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ఆదికాండం 1:1 1 ఆదికాండం 1:15

ఆదికాండం
గంథకర

యూదు సంపదాయం, ఇతర బిల్ రచయితలు మొతత్ం పాతనిబంధన పంచకాండాల రచయితగా పవక, ఇశాయేలు
విమోచకుడు అయినమోషేను పేరొక్నాన్రు. ఈజిపుట్ ఆసాథ్ నంలోఅతనివిదాయ్భాయ్సం (అపో. కా. 7:22),యెహోవాతోఅతని
సనిన్హిత సంబంధం ఈ అభిపాయానికి బలం చేకూరుసుత్ నాన్యి. యేసే సవ్యంగామోషే గంథ కర తావ్నిన్ నిరాధ్ రించాడు
(యోహాను 5:45-47). అయన కాలంలోని శాసులు, పరిసయుయ్లు కూడాఈ దీనికి సమమ్తించారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 1450 - 1410
ఇశాయేలీయులు సీనాయిఅరణయ్ పాంతంలో గడిపిన సంవతస్రంలోమోషేఈ గంథం రాశాడని చెపప్వచుచ్.
సీవ్కర

ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి విడుద వాగాద్ న దేశం కనానుకు చేరుకొనక ముందు ఆనాటి ఇశాయేలీయులు.
పయోజనం

వారి జాతి “వంశవృకష్ం” వారికి వివరించడానికి మోషే ఈ గంథం రాశాడు. ఈ గంథం రాయడంలో మోషే ఉదేద్శం
ఇశాయేలీయులు బానిసతవ్ంలోకి ఎలా వెళాల్ రు (1:8), తమవాగాద్ న భూమిలోఎందుకు పవేశించబోతునాన్రు (17:8)అనేది
వివరించి, ఇశాయేలీయులుకు జరిగినవనీన్ దేవుని సరవ్భౌమిక సంకలప్ం పకారమే జరిగాయని చెపప్డమే. ఈజిపుట్ లో వారి
బానిసతవ్ం యాదృచిచ్కంగా జరిగినది కాదనీ అది దేవుని విసత్ త పణాళికలో భాగమనీ (15:13-16; 50:20) చెపప్డమే.
అబాహాము దేవుడు, ఇసాస్కు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు పపంచానిన్ చేసిన సృషిట్కర అనీ (3:15-16) వివరించడమే.
ఇశాయేలీయుల దేవుడు కేవలం అనేకమంది దేవుళల్లో ఒకడు కాదు, అయన ఆకాశాలను, భూమినీ చేసిన దేవాదిదేవుడు.

ముఖాయ్ంశం
అరంభాలు

విభాగాలు
1. సృషిట్ — 1:1-2:25
2.మానవపాపం— 3:1-24
3. ఆదాము తరాలు— 4:1-6:8
4. నోవహ వంశావళి— 6:9-11:32
5. అబాహాము చరిత— 12:1-25:18
6. ఇసాస్కు, అతని కొడుకుల చరిత— 25:19-36:43
7.యోసేపుతరాలు— 37:1-50:26

విశవ్ సృషిట్
1ఆరంభంలో దేవుడు ఆకాశాలనూ భూమినీ సృషిట్ంచాడు. 2 భూమి *నిరాకారంగా, శూనయ్ంగా ఉంది. జలాగాధం మీద

చీకటి కముమ్కుని ఉంది. దేవుని ఆతమ్† ఆమహా జలరాశి కదలాడుతూ ఉనాన్డు.
3 దేవుడు “వెలుగు కలుగు గాక” అనాన్డు. వెలుగు కలిగింది. 4ఆ వెలుగు దేవునికి మంచిదిగా అనిపించింది. దేవుడు

వెలుగునూ చీకటినీ వేరు చేశాడు. 5దేవుడు వెలుగుకు పగలు అనీ చీకటికి రాతి అని పేరుల్ పెటాట్ డు. సాయంతం అయింది,
ఉదయం వచిచ్ంది,మొదటి రోజు‡.

6దేవుడు “మహాజలరాశిమధయ్లోఒక విశాల పదేశం కలుగు గాక. అది నీళళ్నుండి నీళళ్ను వేరు చేయుగాక”అనాన్డు.
7దేవుడు ఆ విశాల నపదేశానిన్ చేసి,దాని నఉనన్ జలాలను, కిందఉనన్ జలాలను వేరు చేసాడు. అదిఅలాగేజరిగింది.
8దేవుడు ఆ విశాల పదేశానికి “ఆకాశం” అని పేరు పెటాట్ డు. రాతి అయింది, ఉదయం వచిచ్ంది, రెండవ రోజు.

9దేవుడు “ఆకాశం కిందఉనన్ జలాలు ఒకేచోటసమకూడిఆరిన నేల కనబడాలి”అనాన్డు. అలాగేజరిగింది. 10దేవుడు
ఆరిన నేలకు “భూమి” అని పేరు పెటాట్ డు. కూరిచ్ ఉనన్ జలాలకు “సముదాలు” అని పేరు పెటాట్ డు. అది ఆయనకు
మంచిదిగా అనిపించింది.

11 దేవుడు “వృకష్ జాలానిన్, వితత్నాలుండే చెటల్ను, భూమి తమ తమ జాతి పకారం వితత్నాలు ఉండి ఫలం ఇచేచ్ పండల్
చెటల్ను భూమిమొలిపించాలి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది. 12వృకష్ జాతిని, వితత్నాలుండే చెటల్ను, భూమిమీద తమ తమ
జాతుల పకారం తమలో వితత్నాలు ఉండి ఫలం ఇచేచ్ పండల్ చెటల్ను భూమి మొలిపించింది. అది ఆయనకు మంచిదిగా
కనబడింది. 13రాతి అయింది, ఉదయం వచిచ్ంది-మూడవ రోజు.

14 దేవుడు “రాతి నుంచి పగలును వేరు చెయయ్డానికి ఆకాశ విశాలంలో జోయ్తులు ఉండాలి. కాలాలకు, రోజులకు,
సంవతస్రాలకు అవి సూచనలుగా ఉండాలి. 15భూమికి వెలుగు ఇవవ్డానికి ఆకాశ విశాలంలో జోయ్తులుగా అవి ఉండాలి”
అనాన్డు. అలాగే జరిగింది.

* 1:2 1:2అసత్వయ్సత్ం గా † 1:2 1:2 లేక దేవుని పభావం, లేక దేవునివాయువు. హీబూరువారు ‡ 1:5 1:5యూదులకు ఒక దినం అంటేసాయంతం
నుండి మరుసటిరోజుసాయంతం వరకు.
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16దేవుడు రెండు గొపప్ జోయ్తులు చేశాడు. పగటిని ఏలడానికి పెదద్ జోయ్తిని,రాతినిపాలించడానికి చినన్ జోయ్తిని చేశాడు.
ఆయన నకష్తాలను కూడా చేశాడు. 17భూమికి వెలుగు ఇవవ్డానికీ, 18పగటినీ రాతినీ పాలించడానికీ, వెలుగునూ చీకటినీ
వేరు చెయయ్డానికీ, దేవుడు ఆకాశ విశాలంలోవాటినిఅమరాచ్డు. అదిఆయనకుమంచిదిగా కనబడింది. 19రాతిఅయింది.
ఉదయం వచిచ్ంది-నాలుగో రోజు.

20 దేవుడు “చలించే పాణులు జలాలోల్ కుపప్లు తెపప్లుగా నిండిపోవాలి. భూమి ఉనన్ ఆకాశవిశాలంలో పకష్ులు
ఎగరాలి” అనాన్డు. 21 దేవుడు బహామ్ండ న జలచరాలనూ, చలించే పాణులనిన్టినీ వాటి వాటి జాతుల పకారం
పుషక్లంగా జలాలను నింపి వేసేలా సృషిట్ంచాడు. ఇంకా వాటి వాటి జాతి పకారం రెకక్లునన్ పతి ప నీ సృషిట్ంచాడు. అది
ఆయనకు మంచిదిగా కనబడింది.

22దేవుడు “మీరు ఫలించి వృదిధ్ పొందండి. సముద జలాలను నింపండి. పకష్ులు భూమిమీద విసత్రించాలి” అనివాటిని
దీవించాడు. 23రాతి అయింది. ఉదయం వచిచ్ంది-ఐదో రోజు.

24 దేవుడు “వాటి వాటి జాతుల పకారం పాణం గలవాటిని, అంటే వాటి వాటి జాతి పకారం పశువులను, పురుగులను,
అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచాలి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది. 25 దేవుడు, వాటి వాటి జాతుల పకారం అడవి
జంతువులనూవాటివాటిజాతుల పకారం పశువులనూ,వాటివాటిజాతుల పకారం నేలమీదపాకే పతిపురుగునూ చేశాడు.
అది ఆయనకు మంచిదిగా కనబడింది.

26 దేవుడు ఇలా అనాన్డు. “మన సవ్రూపంలో మన పోలికలో మనిషిని చేదాద్ ం. సముదంలో చేపల మీదా ఆకాశంలో
పకష్ుల మీదా పశువుల మీదా భూమి మీద పాకే పతి జంతువు మీదా భూమి అంతటి మీదా వారికి ఆధిపతయ్ం ఉండాలి”
అనాన్డు. 27దేవుడు తన సవ్రూపంలోమనిషిని సృషిట్ంచాడు. దేవుని సవ్రూపంలో అతణిణ్ సృషిట్ంచాడు. పురుషుడిగా సీగా
వాళళ్ను సృషిట్ంచాడు.

28దేవుడు వాళళ్ను దీవించి “మీరు ఫలించి, సంఖయ్లో వృదిధ్ చెందండి. భూమి అంతటా విసత్రించి, భూమిని నింపి దానిన్
సావ్ధీనంచేసుకోండి. సముదంలోచేపలనూఆకాశంలోపకష్ులనూమీదాభూమిమీదపాకేపతిపాణినీపరిపాలించండి”అని
చెపాప్డు. 29దేవుడు ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “చూడండి, భూమిమీద ఉనన్ వితత్నాలిచేచ్ పతి చెటుట్ ను, వితత్నాలునన్ ఫలాలు
ఇచేచ్ పతి చెటుట్ ను మీకు ఇచాచ్ను. అవిమీకు ఆహారం అవుతాయి.

30 భూమిమీద ఉండే జంతువులనిన్టికీ ఆకాశ పకష్ులనిన్టికీ భూమి మీద పాకే జీవాలనిన్టికీ పచచ్ని చెటల్నీన్ ఆహారం
అవుతాయి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది. 31 దేవుడు తాను చేసిందంతా చూసినపుప్డు అది ఆయనకు ఎంతో మంచిదిగా
కనబడింది. రాతి అయింది. ఉదయం వచిచ్ంది-ఆరవ రోజు.

2
1ఆకాశాలు, భూమి,వాటిలోఉనన్వనీన్*పూరిఅయాయ్యి. 2ఏడవ రోజు దేవుడు తాను చేసిన పనిముగించాడు. కాబటిట్

తాను చేసిన పని అంతటి నుంచీ ఏడవ రోజున విశాంతి తీసుకునాన్డు. 3 దేవుడు ఆ ఏడవ రోజును ఆశీరవ్దించి పవితం
చేశాడు. ఆయనతాను చేసిన సృషిట్ కారయ్ం అంతటినుంచీ విశాంతి తీసుకునన్ కారణంగా ఆ రోజును పవితపరిచాడు.

సృషిట్ రెండవ కథనం
4దేవు నయెహోవాభూమినిఆకాశాలను చేసినపుప్డు,ఆకాశాలసంగతి,భూమిసంగతిఈవిధంగాఉనాన్యి, 5భూమి

మీద అంతకుముందు ఆరుబయట ఏ పొదలూ లేవు, ఏ చెటూల్ మొలవలేదు. ఎందుకంటే దేవు న యెహోవా భూమిమీద
వరష్ం కురిపించ లేదు. నేలను సేదయ్ం చెయయ్డానికి ఏమనిషీ లేడు. 6కాని, భూమిలోనుంచి నీటి పవాహాలు†పొంగి నేలంతా
తడిపేది గనక భూతలం అంతటా నీళ ళ్ ఉండేవి.

7దేవు నయెహోవానేలలోనుంచిమటిట్ తీసుకునిమనిషినిచేసిఅతనిముకుక్పుటాలోల్ ఊపిరిఊదాడు. మనిషికిపాణం
వచిచ్ంది. 8దేవు నయెహోవాతూరుప్ పున ఏదెనులో ఒక తోట వేసితాను చేసినమనిషిని అందులో ఉంచాడు.

9దేవు నయెహోవాకళళ్కు అంద న,ఆహారానికిమంచి న పతి చెటుట్ నూ అకక్డ నేలలోనుంచిమొలిపించాడు. ఇంకా
ఆ తోట మధయ్లో జీవవృ నీన్, ఏది మంచో, ఏది చెడో తెలిపే వృ నీన్ కూడా నేలలోనుంచి మొలిపించాడు. 10 ఆ తోటను
తడపడానికి ఏదెనులో నుంచి ఒక నది బయలుదేరి అకక్డ నుంచి చీలిపోయినాలుగు పాయలు అయియ్ంది. 11మొదటిదాని
పేరు పీషోను. అది బంగారం ఉనన్ హవీలా దేశమంతటా పవహిసుత్ నన్ది. 12ఆ దేశంలో దొరికే బంగారం పశసత్ నది. అకక్డ
ముతాయ్లు, గోమేధిక మణులు కూడా దొరుకుతాయి. 13 రెండో నది పేరు గీహోను. అది ఇతియోపియా‡ దేశమంతటా
పవహిసుత్ నన్ది. 14మూడో నది పేరు హిదెద్కెలు. అది అషూష్ రుకు తూరుప్ పు పవహిసుత్ నన్ది. నాలుగో నది యూఫటీసు.
15దేవు నయెహోవాఏదెనుతోటసాగు చెయయ్డానికీదానిన్ చూసుకోడానికీమనిషినిఅకక్డపెటాట్ డు. 16దేవు నయెహోవా
“ఈతోటలోఉనన్పతిచెటుట్ ఫలానీన్నువువ్అభయ్ంతరంలేకుండాతినొచుచ్. 17కాని,మంచిచెడడ్లతెలివినిఇచేచ్చెటుట్ ఫలాలు
మాతం నువువ్ తినకూడదు. నువువ్వాటినితినన్రోజున కచిచ్తంగాచచిచ్పోతావు”అనిమనిషికిఆజాఞ్ పించాడు. 18దేవు న
యెహోవా “మనిషి ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు. అతనికి సరిపడిన తోడును అతని కోసం చేసాత్ ను” అనుకునాన్డు.
19 దేవు నయెహోవా, పతి భూజంతువునూ పతి ప నీ నేలలోనుంచి చేసి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరుల్ పెడతాడో చూడడానికి
అతని దగగ్రికి వాటిని రపిప్ంచాడు. జీవం ఉనన్ పతిదానికీ ఆదాము ఏ పేరు పెటాట్ డో, ఆ పేరు దానికి ఖాయం అయియ్ంది.
20అపుప్డు ఆదాము§ పశువులనిన్టికీ, ఆకాశపకష్ులనిన్టికీ, భూజంతువులనిన్టికీ పేరుల్ పెటాట్ డు. కాని ఆదాముకు మాతం

* 2:1 2:1 సమూహమంతా † 2:6 2:6 దీనికిపొగమంచు లేక ఆవిరి అని కూడాఅరథ్ం ఉంది. ‡ 2:13 2:13 కూషు దేశం అంటే పసుత్ త ఇతియోపియా

దేశం. సూడానోల్ కొదిద్ భాగం కూడా కూషు దేశంలో ఉంది. § 2:20 2:20 అంటేమనిషి.
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సరిజోడు లేకపోయింది. 21అపుప్డు దేవు నయెహోవాఆదాముకు గాఢ నిద కలిగించాడు. అతడు నిదలో ఉండగా అతని
పకక్టెముకలోల్ నుంచిఒకదానిన్తీసిఆఖాళీనిమాంసంతోపూడిచ్వేశాడు. 22ఆతరువాతదేవు నయెహోవాఆదామునుంచి
తీసిన పకక్టెముకతో సీని తయారుచేసి ఆదాము దగగ్రికి తీసుకువచాచ్డు.

23ఆదాము “ఇపుప్డు ఇది నా ఎముకలోల్ ఎముక,నామాంసంలోమాంసం.
మనిషిలోనుంచి బయటకు తీసినది గనుక ఈమె పేరుమానుషి” అనాన్డు.

24ఆకారణంగాపురుషుడు తనతండిని,తనతలిల్ని విడిచితనభారయ్తోఏకం అవుతాడు. వాళ ళ్ ఒకే శరీరం అవుతారు.
25అపుప్డు ఆదాము, అతనిభారయ్ ఇదద్రూ నగన్ంగా ఉనాన్రు. వాళళ్కు సిగుగ్ తెలియదు.

3
మానవ అవిధేయత,పాపం పవేశం.

