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నెహెమాయ్
గంథకర
యూదుల సంపదాయం నెహెమాయ్ (“యోహోవా ఆదరణ”) ఈ

చారితిక గంథానికి ముఖయ్ గంథకరగా గురిసుత్ నన్ది. ఈ గంథంలో
ఎకుక్వభాగంఅతనివయ్కిగతఅనుభవాలే. ఇతనియవవ్నపాయం,
నేపధయ్ం గురించి సమాచారం లేదు. అరహషసత్ రాజుకు గినెన్
అందించే వాడుగా, పారశీక రాజాసాథ్ నంలో రాజోదోయ్గిగా మొదటిగా
ఇతనిన్చూసాత్ ం (నెహెమాయ్ 1:11-2:1). నెహెమాయ్ గంథానిన్ ఎజా
గంథానికి రెండవ భాగంగా చదువుకోవచుచ్. ఈ రెండూమొదటోల్ ఒకే
పుసత్కం అని కొందరు పండితులు అభిపాయం.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 456 - 400
ఈ గంథం యూదయలో యెరూషలేములో రాశారు. యూదులు

బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచాచ్క పారశీక రాజయ్పరిపాలన
కాలంలో గంథ రచన జరిగింది.

సీవ్కర
బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచిచ్న ఇశాయేలీయులు.
పయోజనం
దేవుడు ఎనున్కునన్ పజల పటల్ ఆయన పేమ, ఆయన పటల్ వారికి

ఉండవలసిననిబంధనబాధయ్తలనువారు గురించాలనన్దినెహెమాయ్
సప్షట్ న ఉదేద్శం. దేవుడుపారథ్నలకు జవాబిసాత్ డు. వారి జీవితాలు
పటల్ ఆయన ఆసకి చూపుతాడు. వారు తన అజఞ్లు పాటించడానికి
వారికి అవసర న వాటిని ఇసుత్ ంటాడు. పజలు తమ వనరులను
ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటూ కలిసి పనిచెయయ్డం అవసరం. దేవుని
పజలమధయ్సావ్రాద్ నికితావులేదు. పేదలనిసస్హాయతను అసరాగా
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తీసుకొని వారిని దోచుకోకూడదని ధనికులకు, రాజవంశీయులుకు
నెహెమాయ్హెచచ్రించాడు.

ముఖాయ్ంశం
పునరిన్రామ్ణం

విభాగాలు
1. గవరన్రుగామొదటి నియామకం— 1:1-12:47
2. గవరన్రుగా రెండవ నియామకం— 13:1-31

నెహెమాయ్పారథ్న
1హకలాయ్ కొడుకు నెహెమాయ్మాటలు.
నేను 20 వ సంవతస్రం కిసేల్వు* నెలలో షూషను కోటలో ఉనన్

సమయంలో† 2 నా సోదరులోల్ హనానీ అనే ఒకడు, ఇంకా కొందరు
యూదులు వచాచ్రు. చెరలోకి రాకుండా తపిప్ంచుకుని, అకక్డ
మిగిలిపోయిన యూదుల గురించీ యెరూషలేమును గురించీ నేను
వారిని అడిగాను.

3 అందుకు వారు “చెరలోకి రాకుండా తపిప్ంచుకునన్ వారు ఆ
దేశంలో చాలా దురవసథ్లో ఉనాన్రు. నిందపాలు అవుతునాన్రు.
అంతేకాదు, యెరూషలేం కోట గోడ కూలిపోయింది. కోట తలుపులు
కాలిపోయాయి” అనినాతో చెపాప్రు.

4ఈ మాటలు వినన్ వెంటనే నేను కుపప్గూలిపోయి ఏడిచ్, కొనిన్
రోజులు దుఃఖంతో ఉపవాసం ఉనాన్ను. ఆకాశంలో ఉనన్ దేవునికి
ఇలా విజాఞ్ పన చేశాను. 5 “ఆకాశంలో ఉనన్ దేవా, యెహోవా,
భీకరుడా, ఘన దేవా, నినున్ పేమించి నీ ఆజఞ్ల పకారం నడుచుకునే
వారిని నీవు కటా ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరుసాత్ వు. 6 నా
పారథ్న విని, నీ కళ ళ్ తెరచి నీ సనిన్ధిలో రేయింబవళ ళ్ నీ సేవకు న

* 1:1 1:1 కిసేల్వు బబులోను కాలమానంలో కిసేల్వు తొమిదో నెల, యూదా కాలమానంలో
కిసేల్వు నెల ఇపప్టి నవంబరు, డిసెంబరు నెలలోల్ భాగం. † 1:1 1:1 కీ. పూ. 465-425
పారసీక మొదటి రాజు అరహషసత్ పాలనలో నెహెమాయ్ ఏలాం దేశంలో షూషన్ పటట్ణం లో
నివసించే సమయం.
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ఇశాయేలీయుల తరుపున నేను చేసుత్ నన్ పారథ్న అంగీకరించు.
నీకు విరోధంగా పాపం చేసిన ఇశాయేలు సంతతి దోషానిన్ నేను
ఒపుప్కుంటునాన్ను. నేనూ నా వంశం అంతా పాపం చేశాం. 7 నీ
ఎదుట ఎంతో అసహయ్ంగా పవరించాం. నీ సేవకుడు మోషే దావ్రా
నీవు నియమించిన ఆజఞ్లను గానీ చటాట్ లను గానీ విధులను గానీ
మేము పాటించలేదు. 8 నీ సేవకు న మోషేకు నీవు చెపిప్న
మాట గురు చేసుకో. ‘మీరు అపరాధం చేసేత్ లోక జాతులోల్ కి
మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్ వేసాత్ ను. 9 అయితే మీరు నా పు తిరిగి
నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకుంటే భూమి నలుమూలలకూ
మీరు చెదిరిపోయినా అకక్డ నుండి తం మిమమ్లిన్ సమకూరిచ్, నా
నామంఉంచాలనినేనుఏరప్రచుకునన్చోటికిమిమమ్లిన్తిరిగితీసుకు
వసాత్ ను’ అని చెపాప్వు గదా.

10 మరి, నీవు నీ మహా బల పభావాలతో, నీ బాహ బలంతో
విడిపించిన నీ సేవకు న నీ జనం వీరే గదా. 11యెహోవా, దయచేసి
విను. నీ దాసుడి న నా మొరను, నీ నామానిన్ భయభకులతో
ఘనపరచడంలోసంతోషించేనీదాసులమొరనుఆలకించు. ఈరోజు
నీ దాసుని ఆలోచన సఫలం చేసి, ఈ మనిషి నా దయ చూపేలా
చెయయ్మని నినున్ వేడుకుంటునాన్ను.”
నేను రాజుకు పానపాత అందించే ఉదోయ్గిని.

2
రాజుకి నెహెమాయ్ విజాఞ్ పిత్

1తరవాతఅరహషసత్ రాజుపరిపాలనకాలంలో 20వసంవతస్రం
నీసాను* నెలలో రాజు దా రసం అడిగితే నేను అతనికి దా రసం
అందించాను. అంతకుముందు నేనెపుప్డూ అతని సమకష్ంలో
విచారంగా కనిపించ లేదు.
* 2:1 2:1 నీసాను ఈ నెలమారిచ్ నెల నుండి ఏపిల్ నెలమధయ్లో సంభవిసుత్ ంది
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2 రాజు నాతో “నీకు అనారోగయ్మేమీ లేదు గదా, నీ ముఖం
విచారంగా ఉందేమిటి? నీకేదో మనోవేదన ఉనన్టుట్ ంది” అనాన్డు.
నేను చాలా భయపడాడ్ ను. 3 అపుప్డు నేను “రాజు చిరకాలం
జీవించాలి. నాపూరీవ్కులసమాధులునన్ పటట్ణం శిథిల పోయింది.
దాని కోట తలుపులు తగలబడి పోయాయి. మరి నా ముఖం
విచారంగా కాక ఇంకెలా ఉంటుంది?” అని రాజుతో అనాన్ను.
4 అపుప్డు రాజు “నీకు ఏం కావాలి? నీ వినన్పం ఏమిటి?” అని
అడిగాడు. నేను ఆకాశంలో ఉనన్ దేవునికి పారథ్న చేసి 5 రాజుతో
“మీకు సమంజసం అనిపిసేత్, మీ దృషిట్లో మీ సేవకుడి న నేను
యోగుయ్డి తే ననున్ యూదా దేశానికి నా పూరివ్కుల సమాధులునన్
పటట్ణానికి ననున్ పంపండి. దానిన్ నేను తిరిగి కటాట్ లి” అని మనవి
చేశాను.

6అందుకురాజుఇలాఅడిగాడు (ఆసమయంలోరాణితనపకక్నే
కూరుచ్ని ఉంది). “అకక్డ ఎంతకాలం ఉంటావు? ఎపుప్డు తిరిగి
వసాత్ వు?” నేను ఆ తేదీలు అతనికి చెపాప్ను. అపుప్డు రాజు ననున్
పంపడానికి ఇషట్పడాడ్ డు.

7 నేను రాజుతో ఇంకా ఇలా అనాన్ను. “రాజు గారికి అభయ్ంతరం
లేకపోతే నేను యూదా దేశం చేరే దాకా నది అవతల పాంతాలోల్
పయాణించడానికి అకక్డి అధికారులు ననున్ అనుమతించేలా
ఉతత్రువ్లు ఇవవ్ండి. 8 రాజుగారి అడవుల అధికారి అయిన
ఆసాపుకు కూడా లేఖ రాసి ఇవవ్ండి. యెరూషలేం ఆలయం దగగ్ర
ఉనన్ కోట తలుపుల కోసం, కోట గోడ కోసం, నేను నివసించబోయే
ఇంటి దూలాల కోసం అతడు కలప ఇవావ్లి.”
దేవుని కరుణా హసత్ం నా ఉనన్ందువలల్ రాజు నా మనవి

వినాన్డు.
9తరువాత నేను నది అవతల ఉనన్ అధికారుల దగగ్రకి చేరుకుని

వారికి రాజుగారి ఆజాఞ్ పతాలు అందజేశాను. రాజు సేనాధిపతులను
గురపు రౌతులను నాతో పంపించాడు.
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10 హోరోనీ† జాతివాడు సనబ్లల్టు‡, అమోమ్ను జాతి వాడు
టోబీయా అనే సేవకులు ఇదంతా వినాన్రు. ఇశాయేలీయులకు
ఆసరాగా ఒకడు రావడం వారికి ఎంతమాతం నచచ్లేదు.

నెహెమాయ్యెరూషలేం సరిహదుద్ గోడలను పరీ ంచడం
11నేనుయెరూషలేముకు వచిచ్మూడురోజులుఉనాన్ను. 12రాతి

వేళ నేనూ నాతోఉనన్ కొందరూ లేచాం. యెరూషలేం గురించి దేవుడు
నాహృదయంలోపుటిట్ంచిన ఆలోచన నేనెవరితోనూ చెపప్లేదు. నేను
ఎకిక్న జంతువు తపప్ మరేదీ నా దగగ్ర లేదు.

13 నేను రాతి వేళ లోయ దావ్రం గుండా నకక్ బావి పుకు
చెతత్ దావ్రం వరకూ వెళాళ్ను. కూలిపోయినయెరూషలేం సరిహదుద్
గోడలను పరీ ంచాను. దాని తలుపులు తగలబడిపోయి ఉనాన్యి.
14 తరవాత నేను ఊట దావ్రానికి వచిచ్ రాజు కోనేటికి వెళాళ్ను.
అయితే అది ఇరుకుగా ఉంది. నేను సావ్రీ చేసుత్ నన్ జంతువు
పోవడానికి సందు లేదు.

15నేను రాతి వేళ లోయలోబడి వెళిళ్ ఆ పాకారానిన్ చూసి, లోయ
దావ్రం గుండా వెనకిక్ తిరిగి వచాచ్ను. 16 అయితే నేను ఎకక్డికి
వెళాళ్నో ఏమి చేసానో అధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకు గానీ
యాజకులకు గానీరాజవంశీకులకు గానీఅధికారులకు గానీపనిచేసే
ఇతరులకు గానీ నేను ఆ సంగతి ఇంకా చెపప్లేదు.

17వారితో నేను “మనం ఎంత కషట్ంలో ఉనాన్మోమీకు తెలుసు.
యెరూషలేము పాడుబడి పోయింది. కోట తలుపులు తగలబడి
పోయాయి. ఇదంతామీరుచూసూత్ నేఉనాన్రు. రండి,యెరూషలేము
పాకారం తిరిగి కడదాం, ఇక మనం నింద పాలు కాకూడదు”
అనాన్ను. 18 దేవుని కరుణాహసత్ం నాకు తోడుగా ఉనన్ సంగతి,
రాజునాకు అభయమిచిచ్నమాటల గురించీ నేను వారితో చెపాప్ను.
అందుకు వారు “మనం లేచి కటట్డం మొదలు పెడదాం” అనాన్రు.
వారు ఈమంచి పనికి సిదధ్పడాడ్ రు.
† 2:10 2:10హోరోనీ హోరోనీ పటట్ణం వాసి ‡ 2:10 2:10 సనబ్లల్టు సమరియా
పభుతవ్ అధికారి
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19 అయితే హోరోనీ జాతివాడు సనబ్లల్టు, అమోమ్నీ జాతివాడు
టోబీయా అనే దాసుడు, అరబీయుడు గెషెము ఆ మాట విని
మమమ్లిన్ ఎగతాళి చేశారు. మా పనిని హేళన చేశారు. “మీరు
చేసుత్ నన్దేమిటి? రాజు మీద తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రా?” అనాన్రు.
20 అందుకు నేను “ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుడే మా పని సఫలం
చేసాత్ డు. మేము ఆయన సేవకులం. మేమంతాపూనుకుని కడతాం.
అయితే మీకు మాతం యెరూషలేంలో భాగం గానీ, హకుక్ గానీ,
వారసతవ్పర న వంతు గానీ ఎంతమాతం లేవు” అనాన్ను.

