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ఎజా
గంథకర
హీబూ సంపదాయానిన్ అనుసరించి ఎజాయే దీని రచయిత.

ఇతని గురించి వివరాలు పెదధ్గా తెలియవు. ఇతడు పధాన
యాజకుడు అహరోను వంశీయుడు (7:1-5). ఆ విధంగా తన
తానుగా యాజకుడు, శాసి. దేవుని పటల్ , దేవుని ధరమ్శాసం
పటల్ ఇతనిన్కునన్ ఆసకి ఒక యూదుల సమూహానిన్ పరిష్యా
రాజు అరహషసత్ కాలంలో ఇశాయేలుకు తీసుకుపోవడానికి ఇతనిన్
పోతస్హించింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 460 - 400
యూదా పాంతంలో గంథరచన జరిగింది. బహ శా బబులోను

నుండి తిరిగి వచిచ్న తరువాత.
సీవ్కర
చెరనుండి యోరుషలేముకు తిరిగి వచిచ్న ఇశాయేలీయులు,

భవిషయ్తుత్ లో బిలు పాఠకులందరూ.
పయోజనం
పజలనుశారీరికంగాతమజనమ్భూమికితీసుకురావడానికి,పాపం

నుండి మళ ళ్కొని పశాచ్తాత్ ప పడడం దావ్రా ఆతమ్ సంబంధంగా తన
దగగ్రకు సమకూరుచ్కోవడానికి దేవుడు ఎజాను ఒక సంకేతంగా
ఉపయోగించుకునాన్డు. మనం దేవుని పని చేసేటపుప్డు
అవిశావ్సుల నుండి, వ వయ్తిరేక ఆతమ్శకుల నుండి వయ్తిరేకత
తపప్క వసుత్ ంది. అయితేమనం ముందుగా సిదధ్పడి ఉంటే అలాంటి
వయ్తిరేకతను మరింత బాగా ఎదురొక్గలం. విశావ్స మూలంగామన
పగతికి అడుడ్ పడే అవరోధాలను అధిగమించగలం. మన బతుకులోల్
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దేవుని పణాళిక నెరవేరకుండా కలిగే గొపప్ ఆటంకాలు నిరుతాస్హం,
భయం.

ముఖాయ్ంశం
పూరవ్ మసిథ్తి

విభాగాలు
1. జెరుబాబ్బెలునాయకతవ్ంలోమొదటిపునరాగమనం— 1:1-
6:22

2. ఎజానాయకతవ్ంలో రెండవ పునరాగమనం— 7:1-10:44

కోరెషు రాజాజఞ్
1:1-3; 2దిన 36:22-23

1 యెహోవా తాను యిరీమ్యా దావ్రా పలికిన మాటలు
నెరవేరచ్డానికి పరిష్యా రాజు కోరెషు పాలన మొదటి సంవతస్రంలో
రాజు మనసుస్ను పేరేపించాడు. అతడు తన రాజయ్మంతటా
రాతపూరవ్కంగా చాటింపు వేయించి ఇలా పకటించాడు. 2 “పరిష్యా
రాజు కోరెషు ఇలా ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. ఆకాశంలో ఉండే దేవు న
యెహోవా లోకంలో ఉనన్ పజలందరినీ నాకు లోబరిచాడు. ఆయన
యూదాదేశంలోఉనన్యెరూషలేములోతనకుమందిరం కటిట్ంచాలని
నాకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 3 మీలో ఆయన పజలందరికీ దేవుడు
తోడుగా ఉంటాడు గాక. వారు యూదా దేశంలోని యెరూషలేముకు
బయలుదేరి, ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా మందిరానిన్
కటాట్ లి. 4యెరూషలేములో వివిధ పాంతాలోల్ మిగిలి ఉనన్ పజలు
దేవుని మందిరం కటిట్ంచడానికి ఇషట్పూరిగా తమ దగగ్రునన్ వెండి
బంగారాలను, వసుత్ వులను, పశువులను ఇచిచ్ సహాయం చేయాలి.”

5 అపుప్డు యూదా పెదద్లు, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లు,
యాజకులు, లేవీయులు ఎవరి మనసుస్లను దేవుడు పేరేపించాడో
వారంతా సమకూడి యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా మందిరం
కటట్డానికి బయలుదేరారు. 6మిగిలి ఉనన్ పజలు ఇషట్పూరవ్కంగా
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ఇచిచ్నవికాకుండా, వెండివసుత్ వులు,బంగారం, పశువులు,విలు న
వసుత్ వులు ఇచిచ్ వారికి సహాయం చేశారు.

7 ఇవి కాక, నెబుకదెన్జరు యెరూషలేము నుండి దోచుకుని వచిచ్
తన దేవుళళ్ గుడులోల్ ఉంచిన యెహోవా మందిర ఉపకరణాలను
కోరెషు రాజు బయటికి తీయించాడు. 8కోరెషు రాజు తన కోశాధికారి
మితిదాతు దావ్రా వాటిని బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్ వేయించి,వాటిని
యూదుల అధిపతి షేషబ్జజ్రు చేతికి అపప్గించాడు. 9వాటిమొతత్ం
లెకక్ 30 బంగారం పళాళ్లు, 1,000 వెండి పళాళ్లు, 29 కతుత్ లు,
10 30 బంగారం గినెన్లు, 410 చినన్ వెండి గినెన్లు, ఇంకా 1,000
వేరే రకం వసుత్ వులు. 11 బంగారు, వెండి వసుత్ వులు అనీన్ కలిపి
5, 400. ఈ మొతత్ం వసుత్ వులతోపాటు బబులోను చెర నుండి
విడుద న వారిని కూడా వెంటబెటుట్ కుని షేషబ్జజ్రు యెరూషలేముకు
తీసుకువచాచ్డు.

2
బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచిచ్న పజలు
2:1-70; నెహె 7:6-73

1 నెబుకదెన్జరు రాజు బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకు వెళిళ్న
వారికి ఆ దేశంలో పుటిట్ చెర నుండి విడుదల పొంది యెరూషలేము,
యూదా దేశాలోల్ తమ తమ పటట్ణాలకు వెళళ్డానికి అనుమతి
పొందినవారు. 2 వారిలో జెరుబాబ్బెలు, యేషూవ, నెహెమాయ్,
శెరాయా, రెయేలాయా, మొరెద్ , బిలాష్ ను, మిసెప్రేతు, బిగవ్యి,
రెహ ము, బయనా, అనేవాళ ళ్ ఉనాన్రు. బబులోను నుండి వచిచ్న
ఇశాయేలు పజల లెకక్ ఇది. 3 పరోషు వంశం వారు 2, 172మంది.
4 షెఫటయ్ వంశం వారు 372 మంది. 5 ఆరహ వంశం వారు 775
మంది. 6 పహతోమ్యాబు వంశం వారు యేషూవ యోవాబు వంశం
వారితో కలిపి 2, 812మంది.

7ఏలామువంశంవారు 1, 254మంది. 8జతూత్ వంశంవారు 945
మంది. 9 జకక్యి వంశం వారు 760మంది. 10బానీ వంశం వారు
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642మంది. 11 బే వంశం వారు 643మంది. 12అజాగ్ దు వంశం
వారు 1, 222 మంది. 13 అదొనీకాము వంశం వారు 666 మంది.
14బిగవ్యివంశంవారు 2,056మంది. 15ఆదీనువంశంవారు 454
మంది. 16అటేరు వంశం వారు హిజిక్యాతో కలిపి 98మంది.

17 బెజయి వంశం వారు 323 మంది. 18యోరా వంశం వారు
112 మంది. 19హాషుము వంశం వారు 223 మంది, 20 గిబాబ్రు
వంశం వారు 95 మంది. 21 బేతెల్హేము వంశం వారు 123 మంది.
22నెటోపా వంశం వారు 56మంది. 23అనాతోతు వంశం వారు 128
మంది. 24 అజామ్వెతు వంశం వారు 42 మంది, 25 కిరాయ్తారీము,
కెఫీరా, బెయేరోతు వంశాలవారు 743మంది.

26 రమా గెబ వంశం వారు 621మంది. 27మికమ్షు వంశం వారు
123మంది. 28బేతేలు,హాయిగామం వారు 222మంది. 29 నెబో
వంశం వారు 52 మంది. 30 మగీబ్షు వంశం వారు 156 మంది.
31 వేరొక ఏలాము వంశం వారు 1, 254మంది. 32హారీము వంశం
వారు 320 మంది. 33 లోదు, హదీదు, ఓనో గామాల వారు 725
మంది. 34యెరికో వంశం వారు 345 మంది. 35 సెనాయా వంశం
వారు 3, 630మంది.

36 యాజకులోల్ యేషూవ సంతాన న యెదాయా వంశం వారు
953 మంది. 37 ఇమేమ్రు వంశం వారు 1,052 మంది. 38 పషూరు
వంశం వారు 1, 247 మంది. 39 హారీము వంశం వారు 1,017
మంది. 40లేవీయగోతానికి చెందినయేషూవ, కదీమ్యేలు,హోదవాయ్,
అనేవారి వంశం వారు మొతత్ం 74 మంది. 41గాయకు న ఆసాపు
వంశం వారు 128 మంది. 42దావ్రపాలకు న షలూల్ ము, అటేరు,
టలోమ్ను, అకూక్బు, హటీటా, షోబయి అనేవారి వంశం వారు 139
మంది.

