగీతం

1యెహోవాతనను సౌలు బారి నుండి, తన శతువులందరి నుండి
తపిప్ంచిన రోజునదావీదుయెహోవాకు ఈపాటపాడాడు.
అతడిలాపారిథ్ంచాడు.

2యెహోవానాఆశయ శిల,నాకోట,నా రకష్కుడు.
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3నాఆశయ శిల, నేను ఆయన సంరకష్ణలో ఉంటాను.
నాడాలు,నా రకష్ణ కొముమ్,నా సురకష్. ఆశయసాథ్ నం.
హింస నుండి ననున్ కాపాడేవాడు.
4సుత్ తికి అరుహ్ నయెహోవాకు నేనుమొరపెటాట్ ను.
నా శతువుల చేతిలోనుండి నేను తపిప్ంచుకుంటాను.
5మృతుయ్కెరటాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి.
భకిహీనుల వరద పొంగు ననున్ ముంచెతిత్ంది.
6పాతాళ*పాశాలు ననున్ కటిట్ వేశాయి.
మరణపుఉచుచ్లు ననున్ చికిక్ంచుకునాన్యి.
7నా దురవసథ్లో నేనుయెహోవాకుమొర పెటాట్ ను.
నా దేవునికి వినన్వించుకునాన్ను.
ఆయన తన ఆలయంలోనాఆకోశం వినాన్డు.
నామొర ఆయన చెవులకు చేరింది.
8అపుప్డు భూమి కంపించింది. అదిరింది.
పరమండలపుపునాదులు వణికాయి.
ఆయన కోపానికి అవి కంపించాయి.
9ఆయనముకుక్పుటాలోల్ నుంచి నుండి పొగ లేచింది.
ఆయన నోట నుండి జావ్లలు వచాచ్యి.
అవి నిపుప్ కణాలను రగిలాచ్యి.
10ఆకాశానిన్ చీలిచ్ ఆయన దిగి వచాచ్డు
ఆయనపాదాల కింద చికక్టి చీకటి కమిమ్ ఉంది.
11ఆయన కెరూబును అధిరోహించి వచాచ్డు.
గాలి రెకక్లమీదసావ్రీ చేసూత్ కనిపించాడు.
12అంధకారానిన్ తన చుటూట్ గుడారంగా చేసుకునాన్డు.
దటట్ న కారుమబుబ్లను ఆకాశంలో రాశిపోశాడు.
13ఆయన సనిన్ధి మెరుపులోల్ నుండి అగిన్ కణాలు కురిశాయి.
14యెహోవాఆకాశం నుండి గరిజ్ంచాడు.

