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నాయ్యాధిపతులు
గంథకర
నాయ్యాధిపతులు వాచకంలో ఈ పుసత్కం ఎవరు రాశారనన్

ఆధారాలు కనిపించవు. అయితే యూదుల సంపదాయ గాథలను
బటిట్ సమూయేలు పవక రాశాడని తెలుసుత్ నన్ది. సమూయేలు
చివరి నాయ్యాధిపతి. నాయ్యాధిపతులు గంథకర రాజరిక వయ్వసథ్
ఆరంభ దినాలోల్ జీవించిన విషయం సప్షట్మే. “ఆ దినములలో
ఇశాయేలుకు రాజు లేడు” (నాయ్యాధి 17:6; 18:1; 19:1;
21:25) అనే మాటలు పదే పదే రావడం ఈ గంథరచన జరిగిన
కాలానికీ ఈ గంథంలో ఉనన్ పరిసిథ్తులకూ ఉనన్ తేడాను గురుతు
చేసుత్ నాన్యి. “నాయ్యాధిపతులు” అంటే “రకష్కులు” అని అరధ్ం.
నాయ్యాధిపతులు అంటే సూథ్ లంగా ఇశాయేల్జాతినివిదేశీ శతువుల
నుండి విడిపించిన వారు. వీరు కొంతమం నా పాలకులుగా
వివాదాలు పరిషక్రించిన వారుగా వయ్వహరించారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1550 - 1025
మధయ్కాలం. బహ శా దావీదు పరిపాలన కాలంలో గంథ రచన

జరిగింది అని చెపప్వచుచ్. మానవ పరంగా ఈ గంథరచన
వెనుక ఉనన్ ఉదేద్శం యెహోషువా మరణ సమయం నుండి నెలకొని
ఉనన్ అసత్వయ్సథ్ న పదద్తులు కనాన్ రాజరిక వయ్వసథ్ మెరుగని
నిరూపించడమే.

సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజలు, భవిషయ్తులో చదివేవారంతా.

పయోజనం
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కనాను దేశంసావ్ధీనకాలం నుండి ఇశాయేల్మొదటిరాజువరకు
ఆజాతిచరితను ఆవిషక్రించడం. కేవలంఉనన్దునన్టుట్ గా చరితను
తెలియజెపప్డం కాదు గానీ నాయ్యాధిపతుల కాలంలో దేవజాఞ్ న
దృషిట్ని (24:14-28; 2:6-13) గంథసత్ం చేయడంఈగంథంఉదేశం.
యెహోవా తాను అబాహాముకు చేసిన నిబంధనకు ఏ విధంగా
నమమ్కంగా ఉనాన్డో తెలియజేయడం, పజలు ఆ నిబంధనను వముమ్
చేసినపప్టికీయెహోవామాతం తన నిబంధనకు కటుట్ బడి ఉంటాడని
చెపప్డం గంథం ఉదేద్శం. పతి తరంలోనూ దేవుడు దురామ్రగ్ంలో
పోరాడేందుకు ఎవరో ఒకరిని (ఆది 3:15) లేపుతునన్టట్యితే
అపప్టికి పూ రి అయిన తరాలెనోన్ నాయ్యాధిపతుల సంఖయ్ కూడా
అనిన్ ఉండాలి.

ముఖాయ్ంశం
థిలయ్ం, విడుదల.

విభాగాలు
1. నాయ్యాధిపతుల కాలంలో ఇశాయేల్ పజల సిథ్తిగతులు —
1:1-3:6

2. ఇశాయేల్నాయ్యాధిపతులు— 3:7-16:31
3. ఇశాయేలీయులపాపాలను పదరిశ్ంచే సంఘటనలు— 17:1-
21:25

ఇశాయేలీయులు కనానీయులతోయుదధ్ం
1:11-15;యెహో 15:15-19

1 యెహోషువ చనిపోయిన తరువాత ఇశాయేలీయులు
కనానీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి తమలో ఎవరు ముందుగా
వాళళ్ మీదికి వెళాళ్లోయెహోవా తమకు తెలపాలని పారథ్న చేశారు.
2 యెహోవా “ఆ దేశానిన్ యూదాజాతి వారికి ఇచాచ్ను, వాళేళ్
ముందు వెళాళ్లి” అని చెపాప్డు. 3అపుప్డు యూదా జాతి వాళ ళ్
తమ సహోదరు న షిమోయ్ను జాతివారితో “మనం కనానీయులతో
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యుదధ్ం చెయయ్డానికి మా వాటా భూమిలోకి మాతో కలిసి రండి,
మేము కూడా మీతో కలిసి మీ వాటా భూమిలోకి వసాత్ ం” అని
చెపాప్రు. షిమోయ్నీయులు వాళళ్తో కలిసి వెళాళ్రు.

4 కనానీయుల మీదికి యూదావారు యుదాధ్ నికి వెళిళ్నపుప్డు
యెహోవా కనానీయులను, పెరిజీజ్యులను వారికి అపప్గించాడు
గనుక వాళ ళ్ బెజెకు పాంతంలో పదివేలమందిని హతం చేశారు.
5వాళ ళ్ బెజెకు దగగ్ర అదోనీరాజుబెజెకును చూసి అతనితోయుదధ్ం
చేసి కనానీయులను,పెరిజీజ్యులను,హతంచేశారు. 6అదోనీబెజెకు
పారిపోయినపుప్డు వాళ ళ్ అతణిణ్ తరిమి పటుట్ కుని అతని కాళ ళ్
చేతుల బొటన వేళ ళ్ కోసేశారు 7 అపుప్డు అదోనీ బెజెకు “ఇలా
కాళల్ , చేతులబొటన వేళ ళ్ కోసిన డె మందిరాజులునాభోజనపు
బలల్ కింద ముకక్లు ఏరుకోనేవాళ ళ్. నేను చేసినదానికి దేవుడు
నాకు పతిఫలమిచాచ్డు” అనాన్డు. వాళ ళ్ అతణిణ్ యెరూషలేముకు
తీసుకొచాచ్రు. అతడు అకక్డ చనిపోయాడు.

8 యూదావంశం వారు యెరూషలేము కూడా యుదధ్ం చేసి
దానిన్ పటుట్ కుని కొలల్గొటిట్ ఆ పటట్ణానిన్ కాలిచ్వేశారు. 9 తరువాత
యూదావంశంవారు అరణయ్పాంతాలోల్ , ద ణదేశంలోలోయలోఉనన్
కనానీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెళాళ్రు. 10 ఇంకా యూదా
వంశం వారు హెబోనులో ఉనన్ కనానీయుల మీదికి వెళిల్, షేషయిని,
అహీమానుని, తలమ్యిని హతం చేశారు. 11 వారు హెబోనులొ
ఉండిదెబీరులోనివాసంఉంటునన్వాళళ్మీదికియుదాధ్ నికి వెళాళ్రు.
హెబోనుకు అంతకుముందు పేరు కిరయ్తరాబ్. అకక్డ షేషయి,
ఆహీమాను, తలమ్యి అనే వాళళ్ని హతమారాచ్రు. అకక్డినుండి
వారు దెబీరులో కాపురం ఉంటునన్వారిని హతమారాచ్రు. దెబీరును
పూరవ్ం కిరయ్త్ సేఫెరు అనే వారు.

12 “కిరయ్త్ సేఫెరును కొలల్గొటిట్న వాడికి నా కుమారె అకాస్ను ఇచిచ్
పెళిల్ చేసాత్ ను” అని కాలేబు పకటించినపుప్డు 13 కాలేబు తముమ్డు
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కనజు కొడుకు ఒతీన్యేలు దానిన్ పటుట్ కునాన్డు గనుక కాలేబు తన
కుమారె అకాస్ను అతనికి ఇచిచ్ పెళిల్ చేసాడు. 14 ఆమె తన
భర ఇంటికి వచాచ్క తన తండిని కొంత పొలం అడగమని అతణిణ్
పేరేపించింది. ఆమె గాడిద దిగినపుప్డు కాలేబు “నీకేం కావాలి?”
అని అడిగాడు. 15 అందుకు ఆమె “నాకు దీవెన ఇవువ్. నాకు
ద ణ భూమి ఇచాచ్వు, నీటి మడుగులు కూడా నాకు ఇవువ్” అంది.
అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులు, పలల్పు మడుగులు
ఇచాచ్డు.

16మోషేమామఅయినకేయినువారసులుయూదావంశంవారితో
కలిసి ఖరూజ్ రచెటల్ పటట్ణంలోనుంచి* అరాదుకు ద ణం పు ఉనన్
యూదా అరణాయ్నికి వెళిల్ అకక్డ ఆ జనంతో కలిసి నివసించారు.
17 యూదావంశం వారు తమ సహోదరు న షిమోయ్నీయులతో
కలిసి వెళిల్ జెఫతులో ఉంటునన్ కనానీయులను హతం చేసి ఆ
పటట్ణానిన్ నాశనం చేసి, ఆ పటట్ణానికి హోరామ్† అనే పేరు పెటాట్ రు.
18యూదావంశంవారుగాజాను,దానిపాంతానిన్,అషెక్లోనునుదాని
పాంతానిన్, ఎకోనును దానిపాంతానిన్ ఆకమించారు.

19 యెహోవా యూదావంశం వారికి తోడుగా ఉనాన్డు కనుక
వాళ ళ్ కొండ పాంతాలను సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. అయితే దాన
పాంతాలోల్ ఉంటునన్వాళల్కు ఇనుప రథాలు ఉనన్ కారణంగావాళళ్ను
తరిమివేయలేక పోయారు. 20 మోషే మాట పకారం హెబోనును
కాలేబుకు ఇచిచ్నపుప్డు, అతడు ముగుగ్ రు అనాకు వంశీకులను
అకక్డనుంచి పారదోలి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. 21 కాని,
బెనాయ్మీనీయులు యెరూషలేములో ఉంటునన్ యెబూసీయులను
వెళల్గొటట్లేదు. యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో నేటివరకూ
యెరూషలేములో కలిసి నివసిసుత్ నాన్రు.

22 యోసేపు సంతతివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా
వాళల్కు తోడుగా ఉనాన్డు. 23 పూరవ్కాలంలో లూజు అనే

* 1:16 1:16 ఖరూజ్ రచెటల్ పటట్ణంలోనుంచియెరికో పటట్ణం † 1:17 1:17హోరామ్
నాశనం
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పేరుగల బేతేలును వేగు చూడడానికియోసేపు గోతికులు దూతలను
పంపినపుప్డు 24 ఆ గూఢచారులు, ఆ పటట్ణంలోనుంచి ఒకడు
రావడం చూసి “దయచేసి ఈ పటట్ణంలోకి వెళేళ్ దారి మాకు
చూపిసేత్ మేము నీకు ఉపకారం చేసాత్ ం” అని చెపాప్రు. 25 అతడు
ఆ పటట్ణంలోకి వెళేళ్ దారి వాళల్కు చూపించినపుప్డు, వాళ ళ్ ఆ
పటట్ణంలోని వారిని కతిత్వాత హతం చేశారు. అయితే, ఆ వయ్కిని,
అతని కుటుంబంలోనివాళళ్ందరినీ వదిలేశారు.

26ఆవయ్కి,హితీత్యదేశానికివెళిల్ ఒకపటట్ణం కటిట్ంచిదానికిలూజు
అనే పేరు పెటాట్ డు. ఈరోజు వరకూ దాని పేరు అదే.

27 మనషెష్ గోతంవారు బేతెష్యానును, తయినాకును, దోరును,
ఇబెల్యామును, మెగిదోద్ పటట్ణాలను, వాటి పలెల్లను వశం
చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే కనానీయులు ఆ పదేశంలోనే ఉండాలని
తెగించి పోరాడారు. 28 ఇశాయేలీయులు బలం పుంజుకునన్
తరువాత కనానీయులతో వెటిట్పనులు చేయించుకునాన్రు గాని
వాళళ్నుపూరిగా వెళళ్గొటట్లేదు.

29 ఎఫాయిమీయులు గెజెరులో ఉనన్ కనానీయులను
వెళల్గొటట్లేదు. గెజెరులోకనానీయులువాళళ్మధేయ్నివాసంఉనాన్రు.

30 జెబూలూనీయులు కితోనులో ఉనన్వాళళ్ను, నహలోలు
నివాసులను వెళల్గొటట్ లేదు. కనానీయులు వారి మధేయ్ ఉంటూ
వాళల్కు వెటిట్పనులు చేసేవాళ ళ్గా ఉనాన్రు.

31ఆషేరీయులు అకోక్లోఉనన్వాళళ్ను, సీదోనులోఉనన్వాళళ్ను,
అహాల్ బు వారిని, అకీజ్బు వారిని, హెలాబ్వారిని, అఫెకు వారిని,
రెహోబువారిని, 32ఆపదేశంలోఉనన్ కనానీయులను వెళల్గొటట్కుండా
వాళళ్ మధయ్నే నివాసం ఉండనిచాచ్రు. నఫాత్ లీయులు బేతెష్మెషు
వారిని బేతనాతు వారిని వెళల్గొటట్ లేదు, 33బేతెష్మెషులో ఉనన్ వాళళ్
చేత, బేతనాతులో ఉనన్వాళళ్ చేత వెటిట్ పనులు చేయించుకునాన్రు.
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34 అమోరీయులు దానీయులను దాన పాంతానికి
రానివవ్కుండా కొండ పదేశానికి వెళళ్గొటాట్ రు. 35 అమోరీయులు
హెరేసు కొండలోఅయాయ్లోనులో,షయలీబ్ములోనివాసంఉండాలని
గటిట్ పటుట్ పటిట్నపుప్డుయోసేపుగోతికులు బలవంతులు గనుకవాళళ్
చేత వెటిట్పనులు చేయించుకునాన్రు. 36 అమోరీయుల సరిహదుద్
అకబీబ్ముమొదలుకుని హసెస్లా వరకూ వాయ్పించింది.

2
బోకీములోయెహోవాదూత
2:6-9;యెహో 24:29-31

1యెహోవా దూత గిలాగ్ లు నుంచి బయలుదేరి బోకీముకు వచిచ్
ఇలా అనాన్డు “నేను మిమమ్లిన్ ఐగుపులో నుంచి రపిప్ంచి, మీ
పితరులకు పమాణంచేసినదేశానికిమిమమ్లిన్ చేరాచ్ను. మీతోచేసిన
నిబంధన నేనెపుప్డూ నిరరధ్కం చేయను. 2మీరు ఈ దేశవాసులతో
సంధి చేసుకోకూడదని, వాళళ్ బలిపీఠాలు విరుగగొటాట్ లని ఆజఞ్
ఇచాచ్ను గాని మీరు నా మాట వినలేదు. 3 మీరు చేసిందేమిటి?
కాబటిట్ నేను మీ ముంగిటోల్ నుంచి వాళళ్ని వెళల్గొటట్ను. వాళ ళ్ మీ
పకక్లో బలేల్లుగా ఉంటారు. వాళళ్ దేవుళ ళ్ మీకు ఉరిగా ఉంటారని
చెపునాన్ను.”

4 యెహోవా దూత ఇశాయేలీయులందరితో ఈ మాటలు
చెపిప్నపుప్డు 5 పజలు బిగగ్రగా ఏడాచ్రు. కాబటిట్ ఆ చోటికి
బోకీము* అని పేరు పెటాట్ రు. అకక్డ వాళ ళ్ యెహోవాకు హోమబలి
అరిప్ంచారు.

ఇశాయేలీయులు అవిధేయత
6 యెహోషువ పజలను అకక్డ నుంచి సాగనంపినపుప్డు

ఇశాయేలీయులు ఆ పదేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వాళళ్కు
కేటాయించిన సథ్లాలకు వెళాల్ రు.
* 2:5 2:5బోకీము ఏడేచ్వాళ ళ్
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7 యెహోషువ బతికిన కాలమంతటిలోనూ, యెహోషువ
తరువాత కాలంలోనూ ఇంకా బతికి ఉండి ఇశాయేలీయుల కోసం
యెహోవా చేసిన కారాయ్లనిన్టిని చూసిన పెదద్ల రోజులోల్ నూ పజలు
యెహోవాను సేవిసూత్ ఉనాన్రు. 8 నూను కుమారుడు, యెహోవా
దాసుడు అయిన యెహోషువ నూట పది సంవతస్రాల వయసుస్లో
చనిపోయినపుప్డు అతనికి సావ్సథ్ ంగా వచిచ్న పదేశం సరిహదుద్ లో
ఉనన్ తిమన్తెస్రహ లో పజలు అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. 9 అది
ఎఫాయిమీయుల ఎడారిలో గాయషు కొండకు ఉతత్రం దికుక్న
ఉంది.

10 ఆ తరం వారంతా తమ తమ పితరుల దగగ్రికి చేరారు.
వారి తరువాత యెహోవానుగాని, ఆయన ఇశాయేలీయుల కోసం
చేసిన కారాయ్లను గాని తెలియని తరం ఒకటి మొదలయియ్ంది.
11 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్లో పాపం చేసి, బయలు
దేవుళళ్ను పూజించారు. 12 ఐగుపుదేశంలో నుంచి వాళళ్ను
రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవు న యెహోవాను విడిచిపెటిట్ ఇతర
దేవుళళ్ను అనుసరించి, వాళళ్ చుటూట్ ఉండే ఆ పజల దేవుళళ్కు
సాగిలపడి, యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారు. 13వాళ ళ్ యెహోవాను
విడిచిపెటిట్ బయలును అషారోతు దేవతనుపూజించారు.

14 కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద రాజుకుంది.
ఆయన వారిని దోపిడీగాళళ్కు అపప్గించాడు. వాళ ళ్
ఇశాయేలీయులను దోచుకునాన్రు. తమ చుటూట్ ఉనన్ శతువుల
చేతికి ఆయన వారిని అపప్గించాడు కాబటిట్ వారు తమ శతువులను
ఎదిరించలేకపోయారు. 15 వారు యుదాధ్ నికి ఎటు వెళిళ్నా సరే,
ఆయన పమాణపూరవ్కంగా చెపిప్నటుట్ గానే వారు ఓడిపోయేలా
యెహోవా హసత్ం వారికీ విరోధంగా ఉంది. వాళల్కు ఘోర బాధ
కలిగింది.

నాయ్యాధిపతులను లేపడం
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16 అటు తరువాత యెహోవా వాళళ్ కోసం నాయ్యాధిపతులను
పుటిట్ంచాడు. దోచుకొనేవాళళ్ చేతిలో నుంచి వీళ ళ్
ఇశాయేలీయులను ర ంచారు. అయినా ఇసాయేల్ పజ ఆ
నాయ్యాధిపతుల మాట వినలేదు. 17 వాళళ్ పితరులు యెహోవా
ఆజఞ్లు అనుసరించి నడిచిన మారగ్ం నుంచి వీళ ళ్ తవ్రగా
తొలగిపోయి, వయ్భిచారంతో సమానంగా ఇతర దేవుళళ్కు తమను
తాము అపప్గించుకునిపూజించారు. తమ పితరులు దేవుని ఆజఞ్లు
అనుసరించినటుట్ వాళ ళ్ అనుసరించలేదు.

18వారి శతువులు వారిని బాధించగా, ఆ మూలుగులు యెహోవా
విని,జాలిపడి,వారికోసంనాయ్యాధిపతులనుపుటిట్ంచాడు. ఆయన
ఆ నాయ్యాధిపతులకు తో ఉండి, ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి బతికిన
కాలమంతా వాళళ్ శతువుల చేతిలో నుంచి ఇశాయేలీయులను
ర ంచాడు. 19 ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి చనిపోయినపుప్డెలాల్ వాళ ళ్
వెనకుక్ తిరిగి ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరిసూత్ , పూజిసూత్ , వాటికి
సాగిలపడుతూ ఉండేవారు. వారు అలా తమ కియలోల్ గాని, తమ
మూరఖ్ పవరనలోగానిదేనినీవిడిచిపెటట్కుండావాళళ్పూరివ్కుల కంటే
ఇంకా భషుట్ పోయారు.

20కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద రగిలినపుప్డు
ఆయన ఇలా అనాన్డు “ఈ పజలు తమ పితరులతో నేను ఏరాప్టు
చేసిన వాగాద్ నంలోని షరతులు మీరి, నా మాట వినలేదు గనక,
21 నేను నియమించిన షరతులు అనుసరించి వాళళ్ పితరులు
నడిచినటుట్ వీళ ళ్ కూడా యెహోవా షరతులు అనుసరించి
నడుసాత్ రో లేదో ఆ జాతుల వలన ఇశాయేలీయులను పరీ ంఛి
చూసాత్ ను. 22అందుకనియెహోషువ చనిపోయిన కాలంలోమిగిలిన
శతుజాతులోల్ ఏ జనాంగానీన్ వాళళ్ దగగ్ర నుంచి నేను వెళల్గొటట్ను.”
23 ఈ కారణంగానే యెహోవా ఆ జనాంగానిన్ యెహోషువ చేతికి
అపప్గించకుండా, వెంటనే వెళల్గొటట్కుండావాళళ్ను ఉండనిచాచ్డు.
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3
1 ఇశాయేలీయులకు కనానీయులకు జరిగిన యుదాధ్ ల గురించి

తెలియనిఇశాయేలావ్ళళ్ందరినీ పరీకష్కు గురి చెయయ్డానికియెహోవా
ఈ శతు జాతులను అకక్డే ఉంచాడు 2 ఇశాయేలీయులోల్ కొతత్ తరం
వాళల్కుయుదధ్ం నేరిప్ంచడానికియెహోవాఉండనిచిచ్నజాతులు ఇవి:
3 ఫిలిషీయుల ఐదుగురు నాయకుల జాతులు, కనానీయులందరూ,
సీదోనీయులు, బయలెహ్రోమ్ను నుంచి హమాతునకు వెళేళ్ మారగ్ం
వరకూ లెబానోను కొండలో ఉండే హివీవ్యులు. 4యెహోవామోషే
దావ్రా వాళళ్ తండులకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు వాళ ళ్ అనుసరిసాత్ రో లేదో
తెలుసుకోవాలని ఇశాయేలీయులను పరీ ంచడానికి ఈ జాతులను
ఆయన ఉండనిచాచ్డు.

5 కాబటిట్ కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు,
6 పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు, ఎబూసీయుల మధయ్
ఇశాయేలీయులునివాసంచేసూత్ వాళళ్ కూతుళళ్నుపెళిల్చేసుకుంటూ,
వాళళ్ కొడుకులకు తమ కూతుళళ్ను ఇసూత్ , వాళళ్ దేవుళళ్ను
పూజిసూత్ వచాచ్రు.

ఒతీన్యేలు
7 ఆ విధంగా ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులుగా

కనబడి, తమ దేవు న యెహోవాను మరచి, బయలుదేవుళళ్ను,
అషేరా విగహాలనుపూజించారు.

8ఫలితంగాయెహోవాకోపంఇశాయేలీయులమీదమండినపుప్డు
ఆయన ఆరాము నహరాయిము రా న కూషనిషాతాయిము కు
బానిసలుగా ఉండడానికి వాళళ్ను అమిమ్ వేశాడు. ఇశాయేలీయులు
ఎనిమిది సంవతస్రాలు కూషనిషాతాయిముకు బానిసలుగా
ఉనాన్రు. 9 ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు మొరపెటట్గా యెహోవా
కాలేబు తముమ్ న కనజు కొడుకు ఒతీన్యేలును ఇశాయేలీయుల
కోసం నియమించి వాళళ్ను కాపాడాడు. 10యెహోవా ఆతమ్ అతని
మీదికి వచాచ్డు. అతడు ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా
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ఉండి యుదాధ్ నికి బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము
రా న కూషనిషాతాయిమును అతని చేతికి అపప్గించాడు. అతడు
కూషనిషాతాయిమును జయించాడు. 11 ఆ తరువాత నల
సంవతస్రాలు దేశం పశాంతంగా ఉంది. ఆ తరువాత కనజు కొడుకు
ఒతీన్యేలు చనిపోయాడు.

యెహ దు
12 ఇశాయేలీయులు మళీళ్ యెహోవా దృషిట్కి దోషులయాయ్రు.

వాళ ళ్ యెహోవా దృషిట్కి దోషు న కారణంగా యెహోవా
ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి మోయాబు రా న
ఎగోల్నును బలపరిచాడు. 13 అతడు అమోమ్నీయులను
అమాలేకీయులను సమకూరుచ్కుని వెళిల్ ఇశాయేలీయులను ఓడించి
ఖరూజ్ రచెటల్ పటట్ణానిన్సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. 14ఇశాయేలీయులు
పదెద్నిమిది సంవతస్రాలుమోయాబు రాజుకు బానిసలుగా ఉనాన్రు.