3
గోడలు, తలుపుల కటిట్ంచడం

1 పధానయాజకుడు ఎలాయ్షీబు, అతని సోదర యాజకులు
పూనుకుని గొరెల దావ్రానిన్ కటిట్ పతిషిఠ్ ంచి తలుపులు నిలబెటాట్ రు.
వాళ ళ్ నూరవ గోపురం, హననేయ్లు గోపురం వరకూ పతిషిట్ంచారు.
వాటికి సరిహదుద్ గోడలు కటిట్ పతిషిఠ్ ంచారు.

2వారినిఆనుకునియెరికోపటట్ణంవారు కటాట్ రు,వారినిఆనుకుని
ఇమీ కొడుకు జకూక్రు కటాట్ డు.

3 హసెస్నాయా వంశం వారు చేప దావ్రం కటాట్ రు. వారు
దానికి దూలాలు అమరిచ్ తలుపులు నిలబెటిట్ తాళాలు, గడియలు
అమరాచ్రు.

4 వారిని ఆనుకుని హకోక్జు మనవడు, ఊరియా కొడుకు
మెరేమోతు బాగుచేశాడు. అతని పకక్న మెషేజబెయేలు మనవడు
బెరెకాయ్ కొడుకు మెషులాల్ ము, అతని పకక్న బయనాకొడుకు సాదోకు
బాగు చేశారు. 5వారిని ఆనుకుని తెకోవ ఊరివాళ ళ్ బాగు చేశారు.
అయితే తమ అధికారులు చెపిప్న పని చేయడానికి వారి నాయకులు
నిరాకరించారు.

6పాసెయ కొడుకు యెహోయాదా, బెసోదాయ్ కొడుకు మెషులాల్ ము
పాతదావ్రం బాగుచేసి దానికి దూలాలు అమరిచ్ తలుపులు నిలబెటిట్
తాళాలు, గడియలు అమరాచ్రు.
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7 వారి పకక్న గిబియోనీయుడు మెలటాయ్, మేరోనీతీవాడు
యాదోను బాగుచేశారు. వాళ ళ్ గిబియోను, మిసాప్ పటట్ణాల
పముఖులు. నది అవతలి పాంతం గవరన్రు నివసించే భవనం
వరకూ ఉనన్ గోడను వారు బాగు చేశారు.

8 వారి పకక్నే కంసాలి పనివారి బంధువు హరహ్యా కొడుకు
ఉజీజ్యేలుబాగుచేయడానికిసిదధ్మయాయ్డు. అతనిపకక్నే పరిమళ
దవాయ్లు చేసే హననాయ్ పని జరిగిసుత్ నాన్డు. వాళ ళ్ వెడలుప్ గోడ
వరకూనన్యెరూషలేమును తిరిగి కటాట్ రు.

9 వారి పకక్న యెరూషలేంలో సగ భాగానికి అధికారి హ రు
కొడుకు రెఫాయాబాగు చేశాడు.

10 అతని పకక్న హరూమపు కొడుకు యెదాయా తన యింటికి
ఎదురుగా ఉనన్ సథ్లానిన్ బాగు చేశాడు. అతని పకక్న హషబెన్యా
కొడుకు హటూట్ షు పని జరిగిసుత్ నాన్డు.

11 రెండవ భాగానిన్, అగిన్గుండాల గోపురానిన్ హారిము కొడుకు
మలీక్యా, పహతోమ్యాబు కొడుకు హషూష్ బు బాగు చేశారు.

12 వారి పకక్న యెరూషలేం నగరం సగభాగానికి అధికారి
హలోల్ హెషు కొడుకు షలూల్ ము, అతని కూతుళ ళ్ బాగు చేశారు.

13హానూను,జానోహకాపురసుథ్ లు లోయదావ్రం బాగుచేసి కటిట్న
తరువాత దానికి తలుపులు, తాళాలు, గడులు అమరాచ్రు. ఇది
కాకుండా పెంట దావ్రం వరకూ వెయియ్మూరల గోడ కటాట్ రు.

14 బేత్ హకెక్రెం పదేశానికి అధికారి రేకాబు కొడుకు మలీక్యా
పెంట దావ్రం బాగుచేశాడు. దానిన్ కటిట్ తలుపులు నిలబెటాట్ రు,
తాళాలు, గడులు అమరాచ్డు.

15 ఆ తరువాత మిసాప్ పదేశానికి అధికారి న కొలోహ్ జె కొడుకు
షలూల్ ము ఊట దావ్రానిన్ తిరిగి కటిట్ , దానికి కపుప్ పెటిట్ , తలుపులు
నిలబెటాట్ రు, తాళాలు, గడులు అమరాచ్డు. ఇంతేకాక, దావీదు
నగరు నుండి దిగువకు వెళేళ్ మెటల్ దాకా రాజు తోటలో ఉనన్
సిలోయము వాగు గోడ కూడా కటాట్ డు.
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16 దాని పకక్న ఉనన్ బేతూస్రులో సగ భాగానిన్ అధికారి
అజూబ్కు కొడుకు నెహెమాయ్ బాగు చేశాడు. అతడు దావీదు
సమాధులకు ఎదురుగా ఉనన్ పాంతం వరకూ కటిట్ ఉనన్ కోనేరు
వరకూ,యుదధ్వీరుల ఇళళ్ వరకూ కటాట్ డు.

17దాని పకక్న లేవీయులు బాగుచేశారు. వారిలో బానీ కొడుకు
రెహ ము ఉనాన్డు. దానిన్ ఆనుకుని అధికారి హషబాయ్ తన భాగం
నుండి కెయిలాకు చెందిన సగభాగం దాకాబాగు చేశాడు.

18 కెయీలాలో సగభాగానికి అధికారిగా ఉనన్ వారి సహోదరుడు,
హేనాదాదు కొడుకు బ *బాగు చేశాడు.

19 దాని పకక్న మిసాప్కు అధిపతి అయిన యేషూవ కొడుకు
ఏజెరు ఆయుధాగారం దారికి ఎదురుగా ఉనన్ గోడ మలుపు పకక్న,
మరోభాగం బాగు చేశాడు.

20 ఆ గోడ మలుపు నుండి పధానయాజకుడు ఎలాయ్షీబు ఇంటి
దావ్రం దాకా ఉనన్ మరొక భాగానిన్ జబబ్యి కొడుకు బారూకు శదధ్గా
బాగు చేశాడు.

21 హకోక్జు మనవడు, ఊరియా కొడుకు మెరేమోతు మరొక
భాగానిన్ అంటే ఎలాయ్షీబు ఇంటి దావ్రం నుండి చివరి వరకూ బాగు
చేశాడు.

22 దానిన్ అనుకుని యెరూషలేము చుటుట్ పకక్ల పాంతాలోల్
నివసించేయాజకులు బాగు చేశారు.

23దాని పకక్న తమ యింటికి ఎదురుగా బెనాయ్మీను, హషూష్ బు
అనేవారు బాగు చేశారు. దానిన్ ఆనుకుని అననాయ్ మనవడు,
మయశేయాకొడుకు అజరాయ్ తనయింటి దగగ్ర బాగు చేశాడు.

24అజరాయ్ ఇంటి దగగ్ర నుంచి గోడ మలుపు మూల వరకూ మరో
భాగానిన్ హేనాదాదు కొడుకు బినూన్యి†బాగు చేశాడు.

25ఆభాగానిన్ ఆనుకుని గోడమలుపుతిరిగినచోటచెరసాలదగగ్ర
రాజుభవనంఉండేమహాగోపురందాకాఊ కొడుకుపాలాలుబాగు
చేశాడు. దాని పకక్న పరోషు కొడుకు పెదాయాబాగు చేశాడు.
* 3:18 3:18 బ బినూన్యి † 3:24 3:24 బినూన్యి బ
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26ఓపెలులో నివసించే దేవాలయసేవకులు తూరుప్న నీటిదావ్రం
పకక్న, గోపురం దగగ్ర బాగు చేశారు.

27 తెకోవీయులు ఓపెలు గోడ వరకూ గొపప్ గోపురానికి ఎదురుగా
ఉనన్ మరోభాగానిన్ బాగు చేశారు.

28 గురం దావ్రం దాటుకుని ఉనన్ యాజకులంతా తమ తమ
ఇళళ్కు ఎదురుగా బాగు చేశారు.

29 వారి పకక్న ఇమేమ్రు కొడుకు సాదోకు తన ఇంటికి ఎదురుగా
బాగు చేశాడు. తూరుప్ దావ్రానిన్ కాపలా కాసే షెకనాయ్ కొడుకు
షెమయాదాని పకక్న బాగు చేశాడు.

30దాని పకక్న షెలెమాయ్ కొడుకు హననాయ్,జాలాపుఆరవ కొడుకు
హానూను మరో భాగానిన్ బాగు చేశారు. బెరెకాయ్ కొడుకు మెషులాల్ ము
తన గదికి ఎదురుగా ఉనన్ సథ్లం బాగు చేశాడు.

31ఆలయసేవకుల సథ్లానికి, పరిశీలనదావ్రానికి ఎదురుగా ఉనన్
వాయ్పార కూడలిమూల వరకూ కంసాలిమలీక్యాబాగు చేశాడు.

32 మూలనునన్ గది నుండి గొరెల దావ్రం మధయ్ వరకూ
కంసాలులు, వరకులు బాగు చేశారు.

4
నెహెమాయ్ కుటను ఎదురొక్వడం

1మేముగోడలునిలబెటట్డంమొదలుపెటిట్నవిషయంసనబ్లల్టుకు
తెలిసింది. అతడు తీవ కోపంతో మండిపడుతూ యూదులను
ఎగతాళి చేశాడు. 2 షోమోను నయ్ం వారితో, తన సేన్హితులతో
ఇలా అనాన్డు. “అలుప్ న ఈ యూదులు ఏం చేయగలరు?
తమంత తామే ఈ పటట్ణానిన్ తిరిగి కటట్గలరా? బలులు అరిప్ంచి
బలం తెచుచ్కుని ఒకక్ రోజులోనే పని పూరి చేసాత్ రా? కాలిపోయిన
శిథిలాల కుపప్ల నుండి ఏరిన రాళళ్ను పునాదులుగా వాడతారా?”
3 అమోమ్నీయుడు టోబీయా అతని దగగ్రుండి “వీళ ళ్ కటిట్న గోడ
ఒక నకక్ ఎగిరితే ఆ గాలికి గోడ పడిపోతుంది” అనాన్డు.
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4“మాదేవా,మాపారథ్న విను. మేముతృణీకారానికి గురి అయిన
వాళళ్ం. వారు మా వేసే నిందలు వారి మీదికే వచేచ్లా చెయియ్.
వారుఓడిపోవాలి. వారుబందీలుగాపోయేదేశంలోశతువులువారిని
దోచుకోవాలి. 5వారు ఆలయం కటేట్ వారిని ఆటంకపరచి నీకు కోపం
తెపిప్ంచారు. కాబటిట్ వారి దోషానిన్ బటిట్ వారిని విడిచిపెటట్వదుద్ . నీ
దృషిట్లో నుంచి వారిపాపానిన్ తీసివేయ వదుద్ .”

6 అయినపప్టికీ పని కొనసాగించడానికి పజలు ఇషట్పడి
సిదధ్మయాయ్రు. మేము గోడ కడుతూ ఉనాన్ం. గోడ నిరామ్ణం
సగం ఎతుత్ వరకూ పూరి అయింది. 7యెరూషలేం గోడల నిరామ్ణం
జరుగుతూ ఉందని, కూలిన గోడలను సరిగా కడుతునాన్రని,
సనబ్లల్టు, టోబీయా, అరబుబ్లు, అమోమ్ను వారు, అషోడ్ దు వారు
తెలుసుకుని మండిపడాడ్ రు. 8జరుగుతునన్ పనిని ఆటంకపరచాలని
యెరూషలేం మీదికి దొమీమ్గా వచిచ్ మమమ్లిన్ కలవరానికి గురి
చేశారు. 9మేము మా దేవునికి పారథ్న చేసి, వాళళ్ బెదిరింపుల వలల్
రాతింబగళల్ కాపలా ఉంచాము.

10 అపుప్డు యూదా వాళ ళ్ “బరువులు మోసేవారి శకి
తగిగ్పోయింది, శిథిలాల కుపప్లు ఎకుక్ పోయాయి. గోడ కటట్డం
కుదరదు” అనాన్రు. 11 మా విరోధులు “వాళళ్కు తెలియకుండా,
వాళ ళ్ చూడకుండా మనం వారి మధయ్లోకి చొరబడి వారిని చంపేసి,
పని జరగకుండా చేదాద్ ం” అనుకునాన్రు. 12మా శతువులు ఉండే
పాంతాలోల్ ఉంటునన్యూదులు,నాలుగు దికుక్ల నుండి వచిచ్మాకు
సహాయం చేయాలని పదే పదే అడిగారు. 13 అందువలల్ గోడ వెనక
ఉనన్ పలల్ంలో, గోడ నా మనుషులకు కతుత్ లు, ఈటెలు, విలుల్ ,
బాణాలు ఇచిచ్ వారి వారి వంశాల పకారం వరసలో నిలబెటాట్ ను.

14 నేను లేచి, పధానులను, అధికారులను సమకూరిచ్ “మీరు
వాళల్కు భయపడకండి. అతయ్ంత పభావశాలి, భీకరు న
యెహోవానుజాఞ్ పకంచేసుకొనండి. మీసహోదరులు,మీకుమారులు,
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మీ కుమారెలు, మీ భారయ్లు, మీ నివాసాలు శతువుల వశం
కాకుండా వారితో పోరాడండి” అనాన్ను. 15 వాళ ళ్ చేసుత్ నన్
పనాన్గం మాకు తెలిసిందనీ, దేవుడు దానిన్ వముమ్ చేశాడనీ మా
శతువులు గహించారు. మేమంతా ఎవరి పని కోసం వారు గోడ
దగగ్రికి చేరుకొనాన్ం. 16 అపప్టినుండి పనివాళళ్లో సగం మంది
పనిచేసుత్ ండగా, మరో సగం మంది ఈటెలు, శూలాలు, విలల్ంబులు,
కవచాలు ధరించుకుని నిలబడాడ్ రు. గోడ కటేట్ యూదు పజల వెనుక
అధికారులు వంశాల కమంలో నిలబడాడ్ రు.