43నెతీనీయులకు చెందిన జీహా,హశూపా, టబాబ్యోతు వంశాల
వారు. 44 కేరోసు, సీయహా, పాదోను వంశాల వారు. 45 లెబానా,
హగాబా, అకూక్బు వంశాల వారు. 46హాగాబు, షలమ్యి, హానాను
వంశాల వారు. 47 గిదేద్లు, గహరు, రెవాయా వంశాల వారు.
48 రెజీను, నెకోదా, గజాజ్ ము వంశాల వారు. 49 ఉజాజ్ , పాసెయ,
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బేసాయి వంశాల వారు. 50 అసాన్, మెహ నీము, నెపూసీము
వంశాలవారు.

51 బకూబ్కు, హకూపా, హరూహ్ రు వంశం వారు. 52 బజీల్తు,
మెహీదా,హరాష్ వంశాలవారు. 53బరోక్సు,సీసెరా,తెమహ వంశాల
వారు. 54 నెజీయహ , హటీపా వంశాల వారు. 55 సొలొమోను
సేవకుల వారసులు, సొటయి, సోపెరెతు, పెరూదా వంశాల వారు.
56 యహలా, దరోక్ను, గిదేద్లు వంశాల వారు. 57 షెఫటయ్,
హటీట్లు, జెబాయీముకు చెందిన పొకెరెతు, ఆమీ వంశాల వారు.
58 నెతీనీయులు, సొలొమోను సేవకుల వారసులు మొతత్ం 392
మంది, 59 ఇంకా తేలెమ్లహ , తేలహ్రాష్ , కెరూబు, అదాద్ ను, ఇమేమ్రు,
అనే పాంతాల నుండి మరి కొందరు వచాచ్రు. అయితే వీరు తమ
తండుల కుటుంబాల, వంశాల రుజువులు చూపలేక పోవడం వలల్
వీరు ఇశాయేలీయులో కాదో తెలియలేదు.

60 వీళ ళ్ దెలాయాయ్, టోబీయా, నెకోదా వంశాలవారు. వీరు
652మంది, 61 ఇంకాయాజకుల వారసు న హబాయాయ్, హాకోక్జు
వంశాలవారు, గిలాదు వా న బరిజ్లల్యి కుమారెలోల్ ఒకామెను పెండిల్
చేసికొనన్ వారి పేరల్ను బటిట్ బరిజ్లల్యి అనే వయ్కి వంశం వారు.
62 వీరు వంశావళి గంథంలో తమ పేరుల్ వెదికారు గానీ వారు తమ
యాజక వృతిత్లో అపవితులయాయ్రు కాబటిట్ వారి పేరుల్ కనబడలేదు.
63 ఊరీము, తుమీమ్ము ధరించుకొనే ఒక యాజకుడు నియామకం
అయేయ్ వరకూ దేవునికి పతిషిఠ్త న పదారాథ్ లను తినకూడదనివారి
గవరన్ర్ వారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

64 సమకూడిన పజలు మొతత్ం 42, 360 మంది అయాయ్రు.
65వీరు కాకుండా వీరిదాసులు,దాసీలు 7, 337మంది,గాయకులు,
గాయనిలు 200 మంది ఉనాన్రు. 66 వారి దగగ్ర గురాలు 736,
కంచర గాడిదలు 245, 67 ఒంటెలు 435, గాడిదలు 6, 720
ఉనాన్యి. 68 గోతాల పముఖులు కొందరు యెరూషలేములో
ఉనన్ యెహోవా మందిరానికి వచిచ్, దేవుని మందిరం కటట్డానికి
సవ్చచ్ందంగా కానుకలు అరిప్ంచారు.
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69 ఆలయ నిరామ్ణ పని కోసం తమ శకి కొదిద్ 500 కిలోల
బంగారం, 2, 800 కిలోల వెండి, ఖజానాకు ఇచాచ్రు. 100యాజక
వసాలు ఇచాచ్రు. 70 యాజకులు, లేవీయులు, పజలోల్ కొందరు,
గాయకులు, దావ్రపాలకులు, నెతీనీయులు తమ తమ పటట్ణాలకు
వచిచ్ నివాసమునాన్రు. ఇశాయేలీయులంతా తమ తమ పటట్ణాలోల్
నివసించారు.

3
బలిపీఠం తిరిగి కటడం

1 ఏడవ నెలలో ఇశాయేలీయులు తమ తమ పటట్ణాలకు
తిరిగి వచిచ్ ఏకమనసుస్తో యెరూషలేములో సమావేశమయాయ్రు.
2 వసేవకుడు మోషే నియమించిన ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్టుట్
దహన బలులు అరిప్ంచడానికి యోజాదాకు కొడుకు యేషూవ,
యాజకు న అతని బంధువులు, షయలీత్యేలు కొడుకు
జెరుబాబ్బెలు, అతని బంధువులు కలిసి ఇశాయేలీయుల దేవునికి
బలిపీఠం కటాట్ రు. 3వారుఅకక్డనివాసంఉంటునన్వారికిభయపడి,
ఆ బలిపీఠానిన్ ఇంతకు ముందు ఉనన్ సథ్లం లోనే నిలబెటిట్ దాని
ఉదయం,సాయంతంయెహోవాకు దహనబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్రు.

4 ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్టుట్ పరణ్శాలల పండగ ఆచరించి,
ఏ రోజు ఆచరించాలిస్న నియమాలను లెకక్ పకారం ఆ రోజులోల్
ఆచరిసూత్ దహనబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్రు. 5తరువాత అనుదినం
అరిప్ంచాలిస్న దహన బలులు, అమావాసయ్లకు యెహోవా కోసం
నియమిత న పండగలకు పతిషిఠ్త న దహనబలులు, పతి
ఒకక్రూ తీసుకు వచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలు అరిప్సూత్ వచాచ్రు.

6 ఏడవ నెల మొదటి రోజు నుండి యెహోవాకు దహన బలులు
అరిప్ంచడం ఆరంభించారు. అయితే యెహోవా మందిరానికి ఇంకా
పునాది వేయలేదు.

దేవాలయం తిరిగి కటట్డం ఆరంభించడం
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7 వారు తాపీ పనివారికి, వడంగం పనివారికి డబుబ్ ఇచాచ్రు.
ఇంకా పరిష్యాదేశపురాజుకోరెషు తమకు చెపిప్న విధంగా లెబానోను
నుండి దేవదారు మానులను సముద మారగ్ంలో యొపేప్ పటట్ణానికి
తెపిప్ంచడానికి సీదోను,తూరువారికిభోజనపదారాథ్ లు,పానీయాలు,
నూనె ఇచాచ్రు.

8 యెరూషలేములో ఉనన్ దేవుని మందిరానికి వారు వచిచ్న
రెండవ సంవతస్రం రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు కొడుకు
జెరుబాబ్బెలు,యోజాదాకుకొడుకుయేషూవ,చెరలోనుండివిడుద
యెరూషలేముకు వచిచ్న వారు, అందరూ కలిసి పనిపారంభించారు.
ఇర సంవతస్రాలు నిండిన లేవీయులు యెహోవా మందిరం కటేట్
పనికి నియమితులయాయ్రు.

9 యేషూవ కొడుకులు, సహోదరులు, కదీమ్యేలు, అతని
కొడుకులు, యుదా* కొడుకులు, హేనాదాదు కొడుకులు, అతని
మనుమలు, లేవీయు న వారి బంధువులు దేవుని మందిరంలో పని
చేసేవారి పరయ్వేకష్కులుగా నియమితులయాయ్రు. 10రాతి చెకక్డం
పనివారు యెహోవా మందిరం పునాది వేసూత్ ఉనన్ సమయంలో
ఇశాయేలు రాజు దావీదు నిరణ్యించిన కమం పకారం యాజకులు
తమ వసాలు ధరించుకుని బాకాలతో నిలబడాడ్ రు. ఆసాపు వంశం
వా నలేవీయులు చేతితాళాలతోయెహోవాను సుత్ తించారు. 11వీరు
వంతుల వారీగా “యెహోవా దయాళ డు, ఇశాయేలీయుల మీద
ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది” అని పాడుతూ యెహోవాను
కీరించారు. యెహోవామందిరం పునాది పడడం చూసిన పజలంతా
గొపప్ శబద్ంతోయెహోవాను సుత్ తించారు.

12 గతంలో ఉనన్ మందిరానిన్ చూసిన యాజకులోల్ , లేవీయుల
కుటుంబ పెదద్లోల్ ముసలివారు చాలామంది ఇపుప్డు వేసుత్ నన్
మందిరం పునాదిని చూసి గటిట్గా ఏడాచ్రు. కొంతమంది సంతోషంతో
గటిట్గా కేకలు వేశారు. 13ఏవి ఏడుపులో, ఏవిహరష్ ధావ్నాలో పజలు

* 3:9 3:9యుదాహోదవాయ్
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తెలుసుకోలేక పోయారు. పజలు వేసిన కేకల శబద్ం చాలా దూరం
వినబడింది.