15 ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు మొరపెటిట్నపుప్డు
బెనాయ్మీనీయు న గెరా కొడుకు ఏహ దు అనే నాయ్యాధిపతిని
వాళళ్ కోసం యెహోవా నియమించాడు. అతడు ఎడమచేతి వాటం
గలవాడు. అతనిచేతఇశాయేలీయులుమోయాబురా నఎగోల్నుకు
కపప్ంపంపినపుప్డు 16ఏహ దుమూరెడుపొడవుఉనన్ రెండంచుల
కతిత్ని చేయించుకుని, తన వసంలో తన కుడి తొడమీద 17 దానిన్
కటుట్ కుని, ఆ కపప్ం మోయాబు రా న ఎగోల్ను దగగ్రికి తెచాచ్డు. ఈ
ఎగోల్ను చాలాలావుగాఉండేవాడు.

18 ఏహ దు ఆ కపప్ం తెచిచ్ ఇచిచ్న తరువాత కపప్ం మోసిన
మనుషులను పంపివేసి 19గిలాగ్ లు దగగ్రఉనన్ పెసీలీముదగగ్ర నుంచి
తిరిగి వచిచ్ “రాజా, రహసయ్ న మాట ఒకటి నేను నీతో చెపాప్లి”
అనాన్డు. అపుప్డు అతడు తన దగగ్ర నిలిచి ఉనన్ వాళళ్ందరూ
బయటకు వెళేళ్ వరకూమాటాల్ డవదద్నిచెపాప్డు. 20ఏహ దుఅతని
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు రాజు ఒకక్డే చలల్ని మేడ గదిలో కూరుచ్ని
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ఉనాన్డు. అపుప్డు ఏహ దు “నీతోనేను చెపప్వలసినదేవునిమాట
ఒకటి ఉంది” అని చెపప్గా, రాజు తన సింహాసనం మీద నుంచి
లేచాడు. 21 అపుప్డు ఏహ దు తన ఎడమచేతిని చాపి తన కుడి
తొడమీదనుంచి కతిత్ తీసిఅతడి కడుపులోబలంగాపొడిచాడు. 22ఆ
కతిత్తో పాటు దాని పిడి కూడా అతని కడుపులోకి దిగి పోయింది.
ఆ కతిత్ అతని వెనుకనుంచి బయటకు వచిచ్ంది. అతని కొవువ్ ఆ
కతిత్ని కపేప్సిన కారణంగా ఏహ దు ఆ కతిత్ని అతని శరీరంలోనుంచి
బయటకు తీయలేదు.

23 అపుప్డు ఏహ దు వసారాలోకి వెళిల్ తన వెనుక ఆ మేడగది
తలుపు వేసి గడియపెటాట్ డు. 24అతడు వెళిళ్పోయిన తరువాత ఆ
రాజు సేవకులు లోపలికి వచిచ్ చూసినపుప్డు ఆ మేడగది తలుపుల
గడియలు వేసి ఉనాన్యి. కాబటిట్ వాళ ళ్, రాజు తన చలల్ని
గదిలో మూత విసరజ్న చేసుత్ నాన్డనుకునాన్రు. 25వాళ ళ్ ఎంతసేపు
కనిపెటిట్నా రాజుఆ గది తలుపులు తీయకపోవడంతోవాళ ళ్తాళపు
చెవితెచిచ్తలుపులుతీసిచూశారు. వాళళ్రాజుచనిపోయినేలమీద
పడి ఉనాన్డు.

26 వాళ ళ్ ఆలసయ్ం చేసుత్ ండగా ఏహ దు తపిప్ంచుకుని చెకిక్న
విగహాలు ఉనన్ పెసీలీమును దాటి శెయీరాకు పారిపోయాడు.
27 అతడు వచిచ్ ఎఫాయిమీయుల కొండలో బూర ఊదగా
ఇశాయేలీయులు అరణయ్ పాంతం నుంచి దిగి అతని దగగ్రికి
వచాచ్రు. 28 అతడు వాళళ్తో “నాతో రండి, యెహోవా మీ
శతువు న మోయాబీయులను ఓడించబోతునాన్డు” అనాన్డు.
కాబటిట్ వాళ ళ్ అతని వెంట దిగివచిచ్ మోయాబువారికి ఎదురుగా
ఉనన్ యొరాద్ ను రేవులను ఆకమించుకుని ఎవరినీ దాటనివవ్లేదు.
29ఆసమయంలోవాళ ళ్మోయాబీయులోల్ బలం,సామరధ్ ం కలిగిన
పరాకమవంతు న పదివేల మందిని చంపారు. ఒకక్డు కూడా
తపిప్ంచుకోలేదు. ఆ దినాన మోయాబీయులు ఇశాయేలీయుల
బలానిన్ బటిట్ అణగారిపోయారు. ఆ కారణంగా ఆ పాంతం ఎన
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సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది.
షమగ్ రు

30 అతని తరువాత అనాతు కుమారుడు షమగ్ రు నాయ్యాధిపతి
అయాయ్డు. అతడు ఆరు వందల మంది ఫిలిషీయులను
పశువులు కాసే మునుకోల కరతో చంపాడు. 31 అతడు కూడా
ఇశాయేలీయులను పమాదాల నుంచి కాపాడాడు.

4
దెబోరా

1 ఏహ దు చనిపోయిన తరువాత ఇశాయేలీయులు మళీళ్
యెహోవా దృషిట్కి దోషులయాయ్రు గనక 2 హాసోరులో ఏలే కనాను
రా న యాబీను చేతికి ఆయన వాళళ్ను అపప్గించాడు. అతని
సేనాధిపతిపేరు సీసెరా. అతడుయూదేతరులపాంతంహరోషెతులో
ఉంటునాన్డు. 3 అతనికి తొమిమ్ది వందల ఇనుప రథాలు
ఉనాన్యి. అతడు ఇర సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులను
కఠినంగా హింసలపాలు చేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు
మొరపెటాట్ రు.

4 ఆ రోజులోల్ లపీప్దోతు భారయ్ దెబోరా అనే పవకిర్
ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉండేది. 5 ఆమె
ఎఫాయిమీయుల ఎడారిలో రమాకు బేతేలుకు మధయ్ ఉనన్ దెబోరా
ఖరూజ్ ర చెటుట్ కింద తీరుప్లు తీరచ్డానికి కూరుచ్ని ఉండేది. తమ
వివాదాలు పరిషక్రించుకోడానికి ఇశాయేలీయులు ఆమె దగగ్రికి
వసూత్ ఉండేవాళ ళ్.

6 ఆమె నఫాత్ లిలోని కెదెషులో నుంచి అబీనోయము కొడుకు
బారాకునుపిలిపించిఅతనితోఇలాఅంది “ఇశాయేలీయులదేవు న
యెహోవా నీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు, ‘నువువ్ వెళిల్ నఫాత్ లీయులోల్ ,
జెబూలూనీయులోల్ పదివేలమందినితాబోరు కొండ దగగ్రికి రపిప్ంచు.
7యాబీను సేనాధిపతి సీసెరాను, అతని రథాలను, అతని నాయ్నిన్,



నాయ్యాధిపతులు 4:8 xiii నాయ్యాధిపతులు 4:16

కీషోను నది దగగ్ర చేరిచ్, అకక్డ అతని మీద నీకు జయం
అనుగహిసాత్ ను.’ ”

8అపుప్డుబారాకు “నువువ్నాతోబాటువసేత్నేవెళాత్ నుగానినువువ్
నాతో రాకపోతే నేను వెళల్ను” అని ఆమెతో చెపాప్డు. 9 అపుప్డు
ఆమె “నీతో నేను తపప్కుండా వసాత్ ను. అయితే, నువువ్ చేసే ఈ
పయాణంవలల్ నీకు ఘనత దొరకదు. ఒక సీ చాకచకయ్ం వలన
యెహోవా సీసెరాను అపప్గిసాత్ డు” అని చెపిప్, లేచి బారాకుతోబాటు
కెదెషుకు వెళిళ్ంది.

10 బారాకు జెబూలూనీయులను, నఫాత్ లీయులను కెదెషుకు
పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషులు అతనితో వెళాళ్రు.
11 దెబోరా కూడా అతనితో వెళిళ్ంది. ఈలోపు కయీనీయు న
హెబెరు మోషే మామ హోబాబు సంతానం వా న కయీనీయుల
నుంచి వేరుపడి కెదెషు దగగ్ర ఉనన్ జయననీన్ములో ఉనన్ మసత్కి
చెటుట్ దగగ్ర తన గుడారం వేసుకుని ఉనాన్డు.

12 అబీనోయము కొడు న బారాకు తాబోరు కొండ కి వెళాళ్డని
సీసెరాకు తెలిసినపుప్డు సీసెరా తన రథాలనిన్టినీ, తన
తొమిమ్దివందల ఇనుప రథాలను 13 యూదేతరుల పాంత న
హరోషెతు నుంచి కీషోను నది వరకూ తన పకష్ంగాఉనన్ పజలందరినీ
పిలిపించినపుప్డు 14 దెబోరా “వెళ ళ్. యెహోవా సీసెరా మీద నీకు
జయంఇచిచ్నరోజుఇదే. యెహోవానినున్ నడిపిసుత్ నాన్డు కదా”అని
బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ పదివేలమంది మనుషులను
వెంటబెటుట్ కుని తాబోరు కొండమీదినుంచి దిగి వచాచ్డు.

15 బారాకు వాళళ్ను చంపడానికి వీలుగా యెహోవా సీసెరాను,
అతని రథాలనిన్టినీ, అతని నికులను కలవరపరచినపుప్డు,
సీసెరా తన రథం దిగి కాలినడకన పారిపోయాడు. 16 బారాకు,
ఆ రథాలను, నాయ్నిన్ యూదేతరుల పాంతం హరోషెతు వరకూ
తరిమినపుప్డు సీసెరా నయ్మంతా కతిత్వాత చేత కూలిపోయింది.
ఒకక్డు కూడా బతకలేదు.
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17 హాసోరు రాజు యాబీనుకూ కయీనీయు న హెబెరు
వంశసుథ్ లకూ సంధి ఒపప్ందం ఉంది గనుక సీసెరా కాలినడకన
కయీనీయు న హెబెరు భారయ్ యాయేలు గుడారానికి
పారిపోయాడు. 18అపుప్డుయాయేలు సీసెరాను ఎదురొక్ని అతణిణ్
చూసి “పభూ, ఇటు నా పుకి రండి, భయపడవదుద్ ” అని చెపిప్ంది.
అపుప్డు అతడు ఆమె గుడారంలోకి వెళాళ్డు. 19 అపుప్డు ఆమె
అతని దుపప్టి కపిప్ంది. అతడు “దాహంగా ఉంది, దయచేసి
నాకు కొంచెం నీళ ళ్ ఇవువ్” అని అడిగాడు. ఆమె తోలుతో చేసిన
తితిత్ విపిప్ అతనికి దాహానికి ఇచిచ్, అతనికి మళీళ్ దుపప్టి కపేప్
సమయంలో 20 అతడు “గుడారం దావ్రం దగగ్ర నుండి ఎవ నా
లోపలికి వచిచ్,లోపలఎవ నాఉనాన్రాఅనిఅడిగితే, ఎవరూ లేరని
నువువ్ చెపాప్లి” అనాన్డు.

21 ఆ తరువాత హెబెరు భారయ్ యాయేలు గుడారానికి కొటేట్
మేకు తీసుకుని ఒక సుతెత్ చేతోత్ పటుట్ కుని మెలల్గా అతని దగగ్రికి
వచిచ్, అలసిపోయి గాఢనిదలో ఉనన్ అతని కణతలో ఆ మేకు
దిగగొటట్గా అది అతని తలలో గుండా నేలలోకి దిగింది. 22 అతడు
చచాచ్డు. బారాకు సీసెరాను తరుముకుంటూ రాగా యాయేలు
అతనిన్ ఎదురొక్ని “నువువ్ వెతుకుతునన్మనిషిని నీకు చూపిసాత్ ను”
అంది. అతడు వచిచ్నపుప్డు సీసెరా చచిచ్ పడి ఉనాన్డు. ఆ మేకు
అతని కణతలో ఉంది. 23 ఆ రోజు దేవుడు ఇశాయేలీయుల కోసం
కనాను రాజుయాబీనును ఓడించాడు 24తరువాత ఇశాయేలీయుల
కనాను రాజు యాబీనును చంపేవరకూ వారి బలం అంతకంతకూ
పెరుగుతూ ఉంది.

5
దెబోరా గీతం

1 ఆ రోజు దెబోరా, అబీనోయము కొడుకు బారాకు, ఈ కీరన
పాడారు,
2ఇశాయేలులోనాయకులు నాయకతవ్ం వహించినపుడు
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పజలు సంతోషంగా, సవ్చఛ్ందంగాయుదధ్ంలోపాలొగ్ నాన్రు.
మేముయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ం!
3రాజులారా వినండి! అధికారులారా ఆలకించండి!
నేనుయెహోవాకు కీరన పాడుతాను.
ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాకు నేను సుత్ తుల కీరన పాడుతాను.
4యెహోవా, నువువ్ శేయీరు నుంచి బయలుదేరినపుప్డు,
ఎదోము పొలం నుంచియుదాధ్ నికి బయలుదేరినపుప్డు,
భూమి కంపించింది. ఆకాశం వణికింది.
మేఘాలు నీళ ళ్ కుమమ్రించాయి.
5యెహోవాసముఖంలో కొండలు కంపించాయి.
ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా సముఖంలో సీనాయి కొండ

కూడా కంపించింది.
6అనాతు కొడుకు షమగ్ రు దినాలోల్ యాయేలు దినాలోల్ రాజమారాగ్ లు

ఎడారులుగామారాయి.
పయాణికులు ఎవరూ నడవని పకక్ తోవలోల్ నే నడిచారు.
7 దెబోరా అనే నేను రాకముందు, ఇశాయేలీయులోల్ పనివాళ ళ్

లేకుండాపోయారు.
ఒక తలిల్ ఇశాయేలీయులకు నాయకతవ్ం వహించ వలసి వచిచ్ంది!
8ఇశాయేలీయులు కొతత్ దేవుళళ్ను ఎంపిక చేసుకునాన్రు.

యుదధ్ం వాళళ్ ముఖ దావ్రాల దగగ్రికి వచిచ్ంది.
ఇశాయేలీయులోల్ నల వేలమందిలో

ఒకక్డి నా ఒక డాలే గానీ ఒక ఈటె గానీ కనిపించలేదు.
9 ఇశాయేలీయుల అధిపతులు సంతోషంగా తమ తాముగా

యుదాధ్ నికి సిదధ్పడాడ్ రు.
వారిని బటిట్ యెహోవాను సుత్ తించండి!
10 తెలల్ గాడిదల మీద సావ్రీ చేసేవారూ, తివాచీల మీద

కూరుచ్నేవారూ,
తోవలోల్ నడిచేవారూ, ఇది వినండి!
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11పశువులు నీళ ళ్ తాగే చోట విలుల్ కాండు చేసే* సవ్రాలు వినండి.
యెహోవానీతికియల గురించి వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.
ఇశాయేలీయుల యుదధ్శూరులకు తమ శతువుల మీద ఆయన

జయం ఇచాచ్డని వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.
“యెహోవాపజలు పటట్ణ దావ్రాల దగగ్రికి కవాతుగా వెళాళ్రు.
12మేలుకో,మేలుకో దెబోరా,మేలుకో,మేలుకో, కీరన పాడు!
బారాకూ వెళ ళ్, అబీనోయము కుమారా, వెళ ళ్. నీ శతువులను

బంధించు.
13పాణాలతోఉనన్ కొందరు ఇశాయేలు పజలు
తాబోరు కొండ దిగి పముఖుల దగగ్రికి వచాచ్రు.
యెహోవాపజలుయుదధ్ శూరులతో ఉనన్ నా దగగ్రికి వచాచ్రు.
14కొందరు ఎఫాయీము నుంచి వచిచ్నవాళ ళ్.
వాళ ళ్ ఒకపుప్డు అమాలేకీయుల దేశ నివాసులు. బెనాయ్మీనీయుల

పజలు నీ వెంటే వచాచ్రు.
మాకీరు నుంచి నాయ్యాధిపతులు, జెబూలూనీయుల నుంచి

నాయకదండంమోసేవాళ ళ్ వచాచ్రు.
15ఇశాశ్ఖారులోని అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచాచ్రు.
ఇశాశ్ఖారీయులు బారాకుతో కలిసి అతివేగంగా లోయలోకి

చొరబడాడ్ రు.
రూబేనీయుల తెగలవారికి గొపప్ హృదయానేవ్షణలు కలిగాయి.
16 గొరెల మందల కోసం కాపరులు వాయించే ఈలలు వినడానికి నీ

గొరెల దొడల్ మధయ్ నువెవ్ందుకు ఉనాన్వు?
రూబేనీయుల తెగల వారికి గొపప్ హృదయానేవ్షణలు కలిగాయి.
17 గిలాదువారుయొరాద్ ను అవతలపాంతాలోల్ నివాసం ఉనాన్రు.
దానీయులు ఓడలోల్ ఎందుకు తిరుగుతునాన్రు?
ఆషేరీయులు సముదతీరాన తమ ఓడరేవులోల్ ఎందుకు ఉనాన్రు?
18జెబూలూనీయులకు మరణభయం లేదు.
* 5:11 5:11 విలుల్ కాండు చేసే పాటలు పాడేవాళళ్



నాయ్యాధిపతులు 5:19 xvii నాయ్యాధిపతులు 5:26

వారు పాణాలు తం లెకక్చెయయ్ని పజలు.
నఫాత్ లీయులు కూడాయుదధ్భూమిలోపాణాలు లెకక్ చెయయ్లేదు.
19రాజులు వచిచ్యుదధ్ం చేశారు.
మెగిదోద్ జలాల దగగ్ర ఉనన్ తానాకులో కనాను రాజులు యుదధ్ం

చేశారు.
20 కాని వాళ ళ్ ఆ యుదధ్ం నుంచి వెండిని కొలల్సొముమ్గా

తీసుకువెళళ్లేదు.
నకష్తాలు ఆకాశం నుంచియుదధ్ం చేశాయి.
నకష్తాలు తమ ఆకాశమారాగ్ లోల్ నుంచి సీసెరాతోయుదధ్ం చేశాయి.
21 కీషోను వాగులో, పురాతన వా న కీషోనులో వాళ ళ్

కొటుట్ కుపోయారు.
నాపాణమా, నువువ్ బలం తెచుచ్కుని సాగిపో!
22 గురాల డెకక్ల శబాద్ లతో నేల దదద్రిలిల్ంది. యుదధ్శూరుల గురాలు

కదం తొకాక్యి.
23యెహోవాదూత ఇలా అనాన్డు ‘మేరోజును శపించండి.’
‘దాని నివాసులను తపప్నిసరిగా శపించండి. యెహోవాకు

సహాయంగావాళ ళ్ రాలేదు.
బలిషుఠ్ న యుదధ్శూరులతో చేసిన యుదధ్ంలో యెహోవాకు

సహాయంగావాళ ళ్ రాలేదు.’
24 కయీనీయు న హెబెరు భారయ్ యాయేలు గుడారాలోల్ నివసించే

సీలందరికనాన్ ఎకుక్వ దీవెనపొందింది.
25అతడు దాహానికి నీళ ళ్ అడిగాడు. ఆమెపాలు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
నాయ్ధిపతులకు తగిన పాతతో వెనన్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
ఆమె తన చేతితో గుడారపుమేకు పటుట్ కుంది.
26పనివాని సుతెత్ను కుడిచేతోత్ పటుట్ కుని సీసెరాను కొటిట్ంది.
ఆమెఅతని తల పగలగొటిట్ంది.
ఆమెఅతని తల పకక్న సుతెత్తో కొడితే అతని తల బదద్ ంది.
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27అతడు ఆమె కాళల్ దగగ్ర కూలిపడి ఉనాన్డు.
ఆమెకాళల్ మధయ్ చలనం లేకుండా పడి ఉనాన్డు.
అతడు కుంగి పడి ఉనన్ చోటేదారుణంగా చచాచ్డు.
28సీసెరా తలిల్ కిటికీలోనుంచి చూసూత్ ఉంది.
అలిల్క కిటికీలోనుంచి చూసూత్ ఆందోళనగా కేక పెడుతోంది
అతని రథం తిరిగి రావడానికి ఇంత సమయం పడుతోందేమిటి?
అతని రథానిన్ లాగే గురాల డెకక్ల శబాధ్ లు ఎందుకు ఆలసయ్ం

అవుతునాన్యి?
29ఆమె దగగ్ర ఉనన్ జాఞ్ నం కలిగిన రాకుమారెలు జవాబిచాచ్రు.
ఆమె తనకు తాను మళీళ్ అదే జవాబు చెపుప్కుంది.
30 ‘కొలల్సొముమ్ వాళళ్కు దొరకలేదా? దానిన్ వాళ ళ్ పంచుకోలేదా?
యోధులందరూ ఒకరు, లేక ఇదద్రు సీలను తీసుకోలేదా?
సీసెరాకు రంగులు అదిద్న వసం దోపుడు సొముమ్గా దొరకుతుంది.
రంగులు దిదిద్ బుటా పని చేసిన వసం దోపుడు సొముమ్గా

దొరుకుతుంది.
రెండు పులా రంగులు అదిద్ , బుటాదారీ పనిచేసిన వసం

దోచుకొనన్వాళళ్ మెడలకు తగినది వాళల్కు దొరుకుతుంది.’
31యెహోవా, నీ శతువులందరూ అలాగే నశించాలి.
ఆయనిన్ పేమించేవాళ ళ్ బలిషట్ న ఉదయించే సూరుయ్డిలా

ఉంటారు అనిపాడారు.”
ఆ తరువాత దేశం నల సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది.

6
గిదోయ్ను

1 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్లో దోషు న కారణంగా
యెహోవా ఏడు సంవతస్రాల పాటు వాళళ్ను మిదాయ్నీయుల చేతికి
అపప్గించాడు. 2 మిదాయ్నీయుల హింస ఇశాయేలీయుల మీద
భారంగాఉంది గనుకవాళ ళ్మిదాయ్నీయుల దగగ్ర ఉండలేక కొండలోల్
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ఉనన్ వాగులు, గుహలు, భద న చోటులను తమ కోసం సిదధ్ం
చేసుకునాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు వితత్నాలు చలిల్న తరువాత, మిదాయ్నీయులు,
అమాలేకీయులు, తూరుప్న ఉండేవాళ ళ్, తమ పశువులతో,
గుడారాలతో సహామిడతల దండు లాగావాళళ్ మీదికి వచిచ్ 4వాళళ్
దగగ్ర నిక శిబిరం వేసుకుని, గాజాకు వరకూ వారి పొలం పంట
పాడు చేశారు. ఇశాయేలు దేశంలో బతుకుదెరువుకు పనికి వచేచ్
దేనినీ, ఒకక్ గొరెనుగానీ, ఎదుద్ ను గానీ, గాడిదను గానీ, దేనినీ
మిగలచ్లేదు. 5వాళళ్ ఒంటెలు లెకక్కు మించి ఉనాన్యి. 6 దేశానిన్
పాడు చెయయ్డానికి వాళ ళ్ అకక్డికి వచేచ్ వారు. ఇశాయేలీయులు
మిదాయ్నీయుల వలల్ ఎంతో హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్
యెహోవాకుమొరపెటాట్ రు.

7 మిదాయ్నీయుల వలల్ కలిగిన బాధను బటిట్ ఇశాయేలీయులు
యెహోవాకుమొర పెటిట్నపుప్డు 8యెహోవా ఇశాయేలీయుల దగగ్రికి
ఒక పవకను పంపాడు. అతడు వాళళ్కు ఇలా పకటించాడు
“ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా చెబుతునాన్డు, ‘ఐగుపులో
నుంచి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచి, బానిసల గృహంలో నుంచి మిమమ్లిన్
బయటకు తీసుకుని వచాచ్ను. 9 ఐగుపీత్యుల చేతిలో నుంచి,
మిమమ్లిన్ బాధపెటిట్న వారందరి చేతిలో నుంచి మిమమ్లిన్ విడిపించి,
మీ దగగ్ర నుంచి వాళళ్ను తోలివేసి వాళళ్ దేశానిన్ మీకు ఇచాచ్ను.
మీ దేవుడ న యెహోవాను నేనే. 10మీరు అమోరీయుల దేశంలో
నివాసం ఉంటునాన్రు. వాళళ్ దేవుళళ్కు భయపడవదద్ని మీతో
చెపాప్ను గానీమీరు నామాట వినలేదు.’ ”

11 అపుప్డు యెహోవా దూత వచిచ్ ఒఫాలో అబీయెజీయు న
యోవాషుకు చెందిన మసత్కి చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్డు. యోవాషు
కొడుకు గిదోయ్ను మిదాయ్నీయుల కంటబడకుండా గానుగ చాటున
గోదుమలు దుళల్గొడుతూ ఉనన్పుప్డు, 12యెహోవా దూత అతనికి
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కనబడి “శౌరయ్ం గల బలశాలీ, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉనాన్డు”
అని అతనితో అనాన్డు, 13 గిదోయ్ను “అయాయ్, నా పభూ, యెహోవా
మాకు తో ఉంటే ఇదంతా మాకెందుకు సంభవిసుత్ ంది? యెహోవా
ఐగుపులో నుంచి మమమ్లి రపిప్ంచాడని చెబుతూ, మా పితరులు
మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్త కారాయ్లనీన్ ఏమయాయ్యి?
యెహోవా మమమ్లిన్ విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మమమ్లిన్
అపప్గించాడు గదా” అని అతనితో చెపాప్డు.