17గోడ కటేట్వారు, బరువులు మోసేవారు, ఎతేత్వారు పతి ఒకక్రూ
ఒక చేతోత్ ఆయుధం పటుట్ కుని మరో చేతోత్ పని చేసుత్ నాన్రు. 18 కటేట్
పనిలో ఉనన్వాళ ళ్ పతి ఒకక్డూ తమ కతుత్ లు నడుముకు కటుట్ కుని
పని చేసుత్ నాన్రు. బాకా ఊదేవాడు నా పకక్నే నిలబడి ఉనాన్డు.
19అపుప్డు నేను పధానులతో, అధికారులతో, మిగిలినవారితో ఇలా
అనాన్ను. “మనం చేసుత్ నన్ పని చాలా విలు నది. గోడ మీద పని
చేసూత్ మనం ఒకరికి ఒకరం దూరంగా ఉనాన్ం. 20 కాబటిట్ ఎకక్ తే
మీకు బూర శబద్ం వినిపిసుత్ ందో అకక్డ ఉనన్మా దగగ్రికి రండి. మన
దేవుడు మన పకష్ంగాయుదధ్ం చేసాత్ డు.”

21 ఆ విధంగా మేము పనిచేసూత్ వచాచ్ం. సగం మంది ఉదయం
నుండిరాతినకష్తాలు కనిపించేవరకూఈటెలుపటుట్ కునినిలబడాడ్ రు.
22ఆ సమయంలో నేను పజలతో “పతి వయ్కీ తన పనివాళళ్తో కలసి
యెరూషలేంలోనే బస చెయాయ్లి. అపుప్డు వాళ ళ్ రాతి సమయంలో
మాకు కావలిగా ఉంటారు, పగటి సమయంలో పని చేసాత్ రు” అని
చెపాప్ను. 23 ఈ విధంగా నేను గానీ, నా బంధువులు గానీ, నా
సేవకులు గానీ,నావెంట ఉనన్ కాపలావాళ ళ్ గానీ బటట్లు విపప్లేదు.
దాహం తీరుచ్కోవడానికి వెళిళ్నా సరే, ఆయుధం వదిలి పెటట్లేదు.

5
పేదలకు నెహెమాయ్ సహాయం
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1 తరువాత పజలు, వారి భారయ్లు తమ సాటి యూదుల మీద
తీవ న ఆరోపణలు చేశారు. 2 కొందరు వచిచ్ “మేమూ, మా
కొడుకులూ కూతుళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్ం. మేము తిని బతకడానికి
మాకు ధానయ్ం ఇపిప్ంచు” అనాన్రు. 3 మరి కొంతమంది “కరువు
కాలంలో మా భూములను, దాకష్తోటలను, మా ఇళళ్ను తాకటుట్
పెటాట్ ం, కనుకమాకు కూడాధానయ్ం ఇపిప్ంచాలి” అనాన్రు.

4మరికొందరు “రాజుగారికి పనున్ చెలిల్ంచడానికిమాభూములను,
దాకష్తోటలను తాకటుట్ పెటాట్ ం. 5 మా కొడుకులను, కూతుళళ్ను
బానిసలుగా పంపించ వలసి వచిచ్ంది. ఇపప్టికీ మా కూతుళళ్లో
చాలామంది బానిసలుగానే ఉనాన్రు. మా పిలల్లు వాళళ్ పిలల్ల
వంటివారు కాదా? మా పాణాలు వాళళ్ పాణాల వంటివి కావా?
మా భూములు, దాకష్తోటలు ఇతరుల ఆధీనంలో ఉనాన్యి. వాటిని
విడిపించుకునే శకి మాకు లేదు” అని చెపాప్రు. 6ఈ విషయాలు,
వారి ఆరోపణలు వినగానేనాకు తీవ న కోపం వచిచ్ంది.

7అపుప్డునాలోనేనుఆలోచించాను. పధానులను,అధికారులను
గదిద్ంచాను “మీరుమీసహోదరులదగగ్ర వడీడ్ తీసుకొంటునాన్రు”అని
చెపిప్వారినిఆపనిమానిప్ంచడానికిఒకసమావేశంఏరాప్టుచేశాను.
8 “ఇతర పజలకు అముమ్డుబోయిన మన సోదర యూదులను మా
శకికొదీద్ విడిపించాం. మళీళ్మనసాటియూదులుఅముమ్డుబోయేలా
మీరు చేసుత్ నాన్రా?” అని వారితో అనాన్ను. వారు ఏమీమాటాల్ డలేక
మౌనం వహించారు.

9 నేను ఇలా అనాన్ను “మీరు చేసుత్ నన్ది మంచి పని కాదు.
మన శతువు న అనుయ్ల నుండి వచేచ్ నిందను బటిట్ మన దేవుని
పటల్ భయం కలిగి ఉండాలి కదా? 10 నేనూ నా బంధువులు, నా
బానిసలు కూడా వారికి అపుప్ ఇచాచ్ం. ఆ బాకీలనీన్ వదిలేసుత్ నాన్ం.
11ఈ రోజే వాళళ్ దగగ్రనుండి మీరు ఆకమించుకొనన్ భూములను,
దాకష్ తోటలను, ఒలీవ తోటలను, వాళళ్ గృహాలను వారికి తిరిగి
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ఇచెచ్యాయ్లి. అపుప్గా ఇచిచ్న ధనం, ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం,
నూనెలనుపూరిగా తిరిగి అపప్గించాలి.”

12అపుప్డువాళ ళ్ “నువువ్ చెపిప్నటుట్ గా అవనీన్ ఇచేచ్సాత్ ం,వాళళ్
నుండి ఏదీ ఆశించం” అనాన్రు. నేను యాజకులను పిలిచి వాళ ళ్
వాగాద్ నం చేసినటుట్ జరిగిసాత్ మని వాళళ్చేత పమాణం చేయించాను.
13 నేను నా దుపప్టి దులిపి “ఈ వాగాద్ నం నెరవేరచ్ని పతి వయ్కినీ
అతనిఇంటోల్ ,ఆసిత్లోపాలులేకుండాదేవుడుదులిపివేసాత్ డుగాక. ఆ
విధంగా అలాంటివాడు దులిపి వేసినటుట్ గా అనీన్ పోగొటుట్ కుంటాడు”
అని చెపాప్ను. సమాజమంతా “అలాగే జరుగుతుంది గాక” అని
చెపిప్ యెహోవాను సుత్ తించారు. పజలంతా ఈ వాగాద్ నం పకారం
చేశారు.

14 నేను యూదా దేశంలో వారికి అధికారిగా వచిచ్నపప్టినుండి,
అంటే అరహషసత్ రాజు పాలనలో 20 వ సంవతస్రం నుండి 32 వ
సంవతస్రం దాకా ఈ 12 సంవతస్రాలు అధికారిగా నాకు రావలసిన
ఆహార పదారాథ్ లను నేను గానీ, నా బంధువులు గానీ తీసుకోలేదు.
15 అయితే నాకు ముందునన్ అధికారులు పజల నుండి ఆహారం,
దా రసం, 40 తులాల వెండి చొపుప్న తీసుకుంటూ వచాచ్రు. వారి
సేవకులు కూడా పజల ఆధికారం చెలాయించేవారు. అయితే
దేవుని పటల్ భయభకులు ఉనన్ కారణంగా నేనలా చేయలేదు.
16 నేను ఈ గోడ కటేట్ పనిలో నిమగన్మయాయ్ను. నా పనివాళ ళ్
కూడా నాతో కలసి పని చేసూత్ వచాచ్రు. మేము భూములు ఏమీ
సంపాదించుకోలేదు. 17 నా భోజనం బలల్ దగగ్ర మా చుటూట్ ఉనన్
అనయ్దేశాల నుండి వచిచ్న పజలతోపాటు యూదులు, అధికారులు
మొతత్ం 150మందిమాతో కలసి భోజనం చేసేవాళ ళ్. 18నా కోసం
పతి రోజూ ఒక ఎదుద్ , ఆరు శేషఠ్ న గొరెలు భోజనం కోసం సిదధ్ం
చేసేవారు. ఇవి కాకుండా పిటట్లు, పది రోజులకొకసారి రకరకాల
దా రసాలు సమృదిధ్గా సిదధ్పరిచే వారు. అయినపప్టికీ ఈ పజలు
ఎంతో కఠిన న బానిసతవ్ం కింద ఉనన్ందువలల్ అధికారిగా నాకు
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రావలసిన రాబడి నేను ఆశించలేదు. 19నా దేవా, నేను ఈ పజల
కోసం చేసినఅనిన్ రకాలఉపకారాలనుబటిట్ ననున్ జాఞ్ పకముంచుకుని
కరుణించు.

6
నెహెమాయ్మీద అసతయ్ పచారం

1నేనుపగుళ ళ్ ఏవీలేకుండాగోడలు కటేట్ పనిపూరిచేశాను. ఇంకా
తలుపులు నిలబెటట్లేదు. ఈ విషయం సనబ్లల్టుకూ, టోబీయాకూ,
అరబుబ్ వాడు గెషెంకూ, ఇంకా మా శతువులోల్ మిగతా వారికి
తెలిసింది. 2 సనబ్లల్టు, గెషెంలు నాకు ఎలా నా కీడు తలపెటాట్ లని
చూశారు. “ఓనో దానంలో ఎదో ఒక చోట మనం కలుసుకుందాం,
రండి” అని మాకు కబురు పంపారు. 3 అపుప్డు నేను “నేను
చేసుత్ నన్ పని మహతత్ర నది. ఆ పని ఆపేసి మీ దగగ్రికి ఎందుకు
రావాలి?” అని నా మనుషులతో జవాబు పంపాను. 4 వాళ ళ్
అదే విధంగా నాలుగుసారుల్ నాకు కబురు పంపించారు, నేను కూడా
ముందు చెపిప్నటుట్ గానే జవాబిచాచ్ను.

5 ఐదవసారి సనబ్లల్టు తన పనివాడి దావ్రా ఒక బహిరంగ లేఖ
నాకు పంపించాడు. 6ఆఉతత్రంలో “యూదుల రాజుగాఉండాలని
నువువ్ సరిహదుద్ గోడలు కడుతునాన్వు. ఆ కారణం వలల్ నువువ్,
యూదులు కలసి రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయాలనుకుంటునాన్రు.
7 ‘యూదులకు రాజు ఉనాన్డు’ అని నినున్ గూరిచ్ పకటించడానికి
యెరూషలేంలో కొందరు పవకలను నువువ్ నియమించావని, ఇంకా
ఇతర విషయాలు రాజుకు తెలిశాయనన్ పుకారుల్ బయలుదేరాయి.
అనయ్ జాతుల పజల మధయ్ ఈ పుకారుల్ గెషెం లేవదీసుత్ నాన్డని
తెలిసింది. కాబటిట్ ఈ విషయాలనీన్ ఆలోచించడానికి మనం
కలుసుకుందాం” అని రాసి ఉంది. 8 ఇలా చేసేత్ మేము బెదిరిపోయి
పని చేయలేక నీరసించిపోతాం అని వాళ ళ్ భావించారు. 9 “మేము
ఎపప్టికీ ఇలాంటి పనులు చెయయ్ం. వీటనిన్టినీ నీమనసుస్లో నువేవ్
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కలిప్ంచుకునాన్వు” అని అతనికి జవాబు పంపాను. దేవా, ఇపుప్డు
నా చేతులకు బలమియియ్.

10తరువాతమెహేతబేలు మనవడు దెలాయాయ్ కొడుకు షెమయా
యింటికి వచాచ్ను. అతణిణ్ అతడి ఇంటోల్ నే నిరబ్ంధించారు. అతడు
“రాతివేళనినున్ చంపడానికివాళ ళ్ వసాత్ రు,మనందేవునిమందిరం
లోపలికి వెళిల్ తలుపులు వేసుకుందాం రా” అని నాతో అనాన్డు.
11 నేను “నాలాంటి వాడు పారిపోవచాచ్? ఇంతటి వాడి న నేను నా
పాణం కాపాడుకోవడానికి ఆలయం లోపలి భాగంలోకి వెళళ్వచాచ్?
నేను ఆలయంలోకి రాను” అనాన్ను. 12 అపుప్డు షెమయా దావ్రా
దేవుడు ఈ మాట చెపిప్ంచలేదనీ, టోబీయా, సనబ్లల్టులు అతనికి
డబిబ్చిచ్ నా గురించి ఇలా చెపిప్ంచారనీ సప్షట్ంగా తెలుసుకునాన్ను.

13 ననున్ భయపెటట్డానికి వారు అలా చేశారు. అతడు చెపిప్నటుట్
చేసి నేను పాపంలో పడిపోతానని వాళ ళ్ భావించారు. నేనలా చేసేత్
నా పేరు పాడు చేసి, ననున్ అవమాన పరచవచుచ్ అని వారి ఉదేద్శం.
నాకు వయ్తిరేకంగా వారు చేసిన పనులనీన్ గురుంచుకో. 14 నా
దేవా, టోబీయా, సనబ్లల్టులను గురుంచుకో. ననున్ భయపెటాట్ లని
చూసుత్ నన్ నోవదాయ్ అనే సీ పవకను, తకిక్న పవకలను జాఞ్ పకం
చేసుకో.