4
దేవాలయం కటట్డాని అడడ్గించడం

1 అపుప్డు పవాసం నుండి తిరిగి వచిచ్న వారు ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవాకు ఆలయం కడుతునన్ విషయం యూదా,
బెనాయ్మీను పజల శతువులకు తెలిసింది. 2వారు జెరుబాబ్బెలును,
పూరివ్కుల వంశాల పెదద్లను కలుసుకుని “మీరు సేవించే దేవుణిణ్
మేము కూడా సేవిసుత్ నాన్ం. ఇకక్డికి మమమ్లిన్ రపిప్ంచిన అషూష్ రు
రాజు ఏసరహ్దోద్ ను కాలం నుండి మేము యెహోవాకు బలులు
అరిప్సుత్ నాన్ము. మేము కూడా మీతో కలిసి ఆలయం కడతాం”
అని చెపాప్రు.

3 అందుకు జెరుబాబ్బెలు, యేషూవ, ఇశాయేలు పెదద్లోల్
మిగిలినవారు “మీరుమాతో కలిసిమా దేవునికి మందిరం కటాట్ లిస్న
అవసరం లేదు. పరిష్యా దేశపు రాజు కోరెషు మాకిచిచ్న అనుమతి
పకారం మేమే పూనుకుని ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు
మందిరం కటుట్ కుంటాం” అనివారితో చెపాప్రు.

4 ఆ దేశంలో నివాసం ఉంటునన్ పజలు యూదులకి
ఇబబ్ందులు కలిప్ంచారు, ఆలయం కడుతునన్ వారిని ఆటంకపరిచి
గాయపరిచారు. 5 అంతేకాక, పరిష్యా దేశపు రాజు కోరెషు
కాలమంతటిలో, పరిష్యా రాజు దరాయ్వేషు పాలనా కాలం
వరకూ ఆలయం కటేట్ వారి పయతాన్లు భగన్ం చేయడానికి
మంతులకు లంచాలు ఇచాచ్రు. 6 ఇంకా అహషేవ్రోషు పాలించడం
పారంభించినపుప్డు వారు యూదా, యెరూషలేము నివాసుల
గురించి ఉతత్రం రాసివారి తపుప్డు నేరాలు ఆరోపించారు.

అరహషసత్కు రాసిన ఉతత్రం
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7పరిష్యా దేశం రాజు అరహషసత్ పాలనలో బిషాల్ ము,మితిదాతు,
టాబెయేలు, వారి పకష్ంగా ఉనన్ మిగిలినవారు అతనికి ఉతత్రం రాసి
పంపారు. ఆ ఉతత్రం అరమేయిక్ భాషలో రాయగా దానిన్ తరుజ్ మా
చేశారు.* 8 నిరవ్హణ అధికారి రెహ ము, కారయ్దరిశ్ షిమష్యి
యెరూషలేము గురించి ఈ విధంగా ఉతత్రం రాసి అరహషసత్కు
పంపారు.

9 “నిరవ్హణ అధికారి రెహ ము, కారయ్దరిశ్ షిమష్యి, వారి
సహచరులు అంటే దీన్, అఫరస్తాక్, తారెప్ల్, అఫరాస్, ఎరుకు,
బబులోను, షూషను, దెహా, ఏలాము జాతుల వారూ 10 గతంలో
ఘనతవహించినఅషుర్ బనిపాల్షోమోనుపటట్ణంలోనదిఇవతల
పున ఉంచినమిగిలిన పజలు రాసుత్ నన్ విషయాలు.”
11 వీరంతా అరహషసత్ రాజుకు రాసి పంపిన ఉతత్రం నకలు.

“నది ఇవతల పు ఉనన్ మీ దాసుల న మేము రా న మీకు
వినన్వించేదేమంటే, 12 మీ పాలనలో ఉండి మా పాంతానికి
వచిచ్న యూదులు యెరూషలేముకు వచిచ్, తిరుగుబాటు చేసే
ఆ చెడడ్ పటట్ణానిన్ తిరిగి కడుతునాన్రు. వారు దాని గోడలు
నిలబెటిట్ , పునాదులు బాగు చేసుత్ నాన్రు. 13 కాబటిట్ రా న మీకు
తెలియజేసేదేమిటంటే, ఈ పటట్ణం గోడలు నిలబెటిట్ , పటట్ణం
కటిట్న పకష్ంలో వారు ఇక శిసుత్ గానీ, సుంకంగానీ, పనున్గానీ మీకు
చెలిల్ంచరు. అపుప్డు రాజుకు వచేచ్ రాబడి తగిగ్పోతుంది.

14 మేము రాజు ఉపుప్ తినన్వారం కాబటిట్ రాజుకు నషట్ం
కలగకుండా చూడాలని ఈ ఉతత్రం పంపి రా న మీకు ఈ విషయం
తెలియచేసుత్ నాన్ం. 15 తమ పూరివ్కులు రాయించిన రాజయ్పు
దసాత్ వేజులు చూసేత్, ఈ పటట్ణం పజలు తిరుగుబాటు చేసేవారుగా,
రాజులకు, దేశాలకు కీడు తలపెటేట్వారనీ, కలహాలు రేపేవారనీ, ఆ
కారణంవలల్నేఈపటట్ణంనాశనానికిగురయిందనీమీకుతెలుసుత్ ంది.
16కాబటిట్ రాజు న మీకు మేము సప్షట్ంగా చెపేప్దేమంటే, ఈ పటట్ణ

* 4:7 4:7 4:8-6:18 అరమేయిక్భాషలోవాశారు
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నిరామ్ణం పూరి అయితే, ఇక నది ఇవతలి పు మీకు హకుక్,
అధికారం ఏమీఉండదు.”

17 అపుప్డు రాజు ఇలా జవాబు రాయించాడు. “మంతి
రెహ ముకు, కారయ్దరిశ్ షిమష్యికి, షోమోనులో నివసించేవారి
పకష్ంగా ఉనన్ మిగిలిన వారికి, నది ఆవతల ఉనన్ మిగిలిన వారికి
మం కలుగు గాక. 18 మీరు మాకు పంపిన ఉతత్రం పశాంతంగా
చదివించుకొనాన్ం. 19 దీని విషయం నేనిచిచ్న ఆజఞ్ను బటిట్
పరిశీలించినపుప్డు, పూరవ్ం నుండి ఆ పటట్ణ పజలు రాజదోహం
చేసి, కలహాలు రేపుతూ తిరుగుబాటు చేసే వారని మాకు నిరాధ్ రణ
అయింది. 20 గతంలో యెరూషలేము పటట్ణంలో బలవంతు న
రాజులు పాలన చేశారు. వారు నది అవతల ఉనన్ దేశాలనిన్టినీ
పాలించినందు వలల్ ఆ దేశాలనీన్ వారికి శిసుత్ , సుంకం, పనున్లు
చెలిల్ంచారు. 21 కాబటిట్ మేము అనుమతి ఇచేచ్ వరకూ వాళ ళ్
ఆ పటట్ణ నిరామ్ణ పనులు ఆపివేయాలని ఆజాఞ్ పించండి. 22 పని
జరగకుండా ఉండేలా తపప్కుండా జాగతత్ పడండి. రాజాయ్నికి నషట్ం,
దోహం కలగకుండా చూడండి.”

23రా నఅరహషసత్ పంపిన ఉతత్రంలోని వివరాలు రెహ ముకు,
షిమష్యికి, వారి పకష్ం వహించిన మిగిలిన వారికి తెలిసింది. వారు
వెంటనే యెరూషలేములో నిరామ్ణ పనిలో ఉనన్ యూదుల దగగ్రికి
వచిచ్ బలవంతంగా,అధికారపూరవ్కంగా పని ఆపించారు. 24కాబటిట్
యెరూషలేములో దేవునిమందిరం నిరామ్ణ పని నిలిచిపోయింది. ఈ
విధంగా పరిష్యాదేశపురాజుదరాయ్వేషుపాలనలో రెండో సంవతస్రం
వరకూ ఆ పని నిలిచిపోయింది.

5
దరాయ్వేషుకు తతెత్ లేఖ

1హగగ్యి పవక, ఇదోద్ కొడుకూ పవకా అయిన జెకరాయ్, యూదా
దేశంలో, యెరూషలేములో ఉంటునన్ యూదులకు ఇశాయేలీయుల
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దేవు న యెహోవా పేరట పకటించారు. 2 షయలీత్యేలు కొడుకు
జెరుబాబ్బెలు, యోజాదాకు కొడుకు యేషూవ ఇదద్రూ బయలుదేరి
యెరూషలేములోని దేవుని మందిరానిన్ కటట్డం పారంభించారు.
దేవుని పవకలు వారితో ఉండి వారికి సహాయం చేసూత్ వచాచ్రు.
3అపుప్డు నది ఇవతల అధికారులుగా ఉనన్ తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి,
వారితోబాటు మరికొందరు, యూదుల దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు “ఈ
మందిరం కటట్డానికి, గోడలు నిలబెటట్డానికి,మీకు ఎవరు అనుమతి
ఇచాచ్రు?” అని పశిన్ంచారు.

4 దానిన్ నిరిమ్సుత్ నన్ వారి పేరుల్ , ఇతర విషయాలు కూడా వాళ ళ్
అడిగారు. 5 అయితే యూదుల దేవుడు వారి తన కాపుదల
ఉంచడం వలనఈ విషయంలోచకవరి దరాయ్వేషు నుండి అనుమతి
వచేచ్వరకూఅధికారులు కటట్డంపనిజరగకుండాఅడుడ్ కోలేదు. 6నది
ఇవతల అధికారు న తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి, వారితో ఉనన్ ఇతర
అధికారులు చకవరి దరాయ్వేషుకు పంపిన ఉతత్రం నకలు పతి ఇది.