14 అపుప్డు యెహోవా అతని పు తిరిగి “బలం తెచుచ్కుని వెళిల్
మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుంచి ఇశాయేలీయులను కాపాడు. నినున్
పంపినవాణిణ్ నేనే” అని చెపాప్డు. 15 అతడు “నా పభూ, దేని
సాయంతో నేను ఇశాయేలీయులను ర ంచగలను? నా కుటుంబం
మనషేష్ గోతంలో అందరికంటే బలహీన నది. మా తండుల
కుటుంబాలోల్ నేను ఏ పాముఖయ్తా లేనివాణిణ్” అని ఆయనతో
చెపాప్డు.

16 అందుకు యెహోవా “అయితే ఏమిటి? నేను నీకు తోడుగా
ఉంటాను గనక ఒకే మనిషిని చంపినటుట్ మిదాయ్నీయులను నువువ్
చంపుతావు” అని చెపాప్డు. 17 అందుకు అతడు “నా పటల్
నీకు కటాకష్ం కలిగితే, నాతో మాటాల్ డుతునన్ది నువేవ్ అని నేను
తెలుసుకొనేలా ఒక సూచన నాకు చూపించు, 18 నేను నా అరప్ణ
బయటికి తెచిచ్ నీ దగగ్రికి వచిచ్ నీ సనిన్ధిలో దానిన్ పెటేట్వరకూ
వెళళ్వదుద్ ” అని వేడుకునాన్డు. అపుప్డు ఆయన “నువువ్ తిరిగి
వచేచ్వరకూ నేను ఇకక్డే ఉంటాను” అనాన్డు.

19 అపుప్డు గిదోయ్ను లోపలికి వెళిల్ ఒక మేక పిలల్ను, తూమెడు
పిండితో పొంగని రొటెట్లను సిదధ్ం చేసి, ఆ మాంసానిన్ గంపలో పెటిట్ ,
అది వండిన నీళ ళ్ కుండలో పోసి, ఆయన కోసం ఆ మసత్కి చెటుట్
కిందకు దానిన్ తీసుకువచిచ్ దూత దగగ్ర పెటాట్ డు. 20 దేవుని దూత
“ఆ మాంసానిన్, పొంగని రొటెట్లను పటుట్ కుని రాతి మీద పెటిట్ , నీళల్
పొయియ్” అనాన్డు. 21 అతడు అలా చేశాక, యెహోవా దూత తన
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చేతిలోఉనన్ కరచాపిదానికొనతోఆమాంసానిన్,ఆపొంగనిరొటెట్లను
ముటట్గానే ఆ రాతిలోనుంచి అగిన్ లేచి ఆ మాంసానిన్, ఆ రొటెట్లను
కాలిచ్వేసింది. అంతలో యెహోవా దూత అదృశయ్ం అయాయ్డు.
22 గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలుసుకుని “అహా,
నా పభూ, యెహోవా, నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను
చూశాను” అనాన్డు. 23 అపుప్డు యెహోవా “నీకు సమాధానం
ఉండు గాక. భయపడకు! నువువ్ చనిపోవు” అని అతనితో
చెపాప్డు.

24 అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా పేరట బలిపీఠం కటిట్ , దానికి
“యెహోవాసమాధానకర” అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ రోజు వరకూ అది
అబీయెజీయుల పాంత న ఒఫాలో ఉనన్ది. 25 ఆ రాతే యెహోవా
“నీతండికిచెందినఎదుద్ ను,ఏడేళళ్ వయసుస్ ఉనన్ రెండవయెదుద్ ను
తీసుకు వచిచ్, నీ తండి బయలుకు కటిట్న బలిపీఠానిన్ పడగొటిట్ ,దానికి
గా ఉనన్ దేవతా సత్ంభానిన్ నరికివెయియ్. 26సరి అయిన ఏరాప్టుతో
ఈ బండ న నీ దేవు న యెహోవాకు బలిపీఠం కటిట్ , ఆ రెండవ
ఎదుద్ నుతీసుకు వచిచ్నువువ్నరికినఆషేరాపతిమకలపను కటెట్లుగా
ఉపయోగించి దహనబలి ఆరిప్ంచు” అని అతనితో చెపాప్డు.

27 కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివాళళ్లో పదిమందిని తీసుకుని
యెహోవా తనతో చెపిప్నటుట్ చేసాడు. అతడు తన తండుల
కుటుంబాల వారికి, ఆ ఊరివాళళ్కు భయపడిన కారణంగా పగటి
వేళ కాక, రాతి సమయంలో చేసాడు. 28 ఆ ఊరివాళ ళ్ వేకువనే
లేచినపుప్డు బయలు దేవుడు బలిపీఠం విరగొగ్ టిట్ ఉంది. దానికి గా
ఉనన్ దేవతా సత్ంభం కూడా పడదోసి ఉంది. కొతత్గా కటిట్న బలిపీఠం
రెండవ ఎదుద్ అరప్ణ అయిపోయి కనిపించింది.

29అపుప్డు వాళ ళ్, ఇది ఎవరు చేసిన పని, అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కుంటూ వాకబు చేసి, యోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను ఆ పని
చేసినటుట్ తెలుసుకునాన్రు.
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30 కాబటిట్ ఆ ఊరివాళ ళ్ “నీ కొడుకు బయలు బలిపీఠానిన్
పడగొటిట్ దానికి గానునన్ దేవతాసత్ంభానిన్పడదోశాడు గనుకఅతడు
చనిపోవాలి,వాణిణ్ బయటకు తీసుకురా”అనియోవాషుతోచెపాప్రు.
31యోవాషు, తనతో పోటాల్ డుతునన్ వాళళ్ందరితో “మీరు బయలు
పకష్ంగా వాదిసాత్ రా? మీరు బయలును ర సాత్ రా? బయలు పకష్ంగా
వాదించేవాడు పొదుద్ ఎకక్క ముందే చావాలి. ఎవడో బయలు
బలిపీఠానిన్ విరగొగ్ టాట్ డు సరే, బయలు దేవుడే కదా, తన ప న తానే
వాదించుకోనివవ్ండి.” 32ఒకడు తన బలిపీఠానిన్ విరగొగ్ టాట్ డు కాబటిట్
బయలునే అతనితోవాదించుకోనిమమ్ని చెపిప్న కారణంగా, ఆ దినాన
గిదోయ్నుకు “యెరుబబ్యలు” అని పేరు వచిచ్ంది.

33 మిదాయ్నీయులు, అమాలేకీయులు, తూరుప్ తీరం వాళ ళ్
కలిసివచిచ్, నది దాటి, యెజెయేలు దానంలో దిగినపుప్డు
34 యెహోవా ఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవరించింది. అతడు బూర
ఊదినపుప్డు అబీయెజెరు కుటుంబీకులు అతని దగగ్రికి వచాచ్రు.
35 అతడు మనషెష్ వారి దగగ్రికి దూతలను పంపగా వారంతా
కలిసి అతని దగగ్రికి వచాచ్రు. అతడు ఆషేరు, జెబూలూను,
నఫాత్ లి గోతాలవాళళ్ దగగ్రికి దూతలను పంపినపుప్డు వాళ ళ్ కూడా
కూడుకొనన్ వాళళ్ను కలుసుకునాన్రు.

36 అపుప్డు గిదోయ్ను దేవునితో “నువువ్ చెపిప్నటుట్ నా చేత
ఇశాయేలీయులను ర ంచడం నీ ఉదేద్శయ్ం అయితే, 37 నేను కళల్ంలో
గొరెబొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేలంతా పొడిగా ఉండి ఆ గొరెబొచుచ్
మీదమాతమేమంచు పడితే, నువువ్ చెపిప్నటుట్ ఇశాయేలీయులను
నాదావ్రా ర సాత్ వని నేను నిశచ్యించుకుంటాను” అనాన్డు. 38అది
అలాగే జరిగింది. అతడు పొదుద్ నేన్ లేచి ఆ బొచుచ్ను వతిత్ ఒక పాత
నీటితో నిండే వరకూ ఆ బొచుచ్ నుంచి నీళ ళ్ పిండాడు.

39 అపుప్డు గిదోయ్ను “నా మీద కోపగించుకోకు. ఇంక ఒకక్సారి
ఈ గొరెబొచుచ్తో పరీ ంచడానికి అవకాశం ఇవువ్. నేల అంతటి మీద
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మంచు పడి ఉనన్పుప్డు, ఆ బొచుచ్ మాతమే పొడిగా ఉండనివువ్”
అని దేవునితో అనన్పుప్డు 40 ఆ రాతి దేవుడు అలాగే చేశాడు.
నేలంతటిమీదమంచు పడినా ఆబొచుచ్మాతమేపొడిగాఉంది.

7
మిదాయ్నీయుల ఓటమి

1 యెరుబబ్యలు, (అంటే గిదోయ్ను) అతనితో ఉనన్వారంతా
తెలల్వారేలేచిహరోదుబావిదగగ్రికివచిచ్నపుప్డులోయలోఉనన్మోరె
కొండకు ఉతత్రంగామిదాయ్నీయుల శిబిరం కనబడింది.

2 యెహోవా గిదోయ్నుతో “నీతో ఉనన్వారు ఎకుక్వ మంది.
నేను వాళల్ చేతికి మిదాయ్నీయులను అపప్గించడం తగదు.
ఇశాయేలీయులు, ‘నా కండబలమే నాకు రకష్ణ కలుగజేసింది’
అనుకుని తమను తామే గొపప్ చేసుకోవచుచ్. 3 కాబటిట్ నువువ్,
‘భయపడి, వణుకుతునన్ వాడెవ నా ఉంటే తొందరగా గిలాదు కొండ
విడిచి తిరిగి వెళిల్పోవాలి’ అని పజలందరూ వినేలా పకటించు” అని
చెపాప్డు. అపుప్డు పజలోల్ నుంచి ఇర రెండు వేలమంది తిరిగి
వెళిల్పోయారు.

4 ఇంకా అకక్డ పదివేలమంది ఉనాన్రు. యెహోవా “ఈ పజలు
ఇంకా ఎకుక్వమందే. నీళల్ దగగ్రికి వాళల్ను దిగేలా చెయియ్. అకక్డ
నీ కోసం వాళల్ సంఖయ్ తగిగ్సాత్ ను. ‘ఇతను నీతో కలిసి వెళాళ్లి’ అని
ఎవరి గురించి చెబుతానో అతడు నీతో కలిసి వెళాళ్లి. ‘ఇతడు నీతో
కలిసివెళల్కూడదు’అనిఎవరిగురించిచెపాత్ నోఅతడు వెళళ్కూడదు”
అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు. 5 అతడు నీళల్ దగగ్రికి ఆ పజలను
దిగేలాచేసినపుప్డుయెహోవా “కుకక్తాగినటుట్ తననాలుకతోనీళ ళ్
తాగినవాణిణ్ , నీళ ళ్తాగడానికిమోకాళ ళ్ వంచినవాణిణ్ , వేరువేరుగా
ఉంచు” అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు. 6 చేతోత్ నోటికందించుకుని నీళ ళ్
తాగినవాళ ళ్ మూడు వందల మంది. మిగిలిన వాళళ్ందరు నీళల్
తాగడానికిమోకాళ ళ్ వంచినవాళేళ్.
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7 అపుప్డు యెహోవా “చేతోత్ నోటికందించుకుని నీళ ళ్
తాగిన మూడు వందల మనుషుల దావ్రా మిమమ్లిన్ ర సాత్ ను.
మిదాయ్నీయుల మీద జయం ఇసాత్ ను. తకిక్న పజలందరూ తమ
తమపాంతాలకు వెళొళ్చుచ్” అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు.

8 ఎంపిక చేసిన పజలు వెళిల్పోయినవారి ఆహారం, బూరలు
తీసుకునాన్రు. యెహోషువా పజలందరినీ వాళళ్ గుడారాలకు
పంపివేశాడు. కాని ఆ మూడువందల మందిని అకక్డే
ఉంచుకునాన్డు. మిదాయ్నీయుల శిబిరం అతనికి దిగువ భాగంలో
లోయలోఉంది. 9ఆరాతియెహోవాఅతనితోఇలాఅనాన్డు “నువువ్
లేచి ఆ శిబిరం మీదికి వెళ ళ్. దాని మీద నీకు జయం ఇసాత్ ను.
10వెళళ్డానికి నీకు భయ తేనీ పనివాడుపూరాతో కలిసి ఆ శిబిరం
దగగ్రికి దిగి వెళ ళ్. 11 ఆ శిబిరంలో ఉనన్వాళ ళ్ చెపుప్కుంటునన్
దానిన్ వినిన తరువాత నువువ్ ఆ శిబిరంలోకి దిగి వెళళ్డానికి నీకు
రయ్ం వసుత్ ంది” అని చెపిప్నపుప్డు, అతడు, అతని పనివా న
పూరా ఆ శిబిరంలో బయట కాపలా వాళ ళ్నన్ చోటికి వెళాళ్రు.
12 మిదాయ్నీయులు, అమాలేకీయులు, తూరుప్పాంతాల వాళ ళ్
లెకక్కు మిడతలాల్ ఆ దానంలో పో ఉనాన్రు. వాళల్ ఒంటెలు
సముద తీరంలో ఉనన్ యిసుక రేణువులాల్ లెకక్కు మించి ఉనాన్యి.
13 గిదోయ్ను దిగి వచిచ్నపుప్డు, ఒకడు తాను కనిన కలను మరో
నికుడికి చెపూ “నాకొక కలొచిచ్ంది. బారీల్ రొటెట్ ఒకటిమిదాయ్నీయుల
శిబిరంలోకి దొరిల్, ఒక గుడారానికి తాకి, దానిన్ పడగొటిట్ తలకిందులు
చేయగా ఆ గుడారం కూలిపోయింది” అనాన్డు. 14అందుకు అతని
సేన్హితుడు “అది ఇశాయేలీయుడు యోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను
ఖడగ్మే తపప్ మరొకటి కాదు. దేవుడు మిదాయ్నీయుల మీద, ఈ
శిబిరం మీద, అతనికి జయం ఇసుత్ నాన్డు” అని జవాబిచాచ్డు.
15 గిదోయ్ను ఆ కల, దాని భావం వినన్పుప్డు, అతడు యెహోవాకు
నమసాక్రం చేసి ఇశాయేలీయుల శిబిరంలోకి తిరిగి వెళిల్ “లెండి,
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యెహోవామిదాయ్నీయుల నయ్ం మీదమీకు జయం ఇచాచ్డు” అని
చెపిప్, 16 ఆ మూడు వందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేశాడు.
ఒకొక్కక్రి చేతికి ఒక బూర, ఒక ఖాళీ కుండ, ఆ కుండలో ఒక
దివిటీని ఇచిచ్, వాళల్తో ఇలా అనాన్డు “ననున్ చూసి, నేను చేసినటుట్
చేయండి. 17 చూడండి! నేను వాళల్ శిబిరం మీదకి వెళత్ నాన్ను.
నేను చేసినటేట్ మీరూ చెయాయ్లి. 18 నేను, నాతో ఉనన్వాళళ్ందరు
బూరలను ఊదేటపుప్డు మీరు కూడా ఆ శిబిరం చుటూట్ బూరలు
ఊదుతూ, ‘యెహోవాకు, గిదోయ్నుకు, జయం’ అని కేకలు వెయాయ్లి”
అని చెపాప్డు.

19కాబటిట్ ,అరద్రాతికాపలాకాసేవారుకాపలాసమయంమారుతూ
ఉనన్పుప్డు, గిదోయ్ను, అతనితో ఉనన్ వందమంది, శిబిరం చివరకూ
వెళిల్, బూరలు ఊది, వాళళ్ చేతులోల్ ఉనన్ కుండలు పగులగొటాట్ రు.
20అలా ఆ మూడు గుంపులవాళ ళ్ బూరలు ఊదుతూ ఆ కుండలు
పగులగొటిట్ , ఎడమ చేతులోల్ దివిటీలు, కుడి చేతులోల్ ఊదడానికి
బూరలు పటుట్ కుని “యెహోవా ఖడగ్ ం, గిదోయ్ను ఖడగ్ ం” అని కేకలు
వేశారు. 21వాళల్లో పతివాడూ తన సథ్లం లో శిబిరం చుటూట్ నిలబడి
ఉనన్పుప్డు ఆ నికులు అందరూ కేకలు వేసూత్ పారిపోయారు.

22 ఆ మూడు వందలమంది బూరలు ఊదినపుప్డు యెహోవా,
ఆ శిబిరం అంతటిలో పతి వాని కతిత్ తన పకక్న ఉనన్ వాని మీదకి
తిపాప్డు. ఆ నయ్ం సెరేరాతు పు ఉనన్ బేతిష్తాత్ వరకూ, తబాబ్తు
దగగ్రఉనన్ఆబేలెమ్హోలాతీరంవరకూపారిపోయినపుప్డు, 23నఫాత్ లి
గోతంలో నుంచి, ఆషేరు గోతంలో నుంచి, మనషేష్ గోతమంతటిలో
నుంచి, పిలుచుకు వచిచ్న ఇశాయేలీయులు కలిసిమిదాయ్నీయులను
తరిమారు.

24 గిదోయ్ను ఎఫాయిమీయుల ఎడారి పాంతం అంతటా
వేగులను పంపి “మిదాయ్నీయులను ఎదురోక్డానికి రండి.
బేతాబ్రా వరకూ వాగులను, యొరాద్ ను నది, వాళల్కంటే
ముందుగా సావ్ధీనం చేసుకోండి” అని ముందే చెపాప్డు కాబటిట్
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ఎఫాయిమీయులంతా కూడుకుని బేతాబ్రా వరకూ వాగులను
యొరాద్ నును సావ్ధీనపరచుకునాన్రు. 25 వాళ ళ్ మిదాయ్ను
అధిపతు న ఓరేబు జెయేబు అనే ఇదద్రిని పటుట్ కుని, ఓరేబు
బండమీద ఓరేబును చంపారు. జెయేబు దాకష్ల తొటిట్ దగగ్ర
జెయేబును చంపి, మిదాయ్నీయులను తరుముకుంటూ వెళాళ్రు.
ఓరేబు, జెయేబుల తలలుయొరాద్ ను అవతల ఉనన్ గిదోయ్ను దగగ్రికి
తెచాచ్రు.

8
జెబహ ను, సలుమ్నాన్ను

1అపుప్డు ఎఫాయిమీయులు గిదోయ్నుతో “నువువ్ మా పటల్ ఇలా
ఎందుకు చేశావు? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి నువువ్
వెళిళ్నపుప్డు మమమ్లిన్ ఎందుకు పిలవలేదు?” అని అతనితో
తీవంగావాదించారు. 2అందుకు అతడు “మీరు చేసినదేమిటీ, నేను
చేసినదేమిటి? అబీయెజెరు దాకష్పండల్ కోతకంటే ఎఫాయిమీయుల
పరిగె మంచిది కాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులు ఓరేబు,
జెయేబు మీద మీకు జయం ఇచాచ్డు. మీరు చేసినటుట్ నేను
చెయయ్గలనా?” అనాన్డు 3అతడు అలా చెపిప్నపుప్డు అతనిమీద
వాళల్కు కోపం తగిగ్ంది.

4 గిదోయ్ను, అతనితో ఉనన్ మూడువందల మందీ అలసట
చెందినపప్టికీ మిదాయ్నీయుల శతువులను తరుముతూ, యొరాద్ ను
దగగ్రికి వచిచ్,దానిన్దాటారు. 5అతడు సుకోక్తువాళళ్తో “నావెంట
ఉనన్ పజలుఅలసిఉనాన్రు,మేముమిదాయ్నురాజు నజెబహ ను,
సలుమ్నాన్ను తరుముతునాన్ము. దయచేసి నాతో వసుత్ నన్వారికి
రొటెట్లు ఇవవ్ండి”అనిఅడిగాడు. 6సుకోక్తు అధిపతులు “జెబహ ,
సలుమ్నాన్ అనే వాళళ్ను నువువ్ ఇంకా జయించలేదు కదా? నీ
నాయ్నికి మేము రొటెట్లు ఎందుకివావ్లి?” అనాన్రు. 7 అందుకు
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గిదోయ్ను “జెబహ సలుమ్నాన్ మీద యెహోవా నాకు జయం ఇచిచ్న
తరువాత, ముళళ్పొదలతోను, ఎడారి కంపలతోను మీ శరీరాలను
చీరేసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

8 అకక్డనుంచి అతడు పెనూయేలుకు వెళిళ్ అలాగే వాళళ్నూ
అడిగినపుప్డు, సుకోక్తు వాళ ళ్ జవాబిచిచ్నటుట్ పెనూయేలువాళ ళ్
కూడా అతనికి జవాబిచాచ్రు గనుక అతడు, 9 “నేను మంగా
తిరిగి వచిచ్నపుప్డు ఈ గోపురానిన్ పడగొడతాను” అని పెనూయేలు
వాళళ్తో చెపాప్డు. 10 అపుప్డు జెబహ , సలుమ్నాన్ వాళళ్తో
కూడా వాళళ్ నాయ్లు, అంటే తూరుప్ పజల నయ్మంతటిలో
మిగిలినవాళ ళ్ ఇంచుమించు పదిహేను వేలమంది మాతమే,
కరోక్రులో ఉనాన్రు. ల ఇర వేలమంది అపప్టికే చనిపోయారు.

11 అపుప్డు గిదోయ్ను నోబహ కు, యొగేబెబ్హకు తూరుప్న, దేశ
సంచారుల మారాగ్ న శతు శిబిరానికి వెళిళ్, శతు నయ్ం నిరభ్యంగా
ఉనన్ కారణంగా ఆ నాయ్నిన్ ఓడించాడు. 12 జెబహ , సలుమ్నాన్
పారిపోయినపుప్డు అతడు వాళళ్ను తరిమి ఇదద్రు మిదాయ్ను
రాజులు జెబహ ను, సలుమ్నాన్ను పటుట్ కుని ఆ సేనంతటిని
చెదరగొటాట్ డు.

13 యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత యోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను
14 హెరెసు ఎగువనుంచి తిరిగి వచిచ్, సుకోక్తు వాళళ్లో ఒక
యువకుణిణ్ పటుట్ కుని విచారణ చేయగా అతడు సుకోక్తు
అధిపతులు, పెదద్లోల్ డె ఏడుగురి పేరుల్ వివరంగా చెపాప్డు.
15అపుప్డతడు సుకోక్తు వాళళ్ దగగ్రికి వచిచ్ “ ‘జెబహ , సలుమ్నాన్
అనేవాళళ్ను నువువ్ ఇంకా జయించలేదు కదా? నీ నాయ్నికి
మేము రొటెట్లు ఎందుకివావ్లి?’ అని మీరు ఎవరి విషయంలో ననున్
దూషించారో, ఆ జెబహ ను, సలుమ్నాన్లను, చూడండి” అని చెపిప్
16 ఆ ఊరిపెదద్లను పటుట్ కుని, ముళళ్కంపను, బొమమ్జెముడును
తీసుకు వాటితో సుకోక్తు వాళళ్కు బుదిధ్ చెపాప్డు. 17 అతడు
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పెనూయేలు గోపురానిన్ పడగొటిట్ ఆ ఊరివాళళ్ను చంపాడు.
18 గిదోయ్ను, మీరు తాబోరులో చంపిన మనుషుయ్లు

ఎలాంటి వారని జెబహ ను సలుమ్నాన్ను అడిగినపుప్డు వాళ ళ్
“నీలాంటివాళేళ్. వాళళ్ందరూ రాకుమారులాల్ ఉనాన్రు” అనాన్రు.
19 గిదోయ్ను “వాళ ళ్ నా తలిల్ కుమారులు. నా సహోదరులు. మీరు
వాళళ్ను బతకనిచిచ్ ఉంటే 20 యెహోవా జీవం తోడు, మిమమ్లిన్
చంపేవాణిణ్ కాదు” అని చెపిప్, తన పెదద్ కొడుకు యెతెరును
చూసి “నువువ్ లేచి వాళళ్ని చంపు” అనాన్డు. అతడు పసి
వాడు గనుక భయపడి కతిత్ని దూయలేదు. 21 అపుప్డు జెబహ
సలుమ్నాన్లు “వయసుస్నుబటిట్ మనిషికి శకి ఉంటుంది గనుక,
నువేవ్ లేచి, మమమ్లిన్ చంపు” అనాన్రు. గిదోయ్ను లేచి జెబహ ను,
సలుమ్నాన్ను చంపి,వాళళ్ ఒంటెలమెడలమీదఉనన్ చందహారాలను
తీసుకునాన్డు.