1దేవు నయెహోవాచేసిన జంతువులనిన్టిలోపాము జితుత్ లమారి. వాడు ఆ సీతో “నిజమేనా? ‘ఈతోటలోఉనన్ చెటల్కు
కాసే ఏ పండు ఏదీ మీరు తినకూడదు’ అని దేవుడు చెపాప్డా?” అనాన్డు. 2 సీ ఆ సరప్ంతో “ఈ తోటలో ఉనన్ చెటల్ పండుల్
మేము తినవచుచ్. 3కానీతోటమధయ్లోఉనన్ చెటుట్ పండల్ విషయంలో ‘మీరువాటిని తినకూడదు. వాటినిముటుట్ కోకూడదు.
అలా చేసేత్ మీరు చనిపోతారు’ అని దేవుడు చెపాప్డు” అంది.

4పాము సీతో “మీరు చావనేచావరు. 5ఎందుకంటే,మీరు దానిన్ తినన్ రోజునమీ కళ ళ్ తెరుచుకుంటాయి. మీరు మంచి
చెడడ్లు తెలిసి, దేవుళళ్ వలె ఉంటారని దేవుడికి తెలుసు” అనాన్డు. 6 సీ, ఆ చెటుట్ తినడానికి మంచిదిగా, కంటికి ఇంపుగా,
వివేకం కలగడం కోసం కోరదగినదిగా ఉండడం చూసి, దాని పండల్లో కొనిన్టిని కోసి తిని, తనతోపాటు తన భరకు కూడా
ఇచిచ్ంది. అతడు కూడా తినాన్డు.

7 అపుప్డు వాళిళ్దద్రికీ కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి. తాము నగన్ంగా ఉనాన్ం అని గహించి అంజూరపు ఆకులు కలిపి కుటిట్
ఒళ ళ్ కపుప్కునేవి తయారు చేసుకునాన్రు. 8సాయంతం చలల్బడిన తరువాత ఆ తోటలో దేవు న యెహోవా నడుసుత్ నన్
శబధ్ం వాళ ళ్ వినాన్రు. ఆదాము, అతనిభారయ్ దేవు నయెహోవాకు ఎదురు పడకుండా తోటలో చెటల్ మధయ్ దాకుక్నాన్రు.

9 దేవు న యెహోవా ఆదామును పిలుసూత్ “నువెవ్కక్డ ఉనాన్వు?” అనాన్డు. 10 అతడు “నేను తోటలో నీ సవ్రం
వినన్పుప్డు నగన్ంగా ఉనాన్ను గనక భయపడి దాకుక్నాన్ను” అనాన్డు. 11 దేవుడు “నువువ్ నగన్ంగా ఉనాన్వని నీకెవరు
చెపాప్రు? తినొదద్ని నీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్న ఆ చెటుట్ పండు తినాన్వా?” అనాన్డు.

దేవుడిచిచ్న శికష్
12 ఆదాము “నాతో ఉండడానికి నువువ్ నాకిచిచ్న సీ నాకు ఆ చెటుట్ పండు ఇచిచ్ంది. అపుప్డు నేను దానిన్ తినాన్ను”

అనాన్డు. 13 దేవు నయెహోవా సీతో “నువువ్ చేసిందేమిటి?” అనాన్డు. సీ “సరప్ం ననున్ మోసం చేసిన కారణంగా నేను
తినాన్ను”అంది. 14అందుకు దేవు నయెహోవాపాముతో “నువువ్ ఇలాచేసినందుకు పశువులనిన్టిలో,జంతువులనిన్టిలో
నినున్ మాతమే శపిసుత్ నాన్ను. నువువ్ నీ కడుపుతో పాకుతూ వెళాత్ వు. బతికినంత కాలం మటిట్ తింటావు. 15 నీకూ సీకీ
నీ సంతానానికీ ఆమె సంతానానికీ మధయ్ శతుతవ్ం ఉండేలా చేసాత్ ను. అతడు నినున్ తలమీద కొడతాడు. నువువ్ అతనిన్
మడిమెమీద కొడతావు” అనాన్డు.

16 ఆయన సీతో “పిలల్లను కనేటపుప్డు నీకు కలిగే బాధ అనేక రెటుల్ పెంచుతునాన్ను. నీ భర నువువ్ వాంఛ కలిగి
ఉంటావు. అతడు నినున్ ఏలుతాడు” అని చెపాప్డు. 17 ఆయన ఆదాముతో “నువువ్ నీ భారయ్ మాట విని ‘తినొదుద్ ’ అని
నేను నీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్న ఆ చెటుట్ పండు తినాన్వు గనుక నినున్బటిట్ నేల శాపానికి గురయియ్ంది. జీవితకాలమంతా కషట్ం చేసి
నువువ్ దాని పంట తింటావు. 18నువువ్ ఎంత కషట్ం చేసినా నేలముళళ్ తుపప్లను, ముళళ్ పొదలనేమొలిపిసుత్ ంది. నువువ్
పొలంలో పండించిన పంట తింటావు. 19నువువ్ మటిట్కి తిరిగి చేరే వరకూ చెమటోడిచ్ ఆహారం తింటావు. ఎందుకంటే నినున్
తీసింది మటిట్లోనుంచే. నువువ్ మటేట్ గనుక మళీళ్ మటిట్ అయిపోతావు” అని చెపాప్డు.

20 ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్* అని పేరు పెటాట్ డు. ఎందుకంటే జీవులందరికీ ఆమే అమమ్. 21 దేవు న యెహోవా
ఆదాముకు అతనిభారయ్కు జంతు చరమ్ంతో బటట్లు చేసి తొడిగించాడు.

ఆదాము హవవ్లను దేవుడు ఏదేను నుండి వెళళ్గొటట్డం
22 దేవు న యెహోవా “ఇపుప్డు మనిషి మంచి చెడడ్లు తెలిసిన మనలాంటివాడయాయ్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ అతడు తన

చెయియ్ చాపి ఆ జీవ వృకష్ఫలం కూడా తీసుకుని తిని శాశవ్తంగా జీవిసాత్ డేమో. అది మంచిది కాదు” అనాన్డు. 23దేవు న
యెహోవా అతణిణ్ ఏ నేలనుంచి తీశాడో ఆ నేలను సాగు చెయయ్డానికి ఏదెను తోటలోనుంచి అతణిణ్ పంపివేశాడు. 24కాబటిట్
దేవుడుఏదెనుతోటలోనుంచిఆదామునువెళళ్గొటిట్ ,ఏదెనుతోటకుతూరుప్ పుకెరూబులు,జీవవృ నికివెళేళ్దారినికాపలా
కాయడానికి ఇటు అటు తిరిగే అగిన్ఖడగ్ ం నిలబెటాట్ డు.

4
కయీను,హేబెల్

* 3:20 3:20హవవ్ అంటే జీవం
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1ఆదాము తనభారయ్ హవవ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె గరభ్ం దాలిచ్ కయీనుకు జనమ్నిచిచ్ంది. ఆమె “యెహోవాసహాయంతో
నేనొకమగ బిడడ్కు జనమ్నిచాచ్ను” అంది. 2తరువాత ఆమెఅతని తముమ్డు హేబెలుకు జనమ్నిచిచ్ంది. హేబెలు గొరెల కాపరి.
కయీను వయ్వసాయం చేసేవాడు.

3 కొంతకాలం తరువాత కయీను వయ్వసాయంలో వచిచ్న పంటలో కొంత యెహోవాకు అరప్ణ ఇవవ్డానికి తెచాచ్డు.
4హేబెలు కూడా తన మందలో తొలుచూలు పిలల్లోల్ కొవువ్ పటిట్న వాటిని తెచాచ్డు. యెహోవాహేబెలును, అతని అరప్ణను
అంగీకరించాడు. 5 కయీనును, అతని అరప్ణను ఆయన అంగీకరించ లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు చాలా కోపం వచిచ్
అసూయతో రగిలిపోయాడు.

6యెహోవా కయీనుతో “ఎందుకు కోపగించుకునాన్వు? ఎందుకు రుసరుసలాడుతునాన్వు? 7 నువువ్ స నది చేసేత్ నీకు
ఆమోదం లభిసుత్ ంది కదా. స నది చెయయ్కపోతే గుమమ్ంలో పాపం పొంచి ఉంటుంది. అది నినున్ సావ్ధీపరుచ్కోవాలని
చూసుత్ ంది. అయితే, నువువ్ దానిన్ అదుపులో ఉంచుకోవాలి” అనాన్డు.

8 కయీను తన తముమ్డు హేబెలుతోమాటాల్ డాడు*. వాళ ళ్ పొలంలో ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డు హేబెలు మీద
దాడిచేసిఅతణిణ్ చంపివేశాడు. 9అపుప్డుయెహోవాకయీనుతో “నీ తముమ్డు హేబెలు ఎకక్డునాన్డు?” అనాన్డు. అతడు
“నాకు తెలియదు. నేను నా తముమ్డికి కాపలా వాడినా?” అనాన్డు. 10 దేవుడు “నువువ్ చేసిందేమిటి? నీ తముమ్డి రకం
నేలలో నుంచి నాకు †మొరపెడుతూ ఉంది. 11ఇపుప్డు నీ మూలంగా ఒలికిన నీ తముమ్డి రకానిన్ మింగడానికి నోరు తెరిచిన
ఈ నేలమీదఉండకుండాా నువువ్ శాపానికి గురయాయ్వు. 12నువువ్ నేలను సాగు చేసినపుప్డు అది తనసారానిన్ ఇక నీకు
ఇవవ్దు. నువువ్ భూమిమీద నుంచి అసత్మానం పారిపోతూ, దేశదిమమ్రిగా ఉంటావు” అనాన్డు.

13 కయీను “నా శికష్ నేను భరించలేనిది. 14 ఈ రోజు ఈ పదేశం నుంచి నువువ్ ననున్ వెళళ్గొటాట్ వు. నీ సనిన్ధిలోకి
నేనిక రావడం కుదరదు. ఈ భూమిమీద పలాయనం అవుతూ, దేశదిమమ్రిగా ఉంటాను. ననున్ ఎవరు చూసేత్ వాళ ళ్ ననున్
చంపుతారు” అనాన్డు.

15 యెహోవా అతనితో “అలా జరగదు. నినున్ చూసిన వాడు ఎవ నా నినున్ చంపితే అతణిణ్ తీవంగా శి సాత్ నని
తెలియజేసేందుకు నీ మీద ఒక గురు వేసాత్ ను. నినున్ నేను శి ంచిన దానికి ఏడు రెటుల్ అలాటి వాణిణ్ శి సాత్ ను” అనాన్డు.
అపుప్డుయెహోవా కయీనుమీద ఒక గురు వేశాడు.

కయీను సంతతి
16 కాబటిట్ కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుంచి బయలుదేరి వెళిళ్ ఏదెనుకు తూరుప్ పు ఉనన్ నోదు పాంతంలో నివాసం

ఉనాన్డు. 17 కయీను తన భారయ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె గరభ్ం ధరించి హనోకుకు జనమ్నిచిచ్ంది. అతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి
దానికి తన కొడుకు పేర హనోకు అని పెటాట్ డు.

18 హనోకు ఈరాదుకు తండి. ఈరాదు మహ యాయేలుకు తండి. మహ యాయేలు మతూషాయేలుకు తండి.
మతూషాయేలు లెమెకుకు తండి. 19లెమెకు ఇదద్రిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. వారిలో ఒకామె పేరు ఆదా, రెండవ ఆమె సిలాల్ .

20ఆదాయాబాలుకుజనమ్నిచిచ్ంది. అతడుపశువులుపెంపకంచేసూత్ గుడారాలోల్ నివాసంఉండేవాళల్కుమూలపురుషుడు.
21 అతని తముమ్డు యూబాలు. ఇతను తీగె వాయుదాయ్లు, వేణువు వాయించే వాళళ్ందరికీ మూలపురుషుడు. 22 సిలాల్
తూబలక్యీనుకు జనమ్నిచిచ్ంది. అతడు రాగి, ఇనప పరికరాలు చేసేవాడు. తూబలక్యీను చెలిల్ పేరు నయమా.

23లెమెకు తన భారయ్లతో ఇలా అనాన్డు. “ఆదా, సిలాల్ ,నామాట వినండి.
లెమెకు భారయ్లారా,నామాటఆలకించండి.
ననున్ గాయపరచినందుకు నేను ఒక మనిషిని చంపాను.
కమిలిపోయేలాకొటిట్నందుకు ఒకయువకుణిణ్ చంపాను.
24ఏడంతలు పతీకారం కయీను కోసం వసేత్ లెమెకు కోసం డె ఏడు రెటుల్ వసుత్ ంది.”

షేతు, ఎనోషు
25 ఆదాము మళీళ్ తన భారయ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె ఒక కొడుకును కనన్ది. అతనికి షేతు అని పేరు పెటిట్ “కయీను

చంపిన హేబెలుకు బదులుగా దేవుడు నాకు మరొక కొడుకును ఇచాచ్డు” అంది. 26 షేతుకు ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అతని
పేరు ఎనోషు. అపప్టినుండి మనుషులుయెహోవాను ‡ఆరాధించడం ఆరంభించారు.

5
ఆదాము సంతతి
1దిన 1:1-4

1 ఆదాము వంశకమం ఇది. దేవుడు మనిషిని సృషిట్ంచిన రోజున వాళళ్ను తన సొంత పోలికలో చేశాడు. 2 వారిని
పురుషులుగా, సీలుగా సృషిట్ంచాడు. వాళళ్ను సృషిట్ంచిన రోజున ఆయన వాళళ్ను ఆశీరవ్దించి వాళల్కు మనుషులు అని
పేరు పెటాట్ డు.

3 ఆదాముకు నూట ము సంవతస్రాల వయసుస్లో అతని పోలికగా అతని సవ్రూపంలో కొడుకు పుటాట్ డు. ఆదాము
అతనికి షేతు అని పేరుపెటాట్ డు. 4 షేతు పుటిట్న తరువాత ఆదాము ఎనిమిది వందల సంవతస్రాలు బతికాడు. అతనికి
ఇంకా కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. 5ఆదాము తొమిమ్ది వందలము సంవతస్రాలు బతికాడు.

* 4:8 4:8పొలానికి వెళదాం పద అనాన్డు. † 4:10 4:10 పతీకారం కోసం. ‡ 4:26 4:26 అకష్రాలాయెహోవాపేరెతిత్ పిలవడంమొదలు పెటాట్ రు.
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6షేతుకు నూట ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లో ఎనోషుపుటాట్ డు. 7ఎనోషుపుటిట్న తరువాతషేతు ఎనిమిదివందల ఏడు
సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 8షేతు తొమిమ్ది వందల పనెన్ండు సంవతస్రాలు బతికాడు.

9ఎనోషుకు తొం సంవతస్రాలవయసుస్లో కేయినానుపుటాట్ డు. 10కేయినానుపుటిట్న తరువాతఎనోషు ఎనిమిదివందల
పదిహేను సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 11ఎనోషుతొమిమ్ది వందల ఐదు సంవతస్రాలు బతికాడు.

12 కేయినానుకు డె సంవతస్రాల వయసుస్లో మహలలేలు పుటాట్ డు. 13మహలలేలు పుటిట్న తరువాత కేయినాను
ఎనిమిది వందల నల సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 14 కేయినాను తొమిమ్ది వందల పది
సంవతస్రాలు బతికాడు.

15మహలలేలుకు* అర ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లోయెరెదు పుటాట్ డు. 16యెరెదు పుటిట్న తరువాత మహలలేలు
ఎనిమిది వందల ము సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 17మహలలేలు ఎనిమిదివందల తొం
ఐదు సంవతస్రాలు బతికాడు.

18యెరెదుకు నూట అర రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో హనోకు పుటాట్ డు. 19హనోకు పుటిట్న తరువాత యెరెదు
ఎనిమిది వందల సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 20 యెరెదు తొమిమ్ది వందల అర రెండు
సంవతస్రాలు బతికాడు.

21హనోకుకు అర ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లోమెతూషెలపుటాట్ డు. 22మెతూషెలపుటిట్న తరువాతహనోకు మూడు
వందల సంవతస్రాలు దేవునితోసహవాసం చేసూత్ కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 23హనోకుమూడువందల అర ఐదు
సంవతస్రాలు బతికాడు. 24హనోకు దేవునితో కలసి నడిచాడు. దేవుడు అతణిణ్ తీసుకువెళాళ్డు గనుక అతడు కనబడలేదు.

25మెతూషెలకు నూట ఎన ఏడు సంవతస్రాల వయసుస్లో లెమెకు పుటాట్ డు. 26మెతూషెలకు లెమెకు పుటిట్న తరువాత
ఏడు వందల ఎన రెండు సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 27మెతూషెల తొమిమ్ది వందల అర
తొమిమ్ది సంవతస్రాలు బతికాడు.

28లెమెకుకు నూటఎన రెండుసంవతస్రాలవయసుస్లోఒకకొడుకుపుటాట్ డు. 29“భూమినియెహోవాశపించినందువలల్
కలిగినమన చేతుల కషట్ం విషయంలో,మన పని విషయంలో ఇతడు మనకు విశాంతి ఇసాత్ డు” అని, అతనికి నోవహ అని
పేరు పెటాట్ డు.

30లెమెకుకు నోవహ పుటిట్న తరువాత ఐదు వందల తొం ఐదు సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు.
31లెమెకు ఏడువందల డె ఏడు సంవతస్రాలు బతికాడు.

32ఐదు వందల సంవతస్రాలు బతికిన నోవహ కు షేము,హాము,యాపెతు అనేముగుగ్ రు కొడుకులు పుటాట్ రు.