7 “రా న దరాయ్వేషుకు సమసత్ మ సుఖాలు కలుగు గాక.
8రాజు నమీకు తెలియాలిస్న విషయాలు ఏమిటంటే,మేముమహా
దేవునిమందిరం ఉనన్యూదులపాంతానికి వెళాళ్ం. దానిన్ పెదద్ పెదద్
రాళల్తో కడుతూ ఉనాన్రు. గోడలమధయ్లో సథ్ంభాలు వేసుత్ నాన్రు. ఈ
పని తవ్రతవ్రగా కొనసాగుతూ పూరి కావసుత్ నన్ది. 9 ‘ఈ మందిరం
కటట్డానికి, గోడలు నిలబెటట్డానికి మీకు ఎవరు అనుమతి ఇచాచ్రు?’
అనిఅకక్డునన్ పెదద్లను మేము అడిగాం. 10మీకు తెలియజేయడం
కోసం అజమాయిషీ చేసుత్ నన్ అధికారుల పేరుల్ వాసి ఇమమ్ని కూడా
అడిగాం.

11దానికి వారు ఇలా జవాబిచాచ్రు, భూమి, ఆకాశాలకు దేవు న
వాడికి సేవకులం. చాలా సంవతస్రాల కితం ఇశాయేలీయులోల్
ఒక గొపప్ రాజు కటిట్ంచి పూరి చేసిన మందిరానిన్ మేము తిరిగి
కడుతునాన్ం. 12 మా పూరీవ్కులు ఆకాశంలో నివాసముండే
దేవునికి కోపం పుటిట్ంచినందువలల్ ఆయన వారిని కలీద్యు న
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బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు చేతికి అపప్గించాడు. అతడు ఈ
మందిరానిన్ నాశనం చేసి పజలను బబులోను దేశానికి బందీలుగా
తీసుకువెళాళ్డు. 13 అయితే బబులోను రాజు కోరెషు తన పాలన
మొదటి సంవతస్రంలో దేవుని మందిరం తిరిగి కటుట్ కోవడానికి
అనుమతి ఇచాచ్డు. 14అంతేకాక నెబుకదెన్జరుయెరూషలేములోని
దేవాలయం నుండి తీసుకువెళిళ్ బబులోను గుడిలో ఉంచిన
వెండి బంగారు సామగిని రా న కోరెషు ఆ గుడిలో నుండి
తెపిప్ంచాడు. 15 షేషబ్జజ్రును గవరన్రుగా నియమించి దేవుని
మందిరానిన్ అది ఉనన్ సథ్లం లో కటిట్ంచి, ఆ సామగిని తీసుకువెళిళ్
యెరూషలేముపటట్ణంలోనిదేవాలయంలోఉంచేబాధయ్తలుఅతనికి
అపప్గించాడు.

16 కాబటిట్ షేషబ్జజ్రు వచిచ్ యెరూషలేములోని దేవుని మందిరం
పునాది వేయించాడు. అపప్టినుండి నేటివరకూ దానిన్ కడుతూ
ఉనాన్ము. పని ఇంకా పూరి కాలేదు. 17 కాబటిట్ చకవరికి ఇషట్ తే
బబులోను పటట్ణంలో ఉనన్ రాజుకు చెందిన ఖజానాలో వెతికించి,
యెరూషలేములో ఉనన్ దేవునిమందిరానిన్ కటిట్ంచాలని కోరెషు రాజు
నిరణ్యించాడోలేదోతెలుసుకోవచుచ్. అపుప్డుచకవరిఈవిషయంలో
తన నిరణ్యం తెలియజేయాలని కోరుకొంటునాన్ం.”

6
దరాయ్వేషు రాజు దేవాలయం నిరామ్ణానికి అజఞ్

1 అపుప్డు దరాయ్వేషు చకవరి ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం బబులోను
ఖజానాలోఉంచినదసాత్ వేజులను వెదికారు. 2మాదీయపాంతంలోని
ఎగబ్తానా పటట్ణంలో ఒక గంథపు చుటట్ దొరికింది. అందులో ఈ
విషయాలు రాసి ఉనాన్యి.

3 “కోరెషు చకవరి పాలన మొదటి సంవతస్రంలో అతడు
యెరూషలేములో ఉండే దేవుని ఆలయం విషయంలో చేసిన
నిరణ్యం. బలులు అరిప్ంచడానికి వీ న సథ్లంగా ఆ మందిరానిన్
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నిరిమ్ంచాలి. దాని పునాదులు సిథ్రంగా వేయాలి. దాని పొడవు 60
మూరలు, వెడలుప్ 60 మూరలు ఉండాలి. 4 మందిరం మూడు
వరసలునన్ పెదద్ పెదద్ రాళల్తో, ఒక వరస సరికొతత్ మానులతో
కటాట్ లి. దానికయేయ్ ఖరచ్ంతా రాజు ధనాగారం నుండి ఇవావ్లి.
5 యెరూషలేములో ఉనన్ ఆలయం నుండి నెబుకదెన్జరు రాజు
బబులోనుకు తీసుకు వచిచ్న వెండి, బంగారు సామగిని తిరిగి
తీసుకు వెళిళ్ దేవునిమందిరంలోవాటివాటి సథ్లం లో ఉంచాలి.”

6 అపుప్డు దరాయ్వేషు రాజు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “నది అవతల
అధికారు న తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి అనే మీరు, మీతో ఉనన్
అధికారులు యూదులు కడుతునన్ దేవుని మందిరం పనిలో
జోకయ్ం చేసుకోవదుద్ . 7 దేవుని మందిరం పని జరగనివవ్ండి.
యూదుల అధికారులు, పెదద్లు దేవుని మందిరానిన్ దాని సథ్లం లో
కటుట్ కోనివవ్ండి. 8 దేవుని మందిరం పని కొనసాగేలా యూదుల
పెదద్లకు మీరు చేయాలిస్న సహాయానిన్ గూరిచ్ మేము ఇలా
నిరణ్యించాం. రాజు ధనాగారంలో నుండి, అంటే నది అవతల
పనున్గా వసూ న సొముమ్లోనుండి ఏమాతం ఆలసయ్ం చేయకుండా
వారి పని కోసం కావలసినమొతాత్ నిన్ ఇవావ్లి. 9ఆకాశంలో నివసించే
దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచడానికి దూడలు, గొరెలు, పొటేట్ళ ళ్,
గోదుమలు,ఉపుప్,దా రసం, నూనెమొద నవాటినియాజకులకు
ఇవావ్లి.యెరూషలేములోఉంటునన్వారు ఆకాశంలోఉండేదేవునికి
సువాసన గల అరప్ణలు అరిప్ంచి రాజు, అతని సంతానం బతికి
ఉండేలా పారథ్న చేసాత్ రు. 10 కాబటిట్ వారు కోరినదంతా పతిరోజూ
తపప్కుండా ఇవావ్లి.

11 ఇంకా నేను నిరణ్యించినదేమిటంటే, ఎవ నా ఈ ఆజఞ్ను
తిరసక్రిసేత్ అతని ఇంటి దూలాలోల్ ఒకదానిన్ ఊడదీసి దానిన్ నిలబెటిట్
దాని అతణిణ్ ఉరితీయాలి. అతడు చేసిన ఆ తపుప్ను బటిట్ అతడి
ఇంటిని చెతత్కుపప్గా చెయాయ్లి. 12ఏరాజు నా, పజ నాఈఆజఞ్ను
ఉలల్ంఘించి యెరూషలేములో ఉనన్ దేవుని మందిరానిన్ నాశనం
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చేయడానికి పయతిన్సేత్, తన సనిన్ధిని అకక్డ ఉంచిన దేవుడు వారు
నశించిపోయేలా చేసాత్ డు. మందిర నిరామ్ణ పని వేగంగా జరగాలి.
దరాయ్వేషు అనే నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచాచ్ను” అని రాయించి ఆజఞ్ జారీ
చేశాడు.

మందిర నిరామ్ణంపూరి, పతిషిట్ంచడం
13 అపుప్డు నది ఇవతల ఉండే అధికారులు తతెత్ ,

షెతరోబ్జన్యి, వారిని అనుసరించేవారు దరాయ్వేషు రాజు ఇచిచ్న
ఆజఞ్ పకారం వేగంగా పని జరిగించారు. 14హగగ్యి పవక, జెకరాయ్
పవకలహెచచ్రికలతో,వారిపరయ్వేకష్ణలోయూదులపెదద్లు ఆలయం
కటిట్సూత్ పని సవయ్ంగా జరిపించారు. ఈ విధంగా కోరెషు, దరాయ్వేషు,
అరహషసత్ అనే పరిష్యా దేశపు రాజుల ఆజఞ్ పకారం దేవుని ఆజఞ్ను
అనుసరించి ఆలయం నిరిమ్సూత్ చివరకూ ఆ పనిపూరి చేశారు.

15 దరాయ్వేషు రాజు పాలనలో ఆరో సంవతస్రం అదారు నెల
మూడో రోజుకి మందిర నిరామ్ణం పూరి అయింది. 16 అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, చెర నుండి విడుద న
మిగిలిన వారు ఆనందంగా దేవుని మందిరానిన్ పతిషిఠ్ ంచారు.
17 దేవుని ఆలయ పతిషఠ్ సమయంలో 100 ఎదుద్ లను,
200 పొటేట్ళళ్ను, 400 గొరె పిలల్లను వధించారు. ఇవిగాక,
ఇశాయేలీయులందరి పకష్ంగా పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశాయేలు
గోతాల లెకక్ పకారం 12మేకపోతులను బలిగా అరిప్ంచారు.