గిదోయ్ను ఏఫోదు
22అపుప్డు ఇశాయేలీయులు గిదోయ్నుతో “నువువ్మిదాయ్నీయుల

చేతిలోనుంచి మమమ్లిన్ ర ంచావు గనుక నువువ్, నీ కొడుకు, నీ
మనవడు, మమమ్లిన్ పరిపాలించండి” అని చెపాప్రు. 23 అందుకు
గిదోయ్ను “నేను మిమమ్లిన్ పాలించను, నా కుమారుడు కూడా
మిమమ్లిన్ పాలించకూడదు. యెహోవా మిమమ్లిన్ పరిపాలిసాత్ దు”
అని చెపాప్డు.

24 గిదోయ్ను “మీలో పతివాడూ తన దోపుడు సొముమ్లో ఉనన్
చెవి పోగులను నాకు ఇవవ్ండి అని మనవి చేసుత్ నాన్ను” అనాన్డు.
(మిదాయ్నీయులు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వాళళ్ చెవులకు పోగులు
ఉనాన్యి.) 25 అందుకు ఇశాయేలీయులు “సంతోషంగా మేము
వాటిని నీకు ఇసాత్ ము” అని చెపిప్ ఒక బటట్ పరచి, పతివాడూ
తన దోపుడు సొముమ్లో ఉనన్ పోగులను దాని మీద వేశాడు.
26మిదాయ్నురాజులఒంటిమీదఉనన్చందహారాలు, కరణ్భూషణాలు,
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ధూమవరణ్పు దుసుత్ లు, ఒంటెల మెడల మీద ఉనన్ గొలుసుల
తూకం కాకుండా అతడు కోరిన బంగారు పోగుల బరువు పదిహేడు
వందల తులాల బంగారం అయియ్ంది. గిదోయ్ను దానితో ఒక
ఏఫోదును* చేయించి తన సొంత ఊరు ఒఫాలో దానిన్ ఉంచాడు.
27కాబటిట్ ఇశాయేలీయులంతా దోహ అకక్డికి వెళిళ్ దానికిమొకిక్
వయ్భిచారులయాయ్రు. అది గిదోయ్నుకు, అతని ఇంటివాళళ్కు ఒక
ఉచుచ్గా అయియ్ంది.

గిదోయ్నుమరణం
28 ఇశాయేలీయులు మిదాయ్నీయులను అణచి వేసిన తరువాత,

ఇంక వాళ ళ్ తలెతత్ లేకపోయారు. గిదోయ్ను కాలంలో దేశం
నల సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది. 29 తరువాత యోవాషు
కొడుకు యెరుబబ్యలు†, తన సొంత ఇంటోల్ నివాసం ఉండడానికి
వెళిళ్పోయాడు. 30 గిదోయ్నుకు చాలామందిభారయ్లు ఉనన్ కారణంగా
అతని కడుపున పుటిట్నవాళ ళ్ డె మంది కొడుకులు ఉనాన్రు.
31 షెకెములో ఉనన్ అతని ఉపపతిన్ కూడా అతనికి ఒక కొడుకును
కనన్పుప్డు గిదోయ్ను అతనికి అబీమెలెకు అని పేరు పెటాట్ డు.

32 యోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను ముసలివా చనిపోయాడు.
అబీయెజీయుల ఒఫాలో ఉనన్ అతని తండి యోవాషు సమాధిలో
అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. 33 గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత
ఇశాయేలీయులు తమ శతువుల చేతిలోనుంచి తమను విడిపించిన
యెహోవా దేవుణిణ్ ఘనపరచక, ఆయనిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోక, 34మళీళ్
బయలుదేవుళళ్ను అనుసరించి, వయ్భిచారు , బయలెబ్రీతును‡
తమకు దేవుడుగా చేసుకునాన్రు. 35వాళ ళ్ యెరుబబ్యలు (అంటే
గిదోయ్ను) ఇశాయేలీయులకు చేసిన ఉపకారమంతా మరచిపోయి,
అతనియింటివాళళ్కు ఇచిచ్నమాట పకారం,ఉపకారం చెయయ్లేదు.
* 8:26 8:26 ఏఫోదును దేవుని సేవించటానికి పధాన యాజకులు వాడే వసం.
† 8:29 8:29యెరుబబ్యలు గిదోయ్ను ‡ 8:34 8:34 బయలెబ్రీతును బయలుతో
ఒపప్ందం
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9
అబీమెలెకు

1 యెరుబబ్యలు కొడుకు అబీమెలెకు షెకెములో ఉనన్ తన
మేనమామలదగగ్రికి వెళిల్,వాళళ్తో,తనతలిల్ పూరీవ్కుల కుటుంబాల
వారితో, 2 “మీరు దయ చేసి షెకెము నాయకులందరూ వినేలా
వాళళ్తో మాటాల్ డండి, మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు కొడుకులు
డె మంది మిమమ్లిన్ ఏలుబడి చేయడం మంచిదా? ఒకక్డు
మిమమ్లిన్ ఏలుబడి చేయడం మంచిదా? నేను మీ రకసంబంధినని
జాఞ్ పకం చేసుకోండి”అనిఅనాన్డు. 3అతనితలిల్ సహోదరులు అతని
గూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినేలా ఆ మాటలనీన్ చెపిప్నపుప్డు
వాళ ళ్ “ఇతను మన సహోదరుడు” అనుకుని తమ హృదయం
అబీమెలెకు పు తిపుప్కునాన్రు.

4 అపుప్డు వాళ ళ్ బయలెబ్రీతు గుడిలోనుంచి డె తులాల
వెండి తెచిచ్ అతనికి ఇచిచ్నపుప్డు వాటితో అబీమెలెకు అలల్రి
మూకను కూలికి పెటుట్ కునాన్డు. వాళ ళ్ అతని వశంలో ఉనన్వాళ ళ్.
5 తరువాత అతడు ఒఫాలో ఉనన్ తన తండి యింటికి వెళిల్
యెరుబబ్యలు కొడుకులు, తన సహోదరులు అయిన ఆ డె
మందిని ఒకక్ బండ మీద చంపాడు. యెరుబబ్యలు చినన్ కొడుకు
యోతాముమాతమేదాకుక్ని తపిప్ంచుకునాన్డు.

6 తరువాత షెకెము నాయకులందరూ, బెత్ మిలోల్
ఇంటివారందరూ కలిసి వచిచ్ షెకెములో ఉనన్ మసత్కి చెటుట్ కింద
శిబిరం దగగ్ర అబీమెలెకును రాజుగా నియమించారు. 7 అది
యోతాముకు తెలిసినపుప్డు అతడు వెళిల్ గెరిజీము కొండ అంచు
మీద నిలబడి బిగగ్రగా పిలిచి, వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు, “షెకెము
పెదద్లారా,మీరునామాటవింటేదేవుడుమీమాటవింటాడు. 8చెటుల్
తమ మీద ఒక రాజును అభిషేకించుకోవాలనుకుని, బయలుదేరి
9మమమ్లిన్ ఏలమని ఒలీవచెటుట్ ని అడిగాయి. ఒలీవచెటుట్ ‘దేవుణీణ్
మానవులనూ దేనివలన మనుషులు సనామ్నిసాత్ రో అలాటి నా నూనె
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ఇవవ్కుండా చెటల్ మీద రాజుగా ఉండి ఇటు అటు ఊగడానికి నేను
వసాత్ నా’ అనివాటితో అంది.

10అపుప్డు చెటుల్ , ‘నువువ్ వచిచ్మమమ్లిన్ ఏలు’అనిఅంజూరపు
చెటుట్ ను అడిగాయి. 11 అంజూరపు చెటుట్ , ‘చెటల్ మీద రాజుగా
ఉండి ఇటు అటు ఊగడానికి నామాధురాయ్నిన్, నామంచి ఫలాలను
ఇవవ్కుండా నేనుమానాలా?’ అనివాటితో అంది.

12 ఆ తరువాత చెటుల్ , ‘నువువ్ వచిచ్ మమమ్లిన్ ఏలు’ అని
దా వలిల్ని అడిగినపుప్డు దా వలిల్, 13 ‘దేవుణీణ్ మానవులనూ
సంతోషపెటేట్ నా రసానిన్ ఇవవ్కుండామాని చెటల్ మీద రాజుగా ఉండి
ఇటు అటు ఊగడానికి నేను వసాత్ నా’ అనివాటితో అంది.

14 అపుప్డు చెటల్నీన్, ‘నువువ్ వచిచ్ మమమ్లిన్ ఏలు’ అని
ముళళ్పొదతో మనవి చేసినపుప్డు 15ముండల్ పొద ‘మీరు నిజంగా
ననున్మీమీదరాజుగానియమించుకోవాలనికోరుకుంటేనానీడలోకి
రండి. లేదా అగిన్ నాలో నుంచి బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు
చెటల్ను కాలిచ్వేసుత్ ంది’ అని చెటల్తో చెపిప్ంది.”

16 “నా తండి మీ నిమితత్ం తన పాణాలకు తెగించి యుదధ్ం
చేసి మిదాయ్నీయుల చేతిలో నుంచి మిమమ్లిన్ విడిపించాడు.
17 అయితే మీరు నా తండి కుటుంబం మీదికి లేచి, ఒకే బండ
మీద అతనిడె మంది కొడుకులను చంపిన, అతని దాసీ కొడుకు
అబీమెలెకు మీ బంధువు కాబటిట్ , షెకెమువాళళ్మీద అతనిన్ రాజుగా
నియమించారు. యెరుబబ్యలుకు, అతని ఇంటి వాళళ్కు, మీరు
ఉపకారం చెయయ్కుండా 18అబీమెలెకును రాజుగా నియమించుకొనన్
విషయంలో మీరు యథారధ్ంగా పవరించి ఉంటే 19 నేడు మీరు
యెరుబబ్యలు పటల్ అతనియింటివాళళ్ పటల్ సతయ్ంగాయథారధ్ంగా
పవరించి ఉంటే, అబీమెలెకును బటిట్ సంతోషించండి. అతడు
మిమమ్లిన్ బటిట్ సంతోషిసాత్ డు గాక. 20 అలా కాకపోతే అబీమెలెకు
నుంచి అగిన్ బయలుదేరి షెకెము వాళళ్నీ బెత్మిలోల్ యింటివాళళ్నీ
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కాలిచ్వేయు గాక. షెకెము వాళళ్లో నుంచి, బెత్మిలోల్ యింటినుంచి
అగిన్ బయలుదేరి అబీమెలెకును కాలిచ్వేయు గాక” అని చెపాప్డు.
21అపుప్డుయోతాము తన సహోదరు న అబీమెలెకుకు భయపడి
పారిపోయిబెయేరుకు వెళిల్ అకక్డ నివసించాడు.

22 అబీమెలెకు మూడు సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయుల మీద
ఏలుబడి చేశాడు. 23 దేవుడు అబీమెలెకుకు, షెకెము నాయకులకు
రం కలిగించే దురాతమ్ను వాళళ్ మీదికి పంపాడు. అపుప్డు షెకెము
నాయకులు అబీమేలెకుతో తమకునన్ ఇపప్ండం విషయంలో దోహం
చేశారు.

24 యెరుబబ్యలు డె మంది కొడుకులకు అబీమెలెకు చేసిన
దోహం మూలంగా వాళళ్ను చంపిన వారి సోదరుడు అబీమెలెకు
మీదికి పతిఫలం వచేచ్లా దేవుడు ఈ విధంగా చేశాడు. అతడు
తన సహోదరులను చంపేలా అతనిన్ బలపరచిన షెకెము నాయకుల
మీదికి కూడాఆనరహతయ్ ఫలం వచేచ్లాఆయనచేశాడు. 25షెకెము
యజమానులు కొండ శిఖరాలమీద అతని కోసం మాటు గాళళ్ను
ఉంచి, ఆ దారిలో వాళళ్ దగగ్రికి వచిచ్న వాళళ్ందరినీ దోచుకునాన్రు.
అది అబీమెలెకుకు తెలిసింది.

26 ఎబెదు కొడుకు గాలు, అతని బంధువులు, షెకెముకు
చేరినపుప్డు షెకెము పెదద్లు అతనిన్ ఆశయించారు. 27 వాళ ళ్
పొలాలోల్ కి వెళిల్ దాకష్ పళ ళ్ ఏరుకుని, వాటిని తొకిక్ కృతజఞ్తారప్ణం
చెలిల్ంచి, తమ దేవుళళ్ మందిరంలోకి వెళిల్ పండగ చేసుకునాన్రు.
వారు అనన్పానాలు పుచుచ్కొంటూ అబీమెలెకును దూషించినపుప్డు
28ఎబెదు కొడుకు గాలు ఇలా అనాన్డు “అబీమెలెకు ఎంతటివాడు?
షెకెము ఎంతటివాడు? మనం అతనికెందుకు దాసులం కావాలి?
అతడు యెరుబబ్యలు కొడుకు కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి
కాడా? షెకెము తండి హమోరుకు చెందిన వాళళ్ను సేవిసాత్ ం గాని,
మనంఅబబీమెలెకుకు దాసులుగా ఎందుకుండాలి? 29ఈపజలునా
ఆధీనం ఉంటేనా! నేను అబీమెలెకును కూలదోసే వాణిణ్ గదా! నేను



నాయ్యాధిపతులు 9:30 xxxiii నాయ్యాధిపతులు 9:40

అబీమెలెకుతో, ‘నీ నాయ్నిన్ బయలుదేరి రమమ్ను’ అనేవాణిణ్ గదా!”
అనాన్డు.

30 ఎబెదు కొడు న గాలు మాటలు ఆ పటట్ణ పధాని జెబులు
వినన్పుప్డు అతనికి చాలా కోపం వచిచ్ంది. 31 అపుప్డతడు,
అబీమెలెకు దగగ్రికి రహసయ్ంగామనుషులను పంపి “ఎబెదు కొడుకు
గాలు, అతని బంధువులు షెకెముకు వచాచ్రు. వాళ ళ్ నీకు
వయ్తిరేకంగా ఈ పటట్ణానిన్ రెచచ్గొడుతునాన్రు 32 కాబటిట్ , ఈ రాతి
నువువ్, నీతో ఉనన్ మనుషులు, లేచి పొలంలో మాటు వెయయ్ండి.
33పొదుద్ న సూరుయ్డు ఉదయించగానే నువువ్ తవ్రగా లేచి పటట్ణం
మీద దాడి చెయాయ్లి. అపుప్డు అతడు అతనితో ఉనన్ మనుషులు
నీ మీదికి బయలుదేరి వసూత్ ఉనన్పుప్డు నువువ్ సమయం చూసి
వాళళ్కు చెయయ్వలసింది చెయయ్వచుచ్” అని కబురు పంపాడు.

34 అబీమెలెకు అతనితో ఉనన్ మనుషులందరూ రాతివేళ లేచి
నాలుగు గుంపు షెకెము మీద దాడి చెయయ్డానికి పొంచి ఉనాన్రు.
35 ఎబెదు కొడుకు గాలు బయలుదేరి పటట్ణం దావ్రం దగగ్ర నిలిచి
ఉనన్పుప్డు అబీమెలెకు, అతనితో ఉనన్ మనుషులు పొంచి ఉనన్
చోటు నుండి లేచారు.

36గాలు ఆ మనుషులను చూసి, జెబులుతో “ఇదిగో మనుషులు
కొండ శిఖరాల మీద నుంచి దిగివసుత్ నాన్రు” అనన్పుప్డు జెబులు
“కొండల నీడలు నీకు మనుషులాల్ కనిపిసుత్ నాన్యి” అనాన్డు.
37 అపుప్డు గాలు “చూడు, ఆ పాంతంలోని ఉనన్త సథ్లం నుంచి
మనుషులు దిగి వసుత్ నాన్రు. ఒక గుంపు శకునగాళళ్ మసత్కి వృకష్పు
దారిలో వసూత్ ఉంది” అనాన్డు. 38 జెబులు అతనితో “మనం
అతనిన్ సేవించడానికి అబీమెలెకు ఎవడు, అని నువువ్ చెపిప్న
గొపప్లు ఏ నాయి? వీళ ళ్ నువువ్ తృణీకరించినమనుషులు కాదా?
ఇపుప్డు వెళిల్ వాళళ్తోయుదధ్ం చెయియ్” అనాన్డు.

39గాలు షెకెము నాయకులను ముందుకు నడిపిసూత్ బయలుదేరి
అబీమెలెకుతో యుదధ్ం చేశాడు. 40 అబీమెలెకు అతనిన్ తరమగా,
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అతడు అతని యెదుట నిలువలేక పారిపోయాడు. చాలామంది
గాయపడిపటట్ణందావ్రం వరకూ కూలారు. 41అపుప్డు అబీమెలెకు
అరూమాలో* ఉనాన్డు. గాలును అతని బంధువులనూ షెకెములో
నివాసం ఉండకుండాా జెబులు వాళళ్ని తోలి వేశాడు. 42 తరువాతి
రోజు పజలు పొలాలోల్ కి బయలుదేరి వెళాళ్రు. 43అది అబీమెలెకుకు
తెలిసినపుప్డు అతడు తన మనుషులను మూడు గుంపులుగా చేసి
వాళళ్ను ఆ పొలంలో మాటుగా ఉంచాడు. అతడు చూసుత్ ండగా
పజలు పటట్ణం నుంచి బయలుదేరి వసుత్ నాన్రు గనుక అతడు వాళళ్
మీద పడివాళళ్ని చంపేశాడు.

44 అబీమెలెకు, అతనితో ఉనన్ గుంపులు, ముందుకు వెళిళ్
పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నిలిచి ఉనన్పుప్డు ఆ రెండు గుంపులు
పరుగెతిత్ పొలాలోల్ ఉనన్ వాళళ్ందరినీ మటుట్ పెటాట్ రు. 45 ఆ
రోజంతా అబీమెలెకు ఆ ఊరివారితో యుదధ్ం చేసి ఊరిని సావ్ధీనం
చేసుకుని అందులో ఉనన్ మనుషులను చంపి, పటట్ణానిన్ పడగొటిట్ ఆ
పాంతమంతాఉపుప్ చలిల్ంచాడు.

46 షెకెము గోపుర నాయకులు ఆ వార విని, ఏల్ బెరీతు గుడి
కోటలోకి చొరబడాడ్ రు. 47 షెకెము నాయకులంతా అకక్డ పోగుపడి
ఉనన్ సంగతి అబీమెలెకుకు తెలిసి 48 అతడు, అతనితో ఉనన్
మనుషులందరూ, సలోమ్ను కొండ ఎకాక్రు. అబీమెలెకు గొడడ్లి చేత
పటుట్ కుని ఒక పెదద్ చెటుట్ కొమమ్ నరికి, యెతిత్ భుజం పెటుట్ కుని
“నేనేం చేసుత్ నాన్నో అదే మీరు కూడా చెయయ్ండి” అని తనతో ఉనన్
మనుషులతోచెపాప్డు. 49అపుప్డు ఆమనుషులందరూ పతివాడూ
ఒకొక్కక్ కొమమ్ నరికి అబీమెలెకు చేసినటుట్ గానే ఆ కోట దగగ్ర
వాటిని పేరిచ్, వాటితో ఆ కోటను తగలబెటాట్ రు. అపుప్డు షెకెము
గోపుర యజమానులు, వాళళ్లోల్ ఉనన్ సీ పురుషులు ఇంచుమించు
వెయియ్మంది చనిపోయారు.

* 9:41 9:41 అరూమాలోషెకెముకు 8 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది
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50 తరువాత అబీమెలెకు తేబేసుకు వెళిల్ తేబేసును ముటట్డించి,
దానిన్ పటుట్ కునాన్డు. 51ఆ పటట్ణం మధయ్లో ఒక బల న గోపురం
ఉంది. సీపురుషులు, పటట్ణపుయజమానులు,అకక్డికిపారిపోయి
తలుపులు వేసుకుని గోపుర శిఖరం మీదకు ఎకాక్రు. 52అబీమెలెకు
ఆ గోపురం దగగ్రికి వచిచ్ దాని మీద యుదధ్ం చేసి అగిన్తో దానిన్
కాలచ్డానికి ఆ గోపుర దావ్రం దగగ్రికి వచాచ్డు. 53 అపుప్డు ఒక
సీ అబీమెలెకు తల మీద తిరగలి రాయిని పడేసినందువలల్ అతని
పురె పగిలింది. 54 అపుప్డతను తన ఆయుధాలు మోసే సేవకుణిణ్
కంగారుగా పిలిచి “ఒక సీ ననున్ చంపిందని ననున్ గూరిచ్ ఎవరూ
అనుకోకుండా, నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపు” అని చెపాప్డు. ఆ
సేవకుడు అతనిన్ పొడవగా అతడు చచాచ్డు. 55 అబీమెలెకు
చనిపోయాడని ఇశాయేలీయులకు తెలియగానే ఎవరి చోటికి వాళ ళ్
వెళాళ్రు.

56 ఆ విధంగా అబీమెలెకు తన డె మంది సహోదరులను
చంపడంవలల్ తనతండికిచేసినదోహానిన్దేవుడుమళీళ్అతనిమీదకి
రపిప్ంచాడు. 57 షెకెమువాళ ళ్ చేసిన దోహం అంతటినీ దేవుడు
వాళళ్ తలల మీదికి మళీళ్ రపిప్ంచాడు. యెరుబబ్యలు కుమారుడు
యోతాము శాపం వాళళ్ మీదకి వచిచ్ంది.

10
తోలా

1 అబీమెలెకు తరువాత ఇశాశ్ఖారు గోతంవాడు, దోదో
మనువడు, పువావ్ కొడుకు అయిన తోలా నాయ్యాధిపతిగా
నియామకం అయాయ్డు. అతడు ఎఫాయిమీయుల మనయ్ంలో
షామీరులో నివాసం ఉండేవాడు. 2 అతడు ఇర మూడు
సంవతస్రాలుఇశాయేలీయులకునాయ్యాధిపతిగాఉనాన్డు. అతడు
చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ షామీరులోపాతిపెటాట్ రు.
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యాయీరు
3 అతని తరువాత గిలాదు దేశసుథ్ న యాయీరు వచాచ్డు.

అతడు ఇర రెండు సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు
నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. 4 అతనికి ము మంది
కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ ము గాడిద పిలల్లను ఎకిక్ తిరిగేవాళ ళ్.
వాళళ్కు ము ఊళల్ ఉండేవి. ఈ రోజు వరకూ వాటికియాయీరు
గామాలని పేరు. 5 అవి గిలాదు దేశంలో ఉనాన్యి. యాయీరు
చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ కామోనులోపాతిపెటాట్ రు.

యెఫాత్
6 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్లో మళీళ్ చెడుగా పవరించి

యెహోవాను విడిచిపెటిట్ ఆయన సేవ మాని, బయలులు,
అషారోతులు అనే అరామీయుల దేవతలను, సీదోనీయుల
దేవుళళ్ను, మోయాబీయుల దేవుళళ్ను, అమోమ్నీయుల దేవుళళ్ను,
ఫిలిషీయుల దేవుళళ్ను, పూజించడంమొదలుపెటాట్ రు. 7యెహోవా
కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద మండినపుప్డు, ఆయన ఫిలిషీయుల
చేతికి,అమోమ్నీయులచేతికివాళళ్ను అపప్గించాడు గనుక, 8వాళ ళ్
ఆ సంవతస్రం మొదలు, ఇశాయేలీయులను, అంటే, యొరాద్ ను
నది అవతల ఉనన్, గిలాదులోని అమోరీయుల దేశంలో కాపురం
ఉనన్ ఇశాయేలీయులను పదెద్నిమిది సంవతస్రాలు చితకగొటిట్
అణచివేశారు. 9 ఇంక అమోమ్నీయులు యూదాదేశసుథ్ లతో
బెనాయ్మీనీయులతో ఎఫాయిమీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి
యొరాద్ ను దాటినందువలల్ ఇశాయేలీయులకు గడుడ్ పరిసిథ్తులు
దాపురించాయి.

10 అపుప్డు ఇశాయేలీయులు “మేము నీ దృషిట్లో పాపం చేశాం.
మా దేవుణిణ్ విడిచి బయలులను పూజించాం” అని యెహోవాకు
మొరపెటాట్ రు. 11 యెహోవా “ఐగుపీత్యుల వశంలో నుంచి,
అమోరీయుల వశంలో నుంచి, అమోమ్నీయుల వశంలో నుంచి,
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ఫిలిషీయుల వశంలో నుంచి మాతమే కాకుండా 12 సీదోనీయులు,
అమాలేకీయులు, మాయోనీయులు మిమమ్లిన్ బాధ పరచినపుప్డు
వాళళ్ వశంలో నుంచి కూడా నేను మిమమ్లిన్ ర ంచాను కదా,
13 అయితే మీరు ననున్ విడిచిపెటిట్ , ఇతర దేవుళళ్ను పూజించారు
గనుక నేను ఇక మిమమ్లిన్ ర ంచను. 14మీరు వెళిల్, మీరు కోరుకొనన్
దేవుళళ్కు మొర పెటుట్ కోండి. మీ బాధకాలంలో అవి మిమమ్లిన్
ర సాత్ యేమో” అని ఇశాయేలీయులతో అనాన్డు.