* 22:6 22:6పాతాళ చనిపోయినవారి పదేశం
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సరోవ్నన్తుడు భీకర ధవ్ని చేశాడు.
15తనబాణాలు వేసి శతువులను చెదరగొటాట్ డు.
ఉరుములు కురిపించి వారిని కకావికలు చేశాడు.
16యెహోవాయుధధ్ ధవ్నికి
ఆయనముకుక్పుటాల నుండి వెలువడిన సెగకి
భూగోళం పునాది రాళల్ బయట పడాడ్ యి.
17 నుండి చెయియ్చాపి ఆయన ననున్ పటుట్ కునాన్డు.
నురగలు కకుక్తునన్ జలరాసులోల్ నుండి ననున్ బయటికి తీశాడు.
18బలవంతు న పగవారి నుండి, ననున్ దేవ్షించే వారినిండి,
ననున్ లొంగదీసుకునే వారి నుండి ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
19విపతక్ర సమయంలోవారు నామీదికి వచాచ్రు.
కానీయెహోవానాకు అండగా ఉనాన్డు.
20యెహోవావిశాల న చోటికి ననున్ తోడుకుని వచాచ్డు.
నేనంటే ఆయనకు ఇషట్ం గనక ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
21నా నీతినిబటిట్ ఆయననాకు పతిఫలమిచాచ్డు.
నా నిరోద్ షతావ్నిన్ బటిట్ నాకుపూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించాడు.
22ఎందుకంటేయెహోవామారాగ్ లను నేను అనుసరిసుత్ నాన్ను.
నా దేవుని నుండి దొలగి దురామ్రగ్ంగా పవరించలేదు.
23ఆయననాయ్యవిధులనీన్ నా కళెళ్దుటే ఉనాన్యి.
ఆయన కటట్డల నుండి ఎపుప్డూ దారి తొలగ లేదు.
24ఆయన దృషిట్కి నిరోద్ షిగా ఉనాన్ను.
పాపానికి దూరంగా ఉనాన్ను.
25నా నీతినిబటిట్ యెహోవానాకుపూరవ్ మసిథ్తి కలిగించాడు
తన దృషిట్లో నా నిరోద్ షతావ్నిన్ బటిట్ నాకు పతిఫలమిచాచ్డు.
26నమమ్దగిన వారికి నీవు నమమ్దగిన వాడిగా ఉంటావు.
యథారథ్వంతుల పటల్ నీవుయథారథ్వంతుడవుగా ఉంటావు.
27నిషక్ళంకులయెడల నీవు నిషక్ళంకంగా ఉంటావు.
వక బుదిద్ గలవారియెడల వికటంగా ఉంటావు.
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28యాతన పడేవారిని ర సాత్ వు
గరివ్షుఠ్ లకు విరోధి వారిని అణచి వేసాత్ వు.
29యెహోవా, నీవునాకు దీపం.
యెహోవానాచీకటిని వెలుగుగామారుచ్.
30నీ సహాయంతో నేను అడుడ్ కంచెలు అధిగమిసాత్ ను†.
నా దేవుని సహాయంతో నేను పాకారాలను దాటుతాను.
31దేవునిమారగ్ం పరిపూరణ్ం
యెహోవావాకుక్ నిరమ్లం
ఆయన అండజేరిన వారికందరికి ఆయనడాలు.
32యెహోవాతపప్ దేవుడేడి?
మన దేవుడు తపప్ ఆశయదురగ్మేది?
33దేవుడు నాకు బల న కోట.
ఆయన తనమారాగ్ లోల్ యథారథ్వంతులను నడిపిసాత్ డు.
34ఆయననాకాళల్ జింకకాళల్వలె చేసాత్ డు.
పరవ్తాల ననున్ నిలుపుతాడు.
35నాచేతులకుయుదధ్ం నేరేప్వాడు ఆయనే
నాబాహ వులు ఇతత్డి విలుల్ ను ఎకుక్బెడతాయి.
36నీవు నీ రకష్ణడాలును నాకు అందిసాత్ వు.
నీ అనుగహం ననున్ గొపప్చేసుత్ ంది.
37నాపాదాల కింద సథ్లం విశాలం చేసాత్ వు.
అందువలల్ నా కాళ ళ్ జారవు.
38నా శతువులను తరిమినాశనం చేసాత్ ను.
వారినినాశనం చేసేదాకా నేను వెనుదిరగను.
39 నేను వారిని మింగి వేశాను. ముకక్లుచెకక్లు చేశాను. వారిక

లేవలేరు.
వారు నా కాళళ్ కింద ఉనాన్రు.
40 నడికటుట్ బిగించి కటిట్నటుట్ యుదధ్ం కోసం నాకు బలానిన్