18వారుయెరూషలేములోఉనన్ దేవునిసేవజరిపించడానికిమోషే
గంథంలో రాసి ఉనన్ తరగతుల పకారం యాజకులను, వరసల
పకారం లేవీయులను నియమించారు.

పసాక్ పండగ
19చెర నుండి విడుదల పొందినవారుమొదటి నెల 14 వ రోజున

పసాక్ పండగ ఆచరించారు. 20యాజకులు, లేవీయులు తమను
తాము శుదిధ్ చేసుకుని చెర నుండి విడుదల పొందిన వారందరి
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కోసం, తమ బంధువు న యాజకుల కోసం, తమ కోసం పసాక్
పశువును వధించారు. 21 చెర నుండి విడుదల పొంది తిరిగి
వచిచ్న ఇశాయేలీయులు వాటిని తినాన్రు. ఇశాయేలీయుల దేశంలో
ఉనన్ అనయ్జాతి పజలు దేవు నయెహోవాఆశయం కోరి అపవితత
నుండి తమను తాము పతేయ్కించుకుని వారు కూడా వచిచ్ పులియని
రొటెట్లు తిని ఏడు రోజుల పండగను ఆనందంతో జరుపుకునాన్రు.
22 ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజల దేవుని మందిరం పని విషయంలో
యెహోవాఅషూష్ రురాజుమనసుమారిచ్ వారికి రయ్ం కలిగించి వారు
ఆనందభరితులయేయ్లా చేశాడు.

7
ఎజాయెరూషలేము పటట్ణానికి రావడం

1 ఈ విషయాలనీన్ జరిగిన తరువాత పరిష్యా దేశపు రాజు
అరహషసత్ పాలనలో ఎజా బబులోను నుండి యెరూషలేము
పటట్ణానికి వచాచ్డు. ఇతడు శెరాయా కొడుకు. శెరాయా అజరాయ్
కొడుకు, అజరాయ్ హిలీక్యా కొడుకు. 2 హిలీక్యా షలూల్ ము
కొడుకు, షలూల్ ము సాదోకు కొడుకు, సాదోకు అహీటూబు కొడుకు,
3అహీటూబు అమరాయ్ కొడుకు, అమరాయ్ అజరాయ్ కొడుకు, అజరాయ్
మెరాయోతు కొడుకు, 4మెరాయోతు జెరహాయ్ కొడుకు, జెరహాయ్ ఉజీజ్
కొడుకు, ఉజీజ్ బుకీక్ కొడుకు, 5 బుకీక్ అబీషూవ కొడుకు, అబీషూవ
ఫీనెహాసు కొడుకు, ఫీనెహాసు ఎలియాజరు కొడుకు, ఎలియాజరు
పధానయాజకుడు అహరోను కొడుకు.

6 ఈ ఎజా ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా అనుగహించిన
మోషే ధరమ్శాసంలో పావీణయ్ం ఉనన్ లేఖికుడు. దేవు న యెహోవా
కాపుదల అతని ఉండడం వలల్ అతడు ఏమి కోరినా రాజు అతని
మనవులు అంగీకరించాడు. 7 రా న అరహషసత్ పాలన ఏడో
సంవతస్రంలో కొందరు ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు,
గాయకులు, దావ్ర పాలకులు, దేవాలయ సేవకులు బయలుదేరి
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యెరూషలేము పటట్ణానికి వచాచ్రు. 8 రాజు పాలనలో ఏడో
సంవతస్రం ఐదో నెలలో ఎజా యెరూషలేము వచాచ్డు. 9 అతడు
మొదటి నెల మొదటి రోజున బబులోను దేశం నుండి బయలుదేరి,
తన దేవుని కాపుదలతో ఐదో నెల మొదటి రోజుకు యెరూషలేము
చేరుకునాన్డు.

10 ఎజా యెహోవా ధరమ్శాసానిన్ పరిశోధించి దాని పకారం
నడుచుకోవాలని, ఇశాయేలీయులకు దాని చటాట్ లను, ఆజఞ్లను
నేరాప్లని సిథ్రంగా నిశచ్యం చేసుకునాన్డు.

ఎజాకు అరహషసత్ రాజు పంపిన ఉతత్రం
11 యెహోవా ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ల, చటాట్ ల

విషయంలో లేఖికుడు, యాజకుడు అయిన ఎజాకు అరహషసత్
రాజు పంపిన ఉతత్రం నకలు.

12 “రా న అరహషసత్ రాసుత్ నన్ది, ఆకాశంలో ఉండే దేవుని
ధరమ్శాసంలో పవీణుడు, యాజకుడు అయిన ఎజాకు మం
కలుగు గాక. 13 నీ చేతిలో ఉనన్ నీ దేవుని ధరమ్శాసానిన్ బటిట్
యూదా, యెరూషలేము పరిసిథ్తులను తనిఖీ చేయడానికి రాజు,
ఏడుగురు మంతులు నినున్ పంపించారు. కాబటిట్ మేము ఈ విధంగా
నిరణ్యం తీసుకునాన్ం. 14మా రాజయ్ంలో ఉనన్ ఇశాయేలీయులోల్ ని
యాజకులు, లేవీయులోల్ ఎవ తే యెరూషలేము పటట్ణానికి
వెళళ్డానికి మనసూఫ్రిగా ఇషట్పడుతునాన్రో వాళళ్ంతా నీతో కలసి
వెళల్వచుచ్. 15 యెరూషలేములో ఉనన్ ఇశాయేలు దేవునికి రాజు,
అతని మంతులు ఇషట్పూరవ్కంగా సమరిప్ంచిన వెండి బంగారాలను
నీ వెంట తీసుకు వెళాళ్లి. 16 ఇంకా బబులోను రాజయ్మంతటా నీకు
దొరికే వెండి బంగారంతోపాటు పజలు,యాజకులుయెరూషలేములో
ఉనన్తమదేవునిమందిరానికిసవ్చఛ్ందంగాసమరిప్ంచేవసుత్ వులను
కూడా నువువ్ తీసుకు వెళాళ్లి.
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17 ఆలసయ్ం చేయకుండా నువువ్ ఆ సొముమ్తో ఎదుద్ లను,
పొటేల్ళల్ను, గొరె పిలల్లను, వాటికి చెందిన వేదాయ్లను,
పానారప్ణలను కొనుగోలు చేసి యెరూషలేములో ఉనన్ మీ దేవుని
మందిరంలో బలిపీఠం మీద వాటిని అరిప్ంచు. 18మిగిలిన వెండి
బంగారాలతోమీదేవునిచితాత్ నుసారంనీకూ,మీవారికీసముచితంగా
అనిపించిన దానిన్ చేయవచుచ్. 19 మీ దేవుని మందిరం సేవ
కోసం నీకు ఇచిచ్న వసుత్ వులనిన్టినీ యెరూషలేములోని దేవుని
సనిన్ధిలో అపప్గించాలి. 20మీ దేవుని మందిర విషయంలో మీకు
అవసర నవి ఇంకా ఏ నా కావలసివసేత్ వాటిని రాజు ధనాగారం
నుండి నువువ్ పొందవచుచ్.”

21అంతే గాక అతడు “రాజు న అరహషసత్ అనే నేను సవ్యంగా
నది అవతల ఖజానా అధికారు న మీకు ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే,
ఆకాశంలో ఉండే దేవుని ధరమ్శాసం లేఖికుడు, యాజకుడు అయిన
ఎజా మిమమ్లిన్ ఏ నా అడిగినపుప్డు ఆలసయ్ం చేయకుండా మీరు
వాటిని అతనికి అందజేయండి. 22 మూడునన్ర టనున్ల వెండి,
వెయియ్ తూముల గోదుమలు రెండు వేల రెండు వందల లీటరల్
దా రసం,మూడువందలతూములనూనె,ఇంకాఅవసర నదాని
కంటేమించి ఉపుప్ ఇవవ్ండి.

23 ఆకాశంలో ఉండే దేవుడు ఏమి నిరణ్యించాడో దానినంతా
ఆ దేవుని మందిరానికి జాగతత్గా చేయించండి. రాజయ్ం మీదికి,
రాజు మీదికి, రాజ కుమారుల మీదికి ఎందుకు దేవుని కోపం
రగులుకొనేలా చేసుకోవాలి? 24 యాజకులు, లేవీయులు,
గాయకులు, దావ్రపాలకులు, దేవాలయ పరిచారకులు, దేవుని
మందిరంలో పనిచేసేవారి విషయంలో మా నిరణ్యం ఏమిటంటే,
వారి శిసుత్ గానీ, సుంకం గానీ, పనున్ గానీ విధించే అధికారం మీకు
లేదని గహించండి.