గోడలు కటట్డంపూరి
15ఈ విధంగా ఏలూలు నెల 25 వ తేదీన, అంటే 52 రోజులకు

సరిహదుద్ గోడలు కటట్డంపూరిఅయింది. 16అయితేమాశతువులూ
చుటూట్ ఉనన్ ఇతర రాజాయ్ల పజలూ జరిగిన పని చూసి ఎంతో
భయపడాడ్ రు. మా దేవుని సహాయం వలల్నే ఈ పని మొతత్ం
జరిగిందని వాళ ళ్ తెలుసుకునాన్రు. 17 ఆ రోజులోల్ యూదుల
పముఖులు టోబీయాకు మాటిమాటికీ ఉతత్రాలు రాశారు. అతడు
కూడావాళళ్కు జవాబులు రాసుత్ నాన్డు. 18అతడు ఆరహ కొడుకు,
షెకనాయ్కు అలుల్ డు. అదీకాక, అతని కొడుకు యోహానాను బెరెకాయ్
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కొడుకు మెషులాల్ ము కూతురిన్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. కాబటిట్ యూదులోల్
చాలామంది అతని పకష్ంగా ఉంటామని పమాణం చేశారు. 19వాళ ళ్
నా సమకష్ంలో అతడి మంచి లకష్ణాల గురించి చెబుతూ వచాచ్రు.
నేను చెపిప్న మాటలు కూడా అతనికి తెలియజేశారు. ననున్
భయపెటట్డానికే టోబీయాఉతత్రాలు పంపాడు.

7
1 నేను సరిహదుద్ గోడలు కటిట్ , తలుపులు నిలబెటిట్న తరువాత

కాపలా కాసేవాళల్ను, గాయకులను, లేవీయులను నియమించాను.
2 తరువాత నా సహోదరుడు హనానీ, కోట అధికారి హననాయ్లకు
యెరూషలేం బాధయ్తలు అపప్గించాను. హననాయ్ అందరికంటే
ఎకుక్వగా దేవుడంటే భయం గల నమమ్క న వయ్కి. 3 అపుప్డు
నేను “బాగా పొదెద్కేక్ దాకా యెరూషలేం దావ్రాలు తెరవ వదుద్ .
పజలంతా దగగ్రగా నిలబడి ఉనన్పుప్డు దావ్రపాలకులు తలుపులు
మూసి వాటికి అడడ్గడియలు పెటాట్ లి. అంతేకాక, యెరూషలేంలో
నివాసముండే వారంతా తమ వంతుల పకారం తమ ఇళళ్కు ఎదురు
కాపలా కాసేలా నియమించుకోవాలి” అని చెపాప్ను.

తిరిగి వచిచ్న వారిజాబితా
7:6-73; ఎజా 2:1-10

4ఇపుప్డు పటట్ణం విశాలంగా పెదద్దిగా ఉంది. జనాభాకొదిద్మందే
ఉనాన్రు. ఎవరూ ఇంకా ఇళ ళ్ కటుట్ కోలేదు. 5 పధానులను,
అధికారులను, పజలను వంశాల వారీగా సమకూరిచ్ జనాభా లెకక్
సేకరించాలనినాదేవుడునాహృదయంలోఆలోచనపుటిట్ంచాడు. ఆ
సమయంలో మొదట తిరిగి వచిచ్న వారి గురించి రాసిన వంశావళి
ఉనన్ గంథం నాకు కనబడింది. అందులో రాసి ఉనన్ వంశావళ లు
ఇవి.

6 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు చెరలోకి తీసుకు పోగా తిరిగి
యెరూషలేం,యూదాదేశంలోనితమతమపటట్ణాలకు తిరిగివచిచ్న
జెరుబాబ్బెలు,యేషూవ, నెహెమాయ్,అజరాయ్, రయమాయ్, నహమానీ,
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మొరెద్ , బిలాష్ ను, మిసెప్రేతు, బిగవ్యి, నెహ ము, బయనా అనే
వాళళ్తోపాటు 7తిరిగి వచిచ్న ఇశాయేలీయుల జనసంఖయ్యిదే.

8పరోషు వంశం వారు 2, 172మంది.
9షెఫటయ్ వంశం వారు 372మంది.
10ఆరహ వంశం వారు 652మంది.
11యేషూవ,యోవాబు వంశాలోల్ ని పహతోమ్యాబు కుటుంబీకులు

2, 818మంది.
12ఏలాము వంశం వారు 1, 254మంది.
13జతూత్ వంశం వారు 845మంది.
14జకక్యి వంశం వారు 760మంది.
15బినూన్యి వంశం వారు 648మంది.
16బే వంశం వారు 628మంది.
17అజాగ్ దు వంశం వారు 2, 322మంది.
18అదోనీకాము వంశం వారు 667మంది.
19బిగవ్యి వంశం వారు 2,067మంది.
20ఆదీను వంశం వారు 655మంది.
21హిజిక్యాబంధు న అటేరు వంశం వారు 98మంది.
22హాషుము వంశం వారు 328మంది.
23జేజయివంశం వారు 324మంది.
24హారీపు వంశం వారు 112మంది.
25 గిబియోను వంశం వారు 95మంది.
26బేతెల్హేముకు చెందిన నెటోపా వంశం వారు 188మంది.
27అనాతోతు గామంవారు 128మంది.
28బేతజామ్వెతు గామం వారు 42మంది.
29 కిరయ్తాయ్రీము, కెఫీరా, బెయేరోతు గామాలవారు 743మంది.
30 రమా, గెబ గామాలవారు 621మంది.
31మికమ్షు గామం వారు 122మంది.
32బేతేలు,హాయిగామాలవారు 123మంది.
33 రెండవ నెబోగామంవారు 52మంది.
34 రెండవ ఏలాము గామంవారు 1, 254మంది.
35హారిము వంశం వారు 320మంది.
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36యెరికో వంశం వారు 345మంది.
37లోదు,హదీదు, ఓనో వంశాలవారు 721మంది.
38సెనాయావంశం వారు 3, 930మంది.
39యాజకుడు యేషూవ కుటుంబీకు న యెదాయావంశం వారు

973మంది.
40ఇమేమ్రు వంశం వారు 1,052మంది.
41పషూరు వంశం వారు 1, 247మంది.
42హారిము వంశం వారు 1,017మంది.
43 లేవీ గోతికు న యేషూవ, హోదవాయ్, కదీమ్యేలు వంశాల వారు

74మంది.
44పాటలు పాడే ఆసాపు వంశం వారు 148మంది.
45 దావ్రపాలకు న షలూల్ ము, అటేరు, టలోమ్ను, అకూక్బు,

హటీటా,షోబయివంశాలవారు 138మంది.
46నెతీనీయు న జీహా,హశూపా, టబాబ్యోతు వంశాలవారు.
47 కేరోసు, సీయహా,పాదోను వంశాలవారు.
48లెబానా,హగాబా, షలమ్యి వంశాలవారు.
49హానాను, గిదేద్లు, గహరు వంశాలవారు.
50 రెవాయ, రెజీను, నెకోదా వంశాలవారు.
51 గజాజ్ ము, ఉజాజ్ ,పాసెయవంశాలవారు.
52బేసాయి,మెహ నీము, నెపూషేసీము వంశాలవారు.
53బకూబ్కు,హకూపా,హరూహ్ రు వంశాల వారు.
54బజీల్తు,మెహీదా,హరాష్ వంశాలవారు.
55బరోక్సు, సీసెరా, తెమహ .
56నెజీయహ ,హటీపా వంశాలవారు.
57సొలొమోను సేవకుల, దాసుల వంశాల వారు, సొటయి వంశం

వారు.
సోపెరెతు, పెరూదా వంశాలవారు.
58యహలా, దరోక్ను, గిదేద్లు వంశాల వారు.
59 షెఫటయ్, హటీట్లు, జెబాయీం బంధువు పొకెరెతు, ఆమోను

వంశాలవారు.
60దేవాలయ సేవకులందరూ, సొలొమోను దాసుల వంశాల వారు

392మంది.
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61 తేలెమ్లహ , తేలహ్రాష్ , కెరూబు, అదోను, ఇమేమ్రు మొద న
గామాల నుండి కొందరు వచాచ్రు. కానీ వాళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలు, వంశాలు ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఉనన్టుట్ రుజువులు
చూపించ లేకపోయారు.

62వీళెళ్వరంటే, దెలాయాయ్,టోబీయా, నెరోదావంశాలవారు 642
మంది, 63హబాయాయ్, హకోక్జు, బరిజ్లల్యి వంశాల వారు. అంటే,
గిలాదీయుడు బరిజ్లల్యి కూతుళళ్లో ఒకామెను పెళిల్ చేసుకోవడం
దావ్రా ఆ పేరుతో పిలువ బడిన బరిజ్లల్యి వంశసుథ్ లు, యాజక
సంతానం వారు.

64 వారు వంశావళి గంథంలో తమ పేరుల్ వెదికారు గానీ అవి
కనబడలేదు. కాబటిట్ వారిని అపవిత న వారుగా ఎంచియాజకుల
జాబితా నుండి తొలగించారు.

65ఊరీం,తుమీమ్ం*, ధరించగల ఒకయాజకుణిణ్ నియమించేదాకా
దేవునికి పతిషిట్త న పదారాధ్ లను తినకూడదని పజల అధికారి
వాళళ్కు ఆదేశించాడు.

66అకక్డ సమకూడిన పజలంతామొతత్ం 42, 360మంది.
67 వీరు కాకుండా వీరి పనివారు, పనికతెత్లు 7, 337 మంది.

గాయకులోల్ సీలు,పురుషులు కలిపి 245మంది.
68వారి దగగ్ర 736 గురాలు, 245 కంచర గాడిదలు†, 69 435

ఒంటెలు, 6, 720గాడిదలు ఉనాన్యి.
70వంశాలనాయకులోల్ కొందరు పనికోసంఆరిధ్క సహాయంచేశారు.

అధికారి 120 తులాల బంగారం‡, 50 పళాళ్లు, 530 యాజక
వసాలు ఖజానాలో జమ చేశాడు.

71 వంశాల పముఖులోల్ కొందరు 2, 400 తులాల బంగారం§, 14
లకష్ల తులాల వెండి* ఖజానాలోకి ఇచాచ్రు.
* 7:65 7:65ఊరీం, తుమీమ్ం నిరగ్మ 28:30 † 7:68 7:68 245 కంచర గాడిదలు
ఈ వాకయ్ం అనేక హీబూ పతాలలో కనపడదు ‡ 7:70 7:70 120 తులాల బంగారం
8.5 కిలోలు బంగారం § 7:71 7:71 2, 400 తులాల బంగారం 170 కిలోలు బంగారం
* 7:71 7:71 14 లకష్ల తులాల వెండి 1, 200 కిలోలు వెండి
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72మిగతాపజలు ఇచిచ్నవి 2, 400తులాల బంగారం†, 12, 72,
720 తులాల వెండి‡, 67యాజక వసాలు.

73 అపుప్డు యాజకులు, లేవీ గోతం వారు, దావ్రపాలకులు,
గాయకులు, దేవాలయ సేవకులు, పజలోల్ కొందరు,
ఇశాయేలీయులంతా ఏడవ నెలకలాల్ తమ తమ గామాలోల్ కాపురం
ఉనాన్రు.

8
ధరమ్శాస గంథానిన్ ఎజా చదివి వినిపించడం

1 అపుప్డు పజలంతా ఒకే ఉదేద్శంతో నీటి దావ్రం ఎదురుగా
ఉనన్ దానంలో సమకూడారు. యెహోవా ఇశాయేలీయులకు
ఆజాఞ్ పించిన మోషే ధరమ్శాస గంథానిన్ తీసుకు రమమ్ని ఎజాశాసితో
చెపాప్రు. 2 ఎజా ఏడవ నెల మొదటి రోజున గంథానిన్
చదువుతుండగా అరథ్ం చేసుకోగలిగే సీ పురుషులు కలసి ఉనన్
సమూహం ఎదుటికి ఆ ధరమ్శాస గంథం తెచాచ్డు. 3 అతడు నీటి
దావ్రం ఎదురుగా ఉనన్ దానంలో ఉదయం నుండి మధాయ్హన్ం
దాకా నిలబడి ఉనన్ ఆ సీ పురుషులకు, అంటే జాఞ్ నంతో దానిన్
అరథ్ం చేసుకోగల వారందరికీ వినిపించాడు. పజలంతా ఆ ధరమ్శాస
గంథానిన్ శదధ్గా వినాన్రు.

4 ఆ పని కోసం చెకక్తో చేసిన ఎతత్యిన వేదిక మీద ఎజా
నిలబడాడ్ డు.
అతనికుడి పుమతిత్తాయ్,షెమ,అనాయా,ఊరియా,హిలీక్యా,

మయశేయాఅనేవాళ ళ్.
ఎడమ పు పెదాయా, మిషాయేలు, మలీక్యా, హాషుము,

హషబ్దాద్ నా, జెకరాయ్,మెషులాల్ ము అనేవాళ ళ్ నిలబడాడ్ రు.
† 7:72 7:72 2, 400 తులాల బంగారం 170 కిలోలు బంగారం ‡ 7:72 7:72 12,
72, 720 తులాల వెండి 1, 100 కిలోలు వెండి



నెహెమాయ్ 8:5 xxi నెహెమాయ్ 8:13

5 అపుప్డు అందరికంటే ఎతత్యిన వేదిక ఎజా నిలబడి
పజలంతా చూసుత్ ండగా గంథం తెరిచాడు. పజలంతా లేచి
నిలబడాడ్ రు. 6 ఎజా గొపప్ దేవు న యెహోవాను సుత్ తించినపుప్డు
పజలంతా తమ చేతులు కెతిత్ ఆమేన్ , ఆమేన్ అని కేకలు
వేసూత్ , కిందికి నేల పుకు తమ తలలు వంచుకుని యెహోవాకు
నమసక్రించారు. 7 పజలు ఇలా నిలబడి ఉనన్ సమయంలో
యేషూవ, బానీ, షేరేబాయ్, యామీను, అకూక్బు, షబెబ్ , హోదీయా,
మయశేయా, కెలీటా, అజరాయ్, యోజాబాదు, హానాను, పెలాయా,
లేవీయులు ధరమ్శాసంఅరాథ్ నిన్,భావాలనువారికితెలియజేశారు. 8ఆ
విధంగా పజలు మరింత సప్షట్ంగా అరథ్ం చేసుకుని గహించగలిగేలా
గంథానిన్ చదివి వినిపించి వాటిసారాంశం తెలియజేసారు.