ధరింపజేసాత్ వు.
† 22:30 22:30 అధిగమిసాత్ ను అణిచివేసాత్ ను
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నామీదికి లేచినవారిని నీవు అణచివేసాత్ వు.
41నా శతువులమెడలను నాముందు వంచావు.
ననున్ దేవ్షించే వారిని నేను సమూలనాశనం చేసాత్ ను.
42వారు సహాయంకోసంఅరిచారు. కానీర ంచేవాడు ఎవడూలేడు.
వారుయెహోవాకోసంఎదురుచూసినాఆయనవారికిజవాబియయ్డు.
43నేను నేల దుముమ్ లాగావారినిపొడి చేసాత్ ను.
వీధిలోని బురదలాగా నేను వారిని వెదజలిల్ అణగదొకుక్తాను.
44నా సవ్జనుల కలహాలోల్ నుండి కూడా నీవు ననున్విడిపించావు.
పజల అధికారిగా ననున్ నిలిపావు.
నేను ఎరుగని పజానీకం ననున్ సేవిసాత్ రు.
45పరదేశులు గతయ్ంతరం లేక నాకు లోబడతారు.
వారు ననున్గూరిచ్ వింటే చాలు,నాకు విధేయులౌతారు.
46అనుయ్లు వణకుతూ తమ భద న సథ్లాలు విడిచి వసాత్ రు.
47యెహోవాసజీవుడు. నాకు అండ అయినవాడికి సుత్ తి.
నావిముకి శిల అయిన దేవుడు ఘనత నొందుగాక.
48ఆయననా పకష్ంగా పతీకారం చేసే దేవుడు
జాతులను నాకు లోబరిచేవాడు ఆయనే.
49ఆయనేనా శతువుల చేతిలో నుండి ననున్ విడిసాత్ డు.
నామీదదాడి చేసేవారి కంటే ఎతుత్ గా నీవు ననున్ హెచిచ్సాత్ వు.
హింసాతమ్కుల నుండి ననున్ కాపాడుతావు.
50కాబటిట్ యెహోవా, జాతుల మధయ్ నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్సాత్ ను. నీ

నామానికి సుత్ తి పాడుతాను.
51తాను నియమించిన రాజుకు ఆయన గొపప్ విజయానిన్సాత్ డు.
తాను అభిషేకించిన దావీదుకు అతని సంతానానికి నిబంధన

విశవ్సనీయత చూపేవాడు ఆయన.

23
దావీదు చివరిమాటలు
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1దావీదు చివరి మాటలు ఇవే. యెషష్యి కుమారుడు, యాకోబు
దేవుని చేత అభిషికు న వాడు, మహా ఘనత పొందినవాడు,
ఇశాయేలీయుల మధుర వాగేగ్యకారుడు అయిన దావీదు పలికిన
దేవోకి ఇదే.
2 “యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుతునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా

నాలుక ఉంది.
3 ఇశాయేలీయుల దేవుడు మాటలాడుతునాన్డు. ఇశాయేలీయుల

ఆశయదురగ్ం పలికాడు. మనుషులను నీతినాయ్యాలతో
పరిపాలించేవాడు, దేవునిపటల్ భయభకులు కలిగి
ఏలేవాడు,

4 అతడు సూరోయ్దయాన తొలిసంధయ్ కాంతిలాగా మబుబ్ లేని
ఉదయంలాగావానవెలిసినతరువాతకాంతులీనే కిరణాలోల్
మొలకెతిత్న లేత గడిడ్లాగా ఉంటాడు.

5నా సంతానం దేవుని ఎదుట అలాటి వారు కాకపోయినా ఆయన
నాతోనితయ్ నిబంధన చేయలేదా? ఆ నిబంధన అనిన్విధాలా
సంపూరణ్ నది, సుసిథ్ర నది కాదా? ఆయన నాకు
ధారాళ న రకష్ణ చేకూరిచ్, అంతా సఫలమయేయ్లా
చేసాత్ డు.

6 ముళళ్ను అవతల పారవేసినటుట్ దురామ్రుగ్ లను విసిరి వేయడం
జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారు చేతోత్ పటుట్ కోలేని
ముళళ్లాగా ఉనాన్రు.

7 ఇనుప పరికర నా, ఈటె కోల అయినా లేకుండా మనుషులు
ముళళ్ను తాకరు. దేనినీ వదలకుండా వాటనిన్టినీ ఉనన్
చోటనే తగలబెడతారు.”