25 ఎజా, నీవు నది అవతలి పు పజలకు నాయ్యం చేయడానికి
నీ దేవుడు నీకు అనుగహించిన జాఞ్ నంతో నువువ్ నీ దేవుని
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ధరమ్శాస విధులు తెలిసిన వారిలో కొందరిని అధికారులుగా,
నాయ్యాధిపతులుగా నియమించాలి. ధరమ్శాస విధులు తెలియని
వారికి వాటిని నేరిప్ంచాలి. 26 మీ దేవుని ధరమ్శాసానిన్, రాజు
నియమించిన చటాట్ లను కొనని వారి తవ్రగా విచారణ జరిపి,
వారికి మరణశికష్గానీ, దేశ బహిషక్రణగానీ, వారి ఆసుత్ లను జపు
చేయడం గానీ, చెరసాల గానీ విధించాలి.”

27యెరూషలేములో ఉనన్యెహోవామందిరానికి ఘనత కలిగేలా
చేయడానికి రాజుకు అలాంటి ఆలోచన పుటిట్ంచినందుకు మన
పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాకు సోత్ తం కలుగు గాక. రాజు,
అతని మంతులు, ఆసాథ్ న అధిపతులు నా దయ చూపేలా దేవుడు
అనుగహించాడు. 28 నా దేవు న యెహోవా కాపుదల నాకు
తోడుగా ఉనన్ందువలల్ నేను బలపడి, నాతో కలసి పనిచేయడానికి
ఇశాయేలీయుల పధానులను సమావేశపరిచాను.

8
ఎజాతో కలిసి తిరిగి వచిచ్న కుటుంబ వివరాలు

1 అరహషసత్ చకవరి పరిపాలనలో బబులోను దేశం నుంచి నాతో
కలసి వచిచ్న కుటుంబ నాయకుల వంశావళి ఇది.

2ఫీనెహాసు వంశంనుంచి గెరోష్ము.
ఈతామారు వంశం నుంచి దానియేలు.
దావీదు వంశం నుంచి హటూట్ షు.
3 పరోషు వంశంలో ఉనన్ షెకనాయ్ వంశంనుంచి జెకరాయ్, అతనితో

పాటు 150మందిపురుషులు.
4 పహతోమ్యాబు వంశంలో ఉనన్ జెరహయ్ కొడుకు ఎలోయ్యే ,

అతనితోపాటు 200మందిపురుషులు.
5షెకనాయ్ వంశంలో ఉనన్ యహజీయేలు కొడుకు, అతనితో పాటు

300మందిపురుషులు.
6 ఆదీను వంశంలో ఉనన్ యోనాతాను కొడుకు ఎబెదు, అతనితో

పాటు 50మందిపురుషులు.
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7 ఏలాము వంశంలో ఉనన్ అతలాయ్ కొడుకు యెషయా, అతనితో
పాటు 70మందిపురుషులు.

8 షెఫటయ్ వంశంలో ఉనన్ మిఖాయేలు కొడుకు జెబదాయ్, అతనితో
పాటు 80మందిపురుషులు.

9 యోవాబు వంశంలో ఉనన్ యెహీయేలు కొడుకు ఓబదాయ్,
అతనితోపాటు 218మందిపురుషులు.

10షెలోమీతు వంశంలో ఉనన్యోసిపాయ్ కొడుకు, అతనితో పాటు
160మందిపురుషులు.

11 బే వంశంలో ఉనన్ బే కొడుకు జెకరాయ్, అతనితో పాటు 28
మందిపురుషులు.

12 అజాగ్ దు వంశంలో ఉనన్ హకాక్టా కొడుకు యోహానాను,
అతనితో పాటు 110 మంది పురుషులు. 13 అదోనీకాము
సంతానంలోని చినన్ కొడుకులు ఎలీపేలెటు,యెహీయేలు, షెమయా,
వారితోపాటు 60మందిపురుషులు.

14 బిగవ్యి వంశంలో ఉనన్ ఊ , జబూబ్దు, వారితో ఉనన్ 70
మందిపురుషులు.

యెరూషలేముకు తిరిగి రావడం
15 నేను వీరందరినీ అహవా పు పవహించే నది దగగ్ర

సమకూరాచ్ను. అకక్డ మేము మూడు రోజులు గుడారాలు
వేసుకుని ఉనాన్ం. అపుప్డు నేను అకక్డి పజలను, యాజకులను
పరిశీలించగా ఒకక్ లేవీ గోతికుడూ నాకు కనబడలేదు. 16 అపుప్డు
నేను పెదద్ న ఎలీయెజెరు, అరీయేలు, షెమయా, ఎలాన్తాను,
యారీబు, ఎలాన్తాను, నాతాను, జెకరాయ్, మెషులల్ం అనే వారిని,
ఉపదేశకు నయోయారీబు ఎలాన్తాను అనే వారిని పిలిపించాను.

17 కాసిపాయ్ పాంతంలో ఉండే ఇదోద్ అనే అధికారి దగగ్రికి
వారిని పంపించాను. మా దేవుని మందిరంలో సేవ చేసేందుకు
పరిచారకులను మా దగగ్రికి తీసుకు వచేచ్లా కాసిపాయ్ పాంతంలో
ఉండే ఇదోద్తో, అతని బంధువు న దేవాలయ సేవకులతో
చెపప్వలసినమాటలు వారికి తెలియజేశాను.
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18 మన దేవుని కరుణా హసత్ం మాకు కాపుదలగా ఉనన్ందువలల్
వారు షేరేబాయ్ను, అతని కుమారులు, సహోదరులతో కలిపి మొతత్ం
18 మందిని వెంటబెటుట్ కు వచాచ్రు. ఈ షేరేబాయ్ గొపప్ మేధావి.
ఇతడు ఇశాయేలుకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్ న మహలి కొడుకులోల్
ఒకడు. 19 వారు హషబాయ్ను, అతనితో మెరారీ వంశీయుడు
యెషయాను అతని బంధువులను, వారి కొడుకులను మొతత్ం 20
మందిని తీసుకువచాచ్రు. 20లేవీయులు జరిగించే సేవలో సహాయం
చేయడానికి దావీదు, అతని అధిపతులు నియమించిన దేవాలయ
సేవకులోల్ 220 మంది వచాచ్రు. వీరందరినీ వారి పేరుల పకారం
నియమించారు.

21 అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిలో మమమ్లిన్ మేము తగిగ్ంచుకుని
మాకూ,మాసంతానానికి,మాఆసిత్పాసుత్ లకు మకర న పయాణం
జరిగేలా దేవుణిణ్ వేడుకోవడానికి అహవా నది దగగ్ర ఉపవాసం
ఉండి పారిథ్ంచాలని పకటించాను. 22 ఆయనున్ వేడుకునే వారికి
మం కలిగించడానికి మన దేవుని హసత్ం కాపుదలగా ఉంటుంది
గానీ, ఆయనను తిరసక్రించే వారి కి ఆయన తీవ న కోపం
రగులుకొంటుందనిమేమురాజుతోచెపాప్ం. అందువలల్ దారిమధయ్లో
శతువుల బారి నుండి మమమ్లిన్ కాపాడడానికి నికులను, గురపు
రౌతులను సహాయంగా పంపమని రాజును అడిగేందుకు నాకు సిగుగ్
అనిపించింది.

23 ఈ విషయానిన్ బటిట్ మేము ఉపవాసం ఉండి దేవుని
వేడుకొనన్పుప్డు ఆయన మా వినన్పం ఆలకించాడు. 24 నేను
యాజకులోల్ ముఖయ్ న 12 మందిని, షేరేబాయ్, హషబాయ్, వీరి
బంధువులోల్ 10 మందిని సిదధ్ం చేశాను. 25మన దేవుని ఆలయం
నిలబెటట్డానికి దేశపు రాజు, అతని మంతులు, అధిపతులు, ఇంకా
అకక్డ ఉనన్ ఇశాయేలీయులంతా సమరిప్ంచిన వెండి బంగారాలను,
ఇతర సామగిని బరువు తూచివారికి అపప్గించాను.

26 1, 300మణుగుల వెండి, 200మణుగుల వెండి వసుత్ వులు,
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200 మణుగుల బంగారం, 27 7,000 తులాల* బరువునన్ 20
బంగారపు గినెన్లు, బంగారమంత ఖరీ న పరిశుదధ్ న రెండు
రాగి పాతలు లెకక్బెటిట్ 28 వారికి అపప్గించి “మీరు యెహోవాకు
పతిషట్ అయినవారు, పాతలు కూడా పతిషట్ అయినాయి. ఈ
వెండి బంగారాలు మీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా కోసం ఇచిచ్న
అరప్ణలు.

29 కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా ఆలయం
ఖజానా గదులోల్ యాజకుల, లేవీయుల, ఇశాయేలు పెదద్ల, పధానుల
సమకష్ంలోవాటి బరువు తూచి లెకక్ అపప్గించేదాకా వీటినిజాగతత్గా
ఉంచండి” అని వారితో చెపాప్ను. 30యాజకులు, లేవీయులు వాటి
లెకక్, బరువు సరిచూసుకుని, యెరూషలేములో ఉనన్ మన దేవుని
మందిరానికి తీసుకు వెళళ్డానికి ఆ వెండి బంగారు పాతలను, ఇతర
సామగిని తీసుకునాన్రు.