9 ధరమ్శాస గంథంలోని విషయాలు గహించిన పజలు బిగగ్రగా
ఏడవడం మొదలుపెటాట్ రు. అధికారి నెహెమాయ్, యాజకుడు,
శాసి అయిన ఎజా, పజలకు వివరించే లేవీయులు వారితో “మీరు
ఏడవవ్దుద్ . ఈ రోజు మీ దేవు న యెహోవాకు కేటాయించిన రోజు”
అని చెపాప్రు. 10 అపుప్డు నెహెమాయ్ “బయలు దేరండి. కొవివ్న
మాంసం తినండి. ఏ నా తియయ్టిది తాగండి. ఇపప్టి దాకా
తమ కోసం ఏమీ సిదధ్ం చేసుకోని వాళల్కు వాటాలు పంపించండి.
ఎందుకంటే ఈ రోజు పరిశుదధ్ నది. మీరు దుఃఖపడొదుద్ .
యెహోవాలోఆనందమేమీబలం” అని చెపాప్డు.

11 ఈ విధంగా లేవీయులు పజలందరినీ ఓదారాచ్రు. “మీరు
దుఃఖించడం ఆపండి. చింతించకండి. ఇది పవిత న రోజు”
అనాన్రు. 12ఆ తరువాత పజలు తాము వినన్ మాటలనీన్ గహించి,
తినడానికీ, తాగడానికీ, లేని వారికి వాటాలు పంపించడానికీ,
సంతోషంగా గడపడానికీ ఎవరి ఇళళ్కు వాళ ళ్ వెళాల్ రు. 13 రెండవ
రోజు పజల పెదద్లోల్ పముఖులు, యాజకులు, లేవీయులు ధరమ్శాస
గంథంలోని విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆచారుయ్డు ఎజా దగగ్ర
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సమకూడారు. 14 యెహోవా మోషేకు అనుగహించిన గంథం
పరిశీలించినపుప్డు ఏడవ నెలలో జరిగే పండగ సమయంలో
పరణ్శాలలోల్ గడపాలని రాసి ఉనన్టుట్ వారు కనుగొనాన్రు*.

15వాళ ళ్ యెరూషలేంలో, తమ పటట్ణాలోల్ ఈ విధంగా చాటింపు
వేయించారు. “గంథంలో రాసి ఉనన్టుట్ , మీరు కొండలకు వెళిల్
ఒలీవచెటల్ కొమమ్లు, అడవి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లు, గొంజి చెటల్
కొమమ్లు, ఈతచెటల్ కొమమ్లు, గుబురుగా ఉండే రకరకాల చెటల్
కొమమ్లు తీసుకువచిచ్ పరణ్శాలలు కటాట్ లి.” 16 కాబటిట్ పజలు
వెళిల్ కొమమ్లు తెచిచ్ అందరూ తమ తమ ఇళళ్ మీద, వాకిళళ్లో,
మందిరం పరిసరాలోల్ , నీటిదావ్రం వీధిలో, ఎఫాయీందావ్రం వీధిలో
పరణ్శాలలు కటాట్ రు.

17 చెర నుండి తిరిగి వచిచ్నవాళళ్ంతా పరణ్శాలలు కటుట్ కుని
వాటిలో ఉనాన్రు. అందరూ ఆనందించారు. నూను కొడుకు
యెహోషువ జీవిత కాలం తరువాత నుండి ఇపప్టి వరకూ
ఇశాయేలీయులు ఈ విధంగా చేయలేదు. 18 అంతే కాకుండా,
మొదటి రోజు నుండి ఏడవ రోజు వరకూ పతిరోజూ ఎజా దేవుని
ధరమ్శాస గంథం చదివి, వినిపిసూత్ వచాచ్డు. వాళ ళ్ ఇలా వారం
పాటుఈపండగరోజులు ఆచరించారు. తరువాతఎనిమిదవరోజున
నిరణ్యించిన కమం పకారం పవిత సమావేశంలో సమకూడారు.

9
ఎజాపారథ్న

1 అదే నెల 24 వ తేదీన ఇశాయేలీయులు ఉపవాసముండి
గోనెపటట్లు కటుట్ కుని తలల మీద దుముమ్ పోసుకుని
సమావేశమయాయ్రు. 2 ఇశాయేలీయులు వేరే జాతి పజలోల్ నుండి
వే పోయి నిలబడి, తమ పాపాలు, తమ పూరీవ్కుల పాపాలు

* 8:14 8:14యెహోవామోషేకుఅనుగహించినగంథంపరిశీలించినపుప్డు ఏడవనెలలో
జరిగే పండగ సమయంలో పరణ్శాలలోల్ గడపాలని రాసి ఉనన్టుట్ వారు కనుగొనాన్రు లేవీ
23:34-36, 39-43; దివ్తీ 16:13-15
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ఒపుప్కునాన్రు. 3 వారు ఒక పూటంతా అకక్డే నిలబడి దేవు న
యెహోవా ధరమ్శాస గంథం చదివించుకునాన్రు. మరో పూట తమ
పాపాలు ఒపుప్కొంటూ దేవు న యెహోవాకు సుత్ తులు చెలిల్సూత్
వచాచ్రు.

4 లేవీయు న యేషూవ, బానీ, కదీమ్యేలు, షెబనాయ్, బునీన్,
షేరేబాయ్, బానీ, కెనానీ అనేవాళ ళ్ మెటల్ మీద నిలబడి, తమ
తలలు కెతిత్ దేవు న యెహోవాను వేడుకునాన్రు. 5 అపుప్డు
లేవీయు న యేషూవ, కదీమ్యేలు, బానీ, హషబెన్యా, షేరేబాయ్,
హోదీయా, షెబనాయ్, పెతహయా, అనే వాళ ళ్ నిలబడి “సదాకాలం
మీకు దేవుడుగా ఉనన్ యెహోవాను సుత్ తించండి” అని కేకలు
వేసి, ఈ విధంగా సుత్ తులు చెలిల్ంచారు. “సకల ఆశీరావ్దాలకు,
ఘనతలకు మించిన నీ పవిత న నామానికి సుత్ తులు. 6 ఆకాశ
మహాకాశాలను, అందులో ఉండే నాయ్లను, భూమిని, భూమి
ఉనన్ సమసాత్ నిన్, సముదాలను, వాటిలో ఉండే వాటిని సృషిట్ంచి
వాటిననిన్టినీ కాపాడుతునన్ అదివ్తీయ దేవు న యెహోవావు
నువేవ్. ఆకాశ నయ్మంతా నీకు లోబడుతుంది.

7దేవా,యెహోవా, అబామును ఎనిన్క చేసుకుని, కలీద్యులఊరు
అనే పాంతం నుండి అతణిణ్ బయటకు రపిప్ంచి అతనికి అబాహాము
అనే పేరు పెటిట్నవాడివి నువేవ్. 8 అతడు నమమ్క న మనసుస్
గలవాడు గనక కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు,
పెరిజీజ్యులు, యెబూసీయులు, గిరాగ్ షీయులు అనే వాళళ్
దేశానిన్ అతని సంతానానికి ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేశావు. 9 నీవు
నీతిమంతుడివి గనక నువివ్చిచ్న మాట పకారం జరిగించావు.
ఐగుపులో మా పూరివ్కులు అనుభవించిన కషాట్ లు నువువ్
చూశావు. ఎర సముదం దగగ్ర వారి మొర విని కాపాడావు.
10 ఫరో, అతని పరివారం, అతని దేశ పజలు మా పూరీవ్కుల
పటల్ కూరంగా పవరించినందువలల్ నువువ్ వారి ఎదుట సూచక
కియలు, మహతాక్రాయ్లు కనపరిచావు. ఇపుప్డు నీవు ఘనత
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పొందుతునన్టుట్ అపుప్డు కూడాఘనతపొందావు.
11 నువువ్ ఎనున్కునన్ నీ పజలు చూసుత్ ండగా సముదానిన్ రెండు

పాయలుగా చేసినందున వారు సముదం మధయ్లో ఆరిన నేల
నడిచారు. లో న నీళళ్లో రాయి వేసినటుట్ వారిని వెంటాడిన
వాళళ్ను లో న సముదంలో ముంచివేశావు. 12 అంతే కాక,
పగటివేళ మేఘ సత్ంభంలా ఉండి, రాతివేళ వాళ ళ్ నడిచేమారగ్ంలో
వెలుగు ఇవవ్డానికి అగిన్సత్ంభంలా ఉండి వాళళ్ను తీసుకువెళాల్ వు.
13 సీనాయి కొండ కి దిగి వచిచ్ ఆకాశం నుండి వాళళ్తో మాటాల్ డి,
వాళల్కు నీతి విధులనూ సతయ్ న ఆజఞ్లను, మేలుకర న
కటట్డలను ధరామ్లను దయచేశావు. 14 నీ సేవకుడు మోషే దావ్రా
వాళల్కు ఆజఞ్లు, కటట్డలు, ధరమ్శాసం నియమించి, నీ పరిశుదధ్ న
విశాంతి దినం ఆచరించాలని ఆజఞ్ ఇచాచ్వు. 15వారి ఆకలి తీరేలా
ఆకాశం నుండి ఆహారం, దాహం తీరచ్డానికి బండ నుండి నీళ ళ్
రపిప్ంచావు. వాళల్కు నువువ్ వాగాద్ నం చేసిన దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోవాలని ఆజఞ్ ఇచాచ్వు.

16 అయితే వారూ మా పూరివ్కులూ గరవ్ంతో, నీ ఆజఞ్లకు
లోబడకుండా వాటిని పెడచెవిన పెటాట్ రు. 17 వారు విధేయత
చూపకుండా తమ మనసుస్లు కఠినపరచుకుని, వారి మధయ్ నువువ్
చేసిన అదుభ్తాలను మరచిపోయారు. వారు బానిసలుగా గడిపిన
దేశానికి తిరిగి వెళళ్డానికి ఒక అధికారిని నియమించమని కోరుకుని
నీ తిరుగుబాటు చేశారు. అయితే నీవు దయ, కనికరం ఉనన్
దేవుడివి. సహనం, అమిత న జాలి చూపించే వాడివి. వారి
అపరాధాలు కష్మించివారిని విడిచిపెటట్కుండా కాపాడుతూ వచాచ్వు.

18 వారు ఒక పోత పోసిన దూడను తయారు చేసి, ఐగుపు
నుండి మమమ్లిన్ రపిప్ంచిన దేవుడు ఇదే అని చెపిప్ నీకు తీవ న
కోపం తెపిప్ంచినపప్టికీ, 19వారు ఎడారిలో పయాణిసుత్ ంటే పగటివేళ
మేఘసత్ంభం, రాతివేళ వారికి వెలుగు ఇచేచ్ందుకు అగిన్సత్ంభం
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వారి నిలిచి ఉండేలా చేసి నీ అతయ్ంత కృప చూపించి వారిని
కాపాడావు. 20 వారికి ఉపదేశించడానికి దయ గల నీ ఆతమ్ను
ఇచాచ్వు. నువువ్ కురిపించే మనాన్ను ఆపివేయ లేదు. వారి దాహం
తీరచ్డానికి నీళిళ్చాచ్వు. 21 అరణయ్ంలో వారికి ఏ లోటు లేకుండా
40 సంవతస్రాలు వాసత్వంగా వారిని పోషించావు. వారి బటట్లు
చినిగిపోలేదు,వారి కాళ ళ్ వాచిపోలేదు.

22అంతేకాక,రాజాయ్లను,అనయ్దేశపజలనువారికిలోబరచి,వేరే
పదేశాలు వారి సావ్ధీనంలోకి వచేచ్లా చేశావు. వారు హెషోబ్ను రాజు
సీహోను దేశానీన్, బాషాను రాజు ఓగు దేశానీన్ ఆకమించుకునాన్రు.
23 వారి సంతానానిన్ ఆకాశంలో ఉండే నకష్తాల వలే విసత్రింపజేసి,
వారి పూరివ్కులూ వాగాద్ నం చేసినటుట్ వాగాద్ న భూమిని సావ్ధీనం
చేసుకునేలా ఆ దేశం లోకి రపిప్ంచావు. 24 ఆ సంతానం వారు
పవేశించి ఆ దేశానిన్ సావ్ధీన పరచుకునాన్రు. కనాను దేశ
నివాసులను, కనాను దేశానీన్ వారికి సావ్ధీనపరచి, తమకు ఇషట్ం
వచిచ్నటుట్ చేసుకొనేందుకు ఆ దేశాల రాజులను, పజలను వారి వశం
చేశావు.

25 అపుప్డు వారు సరిహదుద్ గోడలునన్ పటట్ణాలను, ఫలించే
భూములను సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. అనిన్ రకాల వసుత్ వులతో
నిండి ఉనన్ ఇళళ్ను, తవివ్ ఉనన్ బావులను, దాకష్తోటలను, ఒలీవ
తోటలను, ఎంతో విసాత్ రంగా ఫలించే చెటల్ను వశపరచుకునాన్రు. ఆ
విధంగా వారు తిని, తృపిత్ పొందారు. నువువ్ చేసిన మహోపకారానిన్
బటిట్ వారు ఎంతో సంతోషించి మంచి చెడడ్లు మరచిపోయారు.
26వారు నీకు అవిధేయు నీ మీద తిరుగుబాటు చేశారు. నువువ్
ఇచిచ్న ధరమ్శాసానిన్ నిరల్ కష్ం చేశారు. తమ పవరన మారుచ్కుని నీ
పు తిరగాలనివారికి పకటించిన నీ పవకలను చంపి నీకు తీవ న
ఆగహం తెపిప్ంచారు.