15అపుప్డు ఇశాయేలీయులు “మేము పాపం చేశాము, నీ దృషిట్కి
ఏది ఇషట్మో దాని పకారం మాకు చెయియ్. దయచేసి ఈ రోజు
మమమ్లిన్ ర ంచు” అని చెపిప్, 16యెహోవాను సేవించడానికి వాళళ్
మధయ్ ఉనన్ ఇతర దేవుళళ్ను తొలగించివేసారు. ఆయన ఆతమ్
ఇశాయేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూసి సహించలేక పోయింది.
17 అపుప్డు అమోమ్నీయులు గిలాదులో శిబిరం వేసుకుని ఉనాన్రు.
ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమకూడి ఉనాన్రు. 18కాబటిట్ పజలు,
అంటే గిలాదు పెదద్లు “అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి
పూనుకొనన్వాడు ఎవడో, అతడు గిలాదు నివాసులకందరికీ పధాని
అవుతాడు” అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కునాన్రు.

11
1 గిలాదువా న యెఫాత్ పరాకమం గల బలశాలి. అతడు ఒక

వేశయ్ కొడుకు. యెఫాత్ తండి గిలాదు. 2 గిలాదు భారయ్ అతనికి
కొడుకులను కనన్పుప్డు వాళ ళ్ పెరిగి పెదద్వా యెఫాత్ తో “నువువ్
అనయ్సీకి పుటాట్ వు కాబటిట్ మన తండి ఇంటోల్ నీకు భాగం లేదు”
అనాన్రు.

3 యెఫాత్ తన సహోదరుల దగగ్ర నుంచి పారిపోయి టోబు
దేశంలో నివాసం ఉనన్పుప్డు అలల్రిమూకలు యెఫాత్ దగగ్రికి
వచిచ్ అతనితో కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ ళ్. 4 కొంతకాలం
తరువాత అమోమ్నీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశారు.
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5అమోమ్నీయులు ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేసినపుప్డు 6గిలాదు
పెదద్లు టోబు దేశం నుంచి యెఫాత్ ను రపిప్ంచడానికి వెళిల్ “నువువ్
వచిచ్ మాకు అధిపతిగా ఉండు. అపుప్డు మనం అమోమ్నీయులతో
యుదధ్ం చేదాద్ ం” అనియెఫాత్ తో చెపాప్రు. 7అందుకు యెఫాత్ “మీరు
నా మీద పగపటిట్ నా తండి ఇంటోల్ నుంచి ననున్ తోలేశారు కదా.
ఇపుప్డు మీకు బాధ వచిచ్నపుప్డు నేను కావలసి వచాచ్నా?” అని
గిలాదు పెదద్లతో అనాన్డు.

8 అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు “అందుకే మేము నీదగగ్రికి మళీళ్
వచాచ్ం. నువువ్ మాతో కూడా వచిచ్ అమోమ్నీయులతోయుదధ్ం చేసేత్,
గిలాదు నివాసుల నమా అందరిమీద నువువ్ అధికారివి ఔతావు”
అనియెఫాత్ తోఅనాన్రు 9అందుకుయెఫాత్ “అమోమ్నీయులతోయుదధ్ం
చేయడానికి మీరు ననున్ గిలాదుకు తిరిగి తీసుకు వెళిల్న తరువాత
యెహోవా వాళళ్ను నా చేతికి అపప్గిసేత్ నేనే మీకు పధానినౌతానా?”
అని గిలాదు ఆ పెదద్లను అడగగా, 10 గిలాదు పెదద్లు “కచిచ్తంగా
మేము నీ మాట పకారం చేసాత్ ం. యెహోవా మన ఇరువురి మధయ్
సా గా ఉంటాడు గాక” అనియెఫాత్ తో అనాన్రు.

11 కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతో కలిసి వెళిల్నపుప్డు పజలు
అతనిన్ తమకు పధానిగా, అధిపతిగా నియమించుకునాన్రు.
అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధిలో తన వాగాద్ నాల
సంగతి అంతా వినిపించాడు. 12యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజు దగగ్రికి
వరమానికులను పంపి “నాకు నీకు మధయ్ ఏమీ జరగ లేదు కదా.
నువువ్ నా దేశం మీదికియుదాధ్ నికి ఎందుకొచాచ్వు?” అని అడిగాడు.
13 అమోమ్నీయుల రాజు “ఇశాయేలీయులు ఐగుపులోనుంచి
వచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్ అరోన్ను మొదలు యబోబ్కు వరకూయొరాద్ ను
వరకూ నా దేశం ఆకమించుకొనన్ందుకే నేను వచాచ్ను. కాబటిట్ మనం
శాంతియుతంగా ఉండేలా ఆ దేశాలను మళీళ్ మాకపప్గించు” అని
యెఫాత్ పంపిన వరమానికులతో సమాచారం పంపాడు.



నాయ్యాధిపతులు 11:14 xxxix నాయ్యాధిపతులు 11:22

14 అపుప్డు యెఫాత్ మళీళ్ అమోమ్నీయుల రాజు దగగ్రికి ఇలా
కబురంపాడు. 15 “యెఫాత్ చెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలీయులు
మోయాబు దేశా నా అమోమ్నీయుల దేశా నా ఆకమించుకోలేదు.
16 ఇశాయేలీయులు ఐగుపులోనుంచి వసుత్ నన్పుప్డు వాళ ళ్
ఎరసముదం వరకూ అరణయ్ంలో నడిచి కాదేషుకు వచాచ్రు.
17 అపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఎదోము రాజు దగగ్రికి మనుషులను
పంపి నీ దేశం గుండాదయచేసితమను వెళళ్నిమమ్ని అడిగినపుప్డు,
ఎదోమురాజుఒపుప్కోలేదు. వాళ ళ్మోయాబురాజుదగగ్రికిఅలాంటి
వరమానమే పంపారు గాని అతడు కూడా నేను వెళళ్నివవ్నని
చెపాప్డు. అపుప్డు ఇశాయేలీయులు కాదేషులో నివాసం ఉనాన్రు.

18 తరువాత వాళ ళ్ అరణయ్ పయాణం చేసూత్ ఎదోమీయుల
దేశం, మోయాబీయుల దేశం చుటూట్ తిరిగి, మోయాబుకు తూరుప్
దికుక్లో కనాను దేశంలో పవేశించి అరోన్ను అవతలి పున మకాం
వేశారు. వాళ ళ్ మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి వెళళ్లేదు. అరోన్ను
మోయాబుకు సరిహదుద్ గదా.

19 ఇశాయేలీయులు అమోరీయుల రాజు సీహోను అనే హెషోబ్ను
రాజు దగగ్రికి దూతలను పంపి, మీ దేశం గుండా మా సథ్లానికి
మమమ్లిన్ దయచేసి వెళళ్నిమమ్ని అతని దగగ్ర మనవి చేసినపుప్డు
20 సీహోను ఇశాయేలీయులను నమమ్క, తన దేశంలోనుంచి
వెళల్నివవ్క, తన పజలందరీన్ సమకూరుచ్కుని యాహసులో
ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. 21 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవా ఆ సీహోనును అతని సమసత్ పజలను
ఇశాయేలీయులచేతికి అపప్గించినపుప్డువాళ ళ్ ఆ పజలనుహతం
చేసిన తరువాత ఆ దేశనివాసు న అమోరీయుల దేశం అంతా
సావ్ధీనం చేసుకుని 22 అరోన్ను నది మొదలు యబోబ్కు వరకూ,
అరణయ్ంమొదలుయొరాద్ ను వరకూ, అమోరీయులపాంతాలనిన్టిని
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.
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23 కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా అమోరీయులను
తన పజలముందు నిలువకుండా తోలివేసిన తరువాత నువువ్ దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుంటావా? 24 సావ్ధీనం చేసుకోడానికి కెమోషు
అనే నీ దేవుత నీకిచిచ్న దానిన్ నువువ్ అనుభవిసుత్ నాన్వు కదా?
మా దేవు న యెహోవా మా ఎదుట నుంచి ఎవరిని తోలివేసాత్ డో
వాళళ్ సావ్సథ్ ం మేము సావ్ధీనం చేసుకుంటాము. 25 మోయాబు
రా న సిపోప్రు కొడుకు బాలాకు కంటే నువువ్ గొపప్వాడివా?
అతడు ఇశాయేలీయులతోఎపుప్ నా కలహమాడేసాహసంచేశాడా?
ఎపుప్ నా వాళళ్తో యుదధ్ం చేశాడా? 26 ఇశాయేలీయులు
హెషోబ్నులోదానిఊళల్లోఅరోయేరులోదానిఊళల్లోఅరోన్ను తీరాల
పటాట్ ణాలనిన్టిలో మూడు వందల సంవతస్రాలనుంచి నివాసం
ఉంటునన్పుప్డు ఆ సమయంలో నువెవ్ందుకు వాటిని పటుట్ కోలేదు?
27 నేను నీ పటల్ తపూప్ చెయయ్లేదు, నువేవ్ నా మీదికి యుదాధ్ నికి
రావడం వలల్ నా పటల్ తపుప్ చేసుత్ నాన్వు. నాయ్యాధిపతి అయిన
యెహోవా ఈ రోజు ఇశాయేలీయులకు, అమోమ్నీయులకు నాయ్యం
తీరుచ్గాక.”

28అయితే అమోమ్నీయుల రాజుయెఫాత్ తనతో చెపిప్నమాటలకు
ఒపుప్కోలేదు. 29 యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్ మీదికి వచిచ్నపుప్డు
అతడు గిలాదులో, మనషేష్లో సంచారం చేసూత్ , గిలాదు మిసాప్ల
నుంచి అమోమ్నీయుల దగగ్రికి సాగి వెళాళ్డు. 30 అపుప్డు యెఫాత్
యెహోవాకు ఇలా మొకుక్ కునాన్డు “నువువ్ నాకు అమోమ్నీయుల
మీద జయం కచిచ్తంగా ఇసేత్, 31 నేను అమోమ్నీయుల దగగ్ర నుంచి
మంగా తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు, ననున్ ఎదురోక్డానికినా ఇంటిదావ్రం
నుంచి బయలుదేరి ఏది వచిచ్నా అది యెహోవాకు పతిషట్ చేసాత్ ను.
ఇంకా దహన బలిగాదానిన్ అరిప్సాత్ ను” అనాన్డు.

32 అపుప్డు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి
వెళళ్గా యెహోవా అతనికి జయం ఇచాచ్డు గనుక అతడు వాళళ్ని,



నాయ్యాధిపతులు 11:33 xli నాయ్యాధిపతులు 11:40

33 అంటే, అరోయేరు మొదలు మినీన్తుకు వరకూ ఆబేలెక్రామీము
వరకూ ఇర పటట్ణాల వాళళ్ను ఎవరూ మిగలకుండా హతం
చేశాడు. ఆ విధంగా అమోమ్నీయులు ఇశాయేలీయుల ముందు
నిలువలేక వారికి లొంగిపోయారు. 34 యెఫాత్ మిసాప్లో ఉనన్
తన ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కూతురు తంబురలతో నాటయ్ంతో
బయలుదేరి అతనికి ఎదురొచిచ్ంది. ఆమె తపప్ అతనికి మగ
సంతానమేగాని ఆడసంతానమేగాని లేదు.

35 కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూసి, తన బటట్లు చింపుకుని
“అయోయ్ నా కూతురా, నువువ్ ననున్ ఎంతో కుంగదీశావు, ననున్
తలల్డిలల్జేశావు. నేను యెహోవాకు మాట ఇచాచ్ను గనుక వెనుక
తీయలేను” అనాన్డు. 36 ఆమె “నానాన్, యెహోవాకు మాట
ఇచాచ్వా? నీ నోటినుంచి వచిచ్న మాట పకారం నాకు చెయియ్.
యెహోవా నీ శతువు న అమోమ్నీయుల మీద పగతీరుచ్కునాన్డు”
అని అతనితో అంది.

37 ఇంకా ఆమె “నా కోసం చేయవలసింది ఏదంటే, రెండు నెలల
వరకూ ననున్ వదిలిపెటుట్ . నేను, నా చెలికతెత్లు వెళిల్ కొండలమీద
ఉండి, నా కనయ్సిథ్తిని* గూరిచ్ పలాపిసాత్ ము” అని తన తండితో
చెపిప్ంది. 38 అతడు వెళళ్మని చెపిప్ రెండు నెలలు ఆమెను
వెళళ్నిచాచ్డు. ఆమె తన చెలికతెత్లతో కలిసి వెళిల్ కొండల మీద
తన కనయ్సిథ్తిని గూరిచ్ పలాపించింది. 39ఆ రెండు నెలల తరువాత
ఆమె తన తండి దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు అతడు తాను మొకుక్
కొనన్ మొకుక్బడి పకారం ఆమెకు చేశాడు. 40 ఆమె పురుషుణిణ్
ఎరుగనే లేదు. పతి సంవతస్రం ఇశాయేలీయుల ఆడపడుచులు
నాలుగు రోజులపాటు గిలాదు దేశసుథ్ నయెఫాత్ కుమారె కథ జాఞ్ పకం
చేసుకుంటారు.

12
* 11:37 11:37 ఇకక్డ కనయ్ సిథ్తి అంటే, తను ఇక ఎనన్డూ పెళిల్ చేసుకోని పరిసిథ్తిని
గురించిన విషయం కావచుచ్.
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యెఫాత్ , ఎఫాయిమీయులు
1 ఎఫాయిమీయులు సమకూడి “నువువ్ ఉతత్రదికుక్కు వెళిల్

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి బయలుదేరినపుప్డు
నీతో కలిసి వెళళ్డానికి మమమ్లిన్ ఎందుకు పిలవలేదు? నువువ్
కాపురముంటునన్ నీ ఇంటిని అగిన్తో కాలేచ్సాత్ ం” అని యెఫాత్ తో
అనాన్రు. 2 యెఫాత్ “నాకు, నా పజలకు అమోమ్నీయులతో పెదద్
కలహం వచిచ్నపుప్డు నేను మిమమ్లిన్ పిలిచాను గాని మీరు వాళళ్
చేతులోల్ నుంచి ననున్ ర ంచలేదు. మీరు ననున్ ర ంచకపోవడం
చూసి 3నా పాణం అరచేతిలో పెటుట్ కుని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం
చెయయ్డానికి వెళాళ్ను. అపుప్డు యెహోవా నాకు వాళళ్ మీద
జయం ఇచాచ్డు. అయితే నాతోపోటాల్ డటానికి ఈ రోజుమీరెందుకు
వచాచ్రు?” అనాన్డు.

4 అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదు వారందరీన్ పోగు చేసుకుని
ఎఫాయిమీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. గిలాదువాళ ళ్
ఎఫాయిమీయుల మీద దాడి చేశారు. ఎందుకంటే వాళ ళ్
“ఎఫాయిమీయులకు మనషేశ్ గోతికులకు మధయ్ గిలాదువా న
మీరు-ఎఫాయిమీయులకు మొహం చాటేసి పారిపోయారు”
అనాన్రు. 5ఎఫాయిమీయులతోయుదధ్ం చెయయ్డానికి గిలాదువాళ ళ్
యొరాద్ ను దాటే రేవులను పటుట్ కొనన్పుప్డు, పారిపోతునన్
ఎఫాయిమీయులోల్ ఎవరనాన్ “ననున్ దాటనివవ్ండి” అని అడిగితే
గిలాదువాళ ళ్ “నువువ్ ఎఫాయిమీయుడవా” అని అతనిన్
అడిగారు. 6 అందుకతను “కాదు” అంటే, వాళ ళ్ అతనిన్ చూసి
“షిబోబ్లెత్” అనే మాట పలకమనాన్రు. అతడు పలకలేక
“సిబోబ్లెత్” అని పలికితే, వాళ ళ్ అతనిన్ పటుట్ కుని యొరాద్ ను
రేవుల దగగ్ర చంపేశారు. ఆ సమయంలో ఎఫాయిమీయులోల్ నల
రెండు వేల మంది చనిపోయారు. 7 యెఫాత్ ఆరు సంవతస్రాలు
ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. గిలాదువా న
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యెఫాత్ చనిపోయినపుప్డు, గిలాదు పటట్ణాలోల్ ఒక దానిలో అతనిన్
పాతిపెటాట్ రు.

ఇబాస్ను, ఏలోను, అబోద్ ను
8అతని తరువాత బేతెల్హేమువా న ఇబాస్ను ఇశాయేలీయులకు

అధిపతి అయాయ్డు. 9 అతనికి ము మంది కొడుకులు,
ము మంది కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు. అతడు ఆ కూతుళళ్ను తన
వంశంలో చేరనివారికిచిచ్, తన వంశంలో చేరని ము మంది
కనయ్లను తన కొడుకులకు పెళిల్ చేశాడు. అతడు ఏడు
సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు. 10 ఇబాస్ను
చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ బేతెల్హేములోపాతిపెటాట్ రు.

11 అతని తరువాత జెబూలూనీయు న ఏలోను
ఇశాయేలీయులకు అధిపతి అయాయ్డు. అతడు పది సంవతస్రాలు
ఇశాయేలీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు. 12 జెబూలూనీయు న
ఏలోను చనిపోయినపుప్డు జెబూలూను దేశంలోని అయాయ్లోనులో
అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు.

13 అతని తరువాత పిరాతోనీయు న హిలేల్లు కొడుకు అబోద్ ను
ఇశాయేలీయులకు అధిపతి అయాయ్డు. 14 అతనికి నల మంది
కొడుకులు, ము మంది మనుమలు ఉనాన్రు. వాళ ళ్ డె
గాడిదపిలల్లు ఎకిక్ తిరిగేవాళ ళ్. అతడు ఎనిమిది సంవతస్రాలు
ఇశాయేలీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు. 15 పిరాతోనీయు న
హిలేల్లు కొడుకు అబోద్ ను చనిపోయినపుప్డు ఎఫాయిము దేశంలో
అమాలేకీయులమనయ్ంలో ఉనన్ పిరాతోనులోపాతిపెటాట్ రు.

13
1ఇశాయేలు పజలు మరోసారియెహోవాదృషిట్లో దోషులయాయ్రు.

కాబటిట్ ఆయన వారిని ఒక నల సంవతస్రాలు ఫిలిషీయుల చేతికి
అపప్గించాడు.
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సంసోను పుటుట్ క
2 ఆ రోజులోల్ దాను వంశం వాడు ఒకడు జోరాయ్ పటట్ణంలో

ఉండేవాడు. అతడి పేరు మనోహ. అతడి భారయ్ గొడాలు. ఆమెకు
పిలల్లు లేరు. 3యెహోవా దూత ఆమెకు పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు
“చూడు, నువువ్ గొడాలివి. బిడడ్ను కనలేకపోయావు. అయితే
నువువ్ గరభ్ం ధరిసాత్ వు. నీకు కొడుకు పుడతాడు 4 ఇపుప్డు నువువ్
జాగతత్గా ఉండాలి. దా రసానిన్ గానీ మదాయ్నిన్ గానీ తాగకు.
అపవిత నదేదీ తినకు. 5 నువువ్ గరభ్వతివి అవుతావు. ఒక
కొడుకుని కంటావు. ఆ పిలల్వాడు పుటిట్నపప్టిన్ంచి నాజీర్* గా
ఉంటాడు. అతని తల జుటుట్ ను రం చేయడాని మంగలి
కతిత్ అతని తలను తాక కూడదు. అతడు ఇశాయేలీ పజలను
ఫిలిషీయుల చేతి నుండి ర సాత్ డు.”

6అపుప్డు ఆ సీ తన భర దగగ్రికి వచిచ్ “దేవునిమనిషి ఒకాయన
నా దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయన రూపం ఒక దేవదూతలా, భయం
పుటిట్ంచేది గా ఉంది. ఆయన ఎకక్డిన్ంచి వచాచ్డో నేను అడగలేదు.
తన పేరేమిటో ఆయన నాకు చెపప్లేదు. 7 ఆయన నాతో, ‘చూడు
నువువ్ గరభ్వతివి అవుతావు. కొడుకుని కంటావు. కాబటిట్ నువువ్
దా రసానిన్ గానీ, మదాయ్నిన్ గానీ తాగకు. అలాగే ధరమ్శాసం
అపవితమని చెపిప్న దేనినీ తినకు. ఎందుకంటే నీ బిడడ్ పుటిట్న
దగగ్రున్ంచి చనిపోయేంత వరకూ దేవుని కోసం నాజీర్ గా ఉంటాడు’
అని చెపాప్డు” అంది.

8 అపుప్డు మనోహ “నా పభూ, పుటట్బోయే ఆ బిడడ్కు మేము
ఏమేమి చేయాలో మాకు నేరిప్ంచడానికి నువువ్ పంపిన ఆ దేవుని
మనిషి మరోసారి మా దగగ్రికి వచేచ్టుల్ గా చెయియ్” అని యెహోవాకు
పారథ్న చేసాడు. 9దేవుడు మనోహపారథ్న వినాన్డు. ఆ సీ పొలంలో
కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు దేవుని దూతఆమెకు కనిప్ంచాడు. 10అపుప్డు

* 13:5 13:5నాజీర్ సంఖయ్. 6 చూడండి
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ఆమె భర మనోహ ఆమె దగగ్ర లేడు. కాబటిట్ ఆమె పరుగెతుత్ కుంటూ
వెళిల్ “ఆరోజునాకు కనిప్ంచినవయ్కిమళీళ్ కనిప్ంచాడు”అనిచెపిప్ంది.

11 అపుప్డు మనోహ లేచి తన భారయ్ వెంట వెళిల్ ఆ వయ్కి దగగ్రికి
వచాచ్డు. “నా భారయ్తో మాటాల్ డింది నువేవ్నా” అని అడిగాడు.
అందుకా వయ్కి “నేనే” అనాన్డు. 12 అపుప్డు మానోహ “నీ
మాట పకారమే జరుగుతుంది గాక. ఆ బిడడ్ కోసం పాటించాలిస్న
నియమాలేమిటో ఆ బిడడ్ ఏమవుతాడో మాకు తెలియ చేయండి”
అనాన్డు. 13 అందుకు జవాబుగా యెహోవా దూత “నేను ఆ
సీకి చెపిప్నదంతా ఆమె జాగతత్గా చేయాలి. ఆమె దాకష్ నుండి
వచేచ్ది ఏదీ తినకూడదు, 14 ఆమె దా రసానిన్ గానీ మదాయ్నిన్
గానీ తాగకూడదు. అలాగే ధరమ్శాసం అపవితంగా చెపిప్న దేనినీ
తినకూడదు. నేను ఆమెకు ఆజాఞ్ పించినదంతా ఆమె పాటించాలి”
అనిమనోహకు చెపాప్డు.

15అపుప్డు మనోహ “మేము నీ కోసం ఒక మేకపిలల్ను పటుట్ కుని
వంట చేసే వరకూ ఆగమని మనవి చేసుత్ నాన్ను” అని యెహోవా
దూతతో అనాన్డు. 16 దానికి యెహోవా దూత మనోహ “నేను
ఆగినా నీ భోజనానిన్ మాతం ఆరగించను. ఒక వేళ నువువ్ దహన
బలి అరిప్ంచాలనుకుంటే దానిన్ యెహోవాకు అరిప్ంచాలి” అనాన్డు.
ఆయన యెహోవా దూత అని మనోహకు తెలియలేదు. 17మనోహ
“నువువ్ చెపిప్న పకారం జరిగిన తరువాత నినున్ సనామ్నించాలి గదా,
మరి నీ పేరు ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 18దానికి యెహోవా దూత
“నాపేరెందుకు అడుగుతునాన్వు? అది ఆశచ్రయ్కరం” అనాన్డు.

19 అపుప్డు మనోహ కొంత ధానయ్ం తో పాటు ఒక మేకపిలల్ను
అకక్డ ఒక రాయి మీద యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంచాడు. మనోహా
అతని భారాయ్ చూసుత్ ండగా యెహోవా దూత ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ం
చేశాడు. 20 అదేమిటంటే బలిపీఠం నుండి జావ్లలు ఆకాశానికి
లేసుత్ ండగా ఆ జావ్లలతోబాటు పరలోకానికి ఆరోహణం అయాయ్డు.
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మనోహ అతని భారాయ్ అది చూసి నేల పడి నమసాక్రం చేసారు.
21ఆ తరువాతయెహోవాదూతమళీళ్ వారికి పతయ్కష్ం కాలేదు.