31మేముమొదటినెల 12వరోజుకుయెరూషలేముచేరుకోవాలని
అహవా నది దగగ్ర నుండి బయలుదేరాం. మా దేవుని హసత్ం
మాకు కావలిగా ఉండి, శతువుల బారి నుండి, దారిలో కాపు కాసి
ఉనన్వారి చేతిలో నుండి మమమ్లిన్ తపిప్ంచినందువలల్ 32 మేము
యెరూషలేముకు వచిచ్ మూడు రోజులు అకక్డ బస చేశాం.
33నాలుగో రోజు వెండి బంగారు పాతలను మన దేవుని మందిరంలో
యాజకు న ఊరియా కొడుకు మెరేమోతు కాటా వేశాడు. అతనితో
పాటు ఫీనెహాసు కొడుకు ఎలియాజరు, లేవీ గోతికు న యేషూవ
కొడుకు యోజాబాదు, బినూన్యి కొడుకు నోవదాయ్ కూడా అకక్డ
ఉనాన్రు.

34 తీసుకువచిచ్న సామగి లెకక్ పకారం, బరువు పకారం
అనిన్టినీ సరిచూసి వాటి మొతత్ం బరువు ఎంతో పుసత్కంలో
రాశారు. 35 చెరలోకి వెళిళ్న వారికి పుటిట్ చెర నుండి విడుద ,
తిరిగి వచిచ్న వారు ఇశాయేలు దేవునికి దహన బలులు అరిప్ంచారు.

* 8:27 8:27 7,000 తులాల 8.5 కిలోలు
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ఇశాయేలీయులందరి పకష్ంగా 12 ఎదుద్ లను, 96 పొటేట్ళళ్ను,
77 గొరెపిలల్లను అరిప్ంచారు. పాపపరిహారారథ్ బలి కోసం 12
మేకపోతులు తెచిచ్ అనిన్టినీ దహనబలిగాయెహోవాకు అరిప్ంచారు.
36 చకవరి ఇచిచ్న ఆజఞ్లు ఉనన్ దసాత్ వేజులను నది ఇవతల ఉనన్
రాజు సేనాధిపతులకు, అధికారులకు అపప్గించారు. అపుప్డు వారు
ఇశాయేలు పజలకు, దేవుని ఆలయం పనికి సహాయం చేశారు.

9
ఎజాపారిధ్ంచడం

1 ఈ విషయాలనీన్ ముగిసిన తరువాత పెదద్లు నా దగగ్రికి
వచిచ్ ఇలా చెపాప్రు. “ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు
అందరూ కనానీయుల, హితీత్యుల, పెరిజీజ్యుల, యెబూసీయుల,
అమోమ్నీయుల, మోయాబీయుల, ఐగుపీత్యుల, అమోరీయుల
జాతి పజల నుండి తమను తాము పతేయ్కపరుచుకోకుండా ఆ
జాతుల పజలు చేసుత్ నన్ అసహయ్కర న చెడడ్ పనులు వారు కూడా
చేసుత్ నాన్రు. 2 వారి ఆడపిలల్లను పెళిల్ చేసుకొంటునాన్రు, తమ
కూతుళళ్నివారికొడుకులకు ఇసుత్ నాన్రు. పతేయ్కజనంగాఉండాలిస్న
వీరు ఆ జాతుల పవిత న పజలతో కలిసిపోయారు. గా
ఈ తపుప్లు చేసుత్ నన్ వారిలో మన పెదద్లు, అధికారులు కూడా
పముఖంగా ఉనాన్రు.”

3 ఈ సంగతి విని నేను నిరాఘ్ ంతపోయాను. నా అంగీనీ,
దుపప్టినీ చింపుకుని, నా తల వెంటుకలు, గడడ్పు వెంటుకలు
పెరికి వేసుకుని కూరుచ్ండిపోయాను. 4 గతంలో చెర నుండి తిరిగి
వచిచ్నవారు జరిగించిన దోషాలు తెలిసిన ఇశాయేలీయులు, దేవుని
మాటకు భయపడే పజలు నా దగగ్రికి గుంపులుగా వచాచ్రు. నేను
అయోమయసిథ్తిలోసాయంతంబలిఅరిప్ంచేసమయందాకాఅలాగే
కూరుచ్ండి పోయాను. 5సాయంతం బలి అరిప్ంచే సమయానికి నేను
కృంగినసిథ్తినుంచితేరుకునిలేచాను. నాదుపప్టి,అంగీచిరిగిపోయి
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ఉనన్ సిథ్తిలోనే మోకరించి, నా దేవు న యెహోవా పు చేతులు
కెతిత్ ఇలా పారిధ్ంచాను, 6 “నా దేవా నా దేవా, నా ముఖం నీ పు
ఎతిత్ చూపలేక సిగుగ్ తో కృంగిపోయి ఉనాన్ను. మా దోషాలు మా
తలల కంటే గా పెరిగిపోయాయి,మానేరాలు ఆకాశమంత ఎతుత్ గా
పెరిగిపోయాయి.

7మాపూరీవ్కులతోమొదలు ఇపప్టివరకూ మేమంతాఘోర న
అపరాధాలు చేసూత్ వచాచ్ం. మేము చేసిన దోషాలను బటిట్ ఈ
రోజు ఉనన్టుట్ గా మేమూ, మా రాజులూ, యాజకులూ అనయ్దేశపు
రాజుల సావ్ధీనంలో,చావుకూ చెరకూ దోపిడీకీ గు ఉండడం వలన
ఎంతో అవమానభారంతో సిగుగ్ పడుతూ ఉనాన్ం. 8అయితే ఇపుప్డు
మా దేవు న యెహోవా మా కళళ్ను వెలిగించి, మా బానిసతవ్ం
నుండి మేము సేదదీరేలా, మాలో కొందరిని జీవించి ఉండేలా చేసి,
ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లం లో మేము సిథ్ర నివాసం ఏరప్రచుకొనేలా
కొంతవరకూమా విషయంలో దయ చూపించాడు. 9 నిజంగా మేము
దాసుల నపప్టికీ మా దేవుడి న నువువ్ మమమ్లిన్ ఆ దాసయ్ంలోనే
ఉండనియయ్లేదు. పరిష్యా దేశపు రాజుల ముందు మా పటల్ దయ
చూపించావు. మేము సేదదీరేలా మా దేవుని ఆలయం నిలబెటాట్ వు.
యూదాదేశంలోనియెరూషలేము పటట్ణంలోపా పోయినసథ్లాలను
తిరిగి బాగుచేయడానికి, మాకు ఒక ఆశయం కలిప్ంచడానికి నీ కృప
అనుగహించావు. 10మాదేవా, ఇంత కనికరంపొందినమేము ఇంకేం
చెపప్గలం? నీ దాసు న పవకల దావ్రా నువువ్ మాకిచిచ్న ఆజఞ్లను
అనుసరించలేకపోయాం.

11 పవకలు మాతో చెబుతూనే వచాచ్రు-మీరు
సవ్తంతించుకోబోయే దేశం అకక్డి పజల హేయ కృతాయ్లతో,
మలినకారాయ్లతో అపవితం అయిపోయింది. వారు చేసిన
అసహయ్ న పనులు దేశం నాలుగు దికుక్లకు వాయ్పించాయి.
12 అందువలల్ మీరు మీ కూతుళళ్ను వారి కొడుకులకు, వారి
కూతుళళ్ను మీ కొడుకులకు ఇచిచ్ పుచుచ్కోకండి. వాళల్కు మం,
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సుఖ సౌఖాయ్లు కలగాలని ఎనన్డూ కోరుకోవదుద్ . ఇలా చేసినటెతే
మీరు సిథ్రంగా నిలిచి, ఆ దేశ సుఖాలు అనుభవించి, మీ పిలల్లకు
శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే వారసతవ్ం అపప్గిసాత్ రు.

13 మా చెడడ్ పనులు, ఘోర న అపరాధం కారణంగా ఈ
బాధలనీన్ మా కి వచాచ్యి. మా దేవుడ న నువువ్ మా దోషాలకు
రావలసిన శికష్ను తగిగ్ంచి మాకు ఈ విధంగా విడుదల కలిగించావు.
14అయితే మేము నీ ఆజఞ్లు అతికమించి అసహయ్కర న పనులు
చేసే ఈ పజలతో సాంగతయ్ం చేసినపుప్డు, తపిప్ంచుకొనే మారగ్ం
లేని విధంగా మాలో ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా అందరినీ నాశనం
చెయాయ్లనన్ంత కోపం నీకు వసుత్ ంది గదా. 15యెహోవా, ఇశాయేలు
దేవా, నువువ్ నీతిపరుడివి. కాబటిట్ ఈనాటి వరకూ మిగిలిన మేము
కొదిద్మందిమే. ఇదిగో,మేమునీసనిన్ధిలోఅపరాధులం. నీసనిన్ధిలో
నిలబడడానికి ఎవవ్రికీ అరహ్త లేదు.”