27 అందువలల్ నువువ్ వాళళ్ను వారి శతువుల వశం చేశావు. ఆ
శతువులు వారిని బాధించినపుప్డు వారు కషాట్ ల పా నీకు మొర
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పెటిట్నపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ నువువ్ వారి మొర ఆలకించి, వారి
శతువులచేతిలోనుండివారినితపిప్ంచడానికి నీ కృపాబాహ ళాయ్నిన్
బటిట్ వారిని విడిపించే రకష్కులను పంపించావు. 28 వారికి శాంతి
సమాధానాలు లభించిన తరువాత నీ దృషిట్కి విరోధంగా దోహం
చేసినపుప్డు వారి అధికారం చేసేలా తిరిగి వారి శతువుల చేతికి
అపప్గించావు. వారు తిరిగి నీకు మొర పెటిట్నపుప్డు పరలోకంలో
ఉనన్ నువువ్ వారిమొర ఆలకించి, నీ కృపను కనుపరచి పలుమారుల్
వారిని విడిపించావు.

29నీ ఆజఞ్లను, కటట్డలను ఎవ నా ఆచరిసేత్ వాడు చనిపోకుండా
జీవిసాత్ డు. కానీవారు వాటినిమీరిపాపాలు చేశారు. నీ ధరమ్శాసానిన్
అనుసరించి నడుచుకోవాలని నువువ్ హెచచ్రించినపప్టికీ వారు
గరవ్ంతోనీఆజఞ్లకు లోబడక, నీ కటట్డలను నిరల్ కష్ం చేసిపాపంచేసి,
నినున్ తిరసక్రించారు. తమమనసుస్లను కఠినం చేసుకునాన్రు. నీ
మాట వినలేదు. 30 నువువ్ అనేక సంవతస్రాలు వారిని సహించి నీ
పవకల దావ్రా నీ ఆతమ్ చేత వారిని హెచచ్రించినా వారు లకష్ పెటట్
లేదు. అందువలల్ నువువ్ వాళళ్ని పొరుగు పాంతాల పజలకు
అపప్గించేశావు.

31 నువువ్ నిజంగా కృపా కనికరాలు ఉనన్ దేవుడవు. నీ
కనికరానిన్బటిట్ వారిని పూరిగా నాశనం కాకుండా కాపాడావు. 32మా
దేవా, ఘనుడా, మహా పరాకమశాలీ, ఆశచ్రయ్ కరుడా, నువువ్ చేసిన
వాగాద్ నం నిలబెడుతూ, కృప చూపుతునాన్వు. అషూష్ రు రాజులకాలం
నుండి ఈనాటి వరకూ మా మీదికి, మా రాజుల, పధానుల, మా
పితరుల మీదికి, నీ పజలందరి మీదికి వచిచ్న బాధలను నీ దృషిట్లో
సవ్లప్ంగా ఎంచవదుద్ .

33 మా మీదికి వచిచ్న బాధలనిన్టినీ చూసినపుప్డు నువువ్
మా పటల్ అనాయ్యంగా పవరించ లేదు. నువువ్ యథారధ్ంగానే
ఉనాన్వు, మేమే దురామ్రుగ్ లమయాయ్ం. 34 మా రాజులు,
పధానులు, యాజకులు, మాపూరీవ్కులు నీ ధరమ్శాసం అనుసరించి
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నడుచుకోలేదు. నువువ్ వారికి ఇచిచ్న హెచచ్రికలను, నీ ఆజఞ్లను
వారు పెడచెవిన పెటాట్ రు.

35 వారు తమ రాజయ్ పరిపాలన కాలంలో కూడా నువువ్ వారికి
ఇచిచ్న ఫలవంత న విశాల దేశంలో నువువ్ చూపించిన కృపను
అనుభవిసూత్ నినున్ సేవించలేదు, మనసుస్ మారుచ్కోకుండా, తమ
దుషట్ పవరన విడిచి పెటట్కుండా ఉనాన్రు. 36 దేవా, ఆలకించు,
మేము బానిసతవ్ంలో ఉనాన్ం. భూమి ఫలాలను, దాని సమృదిద్ని
అనుభవించమని నువువ్ మా పూరీవ్కులకు అనుగహించిన భూమి
మీద మేము బానిసలుగా బతుకుతునాన్ం. 37మా పాపాలను బటిట్
నువువ్ మా మీద నియమించిన రాజులకు మా భూములోల్ పండిన
పంటలు సమృదిధ్గా దొరుకుతునాన్యి. వారు తమ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్
మా శరీరాల మీదా, మాపశువుల మీదా పెతత్నం చెలాయిసుత్ నాన్రు.
మేముచాలా ఇబబ్ందులు పడుతునాన్ం.”

38 ఇందువలల్ మేమంతా అంగీకరించి నిరణ్యించుకొనన్ దానిన్ బటిట్
ఒక సిథ్ర న నిబంధన చేసుకుని రాయించుకొనాన్ం. ముదలు వేసిన
నిబంధన పతాల మా పధానుల, లేవీయుల, యాజకుల పేరుల్
ఉనాన్యి.

10
నిబంధన సంతకాలు

1 ముదలు వేసినవారు ఎవరంటే, హకలాయ్ కొడుకు, అధికారి
అయిన నెహెమాయ్. ముదలు వేసిన యాజకులు సిదీక్యా,
2 శెరాయా, అజరాయ్, యిరీమ్యా, 3 పషూరు, అమరాయ్, మలీక్యా,
4హటూట్ షు, షెబనాయ్, మలూల్ కు, 5హారిము, మెరేమోతు, ఓబదాయ్,
6 దానియేలు, గినెన్తోను, బారూకు, 7 మెషులాల్ ము, అబీయా,
మీయామిను, 8మయజాయ్, బిలగ్యి, షెమయా. వీరంతా యాజక
ధరమ్ం నిరవ్హించేవారు.
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9 లేవీ గోతికుల నుండి అజనాయ్ మనవడు యేషూవ హేనాదాదు
కొడుకులు బినూన్యి, కదీమ్యేలు, 10 వారి బంధువులు షెబనాయ్,
హోదీయా, కెలీటా, పెలాయా,హానాను, 11మీకా, రెహోబు,హషబాయ్,
12 జకూక్రు, షేరేబాయ్, షెబనాయ్, 13 హోదీయా, బానీ, బెనీను
అనేవాళ ళ్. 14 పజలోల్ పధానుల నుండి పరోషు, పహతోమ్యాబు,
ఏలాము, జతూత్ , బానీ, 15 బునీన్, అజాగ్ దు, బే , 16 అదోనీయా,
బిగవ్యి, ఆదీను, 17 అటేరు, హిజిక్యా, అజూజ్ రు, 18హోదీయా,
హాషుము, బేజయి, 19హారీపు, అనాతోతు, నే మగీప్, 20యాషు,
మెషులాల్ ము, హెజీరు, 21 మెషేజ, బెయేలు, సాదోకు, యదూద్ వ,
22 పెలటాయ్, హానాను, అనాయా, 23హోషేయ, హననాయ్, హషూష్ బు,
హలోల్ హేషు, పిలాహ్ , షోబేకు, 24 రెహ ము, హషబాన్, మయశేయా,
25 అహీయా, హానాను, ఆనాను, 26 మలూల్ కు, హారిము, బయనా
అనేవాళ ళ్.

27 పజలోల్ మిగిలినవారు, అంటే దేవుని ధరమ్శాసానికి
విధేయత చూపుతూ అనుయ్లతో కలవకుండా తమను తాము
పతేయ్కపరుచుకొనన్ యాజకులు, లేవీయులు, దావ్రపాలకులు,
గాయకులు, దేవాలయంలో సేవ చేసేవారంతా, 28 దేవుని సేవకు న
మోషే నియమించిన దేవుని ధరమ్శాసం పకారం నడుచుకొంటూ,
పభు నయెహోవానిబంధనలు, కటట్డలు ఆచరిసాత్ మని శపథం చేసి
ఒటుట్ పెటుట్ కోవడానికి సమకూడారు.

29 వారితోపాటు వారి భారయ్లు, కొడుకులు, కూతుళ ళ్,
తెలివితేటలునన్ వారంతా తమ బంధువులతో ఏకమయాయ్రు.
30మేము అనయ్ దేశాల పజలకుమా కూతుళళ్ను,వాళళ్ కూతుళళ్ను
మాకొడుకులకు ఇచిచ్పుచుచ్కోమనిపమాణంచేశాం. 31అనయ్ దేశాల
పజలు విశాంతి దినానగానీ, పరిశుదధ్ దినానగానీ అమేమ్ వసుత్ వులను,
భోజన పదారాధ్ లను కొనుకోక్మనీ, ఏడవ సంవతస్రంలో భూమిని
సేదయ్ం చేయకుండా విడిచిపెడతామనీ ఆ సంవతస్రంలోమాకు రుణ
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పడి ఉనన్వారిబాకీలుమాఫీ చేసాత్ మనీ నిరణ్యించుకొనాన్ం.
32 ఇంకా మన దేవుని మందిరపు సేవ కోసం పతి ఏడూ తులం

వెండిలో* మూడవ వంతు ఇసాత్ మని తీరామ్నం చేసుకొనాన్ం.
33 బలల్మీద పెటేట్ రొటెట్ విషయంలో, నితయ్మూ కొనసాగే వేదయ్ం
విషయంలో, దహన బలి విషయంలో, విశాంతి దినం ఆచరించే
విషయంలో, అమావాసయ్ల విషయంలో, నియామక పండగల
విషయంలో, పతిషట్ అయిన వసుత్ వుల విషయంలో, ఇశాయేలీయుల
పాయశిచ్తత్ పాప పరిహారారథ్ బలుల విషయంలో, మన దేవుని
మందిరపు పని అంతటి విషయంలో ఆ విధంగా నడుచుకొంటామని
నిరణ్యం తీసుకునాన్ం.

34 ఇంకా, మా పూరీవ్కుల వంశాచారం పకారం పతి ఏడూ
నిరణ్యించిన సమయాలోల్ ధరమ్శాస గంథంలో రాసినటుట్ దేవు న
యెహోవా బలిపీఠం దహించడానికి దేవుని మందిరానికి కటెట్లు,
అరప్ణలు యాజకుల నుండి, లేవీయుల నుండి, పజలనుండి
ఎవరెవరు తీసుకు రావాలో చీటుల్ వేసి నిరణ్యించుకొనాన్ం. 35మా
భూమి సాగు నుండి, సకల వృ ల నుండి ఫలాలూ పథమ
ఫలాలూ పతి సంవతస్రమూ పభువు మందిరానికి తీసుకురావాలని
నిరణ్యించునాన్ం.

36 ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్టుట్ మా కొడుకులోల్ మొదటి
వారిని, మా పశువులోల్ , మందలోల్ తొలిచూలు పిలల్లను మన దేవుని
మందిరంలో పరిచరయ్ చేసే యాజకుల దగగ్రికి తీసుకురావాలని
నిరణ్యించుకునాన్ం.

37అంతేకాక,మాపిండిలోపథమఫలం,పతిషిట్త నఅరప్ణలు,
అనిన్ రకాల చెటల్ పళ ళ్, దా రసం, నూనె మొద నవాటిని మా
దేవునిమందిరపు గదులోల్ కియాజకుల దగగ్రికి తీసుకురావాలనీ,మా
భూమి సాగులో పదవ వంతు లేవీయుల దగగ్రికి తీసుకురావాలనీ,

* 10:32 10:32 తులం వెండిలో 4గాములు
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అనిన్ పటట్ణాలోల్ ఉనన్మాపంటసాగులోపదవభాగానిన్ లేవీయులకు
ఇవావ్లనీ నిరణ్యించుకునాన్ం.

38లేవీయులు పదవవంతును తెచిచ్నపుప్డు అహరోను సంతానం
వా న ఒక యాజకుడు వారితో ఉండాలనీ, పదోవంతులో ఒక
వంతు దేవుని మందిరంలో ఉనన్ ఖజానాలో జమ చేయాలనీ
నిరణ్యించుకొనాన్ం.

39 ఇశాయేలీయులు, లేవీయులు ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం,
నూనె తెచిచ్నపుప్డు పరిచరయ్ చేసే యాజకులు, దావ్ర పాలకులు,
గాయకులు వాటిని తీసుకు పవితపాతలను ఉంచే ఆలయం గదులోల్
ఉంచాలి. మాదేవుని మందిరం పనులను నిరల్ కష్ ం చేయకూడదని
నిరణ్యించుకునాన్ం.

11
యెరూషలేంలో తిరి జన నివాసం
11:3-19; 1దిన 9:1-17

1 పజల అధికారులు యెరూషలేంలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు.
మిగిలినపజలోల్ పదిమందిలోఒకడుపరిశుదధ్ పటట్ణంయెరూషలేంలో
నివసించాలనీ, మిగిలిన తొమిమ్దిమంది వేరు వేరు పటట్ణాలోల్
నివసించాలనీ చీటుల్ వేసి నిరణ్యించారు. 2 యెరూషలేంలో
నివసించడానికి సంతోషంగా అంగీకరించిన వారిని పజలు
దీవించారు.

3 ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, దేవాలయ
సేవకులు, సొలొమోను సేవకుల వంశాలవారు, దేశంలో పముఖులు
యెరూషలేం, యూదా పటట్ణాలోల్ వారికి నిరేద్శించిన పాంతాలోల్
నివసించారు.

4 యూదుల నాయకులోల్ కొందరు, బెనాయ్మీనీయుల నాయకులోల్
కొందరు యెరూషలేంలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు. యూదుల
నాయకుల జాబితాలో ఉనన్వారు ఎవరంటే, జెకరాయ్ మనవడు
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ఉజిజ్యా కొడుకు అతాయా. జెకరాయ్ తండి అమరాయ్, అమరాయ్ తండి
షెఫటయ్, షెఫటయ్ తండి పెరెసు వంశీకు న మహలలేలు.

5 కొలోహ్ జె మనవడు బారూకు కొడుకు అయిన మయశేయా.
కొలోహ్ జె తండి హజాయా, హజయాతండి అదాయా, అదాయాతండి
యోయారీబు, యోయారీబు తండి జెకరాయ్. జెకరాయ్ షెలా వంశం
వాడు.

6 యెరూషలేంలో నివసించిన పెరెసు వంశంవారు
పరాకమవంతు న 468మంది.