6
మానవ దుషట్తవ్ం

1మనుషులు భూమిమీదవిసత్రించడంమొదలుపెటాట్ రు. వాళల్కు కూతుళ ళ్పుటిట్నపుప్డు 2 వ కుమారులు*మనుషుల
కూతుళ ళ్అందంగాఉండడంచూసి,వాళళ్లోల్ తమకు నచిచ్నసీలనుపెళిళ్చేసుకునాన్రు. 3యెహోవా “జీవమిచేచ్నాఊపిరి
మనుషులోల్ ఎలల్కాలం ఉండదు. ఎందుకంటే వారు బలహీన న రకమాంసాలు గలవారు. వారు నూట ఇర సంవతస్రాల
కంటే ఎకుక్వ కాలం బతకరు” అనాన్డు.

4 వ కుమారులు మనుషుల కూతుళళ్ను పెళిళ్ చేసుకునన్పుప్డు వాళల్కు పిలల్లు పుటాట్ రు. వీరు ఆ రోజులోల్ , ఆ తరువాత
కూడా భూమిమీద ఉనన్ దీరఘ్దేహ లు. ఈమహాకాయులు గొపప్ శూరులు. పూరవ్కాలంలో పేరుపఖాయ్తులు గల వారు వీరే.

5మనుషుల దురామ్రగ్ం భూమిమీదమితిమీరిపోయిందని,వాళళ్ హృదయఆలోచనా విధానం ఎపుప్డూ దుషట్తవ్మే అని
యెహోవాచూశాడు. 6తాను భూమిమీదమనుషులను చేసినందుకు బాధపడి,హృదయంలో విచారించాడు.

7కాబటిట్ యెహోవా “నేను సృషిట్ంచినమనుషులను ఈ భూమిమీదలేకుండా చేసాత్ ను. మనుషులతోపాటు జంతువులను,
పాకే జీవులను, ఆకాశపకష్ులను భూమిమీద లేకుండా తుడిచి వేసాత్ ను. ఎందుకంటే నేను వాళళ్ను సృషిట్ంచినందుకు
బాధపడుతునాన్ను” అనాన్డు.

నోవహ
8అయితేనోవహ యెహోవాదృషిట్లో అనుగహం పొందాడు.
9నోవహ గురించిన సంగతులు ఇవే. నోవహ నీతిపరుడు. అతని తరం వాళళ్లోల్ నింద లేనివాడు. నోవహ దేవునితో

కలసి నడిచాడు. 10షేము,హాము,యాపెతు అనేముగుగ్ రు కొడుకులకు నోవహ తండి అయాయ్డు.
11 దేవుని దృషిట్లో లోకం చెడిపోయింది. అది హింసతో నిండిపోయింది. 12 దేవుడు లోకానిన్ చూడగా అది చెడిపోయి

ఉంది. భూమిమీదమనుషులందరూ తమమారాగ్ లోల్ చెడిపోయారు.
13 దేవుడు నోవహ తో “మనుషుల మూలంగా భూమి హింసతో నిండిపోయింది గనుక వాళళ్ను అంతం చేసే సమయం

వచిచ్నటుట్ తేటతెలల్ం అయింది. కచిచ్తంగా ఈ భూమితోపాటు వాళళ్ందరినీ నాశనం చేసాత్ ను. 14 కోనిఫర్ కలపతో నీ కోసం
ఒక †ఓడ సిదధ్ం చేసుకో. గదులతో ఉనన్ ఓడను తయారుచేసి, దానికి లోపలా బయటా తారు పూయాలి. 15 నువువ్ దానిన్
చెయాయ్లిస్న విధానం ఇదే. ఆ ఓడమూడు వందలమూరలపొడవు, ఏ మూరల వెడలుప్,ము మూరల ఎతుత్ ఉండాలి.

* 5:15 5:15 అంటే దేవునికి సుత్ తి * 6:2 6:2 పరలోక ఆతమ్లు † 6:14 6:14 పెదద్ పెటెట్
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16ఆఓడకు కిటికీ చేసి నుంచి కిందికి ఒకమూర దూరంలోదానిన్ బిగించాలి. ఓడకు ఒక పకక్ తలుపుఉంచాలి. మూడు
అంతసుథ్ లు ఉండేలాదానిన్ చెయాయ్లి. 17విను, నేను ఊపిరి ఉనన్వాటనిన్టినీ ఆకాశం కింద లేకుండా నాశనం చెయయ్డానికి
భూమిమీదికి జలపవాహం రపిప్ంచబోతునాన్ను. లోకంలో ఉనన్వనీన్ చనిపోతాయి.

18కానీ, నీతో నా నిబంధన నెరవేరుసాత్ ను. నువువ్, నీతోపాటు నీ కొడుకులు, నీ భారయ్, నీ కోడళ ళ్ ఆ ఓడలో పవేశిసాత్ రు.
19నీతోపాటువాటినికూడాసజీవంగాఉంచడంకోసంజీవులనిన్టిలో,అంటే, శరీరంఉనన్పతిజాతిలోనుంచిరెండేసిచొపుప్న
నువువ్ ఓడలోకి తేవాలి. వాటిలో ఒకటిమగది ఒకటి ఆడది ఉండాలి.

20అవిచనిపోకుండాఉండడానికివాటివాటిజాతుల పకారం పకష్ులోల్ ,వాటివాటిజాతుల పకారం జంతువులోల్ ,వాటివాటి
జాతుల పకారం నేల మీద పాకే వాటనిన్టోల్ , పతి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీ దగగ్రికి అవే వసాత్ యి. 21తినడానికి కావలసిన
అనిన్రకాలఆహారపదారాధ్ లు సమకూరుచ్కుని నీ దగగ్ర ఉంచుకోవాలి. అవినీకు,వాటికిఆహారంఅవుతాయి”అనిచెపాప్డు.
22దేవుడు నోవహ కు ఆజాఞ్ పించిన పకారం అతడు అంతా చేశాడు.

7
జలపళయం

1యెహోవా “ఈ తరంలో నా దృషిట్లో నువేవ్ నీతిమంతుడివిగా ఉండడం చూశాను కాబటిట్ నువువ్, నీ కుటుంబం ఓడలో
పవేశించండి. 2శుదధ్ న జంతువులోల్ పతిజాతిలోమగవిఏడు,ఆడవి ఏడు, శుదధ్ంకాని జంతువులోల్ పతిజాతిలోమగఆడ
రెండు, 3ఆకాశపకష్ులోల్ పతిజాతిలోమగవి ఏడు,ఆడవి ఏడు తీసుకురావాలి. నువువ్ భూమిఅంతటిమీదవాటిసంతానానిన్
పాణంతో ఉంచి భదం చేసేలా అలా చెయాయ్లి.

4 ఎందుకంటే, ఇంకా ఏడు రోజులోల్ నేను, నల పగళ ళ్, నల రాతులు భూమిమీద వరష్ం కురిపించి, నేను చేసిన జీవం
ఉనన్ పతిదానిన్నాశనంచేసాత్ ను”అనినోవహ తోచెపాప్డు. 5తనకుయెహోవాఆజఞ్ ఇచిచ్నపకారంనోవహ అంతాచేశాడు.

6ఆజలపళయంభూమిమీదికివచిచ్నపుప్డు నోవహ కు వయసుస్ ఆరు వందలసంవతస్రాలు. 7నోవహ ,అతనితోపాటు
అతని కొడుకులు, అతనిభారయ్, అతని కోడళ ళ్ ఆ జలపళయం తపిప్ంచుకోడానికి ఆ ఓడలో పవేశించారు.

8 దేవుడు నోవహ కు ఆజాఞ్ పించిన పకారం శుదధ్ జంతువులోల్ , అపవిత జంతువులోల్ , పకష్ులోల్ నేలమీద పాకే వాటనిన్టిలో,
9మగ, ఆడ, జతలుగా ఓడలో ఉనన్ నోవహ దగగ్రికి చేరాయి. 10 ఏడు రోజుల తరువాత ఆ పళయజలాలు భూమిమీదికి
వచాచ్యి.

11 నోవహ వయసుస్ ఆరువందల సంవతస్రాల రెండు నెలల పదిహేడవ రోజున, మహా అగాధజలాల ఊటలనీన్
తెరుచుకునాన్యి. ఆకాశపు కిటికీలు తెరుచుకునాన్యి. 12నల పగళ ళ్, నల రాతులు భూమిమీద వరష్ం కురిసింది.

13ఆరోజేనోవహ ,నోవహ కొడుకులు షేము,హాము,యాపెతు,నోవహ భారయ్,వాళళ్తోపాటు అతనిముగుగ్ రు కోడళ ళ్
ఆ ఓడలోపవేశించారు. 14వాళళ్తోపాటు,వాటివాటిజాతుల పకారం పతిమృగం,వాటివాటిజాతుల పకారం పతి పశువు,
వాటి వాటి జాతుల పకారం నేలమీద పాకే పతి పురుగు, వాటి వాటి జాతుల పకారం పతి ప , నానావిధాల రెకక్ల పకష్ులు
పవేశించాయి.

15 శావ్స తీసుకోగలిగి, శరీరం గల జీవులనీన్రెండేసి చొపుప్న నోవహ దగగ్రికి వచిచ్, ఓడలో పవేశించాయి.
16 పవేశించినవనీన్ దేవుడు అతనికి ఆజాఞ్ పించిన పకారం శరీరం కలిగిన ఆ జీవులనీన్, మగవిగా, ఆడవిగా, పవేశించాయి.
అపుప్డుయెహోవా,వాళళ్ను ఓడలో ఉంచి, ఓడ తలుపుమూశాడు.

17ఆ జలపళయం నల రోజులు భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు, నీళ ళ్ విసత్రించి ఓడను నీళళ్ మీద తేలేలా చేశాయి. ఓడ
భూమిమీదనుంచి కి లేచింది. 18నీళ ళ్ భూమిమీదభీకరంగా పవహించిఅధికంగా విసత్రించినపుప్డు,ఆ ఓడ నీళళ్మీద
తేలింది.

19 ఆ భీకర జలాలు భూమి మీద కి లేచినపుప్డు, ఆకాశం కింద ఉనన్ ఉనన్త పరవ్తాలనీన్ మునిగిపోయాయి.
20ఉనన్త పరవ్త శిఖరాలకనాన్ పదిహేను మూరలు* ఎతుత్ గా నీళ ళ్ విసత్రించాయి.

21 పకష్ులు, పశువులు, మృగాలు భూమిమీద పాకే పురుగులు, శరీరం ఉండి భూమిమీద తిరిగేవనీన్ చనిపోయాయి.
మనుషులందరూ చనిపోయారు. 22పొడి నేలమీద ఉనన్ వాటనిన్టిలో,నాసికారంధాలోల్ ఊపిరి ఉనన్వనీన్ చనిపోయాయి.

23మనుషులతోపాటు పశువులు,పురుగులు, ఆకాశపకష్ులు, నేలమీద ఉనన్ జీవాలనీన్ అంతం అయిపోయాయి. అవనీన్
భూమిమీద ఉండకుండాా నాశనం అయాయ్యి. నోవహ , అతనితో పాటు ఆ ఓడలో ఉనన్వి మాతం మిగిలాయి. 24 నూట
ఏ రోజుల వరకూ భూమిమీద నీళ ళ్ పబలాయి.

8
జలపళయం అంతం

1దేవుడు నోవహ ను, అతనితోపాటు ఓడలోఉనన్ పతి జంతువునూ, పశువునూజాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. దేవుడు భూమి
మీదగాలి విసిరేలా చేయడంవలల్ నీళ ళ్ తగుగ్ ముఖం పటాట్ యి. 2అగాధజలాలఊటలు, ఆకాశపు కిటికీలు మూసుకొనాన్యి.
ఆకాశంనుంచి కురుసుత్ నన్ భీకరవరష్ంఆగిపోయింది. 3అపుప్డునీళ ళ్భూమిమీదనుంచి కమకమంగాతగిగ్పోతూవచాచ్యి.
నూట ఏ రోజుల తరువాత నీళ ళ్ తగిగ్పోయాయి.

* 7:20 7:20 బిల్మూర అంటే 7మీటరుల్ , లేక 22 అడుగులు
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4 ఏడవ నెల పదిహేడవ రోజున అరారాతు కొండలమీద ఓడ నిలిచింది. 5 పదో నెల వరకూ నీళ ళ్ కమంగా తగుగ్ తూ
వచాచ్యి. పదోనెలమొదటి రోజున కొండల శిఖరాలు కనిపించాయి.

6నల రోజులు గడిచినతరువాతనోవహ ఓడ కిటికీ తీసి 7ఒకబొంతకాకిని బయటకుపోనిచాచ్డు. అదిబయటకు వెళిళ్
భూమిమీద నుంచి నీళ ళ్ ఇంకిపోయేవరకూ ఇటూ అటూ తిరుగుతూ ఉంది.

8నీళ ళ్ నేలమీదనుంచితగాగ్ యోలేదోచూడడానికిఅతడుతనదగగ్రనుంచిఒకపావురానిన్బయటకు వదిలాడు. 9భూమి
అంతటా నీళ ళ్ నిలిచి ఉనన్ందువలల్ దానికి అరికాలు మోపడానికి సథ్లం దొరకలేదు గనుక ఓడలో ఉనన్ అతని దగగ్రికి తిరిగి
వచిచ్ంది. అతడు చెయియ్చాపిదానిన్ పటుట్ కుని ఓడలోకి తీసుకునాన్డు.

10 అతడు మరో ఏడు రోజులు ఆగి ఆ పావురానిన్ ఓడలోనుంచి బయటకు పంపాడు. 11సాయంకాలానికి అది అతని
దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ంది. దాని నోటోల్ అపుప్డే తుంచిన ఒలీవ ఆకు ఉంది. దీనిన్ బటిట్ నీళ ళ్ నేల మీద ఇంకి పోయాయని
నోవహ గహించాడు. 12 అతడు మరో ఏడు రోజులు ఆగి ఆ పావురానిన్ బయటకు పంపాడు. అది అతని దగగ్రికి తిరిగి
రాలేదు.

13ఆరువందల ఒకటో సంవతస్రంమొదటి నెలమొదటి రోజున నీళ ళ్ భూమిమీద నుంచి ఇంకిపోయాయి. నోవహ ఓడ
కపుప్ తీసి చూడగా ఆరిన నేల కనబడింది. 14 రెండో నెల ఇర ఏడో రోజున భూమిపొడిగా అయిపోయింది.

15అపుప్డు దేవుడు నోవహ తో, 16 “నువువ్, నీతోపాటు నీ భారయ్, నీ కొడుకులు, కోడళ ళ్ ఓడలోనుంచి బయటకు రండి.
17పకష్ులను,పశువులనుభూమిమీదపాకేపతిజాతిపురుగులను, శరీరంఉనన్పతిజీవినీనీతోపాటుఉనన్పతిజంతువును
నువువ్ వెంటబెటుట్ కుని బయటకు రావాలి. అవి భూమిమీద అధికంగా విసత్రించి భూమి మీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందాలి”
అని చెపాప్డు.

18కాబటిట్ నోవహ ,అతనితోపాటు అతని కొడుకులు అతనిభారయ్,అతని కోడళ ళ్ బయటకు వచాచ్రు. 19పతి జంతువు,
పాకే పతిపురుగు, పతి ప , భూమిమీద తిరిగేవనీన్ వాటివాటిజాతుల పకారం ఆ ఓడలోనుంచి బయటకు వచాచ్యి.

నోవహ యెహోవాకు బలి అరిప్ంచడం
20 అపుప్డు నోవహ యెహోవాకు పవిత న పశువులు, పకష్ులనిన్టోల్ నుంచి కొనిన్టిని తీసి హోమబలి అరిప్ంచాడు.

21 యెహోవా ఆ ఇం న వాసన ఆసావ్దించి “వారి హృదయాలు బాలయ్ం నుంచే దుషట్తవ్ం పు మొగుగ్ చూపాయి. ఇక
ఎపుప్డూమనుషులను బటిట్ భూమిని కీడుకు గురిచేయను. నేనిపుప్డు చేసినటుట్ పాణం ఉనన్వాటిని ఇక ఎనన్డూనాశనం
చెయయ్ను. 22భూమిఉనన్ంత వరకూ వితత్నాలునాటేకాలం, కోతకాలం, వేసవి, శీతాకాలాలు, పగలూరాతీఉండకమానవు”
అని తనహృదయంలో అనుకునాన్డు.

9
నోవహ తో దేవుని నిబంధన

1దేవుడు నోవహ నూఅతని కొడుకులనూ ఆశీరవ్దించాడు. “మీరు ఫలించిఅభివృదిధ్ పొంది భూమినినింపండి. 2అడవి
జంతువులనిన్టికీ ఆకాశ పకష్ులనిన్టికీ నేల మీద పాకే పతి పురుగుకూ సముదపు చేపలనిన్టికీ మీరంటే భయం ఉంటుంది,
అవిమిమమ్లిన్ చూసి బెదురుతాయి.

3పాణంతో కదలాడే పతి జీవీ మీకు ఆహారం అవుతుంది. పచచ్ని మొకక్లను ఇచిచ్నటుట్ ఇపుప్డు నేను ఇవనీన్ మీకు
ఇచాచ్ను. 4కానిపాణమే రకం గనుక మీరుమాంసానిన్ దాని రకంతోపాటు తినకూడదు.