దావీదుయోధులు
8 దావీదు యోధుల పేరుల్ ఇవి: ముఖయ్ వీరులోల్ మొదటివాడు

యోషే బెషెష్బెతు. ఇతడు తకోమ్నీ వంశం వాడు. అతడు ఒక
యుదధ్ంలో ఎనిమిది వందలమందినిహతం చేశాడు.
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9 ఇతని తరువాతి వాడు అహోహీయు న దోదో కొడుకు
ఎలియాజరు. ఇతడు దావీదు ముగుగ్ రు యోధులోల్ ఒకడు.
ఫిలిషీయులు యుదాధ్ నికి వసేత్, ఇతడు వారిని ఎదిరించాడు.
ఇశాయేలీయులు వెనకుక్ తగిగ్తే ఇతడు నిలబడి 10 అరచెయియ్
బిగుసుకు పోయి చేతికి కతిత్ అతుకుక్పోయే దాకా ఫిలిషీయులను
ఎదురొక్నాన్డు. ఆ రోజున యెహోవా ఇశాయేలీయులకు గొపప్
విజయానిన్ పసాదించాడు. దోపుడు సొముమ్ తీసుకుపోవడానికి
మాతం పజలు అతని వెనకాల వచాచ్రు.

11 ఇతని తరువాత హరారు ఊరివా న ఆగే కొడుకు షమామ్.
ఒకసారి ఫిలిషీయులు అలచందల చేలో గుంపు గూడి ఉండగా
ఇశాయేలు నయ్ం ఫిలిషీయులను ఎదిరించినిలవలేకపారిపోయారు.
12 అపుప్డితడు ఆ పొలం మధయ్లో నిలబడి ఫిలిషీయులు దాని
మీదికి రాకుండా అడుడ్ కునాన్డు. వారిని హతం చేశాడు. యెహోవా
ఇశాయేలీయులకు గొపప్ విజయానిన్చాచ్డు.

13 ము మంది వీరులోల్ ముఖుయ్ న ముగుగ్ రు కోతకాలంలో
అదులాల్ ము గుహలో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు. ఫిలిషీయుల
నయ్ం రెఫాయీములోయలోఉనాన్రు. 14దావీదు తన సుర త న
చోట, గుహలో ఉనాన్డు. ఫిలిషీయ సేన బేతెల్హేములో శిబిరం
వేసుకుని ఉనాన్రు. 15 దావీదు మంచి నీటి కోసం తహ తహ
లాడుతూ “బేతెల్హేము పురదావ్రం దగగ్రునన్ బావి నీళల్ ఎవ నా
నాకు తెచిచ్ ఇసేత్ ఎంత బావుణుణ్ !” అనాన్డు. 16 ఆ ముగుగ్ రు
బలాఢుయ్లుఫిలిషీయుల నయ్ంకావలివాళళ్నుఛేదించుకునిపోయి,
బేతెల్హేము దావ్రం దగగ్రునన్ బావి నీళల్ తోడుకుని దావీదు దగగ్రికి
తెచాచ్రు. అయితే అతడు ఆ నీళల్ తాగలేదు. యెహోవా సనిన్ధిలో
అ నీళ ళ్పారబోసి “యెహోవా,ఈనీళ ళ్తాగడంనాకు దూరం అగు
గాక. 17 వీళ ళ్ పాణాలకు తెగించి పోయి ఇవి తెచాచ్రు కదా. ఈ
నీళ ళ్ వీరి రకంతో సమానం” అని చెపిప్ తాగడానికి నిరాకరించాడు.
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ఆముగుగ్ రు మహావీరులు ఈ పరాకమ కారాయ్లు చేశారు.
18 సెరూయా కొడుకు, యోవాబు సోదరుడు అబీ ఈ ము

మందికి నాయకుడు. ఇతడొక యుదధ్ంలో మూడు వందల మందిని
ఈటెతోసాముచేసిహతంచేశాడు. ఇతడుఆముగుగ్ రితోసమానంగా
పేరు పొందాడు. 19 ఇతడు ఆ ము మందిలో గొపప్వా , వారికి
అధిపతి అయాయ్డు. కానీ ఆమొదటిముగుగ్ రికీ సాటి కాలేదు.