10
పజలు పాపాలను ఒపుప్కొని ఎజాకు విధేయులయాయ్రు

1 ఎజా దేవుని మందిరం ముందు సాషాట్ ంగపడి విలపిసూత్ , పాపం
ఒపుప్కొంటూ పారథ్న చేసూత్ ఉనన్పుప్డు, ఇశాయేలు పురుషులు,
సీలు, పినన్లూ గుంపులు గుంపులుగా అతని దగగ్రికి వచిచ్ గటిట్గా
రోదించారు. 2అపుప్డు ఏలాము మనుమడు, యెహీయేలు కొడుకు
షెకనాయ్ ఎజాతో ఇలా అనాన్డు. “మేము దేశంలో ఉనన్ పరాయి
దేశపు సీలను పెళిల్ చేసుకోవడం దావ్రా మా దేవుని దృషిట్కి పాపం
చేశాం. అయితే ఈ విషయంలో ఇశాయేలీయులు తమ పవరన
మారుచ్కొంటారనన్ నిరీకష్ణ ఉంది. 3 ఈ పని ధరమ్శాస నియమం
పకారం జరిగేలా నాయకుడ న నువువ్, దేవుడంటే భయపడేవారూ
చెబుతునన్టుట్ మేము పెళిల్ చేసుకొనన్ భారయ్లను, వారికి పుటిట్న
పిలల్లను విడిచిపెటిట్ , పంపివేసాత్ మని మన దేవుని పేరట ఒటుట్
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పెటుట్ కుంటాం. 4ఈపనినీచేతులోల్ నే ఉంది. నువువ్ రయ్ంగాఈపని
మొదలు పెటుట్ . మేమంతా నీతోనే ఉంటాం.” 5 ఎజా లేచి, ముఖయ్
యాజకులు, లేవీయులు, ఇశాయేలీయులంతా ఆ మాట పకారమే
నడుచుకొంటామని వారి చేత పమాణం చేయించాడు. వారంతా
పమాణం చేసిన తరువాత, 6 ఎజా దేవుని మందిరం ఎదుట నుండి
లేచి, ఎలాయ్షీబు కొడుకు యోహానాను గదిలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ
అతడు చెరకు లో న వారి అపరాధాలను బటిట్ రోదిసూత్ , భోజనం
చేయకుండా, నీళ ళ్ తాగకుండా ఉండిపోయాడు.

7 చెరనుండి తిరిగి వచిచ్న వారంతా యెరూషలేములో తపప్క
సమకూడాలని యూదా దేశమంతటా, యెరూషలేము పటట్ణంలో
దండోరా వేశారు. 8 పధానులు, పెదద్లు నిరణ్యించినటుట్ గా మూడు
రోజులోల్ గా ఎవ నా రాకపోతే వారి ఆసుత్ లు జపు చేసి, వాటిని
దేవుని మందిరపు ఆసిత్గా పకటించాలని, వాళళ్ను సమాజం నుండి
బహిషక్రించాలని తీరామ్నం చేశారు. 9యూదా, బెనాయ్మీను గోతాల
వారంతా మూడు రోజులోల్ గా యెరూషలేము చేరుకునాన్రు. తొమిమ్దో
నెల 20 వ రోజున పజలంతా దేవుని మందిరం వీధిలో వరష్ంలో
తడుసూత్ కూరుచ్నాన్రు. జరగబోయేది తలంచుకుని భయంతో
వణికిపోతునాన్రు. 10అపుప్డుయాజకు న ఎజా లేచివారితో ఇలా
అనాన్డు. “మీరు ఆజఞ్ను అతికమించి పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్
చేసుకుని మన జాతి పాపానిన్ ఇంకా అధికం చేశారు. 11 కాబటిట్
ఇపుప్డు మీ తండుల దేవు న యెహోవా ముందు మీ పాపాలను
ఒపుప్కుని, ఆయనకు నచేచ్ విధంగా పవరించడానికి సిదధ్పడి,
పరాయి దేశపు సీలను విడిచిపెటిట్ మిమమ్లిన్ మీరు పతేయ్కపరచుకుని
ఉండండి.”

12 అపుప్డు అకక్డ సమకూడిన వారంతా బిగగ్రగా ఇలా
అనాన్రు. “నువువ్ చెపిప్నటుట్ గా మేము తపప్కుండా చేయవలసి
ఉంది. 13 అయితే ఇకక్డ జనసమూహం ఎకుక్వగా ఉంది.
ఇపుప్డు విపరీతంగా వరష్ం కురుసుత్ నన్ందువలల్ మేము బయట



ఎజా 10:14 xxvi ఎజా 10:22

నిలబడలేకపోతునాన్ం. ఈ పని ఒకటి రెండు రోజులోల్ జరిగేది
కాదు. ఈ విషయంలోమాలో చాలామందిమి పాపం చేశాం. కాబటిట్
అనిన్ సమాజాలోల్ ని పెదద్లందరికీ ఈ పని కేటాయించండి. 14మన
పటట్ణాలోల్ ఎవరెవరు పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ చేసుకొనాన్రో
వాళళ్ంతా గడువులోగా రావాలి. ఈ విషయంలో మా దేవునికి
వచిచ్న తీవ న కోపం తొలగిపోయేలా పతి పటట్ణాలోల్ ని పెదద్లు,
నాయ్యాధిపతులు వాళళ్తో ఉండాలి.”

15 ఈ పని జరిగించడానికి అశాహేలు కొడుకు యోనాతాను,
తికావ్ కొడుకు యహజాయ్,వాళల్కు సహాయకులుగా మెషులాల్ ము, లేవీ
గోతికుడు షబెబ్ లను నియమించారు. 16 చెరనుంచి వచిచ్నవారు
ఆ కమం పకారం చేశారు. యాజకు న ఎజా పెదద్లోల్ కొందరు
పధానులును వారి తండుల ఇంటి పేరల్ పకారం ఎనున్కునాన్డు.
పదవ నెల మొదటి రోజున ఈ విషయానిన్ గూరిచ్ పరిశీలించడం
మొదలుపెటాట్ రు. 17మొదటినెలమొదటిరోజునాటికిపరాయిదేశపు
సీలను పెళిల్ చేసికొనన్ వారందరి వయ్వహారం పరిషాక్రం చేశారు.

దోషులు
18 యాజకుల వంశంలో పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ చేసుకొనన్

వారు ఎవరంటే, యోజాదాకు కొడుకు యేషూవ వంశంలో, అతని
సహోదరులోల్ మయశేయా, ఎలీయెజెరు, యారీబు, గెదలాయ్.
19 వీరు తమ తమ భారయ్లను పంపివేసాత్ మని పమాణం చేశారు.
వారు అపరాధులు కావడంవలల్ తమ అపరాధం విషయంలో
మందలోనుండి ఒక పొటేట్లును సమరిప్ంచారు.

20ఇమేమ్రు వంశంలోహనానీ, జెబదాయ్.
21 హారీం వంశంలో మయశేయా, ఏలీయా, షెమయా,

యెహీయేలు, ఉజిజ్యా.
22 పషూరు వంశంలో ఎలోయ్ యే , మయశేయా, ఇషామ్యేలు,

నెతనేలు,యోజాబాదు, ఎలాయ్శా.
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23 లేవీ గోతం నుండి యోజాబాదు, షిమీ కెలిథా అనే పేరునన్
కెలాయా, పెతహయా,యూదా, ఎలీయెజెరు.

24గాయక బృందానికి చెందిన ఎలాయ్షీబు, దావ్రపాలకుల నుండి
షలూల్ ము, తెలెము,ఊరి అనేవాళ ళ్.

25 ఇశాయేలీయులోల్ పరోషు వంశం నుండి రమాయ్, యిజీజ్యా,
మలీక్యా,మీయామిను, ఎలియేజరు,మలీక్యా, బెనాయా.

26 ఏలాము వంశంలో మతత్నాయ్, జెకరాయ్, యెహీయేలు, అబీద్ ,
యెరేమోతు, ఏలీయా.

27 జతూత్ వంశంలో ఎలోయ్యే , ఎలాయ్షీబు, మతత్నాయ్,
యెరేమోతు,జాబాదు, అజీజా.

28బే వంశంలోయెహోహానాను,హననాయ్, జబబ్యి, అతాల్ యి.
29బానీ వంశంలోమెషులాల్ ము,మలూల్ కు, అదాయా,యాషూబు,

షెయాలు,రామోతు.
30 పహతోమ్యాబు వంశంలో అదాన్, కెలాలు, బెనాయా,

మయశేయా,మతత్నాయ్, బెసలేలు, బినూన్యి,మనషేష్ .
31 హారిము వంశంలో ఎలీయెజెరు, ఇషీష్యా, మలీక్యా,

షెమయా.
32 షిమోయ్ను, బెనాయ్మీను, మలూల్ కు, షెమరాయ్, 33 హాషుము

వంశంలో మతెత్ ,మతత్తాత్ ,జాబాదు, ఎలీపేలెటు,యెరే ,మనషేష్ ,
షిమీ.

34బానీ వంశంలోమయ , అమాము,ఊయేలు.
35బెనాయా, బేదాయ్, కెలూహ .
36వనాయ్,మెరేమోతు, ఎలాయ్షీబు.
37మతత్నాయ్,మతెత్ ,యహశావు.
38బానీ, బినూన్యి, షిమీ.
39షిలెమాయ్,నాతాను, అదాయా.
40మకన్దబ్యి,షా ,షారాయి.
41అజరేలు, షెలెమాయ్, షెమరాయ్.
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42షలూల్ ము, అమరాయ్,యోసేపు.
43 నెబో వంశానికి చెందిన యెహీయేలు, మతిత్తాయ్, జాబాదు,

జెబీనా,యదద్యి,యోవేలు, బెనాయాఅనేవాళ ళ్.
44 వీరంతా పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు. ఈ

సీలలో కొందరు పిలల్లను కూడా కనాన్రు. వీరంతా పరాయి దేశపు
సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు.*

* 10:44 10:44 వీరంతా పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు, వారిని వారి
పిలల్లతో దూరముగా ఉంచారు
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