5 మీకు పాణం అయిన మీ రకం గురించి లెకక్ అడుగుతాను. దాని గురించి పతి జంతువునీ పతి మనిషినీ లెకక్
అడుగుతాను. పతి మనిషిని, అంటే తన సోదరుణిణ్ హతయ్చేసిన పతి మనిషినీ ఆ మనిషి పాణం లెకక్ అడుగుతాను.
6 దేవుడు తన సవ్రూపంలో మనిషిని చేశాడు గనుక మనిషి రకానిన్ ఎవరు చిందిసాత్ రో, అతని రకానిన్ కూడా మనిషే
చిందించాలి. 7మీరు ఫలించి అభివృదిధ్ పొందండి. మీరు భూమిమీద అధికంగా సంతానం కని విసత్రించండి” అని వాళళ్తో
చెపాప్డు.

8దేవుడు నోవహ , అతని కొడుకులతోమాటాల్ డుతూ, 9 “వినండి, నేను మీతోను,మీతరువాత వచేచ్ మీ సంతానంతోను,
10మీతో పాటు ఉనన్ పతి జీవితోను, అవి పకష్ులే గాని పశువులే గాని, మీతోపాటు ఉనన్ పతి జంతువే గాని, ఓడలోనుంచి
బయటకు వచిచ్న పతి భూజంతువుతోనా నిబంధన సిథ్రం చేసుత్ నాన్ను.

11నేనుమీతోనానిబంధన సిథ్రపరుసుత్ నాన్ను. సరవ్ శరీరులు పవహించేజలాలవలల్ ఇంకెపుప్డూనాశనం కారు. భూమిని
నాశనం చెయయ్డానికి ఇంకెపుప్డూ జలపళయం రాదు” అనాన్డు.

12 దేవుడు “నాకు, మీకు, మీతోపాటు ఉనన్ జీవరాసులనిన్టికీ మధయ్ నేను తరతరాలకు చేసుత్ నన్ నిబంధనకు గురు ఇదే,
13మేఘంలోనా ధనుసుస్ ఉంచాను. అదినాకు, భూమికి,మధయ్ నిబంధనకు గురుగా ఉంటుంది.

14 భూమిమీదికి నేను మేఘానిన్ తీసుకొచిచ్నపుప్డు మేఘంలో ఆ ధనుసుస్ కనబడుతుంది. 15 అపుప్డు నాకు, మీకు,
జీవరాసులనిన్టికీ మధయ్ ఉనన్ నా నిబంధనజాఞ్ పకం చేసుకొంటాను గనుక సరవ్శరీరులను నాశనం చెయయ్డానికి ఇక ఎనన్డూ
నీళ ళ్ జలపళయంగారావు.

16ఆ ధనుసుస్ మేఘంలోఉంటుంది. నేనుదానిన్ చూసి దేవునికీ, భూమిమీదఉనన్ సరవ్శరీరులోల్ పాణం ఉనన్ పతిదానికీ
మధయ్ ఉనన్ శాశవ్త నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకొంటాను” అనాన్డు. 17 దేవుడు “నాకు, భూమిమీద ఉనన్ సరవ్శరీరులకు
మధయ్ నేను సిథ్రం చేసిన నిబంధనకు గురు ఇదే” అని నోవహ తో చెపాప్డు.
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నోవహ , అతని కుమారులు
18 ఓడలోనుంచి వచిచ్న నోవహ ముగుగ్ రు కొడుకులు షేము, హాము, యాపెతు. హాము కనానుకు తండి. 19 వీళళ్

సంతానం, భూమి అంతటావాయ్పించింది.
20నోవహ భూమినిసాగుచేయడంపారంభించి,దాకష్తోటవేశాడు. 21ఆదా రసంతాగిమతెత్కిక్ తన గుడారంలోబటట్లు

లేకుండా పడి ఉనాన్డు.
22అపుప్డు కనాను తండి అయిన హాము, తన తండి బటట్లు లేకుండా పడి ఉండడం చూసి, బయట ఉనన్ తన ఇదద్రు

సోదరులకు ఆ విషయం చెపాప్డు. 23అపుప్డు షేము, యాపెతు, ఒక బటట్ తీసుకుని తమ ఇదద్రి భుజాల మీద వేసుకుని
వెనుకగా నడిచివెళిళ్ తమ తండి నగన్ శరీరానికి కపాప్రు. వాళళ్ ముఖాలు మరొక పు తిరిగి ఉనాన్యి గనుక వాళ ళ్ తమ
తండి నగన్ శరీరం చూడలేదు.

24అపుప్డు నోవహ మతుత్ లోనుంచి మేలొక్ని తన చినన్కొడుకు చేసిన దానిన్ తెలుసుకునాన్డు.
25 “కనాను శపితుడు. అతడు తనసోదరులకు దాసుడుగా ఉంటాడు” అనాన్డు. 26అతడు “షేము దేవు నయెహోవా

సుత్ తి పొందుతాడు గాక.
కనాను అతనికి సేవకుడవుతాడు గాక.
27దేవుడుయాపెతును అభివృదిధ్ చేసాత్ డు గాక.
అతడు షేము గుడారాలోల్ నివాసం ఉంటాడు.
అతనికి కనాను సేవకుడవుతాడు” అనాన్డు.
28ఆ జలపళయం తరువాత నోవహ మూడు వందల ఏ సంవతస్రాలు బతికాడు. 29నోవహ మొతత్ం తొమిమ్దివందల

ఏ సంవతస్రాలు జీవించాడు.

10
నోవహ కుమారుల సంతతి
1దిన 1:5-23

1నోవహ కొడుకులు షేము,హాము,యాపెతుల వంశావళి ఇది. జలపళయం తరువాతవాళల్కు కొడుకులు పుటాట్ రు.
2యాపెతుసంతానంగోమెరు,మాగోగు,మాదయి,యావాను,తుబాలు,మెషెకు,తీరసు. 3గోమెరుకొడుకులు అషక్నజు,

రీఫతు, తోగరామ్. 4యావాను సంతానం ఏలీషా, తరీష్షు, కితీత్ము, దాదోనీము. 5 వీళళ్నుంచి సముదం వెంబడి మనుషులు
వేరుపడి తమపాంతాలకు వెళాళ్రు. తమ తమజాతుల పకారం, తమ తమభాషల పకారం, తమ తమ వంశాల పకారం,
ఆ దేశాలోల్ ఉనన్వాళ ళ్ వే పోయారు.

6హాము సంతానం కూషు, మిసాయిము, పూతు, కనాను. 7 కూషు కొడుకులు సెబా, హవీలా, సబాత్ , రాయమా, సబత్కా.
రాయమాకొడుకులు షేబ, దదాను.

8కూషుకు నిమోదుపుటాట్ డు. అతడుభూమిమీదపరాకమం కలిగిన శూరులోల్ మొదటివాడు. 9అతడుయెహోవాదృషిట్లో
పరాకమం గల వేటగాడు. కాబటిట్ “యెహోవా దృషిట్లో పరాకమం కలిగిన వేటగా న నిమోదు వలే” అనే నానుడి ఉంది.
10షీనారు పాంతంలో ఉనన్ బాబెలు*, ఎరెకు, అకక్దు, కలేన్ అనే పటట్ణాలు అతని రాజయ్ంలోముఖయ్ పటాట్ ణాలు.

11 ఆ పాంతంలో నుంచి అతడు అషూష్ రుకు బయలుదేరి వెళిళ్ నీనెవె, రహోబోతీరు, కాలహ పటట్ణాలను, 12 నీనెవె
కాలహ లమధయ్ రెసెను అనే ఒక పెదద్ పటాట్ ణానీన్ కటిట్ంచాడు.

13మిసాయిముకు లూదీ,అనామీ, లెహాబీ, నపుహీ, 14పతుసీ, కసూల్ హీ, కఫోత్ రీలు పుటాట్ రు. ఫిలిషీయులు కసూల్ హీయుల
సంతతి.

15 కనానుమొదటి కొడుకు సీదోనుకు హేతు,యెబూసీ, అమోరీయ, గిరాగ్ షీ, 16హివీవ్, అరీక్యు, సినీయ, 17అరావ్దీయ,
సెమారీయ,హమాతీలు పుటాట్ రు. 18ఆ తరువాత కనానీయుల వంశాలు వాయ్పిత్ చెందాయి.

19 కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుంచి గెరారుకు వెళేళ్ దారిలో గాజా వరకూ, సొదొమ గొమొరా, అదామ్ సెబోయిములకు
వెళేళ్ దారిలోలాషావరకూ ఉంది. 20వీళ ళ్, తమతమ వంశాల పకారం, తమతమభాషల పకారం, తమతమజాతులను
బటిట్ హాము సంతానం.

21యాపెతు అనన్ షేముకు కూడా సంతానం కలిగింది. ఏబెరు వంశానికి మూలపురుషుడు షేము. 22 షేము కొడుకులు
ఏలాము, అషూష్ రు, అరప్కష్దు, లూదు, అరాము. 23అరాము కొడుకులు ఊజు,హ లు, గెతెరు,మాష.

24అరప్కష్దుకు షేలహ పుటాట్ డు. షేలహ కు ఏబెరు పుటాట్ డు. 25 ఏబెరుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు. వాళళ్లోల్ ఒకడు
పెలెగు. ఎందుకంటే అతని రోజులోల్ భూమి విభజన జరిగింది. రెండవవాడుయొకాను.

26యొకానుకు అలోమ్దాదు, షెలపు, హసరామ్వెతు, యెరహ , 27హదోరము, ఊజాలు, దికాల్ , 28ఓబాలు, అబీమాయెలు,
షేబ, 29ఓఫీరు,హవీలా,యోబాబులు పుటాట్ రు.

30వాళ ళ్ నివాసం ఉండే సథ్లాలు మేషా నుంచి సపారాకు వెళేళ్ దారిలో తూరుప్ కొండలు. 31 వీళ ళ్, తమ తమ వంశాల
పకారం, తమ తమభాషల పకారం, తమ తమపాంతాలను బటిట్ , తమ తమజాతులను బటిట్ షేము కొడుకులు.

32తమ తమ జనాలోల్ తమ తమ సంతానాల పకారం నోవహ కొడుకుల వంశాలు ఇవే. జలపళయం జరిగిన తరువాత
వీళళ్లోల్ నుంచి జనాలు భూమిమీదవాయ్పిత్ చెందారు.

* 10:10 10:10 బబులోను
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11
బాబెల్ గోపురం

1అపుప్డు భూమి అందరూ ఒకేభాషమాటాల్ డేవారు. 2వాళ ళ్ తూరుప్కు పయాణం చేసుత్ నన్పుప్డు షీనారు*పాంతంలో
వాళల్కు ఒక దానం కనబడింది. వాళ ళ్ అకక్డ సిథ్రపడాడ్ రు.

3వాళ ళ్ ఒకరితో ఒకరు “మనం ఇటుకలు తయారు చేసి, చకక్గా కాలుచ్దాం రండి” అని మాటాల్ డుకునాన్రు. రాళళ్కు
బదులు ఇటుకలు, అతకడానికి తారు కీలు వాళల్కు అందుబాటులో ఉనాన్యి. 4 వాళ ళ్ “మనం భూమి అంతటా
చెదిరిపోకుండాఉండేలాఒకపటట్ణానిన్,ఆకాశానిన్అంటేశిఖరంఉనన్ఒకగోపురం కటుట్ కునిపేరు సంపాదించుకుందాంరండి”
అనిమాటాల్ డుకునాన్రు.

5యెహోవా ఆదాము సంతానం కటిట్న పటట్ణానిన్, గోపురానిన్, చూడడానికి దిగి వచాచ్డు. 6యెహోవా “ఇదిగో, ఒకే భాష
ఉనన్ ఈమనుషులు పని చేయడంపారంభించారు! ఇకముందు వాళ ళ్ చెయాయ్లనుకునన్ ఏ ప నావాళల్కు అసాధయ్ం కాదు.
7 కాబటిట్ మనం కిందికి వెళిల్, వాళళ్లోల్ ఒకరి మాట ఒకరికి తెలియకుండా అకక్డ వాళళ్ భాషను తారుమారు చేదాద్ ం రండి”
అనుకునాన్డు.

8ఆ విధంగాయెహోవావారు అకక్డ నుంచి భూమి అంతటా చెదిరిపోయేలా చేశాడు. ఆ పటట్ణ నిరామ్ణం ఆగిపోయింది.
9 అందువలల్ దానికి బాబెలు అనే పేరు పెటాట్ రు. ఎందుకంటే, అకక్డ యెహోవా భూమి మీద ఉనన్ పజలందరి భాషను
తారుమారు చేశాడు. అకక్డ నుంచియెహోవావాళళ్ను భూమిమీద అనేక పదేశాలకు చెదరగొటాట్ డు.

షేము సంతతి
10షేమువంశావళిఇది. షేముకు వందసంవతస్రాలవయసుస్లో,జలపళయంతరువాతరెండు సంవతస్రాలకుఅరప్కష్దు

పుటాట్ డు. 11 షేముకు అరప్కష్దు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు ఐదు వందల
సంవతస్రాలు బతికాడు.

12అరప్కష్దుకు ము ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లో షేలహ పుటాట్ డు. 13అరప్కష్దుకు షేలహ పుటిట్న తరువాత ఇంకా
అతనికి కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందలమూడు సంవతస్రాలు బతికాడు.

14 షేలహ కు ము సంవతస్రాల వయసుస్లో ఏబెరు పుటాట్ డు. 15 షేలహ కు ఏబెరు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందలమూడు సంవతస్రాలు బతికాడు.

16 ఏబెరుకు ము నాలుగు సంవతస్రాల వయసుస్లో పెలెగు పుటాట్ డు. 17 ఏబెరుకు పెలెగు పుటిట్న తరువాత ఇంకా
అతనికి కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందలము సంవతస్రాలు బతికాడు.

18 పెలెగుకు ము సంవతస్రాల వయసుస్లో రయూ పుటాట్ డు. 19 పెలెగుకు రయూ పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు రెండువందల తొమిమ్ది సంవతస్రాలు బతికాడు.

20 రయూకు ము రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో సెరూగు పుటాట్ డు. 21 రయూకు సెరూగు పుటిట్న తరువాత ఇంకా
అతనికి కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు రెండు వందల ఏడు సంవతస్రాలు బతికాడు.

22సెరూగుకుము సంవతస్రాలవయసుస్లోనాహోరుపుటాట్ డు. 23సెరూగుకునాహోరుపుటిట్నతరువాతఇంకాఅతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు, అతడు రెండువందల సంవతస్రాలు బతికాడు.

24నాహోరుకు ఇర తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసుస్లో తెరహ పుటాట్ డు. 25నాహోరుకు తెరహ పుటిట్న తరువాత ఇంకా
అతనికి కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నూట పంతొమిమ్ది సంవతస్రాలు బతికాడు.

తెరహ వంశం
26తెరహ కు డె సంవతస్రాల వయసుస్లో అబాము,నాహోరు,హారానులు పుటాట్ రు.
27తెరహ వంశావళి ఇది: తెరహ కు అబాము, నాహోరు, హారానులు పుటాట్ రు. హారానుకు లోతు పుటాట్ డు. 28హారాను,

తాను పుటిట్న పదేశంలోఊరు అనే కలీద్యుల పటట్ణంలో తన తండి తెరహ కంటేముందే చనిపోయాడు.
29 అబాము, నాహోరు పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకునాన్రు. అబాము భారయ్ శారయి. నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్. ఆమె మిలాక్,

ఇసాక్లకు తండి అయినహారాను కూతురు. 30శారయిగొడాలు. ఆమెకు పిలల్లు లేరు.
31తెరహ తన కొడుకు అబామును, తనమనుమడు,హారాను కొడుకు లోతును, తన కోడలు శారయినితీసుకు కనానుకు

బయలుదేరాడు. ఊరు అనే కలీద్యుల పటట్ణంలో నుంచి వాళళ్తోపాటు బయలుదేరి హారాను వరకూ వచిచ్ అకక్డ నివాసం
ఉనాన్డు. 32తెరహ రెండు వందల ఐదు సంవతస్రాలు బతికి,హారానులో చనిపోయాడు.

12
అబాముకు దేవుని పిలుపు

1యెహోవాఅబాముతోఇలాచెపాప్డు. “నీదేశం నుంచి,నీబంధువుల*దగగ్ర నుంచి,నీతండిఇంటినుంచిబయలుదేరి,
నేను నీకు చూపించే పదేశానికి వెళ ళ్. 2నినున్ ఒక గొపప్ జాతిగా చేసి, నినున్ ఆశీరవ్దించి, నీ పేరును గొపప్చేసాత్ ను. నువువ్
దీవెనగా ఉంటావు. 3 నినున్ ఆశీరవ్దించే వాళళ్ను నేను ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నినున్ దూషించేవాళళ్ను శపిసాత్ ను. భూమి మీద
ఉనన్ వంశాలనిన్టికీ నీ దావ్రా ఆశీరావ్దం కలుగుతుంది.”