7 బెనాయ్మీనీయుల వంశంలో ఉనన్వారు, యోవేదు మనవడు,
మెషులాల్ ము కొడుకు సలుల్ . పెదాయా కొడుకు యావేరు, కోలాయా
కొడుకు మయశేయా, మయశేయా కొడుకు కాలాయా, ఈతీయేలు
కొడుకు మయసీయా,మయసీయాకొడుకు యెషయా.

8 సలుల్ ను అనుసరించి వీరి అనుచరులు గబబ్యి, సలల్యి.
వీరంతామొతత్ం 928మంది.

9జిఖీకొడుకుయోవేలువారికినాయకుడుగాఉనాన్డు. సెనూయా
కొడుకుయూదాఆపటట్ణపుఅధికారులోల్ రెండవసాథ్ నంలోఉనాన్డు.

10 యాజకులోల్ , యోయారీబు కొడుకులు యెదాయా, యాకీను.
11 శెరాయా దేవుని మందిరంలో అధిపతిగా ఉనాన్డు. ఇతడు
మెషులాల్ ము, సాదోకు, మెరాయోతు, అహీటూబుల పూరీవ్కుల
కమంలోహిలీక్యాకు పుటాట్ డు.

12నిరామ్ణపనిచేసినవాళళ్బంధువులు822మంది,పూరీవ్కు న
మలీక్యా, పషూరు, జెకరాయ్, అమీజు, పెలలాయ్ల కమంలో
యెరోహాముకు పుటిట్న అదాయా.

13 పెదద్లోల్ పముఖు న అదాయా బంధువులు 242 మంది.
పూరీవ్కు న ఇమేమ్రు, మెషిలేల్మోతె, అహ యల కమంలో
అజరేలుకు పుటిట్న అమషష్యి.

14పరాకమం గలవారి బంధువులు 128మంది. వీరి నాయకుడు
హగేగ్దోలిము కొడుకు జబీద్యేలు.
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15 లేవీయుల నుండి షెమయా. ఇతడు అజీకాము మనవడు,
హషూష్ బు కొడుకు. అజీకాము హషబాయ్ కొడుకు, హషబాయ్ బునీన్
కొడుకు.

16 లేవీయులోల్ పముఖు న షబెబ్ , యోజాబాదులకు దేవుని
మందిరం బయటి పనుల నిరవ్హించే అధికారం ఇచాచ్రు.

17 ఆసాపుకు పుటిట్న జబిద్కి మనుమడూ, మీకా కొడుకు అయిన
మతత్నాయ్ పారథ్న, సుత్ తి గీతాల నిరవ్హణలో పవీణుడు. అతనికి
సహాయులుగా తన సహోదరులోల్ బకుబ్కాయ్, యెదూతూ కొడుకు
గాలాలు మనవడు షమూమ్య కొడుకు అబాద్ ఉనాన్రు.

18 పరిశుదధ్ పటట్ణంలో నివాసమునన్ లేవీయుల సంఖయ్ 284
మంది.

19దావ్రపాలకులు అకూక్బు, టలోమ్ను. దావ్రాల దగగ్ర కాపలా
ఉండేవారు 172మంది.

20 ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిపోయిన యాజకులు, లేవీయులు,
ఇతరులు అనిన్ యూదా పటట్ణాలోల్ ఎవరి వంతులో వారు
ఉండిపోయారు.

21 దేవాలయం పనివారు ఓపెలులో నివసించారు. వారిలో
పముఖులు జీహా, గిషాప్ అనేవాళ ళ్.

22యెరూషలేంలో ఉనన్ లేవీయులకు నాయకుడు ఉజీజ్ . ఇతడు
మీకా మనవడు, మతత్నాయ్ కొడుకు హషబాయ్కు పుటిట్న బానీ కొడుకు.
ఆసాపు సంతానం వాళ ళ్ గాయకులు, దేవుని మందిరం పనులు
పరయ్వే ంచే వారి అధికారులు.

23 వీరు చేయాలిస్న పని ఏమిటంటే, గాయకులు నిరణ్యించిన
సమయంలో తమ వంతుల పకారం కమంగా పనిచేసేలా చూడాలి.
రాజు నిరణ్యించిన రోజువారీ పనులు కమంగా జరిగించాలి.

24యూదాగోతంవా నజెరహ వంశంలోపుటిట్నమెషేజబెయేలు
కొడుకు పెతహయా పజల ఫిరాయ్దులు పరిషక్రించే పనిలో రాజు
దగగ్ర ఉనాన్డు.
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25గామాల, పొలాల విషయంలో, యూదా వంశం వారిలో కొందరు
కిరయ్తరాబ్, దానికి చెందిన ఊళల్లో, దీబోను, దానికి చెందిన ఊళల్లో,
యెకబెస్యేలు,దానికి చెందినఊళల్లో నివసించారు.

26 ఇంకా, యేషూవ, మోలాదా, బేతెప్లెతు ఊళళ్లో,
27 హజరుష్ వలు, బెయేరెష్బా దానికి చెందిన ఊళల్లో, 28 సికల్గులో,
మెకోనాలకు చెందిన ఊళల్లో, 29 ఏనిమోమ్ను, జొరాయ్, యరూమ్తు
ఊళళ్లో, 30జానోహ,అదులాల్ ము,వాటికిచెందినఊళల్లో,లాకీషులో
ఉనన్ పొలంలో, అజేకా, దానికి చెందిన ఊళల్లో నివాసం ఉనాన్రు.
బెయేరెష్బా నుండి హినోన్ము లోయదాకావారు నివసించారు.

31 గెబ నివాసు న బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులో, హాయిలో,
బేతేలు వాటికి చెందిన ఊళల్లో, 32 అనాతోతులో, నోబులో,
అననాయ్లో, 33హాసోరులో,రామాలో, గితత్యీములో, 34హదీదులో,
జెబోయిములో, నెబలాల్ టులో, 35 లోదులో, పనివారి లోయ అని
పిలిచే ఓనోలో నివసించారు.

36లేవీగోతికుల గుంపులోయూదా,బెనాయ్మీనుగోతాలవారుకొనిన్
భాగాలు పంచుకునాన్రు.

12
యాజకులు, లేవీయులు

1 షయలీత్యేలు కొడుకు జెరుబాబ్బెలుతో వచిచ్న యాజకులు,
లేవీయులు వీరే. యేషూవ, శెరాయా, యిరీమ్యా, ఎజా, 2అమరాయ్,
మళల్ కు, హటూట్ షు, 3 షెకనాయ్, రెహ ము, మెరేమోతు, 4 ఇదోద్ ,
గినెన్తోను, అబీయా, 5మీయామిను, మయదాయ్, బిలాగ్ , 6షెమయా,
యోయారీబు,యెదాయా, 7సలూల్ ,ఆమోకు,హిలీక్యా,యెదాయా,
అనేవాళ ళ్. వీళళ్ంతాయేషూవరోజులోల్ యాజకులోల్ వారిబంధువులోల్
పముఖులుగా ఉనాన్రు.

8లేవీయులలో ఇంకా,యేషూవ, బినూన్యి, కదీమ్యేలు, షేరేబాయ్,
యూదా, కృతజఞ్త పాటలు పాడే పరిచరయ్లో ముఖుయ్ న మతత్నాయ్,
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అతని బంధువులు. 9 బకుబ్కాయ్, ఉనీన్, వారి బంధువులు, వారికి
ముందు వరుసలోనిలబడిపాటలుపాడేవాళ ళ్. 10యేషూవకొడుకు
యోయాకీము,యోయాకీముకొడుకు ఎలాయ్షీబు,ఎలాయ్షీబు కొడుకు
యోయాదాను.

11 యోయాదా కొడుకు యోనాతాను, యోనాతాను కొడుకు
యదూద్ వ. 12 యోయాకీము రోజులోల్ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు
నాయకులుగా ఉనన్ యాజకుల ఎవరంటే, శెరాయా కుటుంబానికి
మెరాయా, యిరీమ్యా కుటుంబానికి హననాయ్. 13 ఎజా కుటుంబానికి
మెషులాల్ ము, అమరాయ్ కుటుంబానికి యెహోహానా. 14 మెలీకూ
కుటుంబానికియోనాతాను, షెబనాయ్ కుటుంబానికియోసేపు.

15 హారిము కుటుంబానికి అదాన్, మెరాయోతు కుటుంబానికి
హెలక్యి. 16 ఇదోద్ కుటుంబానికి జెకరాయ్, గినెన్తోను కుటుంబానికి
మెషులాల్ ము. 17 అబీయా కుటుంబానికి జిఖీ, మినాయ్మీను,
మోవదాయ్ కుటుంబాలకు పిలట్యి.

18 బిలాగ్ కుటుంబానికి షమూమ్య, షెమయా కుటుంబానికి
యెహోనాతాను. 19యోయారీబు కుటుంబానికి మతెత్ , యెదాయా
కుటుంబానికి ఉజీజ్ . 20 సలల్యి కుటుంబానికి కలల్యి, ఆమోకు
కుటుంబానికి ఏబెరు. 21 హిలీక్యా కుటుంబానికి హషబాయ్,
యెదాయా కుటుంబానికి నెతనేలు. 22 లేవీయులకు సంబంధించి
ఎలాయ్షీబు, యోయాదా, యోహానాను, యదూద్ వ కుటుంబ
యాజకులుగా నమోదయాయ్రు. పారసీక రాజు దరాయ్వేషు పాలన
కాలంలో కూడా వీరే కుటుంబయాజకులుగా ఉనాన్రు.

23 ఎలాయ్షీబు కొడుకు యోహానాను రోజుల వరకూ అనుదిన
కారయ్కమ వివరాలు రాసే గంథంలో వారు లేవీయుల కుటుంబ
యాజకులుగా నమోదయాయ్రు. 24 దేవుని సేవకు న దావీదు ఆజఞ్
పకారం సుత్ తి గీతాలు పాడే వంతు లేవీయుల కుటుంబయాజకు న
హషబాయ్, షేరేబాయ్, కదీమ్యేలు కొడుకు యేషూవలకు, వారికి
ఎదురుగా నిలబడిపాడే వంతు వారి బంధువులకు నియమించారు.
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25 మతత్నాయ్, బకుబ్కాయ్, ఓబదాయ్, మెషులాల్ ము, టలోమ్ను,
అకూక్బు అనేవాళ ళ్ ఆలయ దావ్రాల సమీపంలో పదారాథ్ లు నిలవ్
చేసేగదులకుకాపలాదారులుగాఉనాన్రు. 26యోజాదాకుమనవడు,
యేషూవకొడుకుయోయాకీము రోజులోల్ నూ,అధికారి న నెహెమాయ్
రోజులోల్ నూ,యాజకుడు,శాసి అయిన ఎజారోజులోల్ నూ వీరు ఆ పని
చేసూత్ వచాచ్రు.

యెరూషలేం గోడలను పతిషిట్ంచడం
27 యెరూషలేం సరిహదుద్ గోడల పతిషట్ సమయంలో వీళ ళ్

ఆ కారయ్కమం సుత్ తి గీతాలతో, పాటలతో, తంతి వాయిదాయ్లతో
మేళతాళాలతో ఆరాభ్టంగా జరిగించడానికి అనిన్ పరిసర గామాల
నుండి లేవీయులను యెరూషలేంకు రపిప్ంచే పని చేపటాట్ రు.
28 అపుప్డు గాయకుల వంశాల సంతానం యెరూషలేం చుటూట్
ఉనన్ పాంతాల నుండి, నెటోపాతీయుల గామాలోల్ నుండి సమకూడి
వచాచ్రు. 29 యెరూషలేం చుటూట్ గాయకులు తమ గామాలు
కటుట్ కుని ఉండడం వలల్ గిలాగ్ లు కుటుంబం నుండి, గెబ, అజామ్వెతు
పాంతాల నుండి పజలు తరలి వచాచ్రు. 30యాజకులు, లేవీయులు
మొదటగా తమను తాము పవితం చేసుకునాన్రు. తరువాత
పజలను,దావ్రాలను, గోడలను శుదిధ్ చేశారు.

31 తరువాత నేను యూదుల పముఖులను గోడ మీదికి
ఎకిక్ంచాను. సుత్ తి గీతాలు పాడేవారిని రెండు పెదద్ గుంపులుగా
విభజించాను. ఒక గుంపు చెతత్ దావ్రం కుడి పు గోడ మీద
నిలబడాడ్ రు. 32 వారితోపాటు హోషయా, యూదుల పముఖులోల్
సగం మంది వెళాళ్రు. 33 ఇంకా అజరాయ్, ఎజా, మెషులాల్ ము,
34 యూదా, బెనాయ్మీను, షెమయాయు, యిరీమ్యా అనేవాళ ళ్
కూడా గోడ ఎకాక్రు. 35 షెమయా మనవడు, యోనాతాను కొడుకు
జెకరాయ్తో కలసి కొందరు యాజకుల కొడుకులు బాకాలు ఊదుతూ
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వెళాళ్రు. ఆసాపు కొడుకు జకూక్రు, జకూక్రు కొడుకు మీకాయా,
మీకాయాకొడుకు మతత్నాయ్. మతత్నాయ్ కొడుకు షెమయా.

36 షెమయా, అజరేలు, మిల , గిల , మాయి, నెతనేలు,
యూదా, హనానీ అనేవాళ ళ్ అతని బంధువులు. వీళ ళ్ వ
సేవకుడు దావీదు నియమించిన వాయిదాయ్లు మోగిసూత్ వెళాళ్రు.
ఆచారుయ్ న ఎజా వారికి ముందుగా నడిచాడు. 37వాళ ళ్ తమకు
ఎదురుగాఉనన్ఊటదావ్రం దగగ్రదావీదు పటట్ణంమెటల్ నుండి ఆ
పటట్ణం దాటి గోడ వెంట తూరుప్ దిశగా నీటిదావ్రం దాకా వెళాళ్రు.