22 మనోహ తన భారయ్తో “మనం దేవుణిణ్ చూశాం కాబటిట్
కచిచ్తంగా చనిపోతాం” అనాన్డు. 23కానీ అతని భారయ్ “యెహోవా
మనలను చంపాలనుకుంటే మనం అరిప్ంచిన దహనబలినీ ధానయ్పు
వేదాయ్నీన్ అంగీకరించి ఉండేవాడు కాదు. ఈ విషయాలను మనకు
చూపించి ఉండేవాడూ కాదు. ఈ రోజులోల్ ఇలాంటి సంగతులను
మనకు చెపేప్వాడూ కాదు,” అంది. 24తరువాత ఆ సీ ఒక కొడుకుని
కనన్ది. అతనికి సంసోను అనే పేరు పెటిట్ంది. ఆ పిలల్వాడు
పెదద్యాయ్క యెహోవా అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాడు. 25 ఇక అతడు
జొరాయ్కూఎషాయోలుకూమధయ్లోఉనన్మహనెదానులోఉనన్పుప్డు
యెహోవాఆతమ్ అతణిణ్ పురికొలప్డంమొదలు పెటాట్ డు.

14
సంసోను ఫిలిషీయువతితో వివాహం

1 సంసోను తిమాన్తుకు వెళాళ్డు. అకక్డ ఒక ఫిలిషీ యువతిని
చూశాడు. 2 అతడు ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ “తిమాన్తులో ఒక ఫిలిషీ
అమామ్యిని చూశాను. ఆ అమామ్యిని నాకిచిచ్ పెళిళ్ చేయండి”
అని తన తలిల్దండులను అడిగాడు. 3వారు “నీ బంధువులోల్ గానీ
మన సొంత జాతిలో గానీ అమామ్యిలు లేరనా సునన్తి సంసాక్రం
లేని ఫిలిషీయులోల్ నుండి అమామ్యిని భారయ్గా తెచుచ్కోడానికి
వెళత్ నాన్వు?” అని అతణిణ్ అడిగారు. అందుకు సంసోను “ఆమె
నాకు నచిచ్ంది. నా కోసం ఆమెను తెపిప్ంచు” అని తన తండితో
అనాన్డు. 4అయితే ఫిలిషీయులకు కీడు చేయడానికి యెహోవాయే
అతణిణ్ పురిగొలుప్తునాన్డనిఅతనితలిల్దండులు తెలుసుకోలేదు. ఆ
రోజులోల్ ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులను పరిపాలిసుత్ నాన్రు.
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5 తరువాత సంసోను తన తలిల్దండులతో కలసి తిమాన్తుకు
వెళాళ్డు. తిమాన్తు దాకష్ తోటల దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఒక కొదమ
సింహం భీకరంగా గరిజ్సూత్ అతని మీదికి వచిచ్ంది. 6యెహోవా ఆతమ్
అకసామ్తుత్ గాఅతణిణ్ ఆవరించాడు. దాంతోచేతిలోఏమీలేకపోయినా
ఒక మేకపిలల్ను చీలిచ్నటుట్ అతడు దానిన్ చీలిచ్ వేశాడు. కాని తాను
చేసినదానిన్ తన తండికి గానీ తలిల్కి గానీ చెపప్లేదు.

7 అతడు అకక్డికి వెళిల్ ఆ సీతో మాటాల్ డాడు. ఆమె అతనికి
నచిచ్ంది. 8 కొంతకాలం గడచిన తరువాత ఆమెను తీసుకుని
రావడానికి తిరిగి ఆ పాంతానికి వెళత్ నన్పుప్డు ఆ సింహం కళేబరం
చూడడానికి పకక్కు తిరిగాడు. ఆ సింహపు అసిథ్పంజరంలో అతనికి
ఒక తేనెటీగల గుంపూ తేనే కనిపించాయి. 9 అతడు ఆ తేనె తీసి
చేతిలోపటుట్ కుని తింటూ తన తలిల్దండుల దగగ్రికి వెళాళ్డు. అకక్డ
వారికీ కొంత తేనె ఇచాచ్డు. వారూ దానిన్ తినాన్రు. అయితేతాను ఆ
తేనెను సింహం కళేబరం నుండి తీశాననివారికి చెపప్లేదు.

10 సంసోను తండి ఆ సీని చూడడానికి ఆ పాంతానికి వెళాళ్డు.
సంసోను అకక్డి సంపదాయం పకారం ఒక విందు ఏరాప్టు చేశాడు.
11ఆమెబంధువులు అతణిణ్ చూడగానేఅతనితోఉండటానికిము
మంది సేన్హితులను తీసుకుని వచాచ్రు. 12 అపుప్డు సంసోను
వారితో “మీకిషట్ తే మీకో పొడుపు కథ చెపాత్ ను. ఈ విందు
జరిగే ఏడు రోజులోల్ గా మీలో ఎవ నా ఈ పొడుపు కథ విపిప్ నాకు
చెపప్గలిగితే నేను ము సనన్టి నార వసాలూ, మరో ము
జతల దుసుత్ లూ మీకు ఇసాత్ ను. 13 ఒకవేళ మీరు ఆ పొడుపు కథ
విపప్లేకపోతే ఆ ము సనన్టి నార వసాలూ, మరో ము జతల
దుసుత్ లూమీరు నాకు ఇవావ్లి”అనాన్డు. దానికివారు “ఆపొడుపు
కథ ఏమిటో చెపుప్. వింటాం.” అనాన్రు.

14అపుప్డు వారితో సంసోను ఇలా చెపాప్డు, “తినే దాంటోల్ నుండి
తిండి వచిచ్ంది. బల న దాంటోల్ నుండి తీపి వచిచ్ంది.” అనాన్డు.
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అతని అతిథులు మూడు రోజు నా ఆ పొడుపు కథ విపప్లేక
పోయారు. 15 ఏడవ* రోజున వాళ ళ్ సంసోను భారయ్తో “మమమ్లిన్
నిరుపేదలుగా చేయడానికే ఆహావ్నించారా? ఎలా నా నీ భర దగగ్ర
ఈ పొడుపు కథ భావానిన్ రాబటిట్ మాకు చెపుప్. లేకపోతే నినూన్ నీ
తండి ఇంటి వాళళ్నూ తగలబెటేట్సాత్ ం” అనాన్రు.

16 సంసోను భారయ్ అతని ఎదుట ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది
“నువువ్ ననున్ దేవ్షిసుత్ నాన్వు గానీ పేమించడం లేదు. నువువ్ మా
వాళల్కు ఒక పొడుపు కథ చెపాప్వు. కానీ దానినెలా విపాప్లో నాకు
చెపప్లేదు” అంది. దానికతడు “నేనుమాఅమామ్నానన్లకే చెపప్లేదు
నీకెలాచెపాత్ ను”అనాన్డు. ఆమెవిందు జరిగినఏడు రోజులూఅతని
దగగ్ర ఏడుసూత్ నే ఉంది. 17 ఏడో రోజు ఆమె అతణిణ్ బాగా ఒతిత్డి
చేయడం వలల్ ఆ పొడుపు కథ ఎలా విపాప్లో ఆమెకు చెపేప్శాడు.
ఆమె తనవాళల్కు పొడుపు కథ అరథ్ం తెలియచేసింది.

18 ఏడో రోజున సూరాయ్సత్మయం ముందే ఆ ఊరి వాళ ళ్
సంసోనుతో “తేనె కనాన్ తీపి అయినదేది? సింహం కనాన్
బల నదేది?” అనాన్రు. సంసోను వారితో ఇలా అనాన్డు “మీరు
నా దూడతో దునన్కపోయిఉంటే†నాపొడుపుకథను విపప్గలిగేవారు
కాదు” అనాన్డు. 19యెహోవా ఆతమ్ అతని మీదికి మళీళ్ బలంగా
వచాచ్డు. అపుప్డుఅతడుఅషెక్లోనుకు వెళిల్ అకక్డివారిలోము
మందిని చంపి వారిని దోచుకునాన్డు. ఆ సొముమ్తో తన పొడుపు
కథను విపిప్న వారికి దుసుత్ లు ఇచాచ్డు. కోపంతో మండిపడుతూ
తన తండి ఇంటికి వెళిల్ పోయాడు. 20 సంసోను భారయ్ను అతని
సేన్హితుడికి ఇచిచ్ వేశారు.

15
సంసోను ఫిలిషీయుల పతీకారం

* 14:15 14:15 ఏడవ నాలుగో † 14:18 14:18మీరు నా దూడతో దునన్కపోయి
ఉంటే నీకు సమాధానం కేవలం నాభారయ్ నుండి వసుత్ ంది.
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1 కొనిన్ రోజు న తరువాత గోదుమ పంట కోత సమయంలో
సంసోను ఒక మేకపిలల్ను తీసుకుని తన భారయ్ను చూడటానికి
వెళాళ్డు. “నా భారయ్ను చూడటానికి ఆమె గదిలోకి వెళాత్ ను”
అనుకునాన్డు. కాని ఆమె తండి అతణిణ్ లోపలికి వెళళ్నివవ్లేదు.
2 ఆమె తండి “నువువ్ ఆమెను నిజంగా దేవ్షిసుత్ నాన్వని
అనుకునాన్ను. అందుకే నీ సేన్హితునికి ఆమెను ఇచాచ్ను. ఆమె
చెలిల్ ఆమె కంటే అందకతెత్ గదా. ఆమెకు బదులుగా ఆమె చెలిల్ని
తీసుకో” అనాన్డు. 3 అపుప్డు సంసోను వారితో “ఈ సారి నేను
ఫిలిషీయులకు కీడు చేసినా నిరోద్ షి గానే ఉంటాను” అనాన్డు.

4 సంసోను అకక్డి నుంచి వెళిల్ మూడు వందల నకక్లను
పటుట్ కునాన్డు. రెండేసి నకక్ల తోకలను ముడి పెటాట్ డు. ఆ తోకల
మధయ్లో ఒకోక్ కాగడా కటిట్ ఉంచాడు. 5 ఆ కాగడాలను మండించి
అవి మండుతుండగా ఆ నకక్లను ఫిలిషీయుల గోదుమ పొలాలోల్ కి
తరిమాడు. అవి ధానయ్ం కుపప్లనూ, రునీ, దాకష్, ఒలీవ తోటలనూ
తగులబెటాట్ యి. 6 ఫిలిషీయులు “ఎవడు చేసాడిలా” అనాన్రు.
“తిమాన్తు వాడి అలుల్ న సంసోను చేశాడు. ఎందుకంటే సంసోను
భారయ్నుఆతిమాన్తువాడుఅతనిసేన్హితుడికిచాచ్డు”అనేజవాబు
వచిచ్ంది. అపుప్డు ఫిలిషీయులు వెళిల్ ఆమెనూ ఆమె తండినీ సజీవ
దహనం చేశారు.

7 అపుప్డు సంసోను “మీరు ఇలా చేశారు గనక, నేనూ మీ
మీద పగ తీరుచ్కునే దాకా ఊరుకోను” అని చెపాప్డు. 8 అతడు
వారి తొడలనూ తుంటి ఎముకలనూ విరగగొటిట్ ముకక్లు చేసి
అనేకమందిని చంపేశాడు. ఆ తరువాత వెళిల్ ఏతాము బండ
సందులోల్ ని ఒక గుహలో నివసించాడు.

9 అపుప్డు ఫిలిషీయులు యూదా దేశం యుదధ్ం చేయడాని
లేహి అనే పాంతంలో నాయ్నిన్ సమకూరాచ్రు. 10 యూదాపజలు
వారిని “మీరెందుకు మా యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రు?” అని అడిగారు.
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దానికి ఫిలిషీయులు “సంసోనును పటుట్ కోడానికేయుదధ్ం చేసుత్ నాన్ం.
అతడుమాకు చేసినదానికి మేమూ బదులు తీరుచ్కోవాలి” అనాన్రు.

11 అపుప్డు యూదా వారిలో మూడువేలమంది ఏతాము
బండ సందులోల్ ని గుహ దగగ్రికి వెళిల్ సంసోనుతో ఇలా అనాన్రు
“ఫిలిషీయులుమనపాలకులనితెలీదా? మామీదికిఏంతెచిచ్పెటాట్ వో
చూడు” అనాన్రు. దానికి సంసోను “వాళ ళ్ నాకేం చేసారో నేనూ
వాళళ్కూ అదే చేసాను” అనాన్డు. 12 దానికి వారంతా “మేము
నినున్ కటిట్ పడేసి ఫిలిషీయులకు అపప్గించడానికి వచాచ్ం” అనాన్రు.
అందుకు సంసోను “మీరు మాతం ననున్ చంపం అని పమాణం
చేయండి” అనాన్డు. 13 అందుకు వారు “మేము నినున్ చంపం.
కేవలం తాళళ్తో బంధించి వాళల్కి అపప్గిసాత్ ం” అనాన్రు. ఇలా చెపిప్
వారు అతణిణ్ కొతత్గా పేనిన తాళళ్తో బలంగా బంధించి తీసుకుని
వచాచ్రు.

14 అతడు లేహీకి వచేచ్సరికి ఫిలిషీయులు అతణిణ్ ఎదురోక్డానికి
వెళిల్ పెదద్గా కేకలు వేశారు. అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిన్ బలంగా
ఆవహించాడు. అతని చేతులను బంధించిన తాళ ళ్ కాలిపోయిన
జనపనారలాగా అయాయ్యి. వేసిన సంకెళ ళ్ ఊడి పడాడ్ యి.
15అతనికి ఒక పచిచ్ గాడిద దవడదొరికింది. దానిన్ పటుట్ కునిదానితో
వెయియ్మందిని కొటిట్ చంపాడు.

16 అపుప్డు సంసోను ఇలా అనాన్డు, “నేను గాడిద దవడ
ఎముకతో కుపప్లు కుపప్లుగా,గాడిదదవడఎముకతోవెయియ్మంది
మనుషులను చంపాను.”

17 అతడు ఇలా చెపిప్న తరువాత ఆ దవడ ఎముకను పారవేసి
ఆ సథ్లానికి “రామతేల్హి*” అనే పేరు పెటాట్ డు. 18అపుప్డు అతనికి
విపరీత న దాహం వేసి యెహోవాకు ఇలా పారథ్న చేశాడు. “నీ
సేవకునికి గొపప్ విజయం అనుగహించావు. ఇపుప్డు నేను దాహంతో

* 15:17 15:17రామతేల్హి దవడ ఎముక కొండ
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మరణిసేత్ ఈ సునన్తి సంసాక్రం లేని మనుషుల చేతిలో పడతాను”
అంటూ వేడుకునాన్డు.

19 అపుప్డు దేవుడు లేహీలో పలల్ంగా ఉనన్ ఒక సథ్లానిన్ నెరె
విచేచ్లా చేశాడు. దానిలోనుండి నీళ ళ్ ఉబికి వచాచ్యి. అతడు ఆ
నీటిని తాగాడు. అతడి పాణం ఉపశమనం పొంది తేరుకునాన్డు.
కాబటిట్ ఆపాంతానికి “ఏన్హకోక్రే†”అనేపేరు వచిచ్ంది. ఆపాంతం
ఇపప్టికీ లేహీ లో ఉంది. 20 సంసోను ఫిలిషీయుల రోజులోల్ ఇర
సంవతస్రాలు ఇశాయేలు పజలకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు.

16
సంసోను, దెలీలా

1 తరువాత సంసోను గాజా*కు వెళాళ్డు. అకక్డ ఒక వేశయ్ను
చూసి ఆమెతో ఉండిపోయాడు. 2 సంసోను అకక్డికి వచాచ్డని
గాజా వారికి తెలిసింది. దాంతో వారు రహసయ్ంగా ఆ సథ్లానిన్
చుటుట్ ముటాట్ రు. తెలల్వారిన తరువాత సంసోనును చంపాలని
కాచుకుని ఉనాన్రు. 3 సంసోను అరథ్ రాతి వరకూ పండుకునాన్డు.
అరథ్ రాతి వేళ ఆ పటట్ణం దావ్రం తలుపులను వాటి రెండు
దరావ్జాలనూ అడడ్కరలతో సహా ఊడబెరికి వాటిని మోసుకుంటూ
హెబోనుకు ఎదురుగా ఉనన్ కొండశిఖరానికి వాటిని తీసుకు వెళాళ్డు.

4 ఆ తరువాత సంసోను శోరేకు లోయలో నివాసముండే ఒక సీని
పేమించాడు. ఆమె పేరు దెలీలా. 5 ఫిలిషీయుల అధికారులు ఆమె
దగగ్రికి వచిచ్ ఆమెతో “నువువ్ అతణిణ్ ఏమారిచ్ అతడి గొపప్ బలం
దేంటోల్ ఉందో,మేముఅతణిణ్ బంధించడానికి ఎలాఅతణిణ్ గెలవవచోచ్
తెలుసుకో. మేము అతణిణ్ బంధించి అతని గరవ్ం అణచివేసాత్ ం.

† 15:19 15:19ఏన్హకోక్రేమొరపెటేట్వాడిఊట * 16:1 16:1గాజాఫిలిషీయులు
పటట్ణం
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నువువ్ దీనిన్ చేసేత్ మాలో పతి ఒకక్రూ నీకు పదకొండు వందల వెండి†
నాణేలిసాత్ ం” అనాన్రు.

6కాబటిట్ దెలీలా “నువువ్ఇంతబలంగాఉండటానికికారణమేంటో,
నినున్ ఓడించాలంటే దేంతో నినున్ బంధించాలో దయచేసి నాకు
చెపుప్” అని సంసోనును అడిగింది. 7దానికి సంసోను “ఏడు పచిచ్
వింటినారలతో ననున్ కటిట్పడేసేత్ నాలో బలం పోయి అందరిలానే
ఉంటాను” అనాన్డు. 8 ఫిలిషీయుల అధికారులు ఏడు పచిచ్
వింటినారలను తెచిచ్ ఆమెకు ఇచాచ్రు. ఆమె వాటితో అతణిణ్
బంధించింది. 9 ఆమె ఇంటోల్ ని లోపలి గదిలో కొంతమంది
దాగి ఉనాన్రు. ఆమె “సంసోనూ, ఫిలిషీయులు నీ మీదకు
వచేచ్సుత్ నాన్రు!” అంది. అతడు తనను బంధించిన వింటినారలను
కాలిపోయిన నారపోగులాల్ తెంపేశాడు. కాబటిట్ అతని బలం వెనుక
రహసయ్ం వెలల్డి కాలేదు.

10 అపుప్డు దెలీలా “చూడు, నువువ్ ననున్ మోసం చేసి అబదధ్ం
చెపాప్వు. దయచేసి నినున్ ఎలా లొంగదీసుకోవచోచ్ నాకు చెపుప్”
అని సంసోనుతో అంది. 11 సంసోను “కొతత్గా పేనిన, ఇంత వరకూ
వాడని తాళళ్తో ననున్ బంధించాలి. అపుప్డు నేను అందరిలాగా
బలహీనుడి నౌతాను” అనాన్డు. 12 అపుప్డు దెలీలా కొతత్గా పేనిన
తాళల్తో అతణిణ్ బంధించింది. “సంసోనూ, ఫిలిషీయులు నీ మీదకు
వచేచ్సుత్ నాన్రు!” అని సంసోనుతో అంది. అపప్టికే ఆమె గదిలో
కొందరువేచిచూసుత్ నాన్రు. సంసోనులేచిఆతాళళ్నునూలుపోగులాల్
తెంపేశాడు.

13 అపుప్డు దెలీలా “ఇపప్టివరకూ నువువ్ ననున్ మోసం చేసూత్
అబదధ్మే చెపాప్వు. దేనితో నినున్ బంధించవచోచ్ నాకు చెపుప్”
అంది. అపుప్డు సంసోను “నా తల ఉనన్ ఏడు జడలను మగగ్ంలో
నేతలాగఅలిల్తేసరి”అనాన్డు. 14అపుప్డుఅతడునిదిసుత్ నన్పుప్డు
ఆమె అతని తల ఏడు జడలు మగగ్ం అలిల్ మేకుతో మగాగ్ నికి
† 16:5 16:5 పదకొండు వందల వెండి 60 కిలోగాములు
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దిగగొటిట్ంది. తరువాత “సంసోనూ, ఫిలిషీయులు వచేచ్శారు!”
అంటూ అతణిణ్ నిద లేపింది. సంసోను నిద నుండి లేచి మగగ్పు
మేకునూ నేతనూఊడబెరికాడు.

15 అపుప్డు ఆమె “నీ రహసాయ్లేవీ నాకు చెపప్కుండా ననున్
పేమిసుత్ నాన్నని ఎలా అనగలుగుతునాన్వు? ఇపప్టికి మూడు సారుల్
ననున్మోసంచేశావు. నీమహాబలందేనిలోఉందోఇంతవరకూనాకు
చెపప్లేదు” అంది. 16 ఇక ఆమె పతిరోజూ తన మాటలతో అతణిణ్
విసికించడం పారంభించింది. దాంతో అతనికి విసుగు పుటిట్ “చావే
నయం” అనిపించింది.

17 అపుప్డు సంసోను సమసత్ం ఆమెకు తెలియచేశాడు. “నేను
పుటిట్న దగగ్రున్ంచిమంగలి కతిత్ నా తల కిరాలేదు. ఎందుకంటే నేను
నా తలిల్ గరభ్ంలోనే దేవునికి నాజీరుగా ఉనాన్ను. నా తల జుటుట్ ను
రం చేసేత్ నేను అందరిలాగానే సామానుయ్డిగా మారతాను” అని
ఆమెకు చెపాప్డు. 18అతడు తన రహసాయ్నిన్ చెపేప్శాడని దెలీలాకు
అరథ్ ంది. ఆమె ఫిలిషీయుల అధికారులకు కబురు పంపింది.
“మరోసారి రండి. ఇతను నాకు తన రహసాయ్నిన్ చెపాప్డు” అంది.
ఫిలిషీయుల అధికారులు డబుబ్ తీసుకుని ఆమె దగగ్రికి వచాచ్రు.

19ఆమె తన తొడ మీద అతణిణ్ నిద పోయేలా చేసి ఒక మనిషిని
పిలిపించి అతని దావ్రా సంసోను తల ఉనన్ ఏడు జడలనూ
రం చేయించింది. అతణిణ్ లొంగదీసుకోసాగింది. ఎందుకంటే
అపప్టికి అతనిలోని బలం తొలగిపోయింది. 20 ఆమె “సంసోనూ,
ఫిలిషీయులు నీ మీదకు వచేచ్సుత్ నాన్రు!” అంది. సంసోను నిద లేచి
“ఎపప్టి లానే లేచి విసిరికొటిట్ విడిపించుకుంటాను” అనుకునాన్డు.
కానీయెహోవాతనను విడిచి పెటాట్ డని అతనికి తెలియలేదు.

21 అపుప్డు ఫిలిషీయులు అతణిణ్ బంధించి అతని కళ ళ్
ఊడబెరికారు. గాజాకు అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్ ఇతత్డి సంకెళళ్తో
బంధించారు. 22 అతణిణ్ చెరసాలోల్ తిరగలి విసరడానికి
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పెటాట్ రు. కాని రం చేశాక అతని తల వెంటుకలు మొలవడం
పారంభమయాయ్యి.

సంసోను పతీకారం,మరణం
23 ఫిలిషీయుల అధికారులు “మన దేవుడు మన శతు న

సంసోనును జయించి మన చేతికి అపప్గించాడు” అని చెపుప్కుని,
వారి దేవు న దాగోనుకు గొపప్ బలి అరిప్ంచడానికీ, పండగ
చేసుకోడానికీ ఒక చోట చేరారు. 24 అకక్డ చేరిన పజలంతా
దాగోనును చూసి “మన దేశానిన్ నాశనం చేసి మనలో అనేకులను
చంపిన మన శతువును మన దేవుడు జయించాడు” అంటూ తమ
దేవుణిణ్ కీరించారు. 25 వాళళ్ంతా సంబరం చేసుకుంటూ ఉనాన్రు
“సంసోనును తీసుకు రండి. అతణిణ్ చూసి ఎగతాళి చేసి నవువ్దాం”
అనాన్రు. వాళ ళ్ అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్ రెండు సత్ంభాల మధయ్ అతణిణ్
నిలబెటాట్ రు.

26 సంసోను తన చెయియ్ పటుట్ కుని ఉనన్ కురాడితో “ఈ గుడికి
ఆధారంగా ఉనన్ సత్ంభాలను ఆనుకుని నిలుచ్ంటాను” అనాన్డు.
27 ఆ ఆలయం అంతా సీ పురుషులతో నిండి ఉంది. ఫిలిషీయుల
అధికారులంతా అకక్డే ఉనాన్రు. వాళళ్ంతా సంసోనును ఎగతాళి
చేసుత్ నాన్రు. ఆలయం కపుప్ న సుమారు మరో మూడు వేలమంది
సీలూ పురుషులూ చూసూత్ ఉనాన్రు.