20 కబెస్యేలు ఊరివా న బెనాయా యెహోయాదా కొడుకు.
అతడు పరాకమశాలి. మహా పతాపం చూపించాడు. ఇతడు
ఇదద్రు మోయాబు శూరులను హతం చేశాడు. మంచు కురుసుత్ నన్
కాలంలో ఇతడు బావిలో దాకుక్ని ఉనన్ ఒక సింహానిన్ చంపేశాడు.
21 ఇంకా అతడు మహాకాయు న ఒక ఐగుపు వాణిన్ చంపాడు.
ఈ ఐగుపీత్యుడి చేతిలో ఈటె ఉంటే బెనాయా దుడుడ్ కర తీసుకు
అతడి మీదికి పోయాడు. వాడి చేతిలోని ఈటె ఊడలాగి దానితోనే
వాణిణ్ చంపేశాడు. 22 ఈ పరాకమ కియలు యెహోయాదా కొడుకు
బెనాయా చేశాడు కాబటిట్ ఆ ముగుగ్ రు బలాఢుయ్లతోబాటు లెకక్లోకి
వచాచ్డు. 23 ఆ ము మందిలోకీ ఘనుడయాయ్డు. అయినా
మొదటి ముగుగ్ రితో సాటి కాలేదు. దావీదు ఇతనిన్ తన దేహ
సంరకష్కుల నాయకునిగా నియమించాడు.

24ఆ ము మంది ఎవరంటే, యోవాబు సోదరుడు అశాహేలు,
బేతెల్హేమువా నదోదోకొడుకు ఎలాహ్ నాను, 25హరోదీయు నషమామ్,
హరోదీయు న ఎలీకా, 26 పతీత్యు న హేలెసు, తెకోవీయు న
ఇకేక్షు కొడుకు ఈరా, 27 అనాతోతు వా న అబీయెజరు,
హ షాతీయు న మెబునన్యి, 28 అహోహీయు న సలోమ్ను,
నెటోపాతీయు న మహ , 29 నెటోపాతీయు న బయనాకు పుటిట్న
హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో పుటిట్న రీ కుమారుడు
ఇతత్యి, 30 పిరాతోనీయు న బెనాయా, గాయషు లోయపాంతాలోల్
ఉండే హిదద్యి, 31అరాబ్తీయు న అబీయలోబ్ను, బరుహ్ మీయు న
అజామ్వెతు, 32 షయలోబ్నీయు న ఎలయ్హాబ్, యాషేను కొడుకులోల్
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యోనాతాను, 33హరారీయు న షమామ్, హరారీయు న షారారుకు
పుటిట్న అహీయాము, 34 మాయాకాతీయు న అహసబ్యి కొడుకు
ఎలీపేలెటు, గిలోనీయు న అహీతోపెలు కొడుకు ఏలీయాము,
35 కరెమ్లీయు న హెసో, అరీబ్యు న పయ , 36 సోబావా న
నాతాను కొడుకు ఇగాలు, గాదీయు న బానీ, 37 అమోమ్నీయు న
జెలెకు, బెయేరోతీయు న నహ . ఇతడు సెరూయా కొడుకు
యోవాబు ఆయుధాలు మోసేవాడు. 38 ఇతీయు న ఈరా,
ఇతీయు న గారేబు, 39 హితీత్యు న ఊరియా. ఈ కోవలో
చేరినవారుమొతత్ం ము ఏడుగురు.

24
ఇశాయేలీయులవారి,యూదావారి, జనాభా లెకక్లు

1 యెహోవా కోపం మళీళ్ ఇశాయేలీయుల మీద రగులుకుంది.
ఆయన వారికి వయ్తిరేకంగా దావీదును పేరేపించాడు. “వెళిల్
ఇశాయేలువారి, యూదావారి, జనాభా లెకక్లు తీసుకో” అని
అదేశించాడు. 2 అపుప్డు రాజు తనతో ఉనన్ నాయ్ధిపతి
యోవాబుకు “యుదాద్ నికి పోగల మనుషులు ఎంత మంది ఉనాన్రో
నాకు తెలియాలి. దాను మొదలు బెయేరెష్బా దాకా తిరిగిచూసి,
ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఉనన్ వారిని లెకిక్ంచు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