* 11:2 11:2 షీనారు అని రాసిన చోటలాల్ బబులోను అని అరథ్ం * 12:1 12:1 లేక నీవుపుటిట్న సథ్లం.
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4 యెహోవా అతనికి చెపిప్నటుట్ అబాము చేశాడు. అతనితోపాటు లోతు కూడా బయలుదేరాడు. హారాను నుంచి
బయలుదేరినపుప్డు అబాము వయసు డె ఐదు సంవతస్రాలు. 5అబాము తన భారయ్ శారయిని, తన సోదరుడి కొడుకు
లోతును, హారానులో తాను, తనవాళ ళ్, సేకరించిన ఆసిత్ అంతటినీ, వాళళ్ సంపాదన మొతాత్ నీన్ తీసుకుని కనాను అనే
పదేశానికి వచాచ్డు.

6 అబాము ఆ పదేశంలో షెకెములో ఉనన్ ఒక పాంతానికి వచిచ్ మోరే పాంతంలో సింధూర వృకష్ం దగగ్రికి చేరుకునాన్డు.
అపప్టికి ఆ పదేశంలో కనానీయులు నివాసం ఉనాన్రు. 7యెహోవాఅబాముతో “నీ వారసులకు†ఈ దేశానిన్ ఇసాత్ ను” అని
చెపాప్డు. అకక్డ అతడుయెహోవాకుహోమబలి అరిప్ంచాడు.

8అతడు అకక్డనుంచి బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ పు ఉనన్ కొండ దగగ్రికి వచాచ్డు. పడమర పు ఉనన్ బేతేలుకు,
తూరుప్న ఉనన్ హాయికి మధయ్ గుడారం వేసి అకక్డ యెహోవాకు హోమబలి అరిప్ంచి, యెహోవా పేరట పారథ్న చేశాడు.
9అబాము ఇంకా పయాణం చేసూత్ ద ణం పు వెళాళ్డు.

అబాము,శారయిఐగుపులో
10అపుప్డు ఆ పదేశంలో కరువువచిచ్ంది. కరువుతీవంగాఉనన్ కారణంగాఅబాము ఐగుపులోనివసించడానికి వెళాళ్డు.

11 అతడు ఐగుపులో పవేశించడానికి ముందు తన భారయ్ శారయితో “చూడు, నువువ్ చాలా అందగతెత్వని నాకు తెలుసు,
12ఐగుపీత్యులు నినున్ చూసి, ‘ఈమె అతని భారయ్’ అని నీ మూలంగా ననున్ చంపుతారు. కాని నినున్ బతకనిసాత్ రు. 13నీ
వలల్ నాకు మేలు కలిగేలా, నీ కారణంగా నేను చావకుండేలా నువువ్ నాసోదరివి అని దయచేసి చెపుప్” అనాన్డు.

14 అబాము ఐగుపులో పవేశించినపుప్డు ఐగుపీత్యులు శారయి చాలా అందంగా ఉండడం గమనించారు. 15 ఫరో
అధిపతులు ఆమెను చూసి ఫరో దగగ్ర ఆమె అందానిన్ పొగిడారు. ఆమెను ఫరో ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు. 16 ఆమె
మూలంగా అతడు అబామును చాలాబాగా చూసుకునాన్డు. అతనికి గొరెలు, ఎడుల్ , మగ గాడిదలు, సేవకులు, పనికతెత్లు,
ఆడగాడిదలు, ఒంటెలు ఇచాచ్డు.

17అపుప్డు యెహోవా అబాము భారయ్ శారయిని బటిట్ ఫరోను, అతని ఇంటివాళళ్ను తీవ న రోగాలతో బాధపరిచాడు.
18అపుప్డు ఫరోఅబామును పిలిపించి “నువువ్నాకు చేసిందేమిటి? ఈమెనీభారయ్ అనినాకెందుకు చెపప్లేదు? 19ఈమెనా
సోదరి అని ఎందుకు చెపాప్వు? ఒకవేళ నేను ఆమెను నాభారయ్గా చేసుకుని ఉంటే ఏమి జరిగేది? ఇదిగో నీభారయ్. ఈమెను
తీసుకువెళ ళ్” అని చెపాప్డు. 20తరువాత ఫరో అతని గూరిచ్ పజలకు ఆజాఞ్ పించాడు. వాళ ళ్ అబామును అతని భారయ్తో
అతని ఆసిత్పాసుత్ లనిన్టితో సహా పంపివేశారు.

13
అబాము,లోతు ఒకరి నుండి ఒకరు వే పోవడం

1అబాము తనకు కలిగిన వాటిననిన్టినీ, తన భారయ్నూ, తనతో ఉనన్ లోతును వెంటబెటుట్ కుని ఐగుపు నుంచి నెగెబుకు
వెళాళ్డు. 2అబాము చాలా ధనవంతుడు. అతనికి వెండి, బంగారం, పశువులు ఉనాన్యి.

3 అతడు పయాణం చేసి ద ణం నుంచి బేతేలు వరకూ అంటే బేతేలుకు, హాయికి మధయ్ మొదట తన గుడారం ఉనన్
సథ్లానికి వెళాళ్డు. 4అతడుమొదట బలిపీఠం కటిట్న చోటుకు వచాచ్డు. అకక్డ అబాముయెహోవాపేరటపారథ్న చేశాడు.

5 అబాముతో పాటు కలసి వెళిళ్న లోతుకు కూడా గొరెలు, పశువులు, *పరివారం ఉనాన్యి. 6వాళ ళ్ కలిసి నివాసం
చెయయ్డానికి ఆ పదేశం చాల లేదు. ఎందుకంటే వాళ ళ్ కలిసి ఉండలేనంత విసాత్ ర న సంపద వారికి ఉంది. 7 ఆ
సమయంలో అబాము పశువుల కాపరులకు, లోతు పశువుల కాపరులకు వివాదం ఏరప్డింది. ఆ కాలంలో కనానీయులు,
పెరిజీజ్యులు ఆ పదేశంలో కాపురం ఉనాన్రు.

8 కాబటిట్ అబాము “మనం బంధువులం కాబటిట్ నాకూ నీకూ నా పశువుల కాపరులకూ నీ పశువుల కాపరులకూ ఘరష్ణ
ఉండకూడదు. 9ఈ పదేశం అంతా నీ ముందు కనిపిసూత్ ఉంది కదా. దయచేసి ననున్ విడిచిపెటిట్ వేరుగా ఉండు. నువువ్
ఎడమ పు వెళేత్ నేను కుడి పుకు, నువువ్ కుడి పుకు వెళేత్ నేను ఎడమ పుకు వెళాత్ ను” అనిలోతుకు చెపాప్డు.

10లోతు యొరాద్ ను దాన పాంతం అంతా గమనించి చూశాడు. యెహోవా సొదొమ గొమొరా అనే పటట్ణాలు నాశనం
చెయయ్క ముందు సోయరుకు వచేచ్ వరకూ ఆ పాంతం అంతాయెహోవాతోట వలే ఐగుపు దేశంలో నీళ ళ్ పారే పాంతంలాగా
ఉంది. 11కాబటిట్ లోతుయొరాద్ నుపాంతానిన్ తనకోసం ఎంపిక చేసుకుని,తూరుప్ పుపయాణంచేశాడు. ఆవిధంగావాళ ళ్
ఒకరినుంచి ఒకరు వే పోయారు.

12 అబాము కనానులో నివాసం ఉనాన్డు. లోతు ఆ దానంలో ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కాపురం ఉండి, సొదొమ దగగ్ర తన
గుడారం వేసుకునాన్డు. 13సొదొమమనుషులుయెహోవాదృషిట్లోఘోరపాపులుగా ఉనాన్రు.

అబాము హెబోనుకు పోవడం
14లోతు అబామును విడిచి వెళిళ్న తరువాతయెహోవా “నువువ్ ఉనన్చోటనుంచి నాలుగు దికుక్లకూ చూడు. 15నువువ్

చూసుత్ నన్ ఈ పదేశం అంతా నీకు, నీ వారసులకు శాశవ్తంగా ఇసాత్ ను. 16 నీ వారసులను భూమి మీద ఉండే ఇసుక
రేణువులాల్ గా విసత్రింపజేసాత్ ను. ఇది ఎలాగంటే, ఎవ నా భూమి మీద ఉండే ఇసుక రేణువులను లెకిక్ంచగలిగితే, నీ
వారసులనుకూడా లెకక్పెటట్వచుచ్. 17 నువువ్ లేచి ఈ పదేశంలో ఆ చివరినుండి ఈ చివరి వరకూ సంచరించు. అదంతా
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నీకు ఇసాత్ ను” అని అబాముతో చెపాప్డు. 18 అపుప్డు అబాము తన గుడారం తీసి, హెబోనులో ఉనన్ మమే దగగ్ర ఉనన్
సింధూర వృ ల దగగ్ర వేసుకుని అకక్డ నివసించాడు. అకక్డయెహోవాకు బలిపీఠం కటాట్ డు.

14
అబాము లోతును ర ంచడం

1షీనారురాజుఅమాపేలు,ఎలాల్ సరురాజుఅరోయ్కు,ఏలామురాజుకదొరాల్ యోమెరు,గోయీయులరాజుతిదాలుఅనేవారు
పాలిసుత్ నన్ రోజులోల్ 2ఆరాజులుసొదొమరాజుబెరాతో, గొమొరారాజుబిరాష్ తో,అదామ్ రాజుషినాబుతో, సెబోయీయులరాజు
షెమేబెరుతో, బెల (దీనిన్ సోయరు అని కూడా పిలుసాత్ రు)రాజుతోయుదధ్ం చేశారు.

3 వీళళ్ందరూ కలిసి సిదీద్ము (ఉపుప్ సముదం) లోయలో ఏకంగా సమకూడారు. 4ఈ రాజులు పనెన్ండు సంవతస్రాలు
కదొరాల్ యోమెరుకు లొంగి ఉనాన్రు. పదమూడో సంవతస్రంలో తిరుగుబాటు చేశారు. 5 పదాన్లుగో సంవతస్రంలో
కదొరాల్ యోమెరు, అతనితోపాటు ఉనన్ రాజులు వచిచ్ అషారోత్ కరాన్యిములో రెఫాయీయుల , హాములోజూజీయుల ,
షావేకిరయ్తాయిము దానంలోఏమీయుల , 6శేయీరు పరవ్తపదేశంలోఅరణయ్ం పుగాఉనన్ ఏల్పారాను వరకూఉనన్
హోరీయుల దాడి చేశారు.

7 తరువాత మళీళ్ ఏనిమ్షప్తుకు (దీనిన్ కాదేషు అనికూడా పిలుసాత్ రు) వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటినీ హససోను
తామారులో కాపురం ఉనన్ అమోరీయులను కూడా ఓడించారు.

8అపుప్డు సొదొమ, గొమొరా, అదామ్, సెబోయీము, బెల (సోయరు) రాజులు బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో 9 ఏలాము
రాజు కదొరాల్ యోమెరు, గోయీయుల రాజు తిదాలు, షీనారు రాజు అమాపేలు, ఎలాల్ సరు రాజు అరోయ్కు అనే నలుగురితో ఈ
ఐదుగురు రాజులుయుదధ్ం చేశారు.

10 ఆ సిదీద్ము లోయలో తారు బంక గుంటలు ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. సొదొమ గొమొరాల రాజులు పారిపోయి వాటిలో
పడాడ్ రు. మిగిలిన వాళ ళ్ కొండలకు పారిపోయారు. 11 అపుప్డు వాళ ళ్ సొదొమ గొమొరాల ఆసిత్ అంతటినీ వాళళ్ భోజన
పదారాధ్ లనిన్టినీ దోచుకునాన్రు. 12 ఇంకా అబాము సోదరుడి కొడుకు లోతు సొదొమలో కాపురం ఉనాన్డు గనుక అతణిణ్ ,
అతని ఆసిత్ని కూడా దోచుకుని తీసుకుపోయారు.

13 ఒకడు తపిప్ంచుకుని వచిచ్ హెబీయు న అబాముకు ఆ సంగతి తెలియజేశాడు. ఆ సమయంలో అతడు ఎషోక్లు,
ఆనేరులసోదరుడుమమేఅనేఅమోరీయునికిచెందినసింధూర వృ ల దగగ్ర కాపురంఉనాన్డు. వీళ ళ్అబాముతోపరసప్ర
సహాయం కోసం ఒపప్ందం చేసుకునన్వాళ ళ్. 14తన బంధువు శతువుల సావ్ధీనంలో ఉనాన్డని అబాము విని, తన ఇంటోల్
పుటిట్ , సుశి తు న మూడువందల పదెద్నిమిదిమందిని వెంటబెటుట్ కుని వెళిల్ దాను వరకూ ఆ రాజులను తరిమాడు.

15రాతిసమయంలోఅతడుతనసేవకులను గుంపులుగాచేశాకవాళళ్ంతాఅరాజుల దాడిచేసి,దమసుక్కు ఎడమ పు
ఉనన్హోబావరకూ తరిమాడు. 16అతడు ఆసిత్మొతాత్ నిన్,అతనిబంధువులోతును,అతనిఆసిత్ని, సీలను, పజలను వెనకిక్
తీసుకు వచాచ్డు.

మెలీక్సెదెకు అబామును దీవించడం
17 అతడు కదొరాల్ యోమెరును, అతనితో ఉనన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు, సొదొమ రాజు అతనిన్

ఎదురోక్డానికి రాజులోయఅనేషావేలోయవరకూ బయలుదేరి వచాచ్డు. 18అంతేగాక *షాలేము రాజుమెలీక్సెదెకు రొటెట్ ,
దా రసం తీసుకువచాచ్డు. అతడు సరోవ్నన్తు న దేవునికియాజకుడు.

19 అతడు అబామును ఆశీరవ్దించి “ఆకాశానికి భూమికి సృషిట్కర, సరోవ్నన్తుడు అయిన దేవుని వలన అబాముకు
ఆశీరావ్దం కలుగు గాక. 20నీ శతువులను నీ చేతికి అపప్గించిన సరోవ్నన్తు న దేవునికి సుత్ తి కలుగు గాక” అని చెపాప్డు.
అపుప్డు అబాము అతనికి తనకునన్ దానిలో పదవ వంతు ఇచాచ్డు.

21సొదొమ రాజు “మనుషులను నాకు ఇచిచ్ ఆసిత్ని నువేవ్ తీసుకో” అని అబాముతో అనాన్డు. 22అబాము “దేవు న
యెహోవాఅబామును ధనవంతుణిణ్ చేశాను, అని నువువ్ చెపప్కుండా ఉండేలా, ఒకక్ నూలు పో నా, చెపుప్ల పటీట్ అయినా
నీవాటిలోనుండి తీసుకోను. 23ఆకాశానికి భూమికి సృషిట్కర, సరోవ్నన్తు న దేవు నయెహోవా దగగ్ర నా చెయియ్ ఎతిత్ ఒటుట్
పెటుట్ కునాన్ను. 24ఈయువకులు తినన్ది గాక,నాతోపాటు వచిచ్న ఆనేరు, ఎషోక్లు,మమేఅనేవాళల్కు ఏ వాటారావాలోఆ
వాటాలుమాతం వాళళ్ను తీసుకోనివువ్” అనిసొదొమరాజుతో చెపాప్డు.

15
దేవుడు అబాముతో నిబంధన చెయయ్డం

1ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత యెహోవా దూత అబాముకు దరశ్నమిచాచ్డు. “అబామూ, భయపడకు! నేనే నీకు
డాలును, గొపప్ బహ మానానిన్” అనాన్డు. 2 అబాము “పభూ యెహోవా, నాకేం ఇసాత్ వు? నేను సంతానం లేనివాడిగా
ఉండిపోతునాన్ను కదా. దమసుక్ వా న ఎలీయెజెరే నా ఆసిత్కి వారసుడు అవుతాడు కదా! 3 నువువ్ నాకు సంతానం
ఇవవ్లేదు గనుక, చూడు,నా సేవకులోల్ ఒకడు నాకు వారసుడు అవుతాడు” అనాన్డు.

* 14:18 14:18 అంటేయెరూషలేము
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4 యెహోవా వాకుక్ అతని దగగ్రికి వచిచ్ “ఇతడు నీ వారసుడు కాడు. నీ దావ్రా నీకు పుటట్బోయేవాడే నీ వారసుడు
అవుతాడు” అనాన్డు. 5 ఆయన అతణిణ్ బయటకు తీసుకువచిచ్ “నువువ్ ఆకాశం పు చూసి, ఆ నకష్తాలు లెకక్పెటట్డం
నీకు చేత తే లెకక్పెటుట్ ” అని చెపిప్ “నీ సంతానం కూడా అలాఅవుతుంది” అని చెపాప్డు.

6అతడుయెహోవాను నమామ్డు. ఆ నమమ్కానేన్ ఆయన *అతనికి నీతిగా పరిగణించాడు. 7యెహోవా “నీకు ఈ పదేశానిన్
వారసతవ్ంగా ఇవవ్డానికి కలీద్యుల ఊర్ అనే పటట్ణంలో నుంచి నినున్ ఇవతలకు తీసుకువచిచ్న యెహోవాను నేనే” అని
చెపిప్నపుప్డు 8అతడు “పభూయెహోవా, ఇది నాకు సొంతం అవుతుందని నాకు ఎలా తెలుసుత్ ంది?” అనాన్డు.

9 ఆయన “మూడేళళ్ వయసు ఉనన్ ఒక దూడ, ఒక మేక, ఒక పొటేట్లు, ఒక తెలల్ గువవ్, ఒక పావురం పిలల్ను నా
దగగ్రికి తీసుకురా” అని అతనితో చెపాప్డు. 10అతడు వాటిని తీసుకుని వాటిని సగానికి రెండు ముకక్లుగా నరికి, రెండు
సగాలను ఎదురెదురుగా పెటాట్ డు. పకష్ులనుమాతంఖండించలేదు. 11ఆమృతదేహాలమీద గదద్లు వాలగాఅబామువాటిని
తోలివేశాడు.