28 అపుప్డు సంసోను “పభు న యెహోవా, ననున్ జాఞ్ పకం
చేసుకో. ఒకక్సారికి నాకు బలం దయచెయియ్. నా కళ ళ్ ఊడబెరికిన
వారి ననున్ పగ తీరుచ్కోనీయి” అని యెహోవాకు మొర పెటాట్ డు.
29 ఆ ఆలయానికి ఆధారంగా ఉనన్ రెండు మధయ్ సత్ంభాలోల్ ఒక
దానిన్ కుడిచేతితో మరోదానిన్ ఎడమచేతితో పటుట్ కుని నిలబడాడ్ డు.
30 “నేనూ,నాతో కూడా ఫిలిషీయులూ చనిపోతాం”అంటూ బలంగా
ముందుకి వంగినపుప్డు ఆ ఆలయం కూలిపోయింది. దానిలో
ఉనన్ అధికారుల మీదా, పజలందరి మీదా అదికూలింది. సంసోను
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తన జీవిత కాలంలో చంపిన వారి కంటే చనిపోయే సమయంలో
హతమారిచ్న సంఖేయ్ ఎకుక్వ.

31అపుప్డు అతని సహోదరులూ, అతని తండి ఇంటివారూ వచిచ్
అతణిణ్ తీసుకు వెళాళ్రు. అతణిణ్ జోరాయ్కూ ఎషాయోలుకూ మధయ్లో
ఉనన్ అతని తండి నమానోహ సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. సంసోను
ఇర సంవతస్రాలు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు.

17
మీకా విగహాలు,యాజకుడు

1 ఎఫాయిము కొండ పాంతంలో మీకా అనే ఒక వయ్కి
నివసించేవాడు. 2 అతడు తన తలిల్తో “నీ దగగ్ర నుండి నేను
తీసుకునన్ పదకొండు వందల వెండి* ఇదిగో. వాటిని తీసుకునన్ వాణిణ్
నువువ్ శపించడం నేను వినాన్ను. చూడు, అవి నా దగగ్రే ఉనాన్యి.
నేనే వాటిని దొంగిలించాను” అనాన్డు. అతని తలిల్ అతణిణ్ చూసి
“కొడుకా,యెహోవానినున్ ఆశీరవ్దించు గాక!” అంది.

3 అతడు ఆ పదకొండు వందల వెండిని తిరిగి తన తలిల్కి
ఇచేచ్శాడు. ఆమె “ఈ సొముమ్ను నేను యెహోవాకు ఇచేచ్సుత్ నాన్ను.
దీనితో నా కొడుకు కోసం ఒక చెకక్ విగహమూ, మరొక పోత
విగహమూ తయారు చేయిసాత్ ను. అందుకని ఇవి నీకే తిరిగి
ఇచేచ్సాత్ ను”అంది. 4అతడుఆనాణేలనుతనతలిల్కి ఇచాచ్డు. ఆమె
వాటిలో రెండు వందలు తీసి ఒక కంసాలికి ఇచిచ్ంది. వాడు వాటితో
ఒక విగహానిన్ చెకాక్డు. లోహంతోమరో విగహానిన్ పోతపోశాడు. ఆ
విగహానిన్ మీకా ఇంటోల్ నే ఉంచారు.

5 మీకా ఇంటోల్ విగహాలునన్ పూజ గది ఒకటుంది. అతడు ఒక
ఎఫోదునూ కొనిన్ విగహాలనూ చేయించి అందులో ఉంచాడు. తన
కొడుకులోల్ ఒకణిణ్ పూజారిగా పతిషిట్ంచాడు. అతని కొడుకే అతనికి

* 17:2 17:2 పదకొండు వందల వెండి 13 కిలోగాములు
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యాజకుడుఅయాయ్డు. 6ఆరోజులోల్ ఇశాయేలుపజలకురాజులేడు.
పతి ఒకక్రూ తమ తమ ఇషాట్ నుసారం జీవిసుత్ నాన్రు.

7అకక్డయూదాగోతంలోచేరినఒకలేవీయువకుడుఉండేవాడు.
ఇతడు యూదా పాంతానికి చెందిన బేతెల్హేము నుండి వచాచ్డు.
8 ఆ వయ్కి తనకో నివాస సథ్లం కోసం యూదా బేతెల్హేము నుండి
బయలుదేరి పయాణం చేసూత్ ఎఫాయిము కొండ పాంతంలో ఉనన్
మీకా యింటికి వచాచ్డు. 9 అతణిణ్ మీకా “నీవు ఎకక్డ నుంచి
వచాచ్వు?” అని అడిగాడు. దానికతడు “నేను యూదా
బేతెల్హేమునుంచి వచిచ్న లేవీయుణిణ్ . నాకో నివాస సథ్లం కోసం
వెదుకుతునాన్ను.” అనాన్డు. 10 అపుప్డు మీకా “నువువ్ నా
దగగ్రే ఉండు. నాకు తండిగా, యాజకుడుగా ఉండు. నీకు
సంవతస్రానికి పది వెండి నాణేలూ, బటట్లూ, ఆహారమూ ఇసాత్ ను.”
అనాన్డు. దానికి ఆ లేవీయుడు అంగీకరించాడు. 11 ఆ వయ్కి దగగ్ర
ఉండిపోడానికి ఒపుప్కునాన్డు. ఆ యువకుడు అతని కొడుకులోల్
ఒకడిగా ఉనాన్డు. 12మీకా ఆ లేవీయుణిణ్ పతిషిట్ంచాడు. అతడు
మీకాకుయాజకుడుగాఉనాన్డు. 13అపుప్డుమీకా “ఈలేవీయుడు
నాకు యాజకుడుగా ఉనాన్డు కాబటిట్ యెహోవా నాకు తపప్క మేలు
చేసాత్ డని నాకు తెలుసు” అనాన్డు.

18
దాను గోతం వారు లాయిషును జయించడం

1 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలు పజలకు రాజు లేడు. ఇశాయేలీయుల
గోతాలోల్ దాను గోతం వారు తాము నివసించడానికి ఒక సథ్లం కోసం
వెదుకుతూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే అపప్టి వరకూ దాను గోతం వారు
వారసతవ్ంగా భూమినిపొందలేదు.

2దాను వంశీకులు తమలో ఐదుగురు శూరులను ఎనున్కుని, ఆ
దేశమంతా తిరిగి దానిన్ పరిశోధించడానికి జొరాయ్ నుండీ ఎషాయోలు
నుండీ “మీరు వెళిల్ దేశమంతా చూసి రండి” అని చెపిప్ పంపారు.
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3వాళ ళ్ పయాణిసూత్ ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతానికి వచాచ్రు.
అకక్డ మీకా ఇంటోల్ ఆ రాతి ఆతిథయ్ం పొందారు. వాళ ళ్ అకక్డ
ఉనన్పుప్డు ఆ లేవీ యువకుని మాట గురు పటాట్ రు. అతణిణ్ చూసి
“నినున్ ఇకక్డికి ఎవరు రపిప్ంచారు? ఇకక్డ నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వు?
ఇకక్డ ఎందుకునాన్వు?” అంటూ అడిగారు. 4అతడు మీకా తనకు
చేసిందంతా చెపాప్డు. “నేను మీకాకు పూజారిగా ఉనాన్ను. అతడు
నాకు జీతం ఇసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్డు.

5 అపుప్డు వాళ ళ్ “మేము చేయబోయే పని సఫలమౌతుందో
లేదో దేవుణిణ్ అడిగి మాకు చెపుప్” అనాన్రు. 6దానికా యాజకుడు
“ మంగా వెళళ్ండి. మీరు వెళాళ్లిస్న మారగ్ంలో యెహోవాయే
మిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ డు.” అనాన్డు. 7 అపుప్డు ఆ ఐదుగురు
మనుషుయ్లు వెళిల్ లాయిషుకు వచాచ్రు. అకక్డ జనం, సీదోనీయులాల్
భదంగా, నిరభ్యంగా నివసించడం చూశారు. ఆ దేశానిన్
ఆకమించుకుని అధికారం చెలాయించేవాళ ళ్ గానీ, బాధలు
పెటేట్వాళ ళ్ గానీ లేకపోవడం చూసారు. వాళ ళ్ సీదోనీయులకు
దూరంగా నివసించడమూ, వాళళ్కు ఎవరితోనూ* ఎలాంటి
సంబంధాలు లేకపోవడమూ చూశారు.

8వాళ ళ్జొరాయ్లోనూ ఎషాయోలులోనూఉనన్ తమవాళళ్ దగగ్రికి
వచాచ్రు. వాళ ళ్ “మీరిచేచ్ నివేదిక ఏమిటి?” అని అడిగారు.
9 దానికి వాళ ళ్ “రండి! మనం వాళళ్ దాడి చేదాద్ ం. ఆ దేశానిన్
మేము చూశాం. అది ఎంతో బాగుంది. చేతులు ముడుచుకుని
కూరోచ్కండి. వాళళ్ దాడి చేసి ఆ దేశానిన్ ఆకమించుకోవడంలో
ఇక ఆలసయ్ం చేయవదుద్ . 10మీరు అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు ‘మేము
భదంగా ఉనాన్ం’ అని భావిసుత్ నన్ వారిని మీరు చూసాత్ రు. ఆ
దేశం విశాల నది. భూమి మీద ఎలాంటి కొరతా అకక్డ లేదు.
దేవుడు దానిన్ మీకిచాచ్డు,” అనాన్రు. 11 అపుప్డు జొరాయ్లోనూ
ఎషాయోలులోనూ ఉనన్ దాను గోతం వాళళ్లో ఆరు వందలమంది

* 18:7 18:7 ఎవరితోనూ అరామియులు
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ఆయుధాలుధరించిబయలుదేరియూదాదేశంలోనికిరయ్తాయ్రీములో
ఆగారు. 12 అందుకే ఆ సథ్లానికి ఇపప్టికీ మహానేదాన్ అని పేరు.
దాను గోతం వాళళ్ నయ్ం అని దాని అరథ్ం. అది కిరయ్తాయ్రీముకు
పడమరగా ఉంది.

13అకక్డనుండి వాళ ళ్ ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతానికి వచిచ్
అకక్డే ఉనన్ మీకా ఇంటికి వచాచ్రు. 14అపుప్డు లాయిషు దేశానిన్
చూడటానికి వెళిళ్న ఆ ఐదుగురు శూరులు తమ వారిని చూసి “ఈ
ఇంటోల్ ఎఫోదూ, గృహ దేవుళ ళ్, చెకిక్న పతిమా, పోత విగహమూ
ఉనాన్యని మీకు తెలుసా? మీరేం చేయాలో ఆలోచించుకోండి”
అనాన్రు. 15వారు ఆ పుకు తిరిగి ఆ లేవీయువకుడు ఉనన్ మీకా
ఇంటికి వచిచ్ అతణిణ్ కుశల పశన్లడిగారు. 16దాను గోతానికి చెందిన
ఆరు వందలమంది యుధాధ్ ని ఆయుధాలు ధరించి సింహదావ్రం
దగగ్ర నిలుచ్నాన్రు. 17అపుప్డుఆయాజకుడుఆయుధాలుధరించిన
ఆరు వందలమందితో కలసి సింహదావ్రం దగగ్ర నిలిచి ఉండగా
దేశానిన్ పరిశోధించడానికి వెళిళ్న ఆ ఐదుగురు శూరులు లోపలికి
వెళిళ్ ఆ పతిమనూ, ఎఫోదునూ, గృహ దేవుళళ్ విగహాలనూ, పోత
విగహానీన్ తీసుకునాన్రు.

18వీరు మీకాయింటిలోకి వెళిళ్ ఆ పతిమనూ, ఎఫోదునూ, గృహ
దేవుళళ్విగహాలనూ,పోతవిగహానీన్పటుట్ కునన్పుప్డుఆయాజకుడు
“మీరేం చేసుత్ నాన్రు?” అని అడిగాడు. 19 వాళ ళ్ “నువువ్ నోరు
మూసుకో. నీ చెయియ్ నోటిమీదఉంచుకునిమాతో కలసి వచిచ్మాకు
తండిగాయాజకుడుగా ఉండు. ఒక ఇంటికియాజకుడుగా ఉండటం
గొపప్ సంగతా లేక ఇశాయేలీయులోల్ ఒక గోతానికి యాజకుడుగా
ఉండటం గొపప్ సంగతా” అని అడిగారు. 20 ఆ మాటలకు అ
యాజకుడు హృదయంలో సంతోషించాడు. ఆ ఎఫోదునూ, గృహ
దేవుళళ్నూ చెకిక్న పతిమనూ తీసుకుని వాళళ్తో కలసి పోయాడు.
21 అకక్డి నుంచి వాళ ళ్ వెనకుక్ తిరిగారు. చినన్పిలల్లనూ,
పశువులనూ, సామగినీ తమకు ముందుగా తరలించుకు పోయారు.
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22 వాళ ళ్ మీకా ఇంటి నుంచి కొంత దూరం వెళాళ్క మీకా అతని
పొరుగు వారూ సమకూడి దాను గోతం వారిని వెంటాడి వాళళ్ను
కలుసుకుని కేకలు వేసి పిలిచారు. 23 దానీయులు తిరిగి చూసి
“నీకేం కావాలి? ఇలా గుంపుగా వసుత్ నన్రేమిటి?” అని మీకాను
అడిగారు. 24దానికి అతడు “నేను చేయించిన నా దేవుళళ్నూ, నా
కుల పూజారినీ మీరు పటుట్ కుపోతునాన్రు. ఇక నాకేం మిగిలింది?
‘నీకేం కావాలి?’ అని ననున్ ఎలా అడుగుతునాన్రు?” అనాన్డు.
25 దాను గోతం వారు అతనితో “జాగతత్! నీ సవ్రం మా వాళల్కు
ఎవరికీ వినపడనీయకు. వాళళ్కు నీమీద కోపం వచిచ్ందంటే
నీమీద దాడి చేసి నినూన్ నీ కుటుంబానీన్ చంపేసాత్ రు” అనాన్రు.
26 ఈ విధంగా దాను గోతం వారు తమ మారాగ్ న వెళిళ్పోయారు.
వాళ ళ్ తన కంటే బలవంతులని అరథ్ం చేసుకునన్ మీకా తిరిగి
తన ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు. 27 దాను గోతం వాళ ళ్ మీకా
తయారుచేసుకునన్వాటినీ,అతనియాజకుడినీపటుట్ కునన్తరువాత
లాయిషుకు వచాచ్రు. అకక్డ నిరభ్యంగా మంగా నివసిసుత్ నన్
వారిని కతిత్తోచంపేశారు. ఆపటట్ణానిన్ తగులబెటాట్ రు. 28ఆపటట్ణం
సీదోనుకు దూరంగా ఉండటం వలాల్ , వాళల్కు ఎవరితోనూ† సంబంధం
లేకపోవడం వలాల్ వాళళ్ను ర ంచడానికి ఎవరూ రాలేదు. ఆ పటట్ణం
బెతేహోబులోయకు దగగ్రగాఉంది. దాను గోతంవాళ ళ్ ఆ పటట్ణానిన్
పునరిన్రామ్ణం చేశారు. 29తమపూరీవ్కు న దాను పేరును బటిట్ ఆ
పటట్ణానికి దాను అని పేరు పెటాట్ రు. అంతకు ముందు ఆ పటట్ణం
పేరు లాయిషు.

30 దాను గోతం వాళ ళ్ చెకిక్న పతిమను పెటుట్ కునాన్రు. మోషే
మనుమడూ, గెరోష్ము కొడుకు అయిన యోనాతాను అనే వాడూ,
అతని కుమారులూ ఆ దేశ పజలు బందీలుగా వెళేళ్ వరకూ వారికి
యాజకులుగా ఉనాన్రు. 31 దేవుని మందిరం షిలోహ లో ఉనన్ంత
కాలం వాళ ళ్ మీకా చేయించిన చెకిక్న విగహానిన్పూజించారు.
† 18:28 18:28 ఎవరితోనూ అరామియులతో
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19
లేవీయుడు, అతని ఉపపతిన్

1 ఇశాయేలీయులకు ఒక రాజు అంటూ లేని ఆ రోజులోల్
ఎఫామీయుల కొండ పాంతాలోల్ ని ఉతత్ర భాగంలో ఒక లేవీయుడు
పరదేశిగా నివసించేవాడు. అతడు యూదాపాంతంలోని బేతెల్హేము
నుండి ఒక సీని తనకు ఉంపుడుగతెత్గా తెచుచ్కునాన్డు. 2 అయితే
ఆమె అతణిణ్ విడిచి పెటిట్ మరొకరితో వయ్భిచారం చేసింది. ఆమె
యూదా పాంతం బెతేల్హెం లోని తన తండి ఇంటికి వెళిల్ అకక్డే
నాలుగు నెలలు ఉండిపోయింది.

3ఆమెతోపేమగామాటాల్ డి ఆమెని తిరిగి తెచుచ్కోడానికి ఆమెభర
తన సేవకుణిణ్ , రెండు గాడిదలనూ తీసుకుని బయలేద్రాడు. ఆమె
అతణిణ్ తనతండిఇంటోల్ కి తీసుకు వెళిళ్ంది. ఆయువతితండిఅతణిణ్
చూసి అతణిణ్ కలుసుకునన్ందుకు సంతోషపడాడ్ డు.

4 ఆ అమామ్యి తండి, అంటే అతని మామ తనతో మూడు
రోజులుండమని అతణిణ్ బలవంతం చేశాడు. కాబటిట్ అతడు మూడు
రోజులూ, రాతులూ తింటూ తాగుతూ అకక్డే గడిపాడు. 5నాలుగవ
రోజు వెళళ్డానికి వాళ ళ్ ఉదయానేన్ మేలుకునాన్రు. పయాణానికి
సిదధ్పడాడ్ రు. కాని ఆ అమామ్యి తండి తన అలుల్ డితో “కొంచెం రొటెట్
తిని బలం తెచుచ్కో. ఆ తరువాత వెళళ్వచుచ్” అనాన్డు. 6దాంతో
మళీళ్ వారిదద్రూ కూరుచ్ని భోజనం చేశారు. భోజనమయాయ్క ఆ
అమామ్యి తండి “దయచేసి ఈ రాతంతామాతో గడుపు. సరదాగా,
సంతోషంగా ఉండు” అనాన్డు. 7 అతడు తవ్రగా ముగించి
బయలేద్రడానికి లేచాడు. కాని అతని మామ మళీళ్ ఆ రాతి
ఉండిపొమమ్ని బలవంతం చేశాడు. కాబటిట్ ఆ రాతి కూడా అతడు
అకక్డే ఉండిపోయాడు.

8 అయిదో రోజు అతడు ఉదయానేన్ పయాణానికి లేచినపుప్డు
ఆ అమామ్యి తండి “మధాయ్హన్ం వరకూ ఉండి భోజనం చేసి
కొంచెం బలపడు” అంటూ నిలిపివేశాడు. సాయంతం అయేయ్వరకూ
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తాతాస్రం చేసూత్ వారు భోజనం చేసారు. 9 ఆ లేవీయుడూ, అతని
ఉంపుడుకతేత్,అతని సేవకుడూ పయాణానికి లేచారు. అతనిమామ
అతనితో “చూడు,సాయంతంఅయింది. చీకటిపడబోతోంది. నువువ్
మరో రాతి ఇకక్డే ఉండి సరదాగా గడుపు. రేపు ఉదయానేన్
లేచి నీ ఇంటికి వెళళ్వచుచ్.” అని బలవంతం చేశాడు. 10 కానీ
అతడు ఆ రాతి అకక్డ గడపడానికి ఇషట్పడలేదు. అతడు
లేచి పయాణమయాయ్డు. పయాణం సాగించి యెబూసు (అంటే
యెరూషలేము) దగగ్రికి వచాచ్డు. అతని ఉంపుడుగతెత్తో పాటు
అతనితో కూడా జీను కటిట్న రెండు గాడిదలూ ఉనాన్యి.

11 వారు యెబూసును సమీపించినపుప్డు పూరిగా సాయంతం
అయింది. అతని సేవకుడు అతనితో “మనం ఈ యెబూసీయుల
ఊరోల్ కి వెళాద్ ం. దీనిలో ఈ రాతి గడుపుదాం” అనాన్డు. 12 కానీ
అతని యజమానుడు “ఇశాయేలీయుల పటట్ణాలోల్ నే మనం బస
చేదాద్ ం. ఇతరుల పటట్ణాలోల్ మనం పవేశించం. మనం గిబియా
వరకూ వెళాద్ ం” అనాన్డు. 13 తరువాత ఆ లేవీయుడు తన
సేవకుడితో “నువువ్ రా, మనం రామాకు గానీ గిబియాకి గానీ
వెళిల్ రాతికి అకక్డే గడుపుదాం.” అనాన్డు. 14 అలా వాళ ళ్
ముందుకు పయాణమయాయ్రు. చివరకూ బెనాయ్మీను గోతానికి
చెందిన గిబియాకు వచాచ్రు. అపప్టికి చీకటి పడింది.

15కాబటిట్ గిబియాలోఆరాతిగడపడానికిఆఊరిలోపవేశించారు.
వారిని ఎవరూ తమ ఇంటికి ఆహావ్నించలేదు. కాబటిట్ వారు ఆ
ఊరి మధయ్లో ఉనన్ ఒక సథ్లం లో కూరుచ్నాన్రు. 16 అకక్డి
మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంతం ఒక వృదుధ్ డు పొలంలో
తన పని ముగించుకుని వచాచ్డు. అతడు ఎఫాయిమీయుల కొండ
పాంతం నుండి వచిచ్ గిబియాలో నివసిసుత్ నాన్డు. 17 ఆ వృదుధ్ డు
తల ఎతిత్ ఆ ఊరి మధయ్లో పయాణమవుతూ కూరుచ్ని ఉనన్ ఆ
వయ్కిని చూశాడు. “నువువ్ ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు? ఎకక్డినుండి
వసుత్ నాన్వు?” అని అడిగాడు. 18 అందుకతడు “మేము యూదా
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పాంతంలోని బేతెల్హేము నుండి ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతం
అవతల ఉనన్ ఒక మారుమూల పాంతానికి వెళత్ నాన్ం. మాసొంత
ఊరు అదే. యూదాపాంతం లోని బేతెల్హేముకు వెళిళ్ వసుత్ నాన్ము.
ఇపుప్డు యెహోవా మందిరానికి* వెళత్ నాన్ను. అయితే ఇకక్డ
మాకెవరూ ఆతిథయ్ం ఇవవ్లేదు 19 మా గాడిదలకు గడీడ్ , దాణా
ఉనాన్యి. నాకూ, మీ సేవకురా న ఈమెకూ, మీ సేవకులతో
సమాను న ఈ యువకుడికీ ఆహారం, దా రసం ఉనాన్యి. ఆ
విషయంలో మాకు ఎలాంటి ఇబబ్ందీ లేదు.” అనాన్డు. 20 ఆ
వృదుధ్ డు “మీకు అంతా మం కలుగుతుంది. మీకు ఏ నా తకుక్వ
అయితే వాటి సంగతి నేను చూసుకుంటాను 21 అయితే రాతి ఇలా
వీధిలో గడపకూడదు” అనాన్డు. అలా చెపిప్ అతణిణ్ తన ఇంటికి
ఆహావ్నించి తీసుకు వెళాళ్డు. అతని గాడిదల కోసం మేత సిదధ్ం
చేశాడు. వాళ ళ్ కాళ ళ్ కడుకుక్ని భోజనం చేశారు. 22వాళ ళ్ ఆ
విధంగా ఆనందిసూత్ ఉండగా ఆ ఊరిలో ఉనన్ కొందరు దురామ్రుగ్ లు
ఆ ఇంటిని చుటుట్ ముటిట్ తలుపు కొటాట్ రు. ఆ ఇంటి యజమాని
అయిన ఆ వృదుద్ నితో మాటాల్ డారు. “నీ ఇంటికి వచిచ్న వయ్కిని
బయటకు తీసుకు రా. అతణిణ్ మేము తెలుస్కోవాలి” అనాన్రు. 23ఆ
వృదుధ్ డు బయటకు వెళిళ్వాళళ్తోమాటాల్ డాడు “సోదరులారా, వదుద్ .
దయచేసి అలాంటి దురామ్రగ్పు పని చేయకండి. ఈ వయ్కి నా ఇంటోల్
అతిథిగా ఉనాన్డు. ఈ నీచ న పని చేయకండి. 24 చూడండి, నా
కూతురు కనయ్. ఆమే, ఆ వయ్కి ఉంపుడుగతేత్ ఉనాన్రు. వాళళ్ను
నేను బయటకు తీసుకుని వసాత్ ను. వాళళ్ను మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్
చెరుపుకోండి. కాని ఈ వయ్కి విషయంలో అలాంటి దురామ్రగ్పు పని
చేయకండి”అనాన్డు. 25కానివాళ ళ్అతనిమాటవినలేదు. దాంతో
ఆ వయ్కి తన ఉంపుడుగతెత్ను బయట ఉనన్ వాళళ్ దగగ్రికి తీసుకు
వెళాళ్డు. వాళ ళ్ ఆమెను పటుట్ కుని రాతంతా మానభంగం చేసూత్ ,

* 19:18 19:18యెహోవామందిరానికి నా ఇంటికి
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ంగికంగా హింసిసూత్ ఉనాన్రు. తెలల్వారుతుండగా ఆమెను విడిచి
వెళాళ్రు.