38 కృతజఞ్తాసుత్ తి గీతాలు పాడేవాళళ్ రెండవ గుంపు వారికి
ఎదురుగా బయలుదేరింది. గోడ ఉనన్ సగం మంది అగిన్గుండాల
గోపురం అవతల నుండి వెడలుప్ గోడ దాకా వెళాళ్రు. వారితో కలసి
నేను కూడా వెళాల్ ను. 39ఆ గుంపువాళ ళ్ ఎఫాయీందావ్రంమీదగా
వెళిల్, పాత దావ్రానిన్, మతస్ పు దావ్రానిన్, హననేయ్లు గోపురానిన్,
మేయా గోపురానిన్ దాటి వెళిళ్, గొరెల దావ్రం వరకూ ఎకిక్ బందీ
గృహం దావ్రం దగగ్ర నిలిచారు. 40 ఆ విధంగా దేవుని ఆలయంలో
కృతజఞ్తా గీతాలు పాడేవాళళ్ రెండు గుంపులు, నేనూ నాతోపాటు
ఉనన్ అధికారులోల్ సగం మంది నిలబడి ఉనాన్ం.

41 యాజకులు ఎలాయ్కీము, మయశేయా, మినాయ్మీను,
మీకాయా, ఎలోయ్యే , జెకరాయ్, హననాయ్ బాకాలు చేతబటుట్ కుని
ఉనాన్రు. 42 ఇజహయా అనే వాడి ఆధవ్రంలో గాయకులు
మయశేయా, షెమయా, ఎలియాజరు, ఉజీజ్ , యెహోహానాను,
మలీక్యా, ఏలాము, ఏజెరులు పెదద్ సవ్రంతో పాటలు పాడారు.
43వాళ ళ్ తమ భారాయ్ బిడడ్లతో కలసి దేవుడు తమకు అమిత న
సంతోషం కలిగించినందుకు ఆ రోజు విలు న హోమాలు అరిప్ంచి
ఆనందించారు. యెరూషలేంలో వాళ ళ్ చేసిన ఆనంద ధవ్నులు
చాలా దూరం వినిపించాయి.

44 ఆ కాలంలో పదారాథ్ లను, పతిషిట్త వసుత్ వులను, పథమ
ఫలాలను, దశమ భాగాలను ఉంచే గిడడ్ంగులను కాపలా
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కాయడానికి కొందరిన్ నియమించారు. యాజకుల, లేవీయుల
కోసం, ధరమ్శాసం పకారం నిరణ్యించిన భాగాలను పటట్ణాల నుండి,
పొలాల నుండి సమకూరచ్డానికి వీరిని నియమించారు. పరిచరయ్
చేయడానికి యాజకులు, లేవీయులను నియమించగా యూదులు
సంతోషించారు.

45 దావీదు, అతని కొడుకు సొలొమోను ఆదేశించినటుట్
గాయకులు, దావ్రపాలకులతోపాటు తమ దేవునికి సేవ పనులను
చేసూత్ , శుదిధ్ ఆచారాలు పాటిసూత్ వచాచ్రు. 46 పూరవ్ం దావీదు
జీవించిన కాలంలో ఆసాపు పరయ్వేకష్ణలో గాయకుల నియామకం,
సుత్ తి గీతాలఎంపిక,పాటలుపాడడంమొద నవిషయాలుజరిగేవి.

47 జెరుబాబ్బెలు కాలంలో, నెహెమాయ్ కాలంలో
ఇశాయేలీయులంతా తమ తమ వంతుల పకారం గాయకులకు,
దావ్రపాలకులకు పతిరోజూ ఆహార పదారాథ్ లను ఇసూత్ వచాచ్రు.
లేవీయుల కోసం ఒక భాగం కేటాయించారు. లేవీయులు అహరోను
వంశంవారి కోసం ఒక భాగం కేటాయించారు.

13
నెహెమాయ్ సంసక్రణలు

1 ఆ రోజు వాళ ళ్ మోషే గంథం పజలకు చదివి వినిపించారు.
ఆ గంథంలో “అమోమ్నీయులు గానీ, మోయాబీయులు గానీ దేవుని
సమాజంలో ఎపప్టికీ పవేశించకూడదు. 2 ఎందుకంటే వాళ ళ్
భోజనాలు, పానీయాలు తీసుకుని ఇశాయేలీయులకు ఎదురు
రాలేదు. గా వారిని శపించమని బిలాము పవకకు లంచమిచిచ్
పంపించారు. అయినపప్టికీ మన దేవుడు ఆ శాపానిన్ దీవెనగా
మారాచ్డు” అని రాసి ఉనన్ విషయం చదివారు. 3 దీనిన్ వినన్
ఇశాయేలు పజలు ఇతర దేశాల, జాతుల పజలను తమలో నుండి
వెలివేశారు.

4 ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరానికి చెందిన గిడడ్ంగి
అధికారిగా ఉనన్ యాజకుడు ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ం
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కలుపుకునాన్డు. 5 వేదాయ్లను, ధూప దవాయ్లను, పాతలను,
లేవీయులకు, గాయకులకు, దావ్రపాలకులకు కేటాయించిన
ధానయ్ంలో, కొతత్ దా రసంలో, నూనెలో యాజకులకు ఇవవ్వలసిన
పతిషిఠ్త వసుత్ వులను ఉంచే గది పకక్న టోబీయాకు ఒక పెదద్ గదిని
సిదధ్ం చేశాడు.

6 ఆ సమయంలో నేను యెరూషలేంలో లేను. ఎందుకంటే,
బబులోను దేశపు రాజు అరహషసత్ పాలన 32 వ సంవతస్రంలో
రాజును దరిశ్ంచి, కొనిన్ రోజు న తరువాత రాజు దగగ్ర అనుమతి
తీసుకుని యెరూషలేంకు తిరిగి వచాచ్ను. 7యెరూషలేంకు వచాచ్క
ఎలాయ్షీబు దేవునిమందిర ఆవరణలోటోబీయాకు ఒక గది ఏరాప్టు
చేయడం మూలంగా తెచిచ్న కీడు గురించి తెలుసుకునాన్ను. 8నాకు
చాలా కోపం వచిచ్ంది. ఆ గదిలో నుండి టోబీయా సామానుల్ అనీన్
అవతలపారవేసి, గదులనీన్ శుభంచేయమనిఆజాఞ్ పించాను. వాళ ళ్
అలానే చేశారు.

9 తరవాత మందిరంలో ఉండే పాతలు, వేదయ్ం అరిప్ంచే
వసుత్ వులు, సాంబాణిలను మళీళ్ అకక్డకి తెపిప్ంచాను.
10లేవీయులకు అందాలిస్న వంతులు వాళల్కు అందకపోవడం వలన
ఆలయంలో పరిచరయ్ చేసే లేవీయులు, గాయకులు తమ గామాలకు
తిరిగి వెళిల్పోయారని తెలుసుకునాన్ను. 11 దేవుని మందిరానిన్
అలకష్ ం చేసినందుకు అధిపతులను గదిద్ంచి, లేవీయులు,
గాయకులను తిరిగి రపిప్ంచి వారి సథ్లాలోల్ ఉంచే ఏరాప్టు చేశాను.

12ఆ తరువాతయూదులంతాధానయ్ంలో, దా రసంలో, నూనెలో
పదవ వంతు ఖజానాలో జమ చేశారు. 13 నమమ్కసుత్ నవారు
అని పేరుగాంచిన యాజకుడు షెలెమాయ్, శాసి అయిన
సాదోకు, లేవీయు న పెదాయాలను ఖజానా పరయ్వేకష్కులుగా
నియమించాను. వాళల్కు సహాయకుడుగా మతత్నాయ్ మనవడు,
జకూక్రు కొడుకు హానాను నియమితుడయాయ్డు. తమ
సహోదరులకు ఆహారపదారాథ్ లు పంచిపెటేట్ పనివారికిఅపప్గించాను.
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14 నా దేవా, దీనిన్బటిట్ ననున్ జాఞ్ పకముంచుకో. నా దేవుని
ఆలయం కోసం, దాని కమాల అమలు కోసం నేను చేసిన పనులు
మరచిపోవదుద్ .

15 ఆ రోజులోల్ కొందరు యూదులు విశాంతి దినాన దాకష్ గెలలను
తొటల్లో వేసి తొకక్డం, ధానయ్పు గింజల మూటలు గాడిదలమీద
మోపడంచూశాను. దా రసం,దాకష్పళ ళ్,అంజూరపుపళ ళ్, ఇంకా
రకరకాలబరువులు విశాంతిదినానయెరూషలేంలోకితీసుకురావడం
చూసి, ఆ ఆహార పదారాథ్ లను ఆ రోజు అమిమ్న వాళళ్ను గదిద్ంచాను.
16యెరూషలేంలో ఉంటునన్ తూరు దేశసుథ్ లు విశాంతిదినాన చేపలు
మొద న రకరకాల వసుత్ వులు తెచిచ్ యూదులకు అముమ్తునాన్రు.
17 నేను యూదుల పముఖులను మందలించి వారితో “విశాంతి
దినానిన్ అపవితం చేసి ఇలాంటి చెడడ్ పనులు ఎందుకు చేసుత్ నాన్రు?
18మీపూరివ్కులు ఇలాగే చేసి మన మీదికి, మన పటట్ణాల మీదికి
దేవుని నుండి కీడు కలిగేలా చేశారు కదా. మీరు విశాంతి దినానిన్
అపవితం చేసి ఇశాయేలీయుల మీదికి దేవుని కోపం మరింతగా
రపిప్సుత్ నాన్రు” అని చెపాప్ను.

19విశాంతిదినానికిముందు రోజుచీకటిపడినపుప్డుయెరూషలేం
దావ్రాలు మూసి ఉంచాలనీ, విశాంతి దినం ముగిసేదాకా తలుపులు
తియయ్కూడదనీ ఆజాఞ్ పించాను. విశాంతి దినాన ఎలాంటి బరువులు
లోపలికి రాకుండేలా తలుపుల దగగ్ర నా పనివాళళ్లో కొందరిని
కాపలా ఉంచాను. 20 వరకులు, రకరకాల వసుత్ వులు అమేమ్వారు
ఒకటి రెండుసారుల్ యెరూషలేం పాకారం బయట బస చేశారు.
21 నేను వారిని గదిద్ంచి వారితో ఇలా అనాన్ను “మీరు గోడల పకక్న
ఎందుకు మకాం చేసుత్ నాన్రు? మరోసారి ఈ విధంగా చేసేత్ మిమమ్లిన్
పటుట్ కుంటాను” అని హెచచ్రించాను. మరి ఇక ఎనన్డూ వాళ ళ్
విశాంతి దినాన రాలేదు.

22 అపుప్డు తమను తాము శుదిధ్ చేసుకుని, విశాంతి దినం
ఆచరించడానికి దావ్రాల దగగ్ర నిలబడి ఎదురు చూడాలని
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లేవీయులకు ఆజాఞ్ పించాను. నా దేవా, ఈ విషయాలను బటిట్ ననున్
జాఞ్ పకముంచుకుని నీ కనికరం చొపుప్న ననున్ ర ంచు. 23ఆ రోజులోల్
కొందరుయూదులు అషోడ్ దు,అమోమ్ను,మోయాబు పటట్ణాల సీలను
పెళిల్ చేసుకునన్టుట్ నాకు తెలిసింది. 24వారి కొడుకులోల్ సగం మంది
అషోడ్ దు భాష మాటాల్ డుతునాన్రు. వాళ ళ్ రకరకాల అనయ్ భాషలు
మాటాల్ డుతునాన్రు,వారిలో ఎవరికీయూదుల భాష రాదు.

25అపుప్డు నేను వాళళ్తో వాదించి, వాళళ్ను తిటాట్ ను. కొందరిని
కొటాట్ ను. వాళళ్ తలవెండుకలు పెరికివేయించాను. “మీరు వాళళ్
కొడుకులకి మీ కూతుళళ్ను, మీ నా, మీ కొడుకుల నా వాళళ్
కూతుళళ్ను ఇచిచ్ పుచుచ్కోకుండా ఉండాలి” అని వాళళ్ చేత దేవుని
పేరట పమాణం చేయించాను. 26 వాళళ్తో ఇంకా ఇలా చెపాప్ను.
“ఇలాంటి పనులు చేసి ఇశాయేలీయుల రాజు సొలొమోను పాపం
చేసాడు కదా. లోకపజలోల్ అతనివంటిరాజుమరొకడు లేకపోయినా,
అతడు తన దేవుని పేమను చూరగొనాన్డు. దేవుడు అతనిన్
ఇశాయేలీయులందరి రాజుగా నియమించాడు. అయినపప్టికీ
అనయ్ సీలు అతతో కూడా పాపం చేయించారు కదా. 27 ఇంత గొపప్
కీడు కలిగేలా,మనదేవునికి వయ్తిరేకంగాపాపం చేసేలావిదేశీ సీలను
పెళిల్ చేసుకొనన్ మీలాంటివాళళ్మాటలు మేము వినాలా?”

28 పధానయాజకుడు ఎలాయ్షీబు కొడుకు యోయాదా కొడుకులోల్
ఒకడు హోరోను గామవాసి సనబ్లల్టు కూతురిన్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు.
దీనిన్ బటిట్ నేను అతణిణ్ నా దగగ్ర నుండి వెళళ్గొటాట్ ను. 29 నా
దేవా, వాళ ళ్ యాజక వృతిత్ని, యాజకుల, లేవీయుల ఒపప్ందానిన్
అపవితం చేశారు కాబటిట్ వాళళ్ను జాఞ్ పకముంచుకో. 30ఇక వాళ ళ్
ఈవిధంగాపరాయిజాతిపజలతోకలసిపోకుండావాళళ్ను శుదిధ్ చేసి,
పతియాజకుడూ, లేవీయుడూ తమ ధరమ్ం పకారం సేవ జరిగించేలా
నిరణ్యించాను. 31 ఇంకా, అరప్ణల కోసం నియమిత సమయాలోల్
కటెట్లు వచేచ్లా, పజలు కమంగా పథమ ఫలాలు తెచేచ్లా ఏరాప్టు
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చేశాను. నా దేవా,మంచి జరిగేలా ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకో.
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