12చీకటి పడుతునన్పుప్డు అబాముకు గాఢ నిద పటిట్ంది. భయం కలిగించే చిమమ్చీకటి అతణిణ్ ఆవరించింది. 13ఆయన
“దీనిన్ కచిచ్తంగా తెలుసుకో. నీ వారసులు తమది కాని దేశంలో పరదేశులుగా నివాసం ఉంటారు. ఆ దేశవాసులకు
బానిసలుగా నాలుగు వందల సంవతస్రాలు అణచివేతకు గురి అవుతారు.

14 వీళ ళ్ దాసులుగా ఉనన్ ఆ దేశానికి నేను తీరుప్ తీరుసాత్ ను. ఆ తరువాత వాళ ళ్ అపార న సంపదతో బయటకు
వసాత్ రు. 15కాని, నువువ్ నీ తండుల దగగ్రికి పశాంతంగా చేరుకుంటావు. పండు ముసలితనంలో నువువ్ మరణించగా నినున్
పాతిపెడతారు. 16 అమోరీయుల అకమం ఇంకా హదుడ్ మీరలేదు గనుక, నీ నాలుగవ తరం మనుషులు ఇకక్డికి తిరిగి
వసాత్ రని కచిచ్తంగా తెలుసుకో” అని అబాముతో చెపాప్డు.

17సూరుయ్డు అసత్మించి చీకటి పడినపుప్డు,పొగలేసుత్ నన్ కొలిమి,మండుతునన్ కాగడాదిగివచిచ్ పేరిచ్నమాంసఖండాల
మధయ్గా దాటుకుంటూ వెళాళ్యి. 18ఆ రోజునయెహోవా “ఐగుపు నది నుంచి, పేరుగాంచినయూఫటీసు నది వరకూ ఉనన్
ఈ పదేశానిన్ నీ వారసులకు ఇసాత్ ను. 19 కేనీయులను, కనిజీజ్యులను, కదోమ్నీయులను, 20హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను,
రెఫాయీయులను, 21 అమోరీయులను, కనానీయులను, గిరాగ్ షీయులను, యెబూసీయులను నీ వారసులకు దాసులుగా
చేసాత్ ను” అని అబాముతో నిబంధన చేశాడు.

16
హాగరు, ఇషామ్యేలు

1అబాముకుభారయ్శారయివలల్ పిలల్లుపుటట్లేదు. ఆమెదగగ్రఈజిప్ట్ దేశానికిచెందినఒకదాసిఉంది. ఆమెపేరుహాగరు.
2శారయిఅబాముతో “ఇదుగో,యెహోవానాకు పిలల్లు లేకుండాచేశాడు. నువువ్నాదాసిదగగ్రికి వెళ ళ్. ఒకవేళఆమెదావ్రా
నాకు పిలల్లు పుటట్వచేచ్మో” అంది. అబాము శారయిమాట వినాన్డు.

3అబాము అపప్టికి కనాను దేశంలో పదేళల్ నుండి నివాసముంటునాన్డు. అబాము భారయ్ శారయిఈజిపుట్ కు చెందిన తన
దాసిహాగరును తన భరకు భారయ్గాఉండటానికి ఇచిచ్ంది. 4అతడుహాగరుతో సంబంధం పెటుట్ కునాన్డు. దాంతోఆమెగరభ్ం
ధరించింది. తాను గరభ్ం ధరించానని తెలుసుకునన్ హాగరు తనయజమానురాలిని చులకనగా చూడటం పారంభించింది.

5అపుప్డు శారయి అబాముతో “నా ఉసురు నీకు తగులుతుంది. ఇదంతా నీ వలేల్ జరిగింది. నా దాసిని నేనే నీ చేతులోల్
పెటాట్ ను. ఆమె గరభ్వతి అయింది. అది తెలిసిన దగగ్రనుండీ అది కనూన్మినూన్ గానక ననున్ చులకనగా చూడటంమొదలు
పెటిట్ంది. నీకూ నాకూ మధయ్న యెహోవా నాయ్యం తీరుసాత్ డు” అంది. 6 అందుకు అబాము “ఇలా చూడు, నీ దాసి నీ
చెపుప్చేతలోల్ నే ఉంది గదా. ఆమె విషయంలో నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసుకో” అనాన్డు. శారయి తన దాసిని రాచి రంపాన
పెటిట్ంది. దాంతో ఆమెశారయి దగగ్ర నుండి పారిపోయింది.

7 షూరుకు వెళేళ్ దారిలో అడవిలో నీటి ఊట దగగ్ర యెహోవా దూత ఆమెను చూశాడు. 8 ఆమెతో “శారయి దాసి న
హాగరూ, ఎకక్డ నుండి వసుత్ నాన్వ్? ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వ్?” అని అడిగాడు. అందుకామె “నాయజమానురా న శారయి
దగగ్రనుండి పారిపోతునాన్ను” అంది. 9అపుప్డు యెహోవా దూత “నువువ్ మళీళ్ నీయజమానురాలి దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్.
ఆమెకు పూరిగా అణిగి మణిగి ఉండు” అనాన్డు. 10యెహోవా దూత ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “నీ సంతానానికి తపప్కుండా
ఆధికయ్త కలిగిసాత్ ను. అది లెకక్ పెటట్డానికి వీలు లేనంతగా అయేయ్లా చేసాత్ ను” అని ఆమెకు చెపాప్డు.
11 తరువాత యెహోవా దూత “ఇలా చూడు, యెహోవా నీ మొర వినాన్డు. ఇపుప్డు నువువ్ గరభ్వతిగా ఉనాన్వు. నీకు
కొడుకు పుడతాడు. అతనికి *ఇషామ్యేలు అనే పేరు పెడతావు. 12 అతడు అడవి గాడిదలా సేవ్చాఛ్జీవిగా ఉంటాడు.
అందరూ అతనికి విరోధంగా ఉంటారు. అతడు పతి ఒకక్రికీ †తూరుప్ దికుక్న నివసిసాత్ డు. అతడు తనసోదరులకు వేరుగా
నివసిసాత్ డు” అని ఆమెకు చెపాప్డు.
13అపుప్డు ఆమె “ననున్ చూసినవాడు నాకు నిజంగా కనిపించాడు కదా!” అంది. అందుకనే తనతోమాటాల్ డినయెహోవాకు
“‡ననున్ చూసుత్ నన్ దేవుడివి నువేవ్” అనే పేరు పెటిట్ంది. 14 దీనిన్ బటిట్ ఆ నీటి ఊటకి “§బెయేర్ లహాయి రోయి” అనే పేరు
వచిచ్ంది. అది కాదేషుకీ బెరెదుకీ మధయ్లో ఉంది.

* 15:6 15:6 ఇకక్డ నీతి నేమాటమొదటిసరి కనిపిసుత్ నన్ది. గలతి 3:6; రోమ్ 4:3;యాకోబు 3:26 చూడండి * 16:11 16:11అంటే దేవుడు వింటాడు.
† 16:12 16:12 పతి ఒకక్రికీ విరోధంగా అని కూడా అరథ్ం ఉంది. ‡ 16:13 16:13 లహాయిరోయి § 16:14 16:14 ననున్ చూసుత్ నన్ దేవునిబావి
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15తరువాత హాగరు అబాము కొడుకిక్ జనమ్నిచిచ్ంది. హాగరు దావ్రా పుటిట్న తన కుమారుడికి అబాము ఇషామ్యేలు అనే
పేరు పెటాట్ డు. 16అబాము కొడుకు ఇషామ్యేలుకు హాగరు జనమ్నిచిచ్నపుప్డు అబాము వయసుస్ ఎన ఆరేళ ళ్.

17
సునన్తి నిబంధన

1అబాముకు తొం తొమిమ్ది ఏళల్ వయసులో యెహోవా అతనికి పతయ్కష్ “నేను సరవ్శకి గల దేవుణిణ్ . నా సముఖంలో
మెలగుతూ నిందారహితుడిగా ఉండు. 2అపుప్డు నాకూ నీకూ మధయ్ ఉనన్ నిబంధనను నేను సిథ్రం చేసాత్ ను. నీ సంతానానిన్
అతయ్ధికంగా విసత్రింపజేసాత్ ను” అని చెపాప్డు.
3 అబాము సాషాట్ ంగపడి తన ముఖానిన్ నేలకు వంచుకుని ఉనాన్డు. దేవుడు ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “చూడు, నేను నీతో
నిబంధన చేశాను. 4 నువువ్ అనేక జాతులకు మూల పురుషుడివి అవుతావు. 5 ఇక న నీ పేరు *అబాము కాదు. నినున్
అనేక జాతులకు తండిగా నియమిసుత్ నాన్ను కనుక ఇకనుండి నీ పేరు †అబాహాము అవుతుంది. 6 నినున్ అతయ్ధికంగా
ఫలింపజేసాత్ ను. నీసంతానంఅనేకజాతులుఅయేయ్లాచేసాత్ ను. నీసంతానంలోరాజులుజనిమ్సాత్ రు. 7నేనునీకూనీతరువాత
నీ సంతానానికీ దేవుడిగా ఉండే విధంగా నాకూ నీకూ మధయ్న, నీ తరువాత నాకూ నీ సంతానానికీ మధయ్న నా నిబంధనను
సిథ్రం చేసాత్ ను. అదిశాశవ్త ననిబంధనగాఉంటుంది. 8నీకూ నీతరువాతనీసంతానానికీ పసుత్ తం నువువ్ పరదేశిగాఉనన్
భూమిని, అంటే కనాను దేశానన్ంతా ఇసాత్ ను. దానిన్ శాశవ్త సంపదగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడిగా ఉంటాను.”
9 దేవుడు మళీళ్ అబాహాముతో ఇలా చెపాప్డు. “నీ వరకూ నువువ్ నా నిబంధన పాటించాలి. నువువ్ మాతమే గాక, నీ
తరువాత నీ సంతానం తమ తరతరాలోల్ నా నిబంధన పాటించాలి. 10నాకూ నీకూ మధయ్న, నీ తరువాత నీ సంతానానికీ
మధయ్ ఉనన్ నిబంధన ఇదే. మీలో పతి మగవాడూ సునన్తి పాటించాలి. 11 అంటే మీరు మీ మరామ్ంగం చరమ్పు కొన
కతిత్రించాలి. అదినాకూ నీకూ మధయ్ ఉనన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉంటుంది.
12 నీ పజల తరాలనిన్టిలో పతి మగవాడికీ ఎనిమిది రోజున సునన్తి జరగాలి. ఇది నీ ఇంటోల్ పుటిట్న వాడికీ, నీ సంతానం
కాకుండామీరు వెల ఇచిచ్ ఏ విదేశీయుడి దగగ్ నా కొనుకుక్నన్ వాడికీ వరిసుత్ ంది. 13నీ ఇంటోల్ పుటిట్న వారికీ, మీరు వెల పెటిట్
కొనుకుక్నన్ వారికీ తపప్కుండా సునన్తి జరగాలి. ఆ విధంగా నా నిబంధన మీ శరీరంలో శాశవ్త నిబంధన గా ఉంటుంది.
14 సునన్తి పొందని మగవాడు, అంటే ఎవరి మరామ్ంగం చరమ్ం సునన్తి కాలేదో అలాంటివాడిని అతని జాతిలోనుండి
‡బహిషక్రించాలి. అతడు నా నిబంధనను భంగం చేశాడు.”
15దేవుడు అబాహాముతో ఇంకా ఇలాఅనాన్డు. “నీభారయ్ అయినశారయిని ఇకనుండి శారయిఅని పిలువవదుద్ . ఇకనుండి
ఆమెపేరు శారా 16నేను ఆమెను ఆశీరవ్దించి, ఆమెదావ్రా నీకు కొడుకుని ఇసాత్ ను. ఆమెఅనేకజాతులకు తలిల్ అవుతుంది.
ఆమె నుండి అనేక జాతుల రాజులు వసాత్ రు.”
17అపుప్డుఅబాహాముతనముఖానిన్ నేలకు వంచితనహృదయంలోనవువ్కుని “ఒకమనిషికినూరేళళ్ వయసుస్లోపిలల్లు
పుడతారా? తొం ఏళల్ శారా పిలల్ వాణిన్ కంటుందా?” అనిమనసుస్లో అనుకునాన్డు. 18అబాహాము “నీవు ఇషామ్యేలును
చలల్గా చూసేత్ నాకదే పదివేలు” అని దేవునితో అనాన్డు.
19 అపుప్డు దేవుడు ఇలా అనాన్డు. “అలా కాదు. నీ భారయ్ అయిన శారా కచిచ్తంగా నీకు కొడుకుని కంటుంది. అతనికి
నువువ్ ఇసాస్కు అనే పేరు పెడతావు. అతనితోనా నిబంధనను సిథ్రం చేసాత్ ను. అతని తరువాత అతనివారసులందరికీ అది
శాశవ్త న నిబంధనగా ఉంటుంది. 20 ఇషామ్యేలును గూరిచ్ నువువ్ చేసిన పారథ్న నేను వినాన్ను. చూడు, నేను అతణిణ్
ఆశీరవ్దిసాత్ ను. అతని సంతానానిన్ అతయ్ధికం చేసాత్ ను. అతడు అతయ్ధికంగా విసత్రిచేలా చేసాత్ ను. అతడు పనెన్ండు జాతుల
రాజులకు మూలపురుషుడు అవుతాడు. అతణిణ్ ఒక గొపప్ జాతిగా చేసాత్ ను. 21కాని వచేచ్ సంవతస్రం ఈ సమయానికి శారా
దావ్రా నీకు పుటట్బోయే ఇసాస్కుతో నా నిబంధననను సిథ్రపరుసాత్ ను.”
22అబాహాముతోమాటాల్ డటంముగిసిన తరువాత దేవుడు అతని దగగ్రనుండి కి వెళిళ్పోయాడు. 23అపుప్డు అబాహాము
అదే రోజు తన కుమారుడు ఇషామ్యేలునూ, తన ఇంటోల్ పుటిట్న వారినందరీన్, అలాగే తాను వెల ఇచిచ్ కొనన్ వారందరినీ తన
ఇంటోల్ ని పతిమగవాణీణ్ తీసుకుని వారందరికీ వారిమరామ్ంగం చరామ్నిన్ సునన్తి చేశాడు.
24అబాహాము మరామ్ంగం చరామ్నికి సునన్తి జరిగినపుప్డు అతని వయసుస్ తొం తొమిమ్ది ఏళ ళ్. 25అతని కుమారుడు
ఇషామ్యేలుకు సునన్తి జరిగినపుప్డు అతనికి పదమూడేళ ళ్. 26 అబాహామూ అతని కుమారుడు ఇషామ్యేలూ ఒకక్రోజే
సునన్తి పొందారు. 27 అతని ఇంటోల్ పుటిట్నవారూ, విదేశీయుల దగగ్ర వెల ఇచిచ్ కొనన్వారూ, ఇంకా అతని ఇంటోల్
మగవాళళ్ంతా సునన్తి పొందారు.