26 ఉదయానేన్ ఆమె తన భర ఉనన్ ఆ వృదుద్ డి ఇంటికి వచిచ్
గుమమ్ం దగగ్ర పడిపోయింది. ఆమె పూరిగా వెలుతురు వచేచ్వరకూ
అలానే ఉంది. 27 ఉదయం ఆమె భర పయాణ వెళళ్డానికి
తలుపులు తీశాడు. అతని ఉంపుడుగతెత్ ఆ ఇంటి గుమమ్ం దగగ్ర
గడప మీద చేతులు చాపి పడి ఉంది. 28 ఆ లేవీయుడు “లే
వెళాద్ ం” అనాన్డు. కానీ ఆమె జవాబివవ్లేదు. ఆమెను గాడిద
వేసుకుని ఆ వయ్కి తన ఇంటికి పయాణం సాగించాడు. 29 అతడు
తనయింటికి వచాచ్క ఒక కతిత్ తీసుకుని తన ఉంపుడుగతెత్ శరీరంలో
ఏ భాగానికి ఆ భాగం మొతత్ం పనెన్ండు ముకక్లుగా కోశాడు. ఆ
పనెన్ండు ముకక్లను ఇశాయేలీయులు నివసించే పాంతాలనిన్టికీ
పంపాడు. 30దానిన్ చూసిన వారంతా “ఇశాయేలీయులు ఐగుపులో
నుండి బయటకు వచిచ్న రోజు నుండి ఇపప్టి వరకూ ఇలాంటిది
జరగడం మనం చూడలేదు, వినలేదు. దీని గురించి ఆలోచించండి!
ఏం చేయాలోచెపప్ండి” అంటూ ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.

20
బెనాయ్మీనీయుల నాశనం

1 అపుప్డు దాను పాంతం నుండి బెయేరెష్బా వరకూ, గిలాదు
వరకూ ఉనన్ ఇశాయేలీయులందరూ కదలి వచాచ్రు. వారి
సమాజం అంతా ఒకక్ వయ్కిలా ఒకే ఆలోచనతో మిసాప్లో యెహోవా
సనిన్ధిలో సమావేశమయాయ్రు. 2ఈ సమావేశంలో దేవుని పజలుగా
ఉనన్ ఇశాయేలు గోతాలకు నాయకులుగా ఉనన్వాళ ళ్ ఉనాన్రు.
కతిత్యుదధ్ం చేయగలనాలుగు లకష్లమంది కూడా వీరిలో ఉనాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమావేశం అయాయ్రని
బెనాయ్మీనీయులు వినాన్రు. ఇశాయేలీయులు “ఈ దురామ్రగ్పు
పని ఎలా జరిగిందో చెపప్ండి” అని అడిగారు. 4చనిపోయిన సీ భర



నాయ్యాధిపతులు 20:5 lxiv నాయ్యాధిపతులు 20:13

అయినలేవీయుడు ఇలాసమాధానమిచాచ్డు. “బెనాయ్మీనీయులకు
చెందిన గిబియాలో రాతి బస కోసం నేను నా ఉంపుడుగతెత్తో
కలసి వచాచ్ను. 5 గిబియాకు చెందినవారు ఆ రాతి నా మీద
దాడి చేశారు. నేను ఉనన్ ఇంటిని చుటుట్ ముటిట్ ననున్ చంపాలని
పయతిన్ంచారు. 6వాళ ళ్ నా ఉంపుడుగతెత్ను మానభంగం చేశారు.
ఆమె చనిపోయింది. ఇశాయేలీయులోల్ ఇలాంటి దురామ్రగ్ం, దౌరజ్నయ్ం
వాళ ళ్ జరిగించారు కాబటిట్ నేను ఆమె శరీరానిన్ ముకక్లుగా కోసి
ఇశాయేలీయుల దేశమంతటికి ఆముకక్లను పంపాను.”

7 “ఇశాయేలీయులారా, ఇపుప్డు చెపప్ండి, మీరంతా ఇకక్డే
ఉనాన్రు. ఈ విషయం గూరిచ్ ఆలోచించి ఏమి చేయాలో చెపప్ండి”
8 అందరూ ఒకక్సారిగా ఒకే రకంగా సప్ందించారు. వాళిళ్లా
అనాన్రు “మనలో ఎవరూ తన గుడారానికి గానీ తన ఇంటికి
గానీ వెళళ్డు. 9 గిబియాకు మనం చేయాలిస్న విషయంలో ఇలా
చేదాద్ ం. మనం చీటుల్ వేసి దాని పకారం గిబియా న దాడి చేదాద్ ం.
10 ఇశాయేలీయులోల్ జరిగిన దురామ్రాగ్ నిన్ శి ంచడాని బెనాయ్మీను
పాంతంలోని గిబియాకు యుదాధ్ నికి వెళేళ్ వాళళ్ కోసం ఆహారానిన్
సమకూరచ్డం కోసం పతి గోతం నుండి నూరుమందికి పదిమందినీ,
అలాగే వెయియ్కి వందమందినీ పదివేలకు వెయియ్ మందినీ ఏరాప్టు
చేదాద్ ం” అని చెపుప్కునాన్రు.

11 కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల నయ్ం అంతా ఒకక్ వయ్కిలా
ఏకీభవించారు. అంతా ఒకే ఉదేద్శయ్ంతో ఆ పటాట్ ణానికి వయ్తిరేకంగా
లేచారు. 12 ఇశాయేలీయులు బెనాయ్మీనీయులందరి దగగ్రికి
మనుషులను పంపారు. వారితో “మీ మధయ్ జరిగిన ఈ దురామ్రగ్ం
ఏమిటి? 13 గిబియాలోఉనన్ ఆ దురామ్రుగ్ లను మాకు అపప్గించండి.
ఇశాయేలీయుల ఈ దోషానిన్ సంపూరణ్ంగా తొలగించడాని మేము
వారిని చంపుతాం” అని చెపిప్ంచారు. కాని బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్
తమకు సోదరు న ఇశాయేలీయులహెచచ్రికను పెడచెవిన పెటాట్ రు.
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14 వారంతా తమ తమ పటట్ణాలోల్ నుండి యుదాధ్ నికి బయలేద్రి
గిబియాకు వచిచ్ కలిశారు. 15 ఆ రోజు బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్
తమ సంఖయ్ ఎంతో లెకక్ వేసుకునాన్రు. గిబియావాళ ళ్ ఏడువందల
మందికాకుండా ఇతర పటట్ణాలనుండి వచిచ్నవాళ ళ్ ఇర ఆరు వేల
మంది ఉనాన్రు. 16 వాళళ్ందరిలో పతేయ్కంగా ఏడు వందలమంది
ఎడమ చేతోత్ యుదధ్ం చేసాత్ రు. వీరు ఒక ఒడిసెలలో రాయి పెటిట్
తలవెంటుక నా కొటట్గల పుణయ్ం గలవారు. 17బెనాయ్మీనీయులు
కాకుండామిగిలిన ఇశాయేలీయులోల్ కతిత్యుదధ్ం చేయగలిగినవాళ ళ్
నాలుగు లకష్లమంది అని లెకక్ వేశారు. వీళళ్ంతా యుదధ్ పుణయ్ం
గలవాళ ళ్.

18 ఇశాయేలీయులు లేచి బేతేలుకు* వెళాళ్రు. అకక్డ దేవుని
దగగ్ర బెనాయ్మీనీయులతో యుదాధ్ నికి తమలో ముందుగా ఎవరు
వెళాళ్లో తెలపాలని మనవి చేశారు. అపుప్డు దేవుడు “యూదా
వాళ ళ్ వెళాళ్లి”అనిచెపాప్డు. 19ఇక ఇశాయేలీయులు ఉదయానేన్
లేచి యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి గిబియాకు ఎదురుగా మొహరించారు.
20 ఇశాయేలీయుల నికులు బెనాయ్మీనీయులతో యుదాధ్ నికి వెళిళ్
గిబియా మీద దాడి చేయడానికి బారులు తీరారు. 21 ఆ రోజున
బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలో నుండి బయటికి వచిచ్ ఇర రెండు
వేలమంది ఇశాయేలీ నికులను చంపివేశారు.

22 తరువాత ఇశాయేలీయులు వెళిళ్ సాయంకాలం వరకూ
యెహోవా ఎదుట ఏడుసూత్ ఉనాన్రు. “మా సోదరు న
బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి తిరిగి వెళాళ్లా” అంటూ
దేవునినడిపింపుకోసంపారిథ్ంచారు. అపుప్డుయెహోవా “యుదాధ్ నికి
వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు. 23 రెండో రోజున ఇశాయేలీయులు
రయ్ం తెచుచ్కునాన్రు. మొదటి రోజు తాము నిలబడిన సాథ్ నాలోల్ నే
తిరిగి నిలబడాడ్ రు. 24 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు రెండో రోజు

* 20:18 20:18 బేతేలుకు దేవునిమందిరం
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బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి బయలేద్రారు. వారిని
ఎదురోక్డానికి బెనాయ్మీనీయులు 25 గిబియాలోనుండి బయలుదేరి
వచిచ్ ఇశాయేలీయులోల్ పదెద్నిమిది వేలమందిని చంపేశారు.
26 చనిపోయిన వాళళ్ంతా కతిత్యుదధ్ం చేసేవాళేళ్. అపుప్డు
ఇశాయేలీయుల నికులూ, పజలూ అంతా వెళిళ్ బేతేలులో
పవేశించారు. అకక్డే ఏడుసూత్ సాయంకాలం వరకూ యెహోవా
సమకష్ంలో కూరుచ్ని ఉపవాసముండి, దేవునికి దహన బలులనూ
సమాధాన బలులనూ అరిప్ంచారు.

27 ఆ రోజులోల్ యెహోవా నిబంధన మందసం అకక్డే ఉంది.
28 అహరోను మనుమడూ ఎలియాజరు కొడుకూ అయిన
ఫీనేహసు ఆ రోజులోల్ ఆ మందసం దగగ్ర పరిచరయ్ చేసుత్ నాన్డు.
ఇశాయేలీయులు “మరోసారి మా సోదరు న బెనాయ్మీనీయులతో
యుదాద్ నికి వెళాళ్లా వదాద్ ” అనియెహోవాసనిన్ధిలో విచారణ చేసూత్
అడిగారు. దానికి యెహోవా “వెళళ్ండి, రేపు వాళళ్ను ఓడించడానికి
మీకు సహాయం చేసాత్ ను” అని సమాధానం ఇచాచ్డు. 29 అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు గిబియా చుటూట్ నికులను మాటు పెటాట్ రు.
30 మూడో రోజున ఇంతకు ముందు లాగానే ఇశాయేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులతోయుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. గిబియావారితోయుదాధ్ నికి
సిదధ్పడాడ్ రు. 31 బెనాయ్మీనీయులు వాళళ్ని ఎదిరించడానికి
పటట్ణంలో నుండి బయలుదేరి వచాచ్రు. ఇశాయేలీయులను
తరుముతూ పటట్ణం నుండి దూరంగా వెళాళ్రు. ఇంతకు
ముందులాగానే ఇశాయేలీయులోల్ గాయపడడ్వాళళ్ను రాజ మారాగ్ లోల్
చంపుతూ వెళాళ్రు. దాదాపు ము మందిని అలా చంపారు. ఆ
మారాగ్ లోల్ ఒకటి బేతేలుకు వెళత్ ంది. మరొకటి గిబియాకు వెళత్ ంది.
32 బెనాయ్మీనీయులు “ఇంతకు ముందులా వీళ ళ్ మనముందు
నిలువలేకపోతునాన్రు” అనుకునాన్రు. కానీ ఇశాయేలీయులు
“మనం పారిపోతూ వాళళ్ను పటట్ణంలోనుండి బయటకు వచేచ్లా
చేదాద్ ం” అని చెపుప్కునాన్రు. 33 ఇశాయేలు నికులందరూ సిదధ్పడి
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బయలాత్ మారు అనే చోట యుదధ్ం కోసం బారులు తీరారు. ఈ
లోగామాటున దాగి ఉనన్ నికులు తాము దాగి ఉనన్ సథ్లం నుండి
గిబియాకు పడమటి పునుండి వేగంగా వచాచ్రు. 34 అపుప్డు
ఇశాయేలీ నికులోల్ నుండి పతేయ్కంగాఉనన్ పదివేలమంది నికులు
గిబియానుండి రావడంతో భీకర నయుదధ్ం జరిగింది. కానితాము
నాశనం అంచున ఉనాన్మని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు.

35ఆరోజుయెహోవాఇశాయేలీయులదావ్రా బెనాయ్మీనీయులను
ఓడించాడు. ఆ రోజున ఇశాయేలీయులు బెనాయ్మీనీయులోల్ ఇర
ఐదువేలవందమందినిచంపారు. వీళళ్ంతాకతిత్యుదధ్ం చేయడంలో
శికష్ణ పొందినవాళ ళ్. 36 బెనాయ్మీను నయ్ం తమకు అపజయం
కలిగిందని తెలుసుకునాన్రు. ఇశాయేలీ నికులు తాము గిబియా
న మాటుగా పెటిట్న వారి నమమ్కముంచి బెనాయ్మీనీయులను
తమ కిరానిచాచ్రు. 37మాటుగాఉనన్ నికులు తవ్రగాగిబియాలో
చొరబడి పటట్ణంలో ఉనన్వారినందరినీ కతిత్తో చంపేశారు.

38 ఇశాయేలు నాయ్లకూ, మాటున ఉండేవారికీ మధయ్ సంకేతం
ఒకటుంది. అదేమిటంటే పటట్ణంలో నుండి పెదద్ మేఘంలా
పొగను రాజేయడం. 39 ఇశాయేలీయులు మొదట యుదధ్ం
నుండి పారిపోతునన్టుట్ గా కనిపించినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు
“వీళ ళ్ మొదటి యుదధ్ంలో ఓడిపోయినటుట్ ఇపుప్డు కూడా మన
చేతిలో ఓడిపోతునాన్రు” అనుకుని, ఇశాయేలీయులోల్ దాదాపు
ము మందిని చంపారు. 40 కాని వెనుక ఉనన్ పటట్ణంలో నుండి
ఆకాశంలోకి పెదద్ సత్ంభంలాగా పొగ కి లేవడం ఆరంభించింది.
అపుప్డు బెనాయ్మీనీ యులు వెనకిక్ తిరిగి చూశారు. అపుప్డు
ఆ పటట్ణమంతా పొగ నిండిపోయి కనిపించింది. 41 అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు వెనకుక్ తిరిగారు. బెనాయ్మీనీయులు తమకు
అపజయం కలిగిందని తెలుసుకుని భయకంపితులయాయ్రు.
42 ఇశాయేలీయుల నుండి పారిపోవడానికి ఎడారి దారి పుకు
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వెళాద్ మని చూశారు, కానీ పారిపోతుండగా వారిని పటట్ణంలో నుండి
వచిచ్న ఇశాయేలీ నికులు దారిలోనే చంపారు. 43ఇశాయేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్ ముటాట్ రు. వారి వెనకబడి తరిమారు.
తూరుప్ పునగిబియాకిఎదురుగానోహాదగగ్రవారినిఅణచివేశారు.
44 అకక్డ బెనాయ్మీనీయులోల్ పదెద్నిమిది వేలమంది మరణించారు.
వీళళ్ంతా పరాకమవంతులు.

45 అపుప్డు మిగిలినవాళ ళ్ తిరిగి ఎడారిలో ఉనన్ రిమోమ్ను
బండకు పారిపోయారు. రాజమారాగ్ లోల్ చెదరిపోయి ఉనన్ మరో
ఐదు వేలమందిని ఇశాయెలీ నికులు వేరు చేసి వాళళ్ను గిదోము
వరకూ వెంటాడి తరిమి వాళళ్లో రెండు వేలమందిని చంపేశారు.
46ఆ రోజు ఇర ఐదు వేలమంది బెనాయ్మీనీయులు మరణించారు.
చనిపోయిన వాళళ్ంతా కతిత్యుదధ్ంలో శికష్ణ పొందినవారే. యుదధ్ం
చేయడంలో ఆరితేరినవారే. 47 కాని ఆరువందలమంది ఎడారిలో
ఉనన్ రిమోమ్ను కొండకుపారిపోయారు. ఆకొండమీదనాలుగు నెలలు
ఉనాన్రు. 48తరువాతఇశాయేలీయులు బెనాయ్మీనీయుల కి తిరిగి
వచిచ్ పటట్ణంలో ఉనన్వారిని పశువులనూ దొరికిన సమసాత్ నీన్ కతిత్తో
చంపేశారు. దీనితో పాటు తాము ఆకమించుకునన్ పటట్ణాలనిన్టినీ
తగలబెటాట్ రు.

21
బెనాయ్మీనీయుల కోసం భారయ్లు

1ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమావేశ “మనలో ఎవరూ మన
కుమారెలను బెనాయ్మీనీయులకు వివాహానికి ఇవవ్కూడదు” అని
శపథం చేశారు. 2 తరువాత వారంతా బేతేలుకు వెళాళ్రు. అకక్డే
సాయంతం వరకూ దేవుని సనిన్ధిలో కూరుచ్నాన్రు. 3 “యెహోవా,
ఇశాయేలీయుల దేవా, ఈ రోజున ఇశాయేలీయులోల్ ఒక గోతం
లేకుండా పోయింది. ఇశాయేలుకు ఇది ఎందుకు జరిగింది” అంటూ
ఎంతో ఏడాచ్రు.
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4తరువాత రోజున పజలు ఉదయానేన్ లేచి అకక్డ బలిపీఠం కటిట్
దహన బలులనూ, సమాధాన బలులనూ అరిప్ంచారు. 5 అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు “ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో మిసాప్లో
యెహోవా ఎదుట జరిగిన సమావేశానికి రాకుండా ఉనన్దెవరు”
అంటూ వాకబు చేసారు. ఎందుకంటే అలాంటి వారికి కచిచ్తంగా
మరణ శికష్ విధించాలని శపథం చేశారు.

6 ఇశాయేలీయులు తమ సోదరు న బెనాయ్మీనీయులను గూరిచ్
పశాచ్తాత్ పపడి ఇలా చెపుప్కునాన్రు “ఈ రోజున ఒక ఇశాయేలీయుల
గోతం అంతరించి పోయింది. 7 మిగిలిన వారికి ఎవరికీ మన
కూతుళళ్ను పెళిళ్కి ఇవవ్కూడదనియెహోవాపేరుమీద శపథం చేశాం
కదా, ఇపుప్డు మిగిలిన వారికి భారయ్లు ఎవరు చూసాత్ రు? ఇక వారి
విషయంలోమనం ఏం చేయగలం?”

8 వారు ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ యెహోవా ఎదుట మిసాప్లో
జరిగిన సమావేశానికి రానిది ఎవరు, అని విచారించినపుప్డు
9 యాబేషిగ్లాదునుండి నయ్ంలోకి ఎవరూ రాలేదని తెలిసింది.
పజలంతా అకక్డ జన గణనలో చేరినపుప్డు యాబేషిగ్లాదు
నివాసులోల్ ఒకక్డు కూడా అకక్డ లేడు.

10 కాబటిట్ సమాజపు వారు రయ్వంతు న పనెన్ండు వేలమంది
మనుషులనుయాబేషిగ్లాదు మీద దాడి చేసి అకక్డ సీలూ, పిలల్లతో
సహా అందరీన్ చంపమనే ఆదేశంతో పంపించారు. 11 “మీరు ఇలా
చేయండి, పతిమగవాణీణ్ అలాగే కనయ్ కాని పతి సీనీ చంపండి” అని
చెపాప్రు. 12యాబేషిగ్లాదు నివాసులోల్ పురుష సాంగతయ్ం తెలియని
నాలుగు వందలమంది సీలను వాళ ళ్ చూసారు. వాళళ్ను కనాను
దేశంలోని షిలోహ లోఉనన్ నయ్ం శిబిరానికి తీసుకు వచాచ్రు.

13 అపుప్డు సమాజం రిమోమ్ను కొండ దగగ్ర ఉనన్
బెనాయ్మీనీయులతో శాంతి చేసుకోడానికి సమాచారం పంపించారు.
14ఆ సమయంలో బెనాయ్మీనీయులు తిరిగి వచాచ్రు. యాబేషిగ్లాదు
నుండి తీసుకు వచిచ్న సీలనువారికిచిచ్ పెళిళ్ళ ళ్ చేశారు. అయితేఆ
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సీలు వాళల్కు సరిపోలేదు. 15 యెహోవా ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్
లోపం కలగ చేశాడని పజలంతా బెనాయ్మీనీయులను గూరిచ్
పశాచ్తాత్ పపడాడ్ రు.

16 సమాజంలో పముఖులు పధానులు బెనాయ్మీను గోతంలో
సీలు నశించి పోవడం చూసి “మిగిలిన వారికి మనం
భారయ్లను ఎకక్డనుండి తీసుకు రావాలి” అని మధన పడాడ్ రు.
17 “ఇశాయేలీయులోల్ నుండి ఒక గోతం అంతరించి పోకుండా
బెనాయ్మీనీయులోల్ తపిప్ంచుకునన్ వారికి వారసులు ఉండాలి”
అనాన్రు.

18 “ఇశాయేలీయులోల్ ఎవ నా సరే, తన కూతురిన్
బెనాయ్మీనీయుడికి ఇసేత్ వాణిణ్ నాశనం చేయాలని శపథం చేశాం.
కాబటిట్ మన కూతుళళ్ను వారికిచిచ్ పెళిళ్ చేయకూడదు,” అని
చెపుప్కునాన్రు. 19కాబటిట్ వాళ ళ్ బెనాయ్మీనీయులతో ఇలా అనాన్రు
“చూడండి, బేతేలుకు ఉతత్ర దికుక్న బేతేలు నుండి షెకెముకు వెళేళ్
రాజమారాగ్ నికి తూరుప్నఉనన్ లెబోనాకు ద ణదికుక్నఉనన్ షిలోహ
లో పతి సంవతస్రంయెహోవాకు పండగ జరుగుతుంది.

20మీరు వెళిల్ దాకష్తోటలోల్ చాటున దాకుక్ని ఉండండి. షిలోహ
నుండి సీలు నాటయ్మాడటానికి బయటకు వసాత్ రు. 21దాకష్తోటలోల్
నుండి వేగంగా బయటకు వచిచ్ మీలో పతి ఒకక్డూ ఒకోక్ షిలోహ
అమామ్యిని పటుట్ కుని భారయ్గా చేసుకోడానికి మీ బెనాయ్మీనీయుల
దేశానికి పారిపొండి.

22 ఆ తరువాత ఆ అమామ్యిల తండులు గానీ సోదరులు గానీ
మా దగగ్రికి వచిచ్ వాదిసేత్ మేము వారితో ‘మీరు కాసత్ మా పటల్
దయ చూపండి. యుదధ్ం కారణంగా వాళళ్లో పతి వాడికీ పెళిళ్
చేసుకోడానికి సీలు దొరకలేదు. కాబటిట్ ఆ సీలను ఉండనివవ్ండి. మీ
అంతటమీరేవాళళ్నుపెళిల్కివవ్లేదుకాబటిట్ శపథంవిషయంలోమీరు
నిరపరాధులు అవుతారు’ అని చెబుతాము” అనాన్రు.
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23బెనాయ్మీనీయులుసరిగాగ్ అలాగేచేసినాటయ్మాడుతునన్ సీలలో
నుండి తమకు కావలసిన సీలను పటుట్ కుని తమకు భారయ్లుగా
తీసుకు వెళాళ్రు. తమవారసతవ్ సథ్లానికి వెళిళ్ అకక్డ పటట్ణాలను
కటిట్ వాటిలో నివసించారు. 24 ఆ తరువాత ఇశాయేలీయులలో
పతివాడూ అకక్డనుండి తమ తమ గోతాలుండే పాంతాలకూ, తమ
కుటుంబాల దగగ్రకూ వారసతవ్ భూమికీ వెళిళ్ పోయారు. 25 ఆ
రోజులోల్ ఇశాయేలీయులకు ఒక రాజుఅంటూ లేడు. పతివాడూ తన
ఇషట్ం చొపుప్న పవరిసూత్ ఉనాన్రు.
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