3 అందుకు యోవాబు “నా పభువు, రాజు అయిన నువువ్
చూసుత్ ండగానే యెహోవా ఈ జనాభాను నూరంతలు ఎకుక్వ చేయు
గాక. నా పభువు, రాజు అయిన నీకు ఇలా చేయాలని ఎందుకు
అనిపించింది?” అనాన్డు. 4 అయినపప్టికీ రాజు యోవాబుకు
నాయ్ధిపతులకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ తిరుగులేనిది గనక యోవాబు,
నాయ్ధిపతులు ఇశాయేలీయుల జన సంఖయ్ చూడడానికి రాజు
సముఖం నుండి బయలు దేరారు.

5వారుయొరాద్ ను నది దాటి లోయలో ఉనన్ పటట్ణానికి ద ణంగా
అరోయేరు దగగ్ర మకాం వేశారు. ఆ న వారు గాదు పాంతం గుండా
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యాజేరు చేరుకునాన్రు. 6 అకక్డ నుండి గిలాదుకు, తహింహోదీష్
పాంతానికి వచాచ్రు. తరువాత దానాయాను మీదుగా సీదోనుకు
వచాచ్రు. 7 అకక్డ నుండి కోటలు ఉనన్ తూరు పటట్ణానికీ,
హివీవ్యుల, కనానీయుల పటట్ణాలకూ చేరుకునాన్రు. యూదా
దేశానికి ద ణ దికుక్న ఉనన్ బెయేరెష్బా వరకూ సంచరించారు.

8ఈ విధంగా వారు దేశమంతా సంచరించి తొమిమ్ది నెలల ఇర
రోజులకు తిరిగి యెరూషలేము చేరారు. 9 అపుప్డు యోవాబు
యుదధ్ం చేయగల వారి మొతత్ం లెకక్ రాజుకు తెలియపరిచాడు.
ఇశాయేలువారిలోకతిత్ దూయగల 8లకష్లమందియోధులుఉనాన్రు.
యూదావారిలో 5 లకష్లమంది ఉనాన్రు.

10 జనసంఖయ్ చూసినందుకు దావీదు మనసుస్ నొచుచ్కుంది.
అతడు యెహోవాతో “నేను చేసిన పని వలన గొపప్ పాపం
మూటగటుట్ కునాన్ను. ఇలా చేయడం చాలా పెదద్ పాపం. యెహోవా,
నేను చాలా తెలివి తకుక్వ పని చేశాను. దయచేసి నీ దాసుడి దోషం
తీసివెయియ్” అనాన్డు.

11 తెలల్వారి, దావీదు నిద లేచినపుప్డు దావీదుకు దీరఘ్
దరిశ్, పవక అయిన గాదుకు యెహోవా వాకుక్ పతయ్కష్ ,
12 “నీవు పోయి దావీదుతో ఇలా చెపుప్. ‘మూడు విషయాలు
నీ ముందుంచుతునాన్ను. వాటిలో ఒకటి కోరుకో. దానిన్ నీ కి
రపిప్సాత్ ను.’ ”

13కాబటిట్ గాదు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ సంగతి తెలిపాడు. “నీవునీ
దేశంలోమూడేళ ళ్* కరువు కలగడం కోరుకుంటావా,నీ శతువునినున్
తరుముతుంటే మూడునెలల పాటు పారిపోడానికి ఒపుప్కుంటావా,
లేకనీదేశంలోమూడురోజులుతెగులుచెలరేగడానికిఒపుప్కొంటావా?
ఈవిషయంఆలోచించిననున్ పంపినదేవునికిఏమిజవాబుచెపాప్లో
నిరణ్యించు” అనాన్డు. 14 అందుకు దావీదు “గొపప్ చికుక్లో

* 24:13 24:13మూడేళ ళ్ ఏడేళ ళ్
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పడాడ్ ను. యెహోవా కరుణా సంపనున్డు గనక మనుషుల చేతిలో
పడడం కంటేయెహోవాచేతిలోనేపడదాము”అనిగాదుతోఅనాన్డు.