18
అబాహాము,శారాలకు వాగాద్ నం

1మమే అనే పాంతంలో సింధూర చెటల్ దగగ్ర ఒక మధాయ్హన్ం వేళ అబాహాము తన గుడారం వాకిటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
అపుప్డుయెహోవాఅతనికిపతయ్కష్మయాయ్డు. 2అతడుతలెతిత్ చూసినపుప్డుముగుగ్ రుమనుషులుఅతనిముందునిలబడి
ఉనాన్రు. అతడు వారిని చూసి తన గుడారం వదిలి వారిని కలుసుకోవడానికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్డు. వారి ఎదుట నేల
వరకూ వంగి ఇలా అనాన్డు.
* 17:5 17:5మహా పితరుడు † 17:5 17:5 అనేక జాతులకు మహా పితరుడు ‡ 17:14 17:14 తొలగించి వేయాలి, కొటిట్వేయాలి. అలాటి వాడు
ఇక నాకు చెందిన వాడు కాదు.
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3 “పభూ, నీదాసుడ న నా దయచూపి ననున్ దాటి వెళళ్కండి. నాతో రండి. 4నేను నీళ ళ్ తెపిప్సాత్ ను. వాటితోమీకాళ ళ్
కడుకోక్ండి. చెటుట్ కింద విశాంతి తీసుకోండి. 5మీ దాసుడి న నా దగగ్రికి వచాచ్రు కదా, కొంచెం ఆహారం తీసుకు వసాత్ ను.
దానిన్ తిని సేద దీరుచ్కోండి. ఆతరువాతమీదారినమీరు వెళళ్వచుచ్.” అందుకు వారు “నువువ్ చెపిప్నటేట్ చెయియ్”అనాన్రు.
6అపుప్డు అబాహాము వెంటనే గుడారంలో ఉనన్ శారా దగగ్రికి వెళిళ్ “నువువ్ తవ్రగా *21 కిలోల మెతత్టి పిండి తెచిచ్ కలిపి
రొటెట్లు చెయియ్” అనాన్డు. 7 తరువాత అబాహాము పశువుల మంద దగగ్రికి పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేగ దూడను పటుట్ కు
వచిచ్ ఒక పనివాడికి ఇచాచ్డు. వాడు తవ్రతవ్రగా దానిన్వధించి వండి సిదధ్ం చేశాడు. 8తరువాత అతడు పెరుగూ, పాలూ
వాటితోపాటు తాను వండించి సిదధ్ం చేయించిన దూడ మాంసానిన్ తెచిచ్ వాళళ్ ముందు పెటాట్ డు. వాళ ళ్ భోజనం చేసుత్ ంటే
అకక్డే ఆ చెటుట్ కిందే నిలబడాడ్ డు.
9వారు అతణిణ్ “నీ భారయ్ ఎకక్డ?” అని అడిగారు. అతడు “అదిగో, గుడారంలో ఉంది” అనాన్డు. 10అపుప్డు †ఆయన
“తిరిగి వసంతకాలంలో నేను మళీళ్ నీ దగగ్రికి తపప్కుండా వసాత్ ను. విను, అపప్టికి నీభారయ్ శారాకు ఒక కొడుకు ఉంటాడు”
అనాన్డు. శారా ఆయన వెనుక ఉనన్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర ఉండి ఈమాటలు వింటూ ఉంది.
11అపప్టికి అబాహాముశారాలు వయసు ఉడిగిపోయిముసలివాళళ్యాయ్రు. శారాకు పిలల్లను కనే వయసుదాటిపోయింది.
12 శారా “నా బలమంతా పోయింది. ఈ సుఖం నాకెలా కలుగుతుంది? నా యజమాని అయిన నా భర కూడా
ముసలివాడయాయ్డు కదా” అనుకుని తనలోతాను నవువ్కుంది.
13 అపుప్డు యెహోవా అబాహాముతో “శారా ‘ముసలిదానిన్ అయిన నేను నిజంగా బిడడ్ను కనగలనా’ అనుకుని ఎందుకు
నవివ్ంది? 14యెహోవాకు సాధయ్ం కానిది ఏ నా ఉందా? నేను నిరణ్యించిన కాలంలో మళీళ్ నీ దగగ్రికి వసాత్ ను. వచేచ్
సంవతస్రం ఇదే సమయానికి శారాకు ఒక కొడుకు ఉంటాడు” అనాన్డు. 15అపుప్డు శారా భయపడి “నేను నవవ్లేదండీ”
అంది. దానికి ఆయన “అలాఅనకు, నువువ్ నవావ్వు” అని జవాబిచాచ్డు.
16అపుప్డు ఆమనుషులు అకక్డనుండి వెళళ్డానికి లేచారు. లేచిసొదొమపటట్ణం పు చూసారు. వారినిసాగనంపడానికి
అబాహాము వారితో కలిసి వెళాళ్డు. 17 కానీ యెహోవా ఇలా అనుకునాన్డు. “అబాహాము కచిచ్తంగా ఒక బల న గొపప్
జాతి అవుతాడు. 18అతని మూలంగా భూమి అనిన్ జాతులూ ఆశీరావ్దం పొందుతాయి. నేను చేయబోతునన్ పనులను
అబాహాముకు తెలియకుండా ఎలాదాచగలను? 19అతని తరువాత అతనివారసులు నీతి నాయ్యాలను జరిగించేలావారికి
యెహోవామారాగ్ నిన్ బోధించడానికీ తదావ్రా అబాహాముకు ఆయన చెపిప్న విషయాలనీన్ జరిగించడానికీ నేను అబాహామును
ఎనున్కునాన్ను.”
20అపుప్డు యెహోవా ఇలా అనాన్డు. “సొదొమ గొమొరాలను గూరిచ్న వినన్పాలు కుపప్లు తెపప్లుగా ఉనాన్యి. అలాగే
వాటి పాపం కూడా చాలాఘోరం. కనుక 21 నేను దిగి వెళిళ్ నాకు చేరిన ఆ వినన్పం పకారం వాళ ళ్ అంత దురామ్రుగ్ లా కాదా
అనన్ది చూసాత్ ను. లేకపోతేనాకు తెలుసుత్ ంది.”

అబాహాము సొదొమకోసం వినన్పం చెయయ్డం
22ఆమనుషులు అకక్డనుండి వెళళ్డానికి తిరిగిసొదొమ పుగావెళాళ్రు. కానీఅబాహాము ఇంకాయెహోవాసముఖంలోనే
నిలబడి ఉనాన్డు. 23అపప్డు అబాహాము వారిని సమీపించి ఇలా అడిగాడు. “దురామ్రుగ్ లతో పాటు నీతిమంతులను కూడా
నాశనం చేసాత్ వా?
24 ఆ పటట్ణంలో ఒకవేళ యా మంది నీతిమంతులు ఉంటే ఆ యా మంది నీతిమంతుల కోసం పటట్ణానిన్ నాశనం
చేయకుండా ర ంచలేవా? 25 నీతిమంతులకూ దురామ్రుగ్ లకూ ఒకే రకంగా తీరుప్ తీరచ్డం నీకు దూరమౌతుంది గాక. అలాగే
దురామ్రుగ్ లతోపాటుగా నీతిమంతులను నాశనం చేయడం నీకు దూరమౌతుంది గాక! సరవ్లోకానికీ తీరుప్ తీరేచ్వాడు నాయ్యం
చెయయ్డా?” 26దానికియెహోవా “సొదొమపటట్ణంలోయా మందినీతిమంతులునాకు కనిపిసేత్ వాళళ్ కోసంఆపదేశానన్ంతా
కాపాడతాను” అనాన్డు.
27అందుకు అబాహాము “అయాయ్చూడు,నేను దుముమ్తో,బూడిదతోసమానం. అయినానేను పభువుతోమాటాల్ డేసాహసం
చేసుత్ నాన్ను. 28యా మంది నీతిమంతులోల్ ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వయాయ్రనుకోండి. ఐదుగురు తకుక్వయాయ్రని ఆ
పటట్ణమంతటినీ నాశనం చేసాత్ వా?” అని మళీళ్ అడిగాడు. అందుకాయన “అకక్డ నల ఐదుగురు కనిపిసేత్ నాశనం
చేయను” అనాన్డు.
29 అతడు మళీళ్ ఆయనతో మాటాల్ డుతూ “ఒకవేళ అకక్డ నల మందే కనిపిసాత్ రేమో” అనాన్డు. దానికి ఆయన “ఆ
నల మంది కోసం నాశనం చేయను” అని చెపాప్డు. 30 అతడు మళీళ్ “పభూ, నా కోపప్డనంటే నేను మాటాల్ డతాను.
ఒకవేళము మందేఅకక్డ కనిపిసాత్ రేమో”అనాన్డు. అపుప్డాయన “ము మంది కనిపించినానేను పటట్ణానిన్నాశనం
చేయను”అనాన్డు. 31అందుకు అతడు “నాపభువుతోమాటాల్ డేసాహసం చేసుత్ నాన్ను. ఒకవేళ ఇర మందే ఉంటారేమో”
అనాన్డు. అపుప్డు పభువు “ఆ ఇర మంది కోసం నాశనం చేయను” అనాన్డు.
32 చివరిగా అతడు “పభూ, నా కోపగించకు. నేనింకా ఒకక్సారే మాటాల్ డతాను. ఒకవేళ పదిమందే అకక్డ ఉనాన్రేమో”
అనాన్డు. అపుప్డు పభువు “పదిమంది కోసం నేను ఆ పటట్ణానిన్ నాశనం చేయను” అనాన్డు. 33అబాహాముతోమాటలు
ముగిసిన వెంటనేయెహోవావెళిళ్పోయాడు. అబాహాము తన ఇంటికి తిరిగి వెళాళ్డు.

19
లోతు సొదొమనుండి బయటికి రావడం
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1ఆసాయంతం ఆ ఇదద్రు దేవదూతలుసొదొమచేరుకునాన్రు. ఆసమయంలోలోతుసొదొమపటట్ణ పధానదావ్రం దగగ్ర
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. లోతు దేవదూతలను చూడగానే వారిని కలుసుకోవడానికి వారికి ఎదురు వెళిళ్ సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం
చేశాడు. 2వారితో ఇలా అనాన్డు “నా పభువులారా, దయచేసిమీదాసు న నా ఇంటికి రండి. వచిచ్ కాళ ళ్ కడుకోక్వాలనీ,
ఈరాతి గడపాలనీ వేడుకుంటునాన్ను. తిరిగి తెలల్వారే లేచి మీ పయాణం కొనసాగించవచుచ్.” అనాన్డు. అందుకు వాళ ళ్
“అలా కాదు. మేము వీధిలోనే ఈ రాతి గడుపుతాం.” అనాన్రు. 3కానీ అతడు వాళళ్ను చాలా బలవంతపెటాట్ డు. వారు
అతనితో కలసి అతని ఇంటికి వెళాళ్రు. అతడు వారికి విందు చేశాడు. అతడు వారి కోసం పొంగని రొటెట్లు కాలిచ్ ఇచాచ్డు.
వారు భోజనం చేశాడు.
4అయితేవాళ ళ్ నిదపోయేముందే ఆ పటట్ణమనుషులు అంటేసోదొమలోనియువకులూ, వృదుధ్ లూ పటట్ణం నలుమూలల
నుండీ వచిచ్నమనుషులు ఆ ఇంటిని చుటుట్ ముటాట్ రు. 5వాళ ళ్ లోతును పిలిచారు. “ఈరాతి నీ దగగ్రికి వచిచ్నమనుషులు
ఏరీ? మేము వారితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవాలి. వాళళ్ను బయటకు తీసుకు రా” అనాన్రు.
6దాంతోలోతు బయటిదావ్రం దగగ్ర ఉనన్వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. తన వెనకే తలుపుమూసివేశాడు. 7 “సోదరులారా, ఇంత
దురామ్రగ్ న పనిచేయవదుద్ . 8చూడండి. పురుషసంబంధం లేనిఇదద్రు కూతుళ ళ్నాకుఉనాన్రు. మీరుఒపుప్కుంటేవారిని
మీ దగగ్రికి తీసుకుని వసాత్ ను. వారిని మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసుకోండి. కానీ ఈ వయ్కులను మాతం ఏమీ చేయవదుద్ . వాళ ళ్
నా ఇంటికి వచిచ్న అతిధులు” అనాన్డు.
9 కానీ వాళ ళ్ “నువువ్ అవతలికి పో” అనాన్రు. ఇంకా వాళ ళ్ “వీడు మన మధయ్లో పరదేశిగా నివసించాడు. ఇపుప్డు
మనకు తీరప్రి అయాయ్డు చూడండి! ఇపుప్డు వాళళ్ న కంటే నీ ఎకుక్వ దౌరజ్నయ్ం చేసాత్ ం”అనాన్రు. అలాఅనివాళళ్ంతా
లోతు దొమీమ్గా పడి తలుపు పగలగొటట్డానికిపూనుకునాన్రు.
10అయితే ఆ దూతలు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంటి లోపలికి లాగేశారు. ఆ వెనుకే తలుపు మూసేశారు. 11అపుప్డు
లోతు అతిథులు పిలల్ల నుండి పెదద్ల వరకూ ఆ తలుపు దగగ్ర ఉనన్ వాళళ్ందరికీ గుడిడ్తనం కలుగజేశారు. దాంతో వాళ ళ్
తలుపు ఎకక్డ ఉందో వెదికీ వెదికీ విసిగిపోయారు.
12 అపుప్డు ఆ దూతలు లోతుతో “ఇకక్డ నీ వారు ఇంకా ఎవరనాన్ ఉనాన్రా? నీ అలుల్ ళ ళ్, కొడుకులూ, కూతుళ ళ్
ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారందరీన్ బయటకు తీసుకురా. 13మేము ఈ పాంతానన్ంతా ధవ్ంసం చేయడానికి వచాచ్ం. ఈ
పజలకువయ్తిరేకంగాగొపప్మొరయెహోవాసముఖానికిచేరింది. అందుకనివాళళ్నునాశనంచేయడానికియెహోవామమమ్లిన్
పంపించాడు” అనాన్రు.
14 అపుప్డు లోతు బయటకు వెళిళ్ తన కూతుళళ్ను పెళిల్ చేసుకోబోతునన్ తన అలుల్ ళళ్తో మాటాల్ డాడు. “తవ్రగా రండి.
ఇకక్డినుండి బయట పడాలి. యెహోవా ఈ పటట్ణానిన్ నాశనం చేయబోతునాన్డు” అని చెపాప్డు. అయితే అతడు తన
అలుల్ ళళ్ దృషిట్కి హాసయ్మాడుతునన్వాడిలా కనిపించాడు. 15 ఉదయం అయినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటాట్ రు.
“రా, రా, బయలేద్రు. ఈఊరికి కలుగబోయే శికష్లో తుడిచి పెటుట్ కుపోకుండా నీభారయ్నూ ఇకక్డే ఉనన్ నీ ఇదద్రు కూతుళల్నూ
తీసుకుని బయలేద్రు” అనాన్రు.
16 అయితే అతడు ఆలసయ్ం చేసాడు. యెహోవా అతని పటల్ కనికరం చూపడం వలల్ ఆ మనుషులు అతని చేతినీ, అతని
భారయ్ చేతినీ అతని ఇదద్రు కూతుళళ్ చేతులనూ పటుట్ కునాన్రు. వాళళ్ని బయటకు తీసుకువచాచ్రు. అలానే పటట్ణం
బయటకు తీసుకువచాచ్రు. 17 ఆ దూతలు వారిని పటట్ణం బయటకు తీసుకు వచిచ్న తరువాత వాళళ్లో ఒకడు “మీ
పాణాలు దకిక్ంచుకోవడం కోసం పారిపొండి. వెనకుక్ తిరిగి చూడవదుద్ . దానపాంతాలోల్ ఎకక్డా ఆగవదుద్ . మీరు తుడిచి
పెటుట్ కుపోకుండేలా పరవ్తాలోల్ కి పారిపోయితపిప్ంచుకోండి” అని చెపాప్డు.
18అపుప్డు లోతు “పభువులారా, అలా కాదు. 19మీ సేవకుడి న ననున్ దయ చూశారు. నాపాణానిన్ ర ంచి నా పటల్ మీ
మహా కనికరానిన్ పదరిశ్ంచారు. కానీ నేను ఆ పరవ్తాలకు పారిపోయితపిప్ంచుకోలేను. ఆ పరవ్తాలను చేరుకునే లోపుగానే
ఏ నా కీడు నా కి వసుత్ ందేమో. అలా జరిగి నేను ఇకక్డే చనిపోతానేమో. 20చూడండి, నేను పారిపోవడానికి ఆ కనిపించే
ఊరు దగగ్రోల్ ఉంది. ననున్ అకక్డికి వెళళ్నివవ్ండి. అది చినన్ది గదా, నేను బతుకుతాను” అనాన్డు.
21 అపుప్డు ఆయన “అలాగే, ఈ మనవి కూడా అంగీకరిసుత్ నాన్ను. నువువ్ చెపిప్న ఈ ఊరిని నేను నాశనం చేయను.
22నువువ్ తవ్రపడి, అకక్డికి వెళిల్ తపిప్ంచుకో. నువువ్ అకక్డకు చేరుకునే వరకూ నేను ఏమీ చేయలేను” అనాన్డు. కాబటిట్
ఆ ఊరికి *సోయరు అనే పేరు వచిచ్ంది.

సొదొమగొమొరాల వినాశనం
23 లోతు సోయరు చేరేటపప్టికి ఆ దేశం సూరుయ్డు ఉదయించాడు. 24 అపుప్డు సొదొమ గొమొరాల న ఆకాశం
నుండి యెహోవా గంధకానీన్ అగిన్నీ కురిపించాడు. 25 ఆయన ఆ పటట్ణాలనూ, ఆ దానమంతటినీ, ఆ పటట్ణాలోల్
నివసించేవారందరినీ, నేల మొకక్లనూ నాశనం చేశాడు.
26కానీలోతు వెనుకే వసుత్ నన్ అతనిభారయ్ వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. వెంటనే ఆమెఉపుప్ సత్ంభంగామారిపోయింది.
27ఉదయ ంది. అబాహాము లేచి తాను అంతకుముందు యెహోవా సముఖంలో నిలబడిన చోటుకు వచాచ్డు. 28అకక్డి
నుండిసొదొమ,గొమొరాల పు,ఆ దానపాంతంమొతాత్ నీన్ చూశాడు. కొలిమిలోనుండి లేచేపొగలాగాఆపాంతంఅంతా
పొగలు వసూత్ కనిపించింది.
29ఆ విధంగా దేవుడు ఆ దానపు పటట్ణాలను నాశనం చేసినపుప్డు దేవుడు అబాహామును జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. లోతు
కాపురమునన్ పటట్ణాలను ధవ్ంసం చేసినపుప్డు ఆ విధవ్ంసంలోలోతు నాశనం కాకుండా తపిప్ంచాడు.
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30 అయితే లోతు సోయరులో ఉండటానికి భయపడాడ్ డు. తన ఇదద్రు కూతుళళ్నూ తీసుకుని పరవ్త పాంతానికి
వెళిల్పోయాడు. అకక్డ తన ఇదద్రు కూతుళళ్తో కలసి ఒక గుహలో నివసించాడు.