15 కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలీయుల మీదికి ఘోర వాయ్ధి
రపిప్ంచాడు. ఉదయం మొదలుకుని నియామక కాలం వరకూ
అది చెలరేగింది. ఫలితంగా దాను నుండి బెయేరెష్బా వరకూ 70
వేలమంది మరణించారు. 16 దూత యెరూషలేమును నాశనం
చెయయ్డానికి తన చెయియ్ చాపగా, యెహోవా ఆ అరిషట్ం విషయం
పరితపించాడు. ఆయన నాశన దూతకు “ఇక చాలు, నీ చెయియ్
వెనకిక్ తీసుకో” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
ఆ సమయంలో యెహోవా దూత యెబూసీయు న అరౌనాకు

చెందిన కళళ్ం దగగ్ర ఉనాన్డు. 17 పజలను నాశనం చేసిన ఆ
దూతను చూసి దావీదు యెహోవాను ఇలా పారిథ్ంచాడు. “పాపం
చేసిన వాణిన్ నేను గదా. దురామ్రగ్ంగా పవరించిన వాణిన్ నేను గదా.
గొరెలవంటి ఈ పజలేమి చేసారు? ననూన్ నా తండి కుటుంబానీన్
శి ంచు.”

దావీదు బలిపీఠం కటిట్ంచడం
18 ఆ రోజున గాదు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ “నీవు వెళిల్

యెబూసీయు న అరౌనా కళళ్ంలో యెహోవా పేరున ఒక బలిపీఠం
కటిట్ంచు”అనిఅతనితోచెపాప్డు. 19దావీదుగాదుదావ్రాయెహోవా
యిచిచ్న ఆజఞ్ పకారం బయలు దేరాడు. 20రాజు, అతని పరివారం
తన పు రావడం అరౌనా చూసి ఎదురు వెళిల్ రాజుకు సాషాట్ ంగ
నమసాక్రం చేసి “నాయజమానీ, రాజూఅయిన నీవు నీ దాసు న
నా దగగ్రికి వచిచ్న కారణమేమిటి?” అని అడిగాడు. 21 దావీదు
“ఈ కళళ్ం నీ దగగ్ర కొనియెహోవా పేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాలని
వచాచ్ను. అ విధంగా ఈ తెగులు పజలనుండి తొలిగి పోతుంది”
అనాన్డు.

22 అందుకు అరౌనా “నా యజమానీ రాజు అయిన నీవు నీకు
ఏది కావాలో తీసుకో. నీకు అనుకూల నదేమిటో అది చెయియ్.
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ఇదుగో, దహనబలి కోసం ఎడుల్ ఉనాన్యి. కటెట్లుగా ఈ నూరేచ్ కర
వసుత్ వులూ, ఎడల్ కాడి పనికొసాత్ యి. 23రాజా, యివనీన్ అరౌనా అనే
నేను, రాజుకు ఇసుత్ నాన్ను” అనాన్డు. “నీ దేవు న యెహోవా నీ
మనవి వినుగాక” అని రాజుతో అనాన్డు.

24 రాజు “నేను అలా తీసుకోను, ఖరీదు ఇచిచ్ నీ దగగ్ర
కొంటాను. వెల ఇవవ్కుండాతీసుకునన్దానిన్నాదేవు నయెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచను” అని అరౌనాతో చెపిప్ ఆ కళాళ్నీన్ ఎడల్నూ
50 తులాల వెండి ఇచిచ్ కొనాన్డు.

25 అకక్డ దావీదు యెహోవా పేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి
దహన బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచాడు. దేశం కోసం
చేసిన ఆ వినన్పాలను యెహోవా అంగీకరించగా ఇశాయేలీయులకు
దాపురించిన ఆ తెగులు ఆగిపోయింది.
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