లోతు, అతని కుమారెలు
31 ఇలా ఉండగా అతని పెదద్ కూతురు తన చెలిల్తో “నానన్ ముసలివాడయాయ్డు. ఈ లోకరీతిగా మనతో శారీరిక సంబంధం
పెటుట్ కోడానికి ఏ పురుషుడూ లేడు. 32నానన్కు దా రసం తాగిదాద్ ం. తరువాత అతనితో శారీరిక సంబంధం పెటుట్ కుందాం.
ఆ విధంగా నానన్ దావ్రా మనకు సంతానం కలిగేలా చేసుకుందాం, పద” అని చెపిప్ంది. 33 ఆ రాతి వాళ ళ్ తమ తండికి
దా రసం తాగించారు. ఆ తరువాత అతని పెదద్ కూతురు లోపలికి వెళిళ్ తన తండితో శారీరక సంబంధం పెటుట్ కుంది. కాని
ఆమె ఎపుప్డు తన పకక్న పడుకుందో, ఎపుప్డు లేచి వెళిల్ందో అతనికి తెలియలేదు.
34మరునాడుఅకక్తనచెలిల్నిచూసిఇలాఅంది. “నినన్రాతినేనునానన్తోపడుకునాన్ను. ఈరాతికూడాఅతనికిదా రసం
తాగిదాద్ ం. ఆతరువాత నువువ్లోపలి వెళిల్ అతనితో కలిసి పండుకో. అలామనంనానన్దావ్రా సంతానంపొందుదాం”అంది.
35ఆరాతి కూడావాళ ళ్ తమతండికిదా రసంతాగించారు. అపుప్డు అతనిచినన్ కూతురు వెళిళ్ తన తండితోపడుకుంది.
ఆమె ఎపుప్డు తన పకక్న పడుకుందో, ఎపుప్డు లేచి వెళిళ్ందో అతనికి తెలియలేదు.
36 ఆ విధంగా లోతు ఇదద్రు కూతుళ ళ్ తమ తండి మూలంగా గరభ్ం ధరించారు. 37 అతని పెదద్ కూతురు ఒక కొడుకిక్
జనమ్నిచిచ్ంది. వాడికి మోయాబు అనే పేరు పెటిట్ంది. అతడే నేటి మోయాబీయులకు మూల పురుషుడు. 38లోతు రెండో
కూతురు కూడా ఒక కొడుకుని కని వాడికి “బెన్ అమిమ్” అనే పేరు పెటిట్ంది. నేటి అమోమ్నీయులకు అతడేమూలపురుషుడు.

20
అబాహము, అబీమెలెకు

1అబాహాముఅకక్డనుండిబయలుదేరిద ణదేశానికితరలివెళాళ్డు. అలాకాదేషుకూ,షూరుకూమధయ్ఉనన్పాంతంలో
నివసించాడు. కొంతకాలం గెరారులో పరదేశిగా ఉనాన్డు. 2అకక్డ అబాహాము తన భారయ్ శారాను గూరిచ్ “ఈమెనా చెలిల్”
అని చెపాప్డు. కాబటిట్ గెరారు రా న అబీమెలెకు శారా కోసం తన మనుషులను పంపించాడు. వాళ ళ్ శారాను అబీమెలెకు
ఇంటోల్ చేరాచ్రు. 3కాని దేవుడు రాతి కలలో అబీమెలెకు దగగ్రికికు కనబడి అతనితో “చూడు, నువువ్ చచిచ్నటేట్ ! ఎందుకంటే
నువువ్ నీ ఇంటోల్ పెటుట్ కునన్ సీత్ ఒక వయ్కికి భారయ్” అని చెపాప్డు.

4అయితే అబీమెలెకు ఆమె దగగ్రికి వెళళ్లేదు. కాబటిట్ అతడు “పభూ, ఇలాంటి నీతిగల జాతిని చంపివేసాత్ వా? 5 ‘ఈమె
నా చెలిల్’ అని నాతో అతడే చెపాప్డు కదా! ఆమె కూడా ‘అతడు నా అనన్’ అనన్ది కదా. నేను నా చేతులతో ఏ దోషమూ
చేయలేదు. నిజాయితీగానేఈ పని చేశాను” అనాన్డు.
6అందుకు దేవుడు అతనికి కలలో కనబడి “అవును, నువువ్ యథారథ్ హృదయంతోనే దీనిన్ చేశావని నాకు తెలుసు. నువువ్
నాకు విరోధంగా పాపం చేయకుండా నినున్ అడుడ్ కునాన్ను. అందుకే నేను నినున్ ఆమెను తాకడానికి అనుమతించ లేదు.
7కాబటిట్ ఆ వయ్కి భారయ్ను తిరిగి అతనికపప్గించు. ఎందుకంటే అతడు పవక. నువువ్ బతికేలా అతడు నీ కోసం పారిథ్సాత్ డు.
ఒకవేళ నువువ్ ఆమెను తిరిగి అతనికి అపప్గించకపోతే నువూవ్, నీకు చెందినవారూ తపప్క చనిపోతారు. ఈ సంగతి నువువ్
బాగా తెలుసుకో” అని చెపాప్డు.

8తెలల్వారకముందేఅబీమెలెకు లేచితనసేవకులందరినీ పిలిపించాడు. వారికిఈవిషయాలనీన్ తెలియజేశాడు. వారంతా
అదివినిఎంతోభయపడాడ్ రు. 9అబీమెలెకు అబాహాముకు కబురు పెటిట్ రపిప్ంచాడు. అతనితోఇలాఅనాన్డు “నువువ్మాకు
చేసినదేమిటి? నా నా నా రాజయ్ం నా ఇంత పెదద్ దోషం వచేచ్లా చేశావు. నేను నీకు చేసిన అపకారం ఏమిటి? నా పటల్
చేయకూడని పని చేశావు” అనాన్డు. 10అబీమెలెకు అబాహామును చూసి “నువువ్ ఇలా చేయడానికి గల కారణాలేమిటి?”
అని అడిగాడు.

11అబాహాము “ఇకక్డ దేవుని భయంబొతిత్గా లేదు కాబటిట్ నాభారయ్ కోసం ననున్ చంపుతారేమోఅనన్ భయంతోనే నేనిలా
చేసాను 12అదీకాకుండా ఆమె నాకు చెలిల్ అనే మాట కూడా నిజమే. ఆమె నా తండి కూతురు. తలిల్ కూతురు కాదు. అలా
నాకు భారయ్ అయింది. 13 దేవుడు నేను నా తండి ఇంటిని వదిలి వివిధ పదేశాలు పయాణాలు చేసేలా పిలిచినపుప్డు నేను
ఆమెతో ‘మనం వెళేళ్ పతి సథ్లం లోనూ ననున్ గూరిచ్ అతడు నా అనన్ అని చెపుప్. నా కోసం నువువ్ చేయగలిగిన ఉపకారం
ఇదే’అనిచెపాప్ను”అనాన్డు. 14అబీమెలెకు గొరెలనూ ఎదుద్ లనూదాసులనూదాసీలనూ రపిప్ంచి అబాహాముకు ఇచాచ్డు.
తరువాత అతనిభారయ్ అయినశారాను అతనికి అపప్గించేశాడు.

15 తరువాత అబీమెలెకు “చూడు, నా దేశం అంతా నీ ఎదుట ఉంది. నీకు ఎకక్డ ఇషట్ తే అకక్డ సిథ్ర నివాసం
ఏరప్రుచుకో” అని అబాహాముతో అనాన్డు. 16తరువాత అతడు శారాతో “చూడు, నీ అనన్కు నేను వెయియ్ వెండి నాణాలు
ఇచాచ్ను. నీవు నిరోద్ షివని నీతో ఉనన్వారందరి ఎదుట ఈడబుబ్ రుజువుగా ఉంటుంది. అందరి ఎదుటా నీకు నాయ్యం
జరిగింది” అనాన్డు. 17 అపుప్డు అబాహాము దేవుణిణ్ పారిథ్ంచాడు. దేవుడు అబీమెలెకునూ, అతని భారయ్నూ అతని
దాసీలనూసవ్సథ్పరిచాడు. వారుపిలల్లను కనగలిగారు. 18ఎందుకంటేదేవు నయెహోవాఅబాహాముభారయ్అయినశారాను
బటిట్ అబీమెలెకు ఇంటోల్ సీలందరినీపూరిగా గొడాళళ్నుగా చేశాడు.

21
1 యెహోవా తాను చెపిప్నటేట్ శారా కనికరం చూపించాడు. తాను చేసిన వాగాద్ నానిన్ శారా పటల్ దేవు న యెహోవా

నెరవేరాచ్డు. 2అబాహామువృదాధ్ పయ్ంలోశారాగరభ్ంధరించిఅతనికిఒకకొడుకును కనన్ది. అబాహాముతోదేవు నయెహోవా
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చెపిప్న సమయంలోనే ఇది జరిగింది. 3అబాహాము తన భారయ్ శారా దావ్రా తనకు పుటిట్న తన కొడుకిక్ ఇసాస్కు అనే పేరు
పెటాట్ డు. 4దేవుడు అబాహాముకు ఇచిచ్న ఆదేశాల పకారం తన కొడుకు ఇసాస్కుకు ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి చేశాడు.
5 ఇసాస్కు పుటిట్నపుప్డు అబాహాము వయసుస్ నూరేళ ళ్. 6అపుప్డు శారా “దేవుడు నాకు నవువ్ పుటిట్ంచాడు. నా సంగతి
తెలిసినవారంతా నాతో కలసి సంతోషిసాత్ రు” అనన్ది. 7 ఆమె ఇంకా “శారా తన పిలల్లకు పాలు ఇసుత్ ందని అబాహాముతో
ఎవరు చెపప్గలిగే వారు? అయినాముసలివాడయాయ్క నేను అతనికి ఒక కొడుకుని కని ఇచాచ్ను గదా” అనన్ది.
8 ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచిపెటాట్ డు. ఇసాస్కు పాలు మానిన రోజున అబాహాము గొపప్ విందు చేశాడు. 9 అపుప్డు
అబాహాముకు ఐగుపుజాతి నహాగరు దావ్రాపుటిట్న కొడుకు ఇసాస్కును ఎగతాళి చేయడం శారా చూసింది.
10ఆమెఅబాహాముతోఇలాఅంది. “ఈదాసీనీఈమెకొడుకునీవెళళ్గొటుట్ . ఎందుకంటేఈదాసీకొడుకునాకొడుకు ఇసాస్కుతో
కలసి వారసుడిగా ఉండటానికి వీలులేదు.” 11ఈ మాట వినన్ అబాహాము తన కొడుకు ఇషామ్యేలుని బటిట్ చాలా వేదన
చెందాడు.
12అయితే దేవుడు “ఈఅబాబ్యికోసం, నీదాసీ కోసం నువువ్బాధ పడవదుద్ . ఈవిషయంలోశారానీకు చెపిప్నటుట్ చెయియ్.
ఎందుకంటే ఇసాస్కు వలన కలిగే సంతానమే నీకు వారసులౌతారు. 13 అయినపప్టికీ ఈ దాసీ కొడుకు కూడా నీ సంతానం
గనక నేను అతణిణ్ కూడా ఒక జాతిగా చేసాత్ ను” అని అబాహాముతో చెపాప్డు.

హాగరును పంపి వేయడం
14 కనుక అబాహాము తెలల్వారకముందే లేచి రొటెట్ , నీళ ళ్ పోసిన తోలు తితిత్ సిదధ్ం చేసి వాటిని హాగరు భుజం పెటాట్ డు. ఆ
బాలుణిణ్ ఆమెకు అపప్గించి పంపివేశాడు. ఆమెవెళిళ్ బెయేరెష్బాఅడవికి చేరిఅకక్డ తిరుగుతూఉంది. 15ఆతోలు తితిత్లోని
నీళ ళ్ అయిపోయాకఆమెబాలుణిణ్ ఒకపొద కింద విడిచిపెటిట్ంది. 16“ఈపిలల్వాడిచావుచూడటంనావలల్ కాదు”అనుకుని
కొంత దూరం వెళిల్ వాడికి ఎదురుగా కూరుచ్ంది. అకక్డ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా *ఏడిచ్ంది.
17దేవుడు ఆ బాలుడిమొర వినాన్డు. అపుప్డు దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగరును పిలిచాడు. “హాగరూ, నీకు వచిచ్న
కషట్ం ఏమిటి? భయపడవదుద్ . ఆబాలుడు ఉనన్చోటనే దేవుడు అతనిమొర వినాన్డు. 18నువువ్ లేచి ఆబాలుణిణ్ కి లేపు.
అతనికి రయ్ం చెపుప్. ఎందుకంటే నేను అతణిణ్ ఒక గొపప్ జాతిగా వృదిద్ చేయబోతునాన్ను” అని ఆమెకు చెపాప్డు.
19అపుప్డు దేవుడు ఆమె కళ ళ్ తెరుచుకోనేలాచేశాడు. ఆమెఎదురుగాఉనన్ ఒక నీళళ్ఊటను చూసింది. ఆమెవెళిళ్తోలు
తితిత్ని నీళళ్తో నింపి ఆబాలుడికితాగించింది. 20దేవుడు ఆ అబాబ్యికితోడుగాఉనాన్డు. అతడు పెరిగి పెదద్వాడయాయ్డు.
ఆ అడవిలోనే నివసించి విలువిదయ్లో పవీణుడయాయ్డు. 21 అతడు పారాను అటవీ పాంతంలో ఉనన్పుప్డు అతని తలిల్
ఐగుపు దేశం నుండి ఒక అమామ్యిని తెచిచ్ అతనికి పెళిళ్ చేసింది.
22ఆరోజులోల్ అబీమెలెకూ,అతని నాయ్ధిపతి ఫీకోలూ కలసి వచిచ్ అబాహాముతోమాటాల్ డారు. “నువువ్ చేసే పనులనిన్టిలో
దేవుడు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు. 23 నువువ్ ననున్, నా కొడుకుని, నా మనుమళళ్ను మోసం చేయనని దేవుని పేరిట నాకు
వాగాద్ నం చెయియ్. నేను నీకు చూపిన అదే నిబంధన విశవ్సనీయతను నా పటాల్ , నువువ్ పరదేశిగా ఉనన్ ఈ దేశం పటాల్
చూపించు” అనాన్డు. 24అందుకు అబాహాము “నేను వాగాద్ నం చేసాత్ ను” అనాన్డు.
25 అబీమెలెకు దాసులు దౌరజ్నయ్ంగా సావ్ధీనం చేసుకునన్ అబాహాముకు చెందిన నీటి బావిని గూరిచ్ అబాహాము తన
అసంతృపిత్ని వయ్కం చేశాడు. దానికి అబీమెలెకు “ఈ పని ఎవరు చేశారో నాకు తెలియదు. 26 నువువ్ కూడా దీని విషయం
నాకేమీ చెపప్లేదు. నాకీ సంగతి ఈ రోజే తెలిసింది” అనాన్డు. 27 అబాహాము గొరెలనూ ఎడల్నూ తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకు
ఇచాచ్డు. వాళిళ్దద్రూ ఈ విధంగా ఒక నిబంధన చేసుకునాన్రు.
28తరువాత అబాహాము తన గొరెల మందలో నుంచి ఏడు ఆడ గొరెలను తీసి వేరుగా ఉంచాడు. 29అది చూసి అబీమెలెకు
అబాహాముతో “నువువ్ ఏడు ఆడ గొరెలను వేరుగా తీసి ఉంచావు. దాని అంతరారధ్ం ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 30దానికి
అబాహాము “ఈబావిని నేనే తవివ్ంచాననడానికి సాకష్ ంగాఈ ఏడు ఆడ గొరెలను నువువ్ తీసుకోవాలి” అనాన్డు.
31అలావాళిళ్దద్రూఅకక్డఒకనిబంధనచేసుకునాన్రుకాబటిట్ ఆసథ్లానికి “†బెయేరెష్బా”అనేపేరువచిచ్ంది. 32బెయేరెష్బాలో
వాళ ళ్అలాఒకనిబంధనచేసుకునన్ తరువాతఅబీమెలెకు లేచితన నాయ్ధిపతిఫీకోలుతో కలసిఫిలిషీయులదేశానికితిరిగి
వెళాళ్డు.
33 అబాహాము బెయేరెష్బాలో ఒక తమరిసక్ చెటుట్ నాటాడు. అకక్డ శాశవ్త దేవు న యెహోవా పేరట పారథ్న చేశాడు.
34అబాహాము ఫిలిషీయుల దేశంలోచాలారోజులు పరదేశిగా ఉనాన్డు.

22
దేవుడు అబాహామును పరీ ంచాడు

1ఈ సంగతులనీన్ జరిగిన తరువాత దేవుడు అబాహామును పరీ ంచాడు. ఆయన “అబాహామూ” అని పిలిచినపుప్డు
అతడు “చితత్ం పభూ” అనాన్డు. 2అపుప్డు ఆయన అబాహాముతో “నువువ్ పేమించే నీ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు ఇసాస్కును
తీసుకునిమోరియా దేశానికి వెళ ళ్. అకక్డ నేను చెపప్బోయే ఒక పరవ్తం మీద అతణిణ్ దహనబలిగా అరిప్ంచు” అనాన్డు.
3 కనుక అబాహాము తెలల్వారగానే లేచి తన గాడిదకు జీను కటిట్ సిదధ్ం చేసి, దహనబలి కోసం కటెట్లు కొటిట్ , తన కొడుకు
ఇసాస్కుతో పాటు ఇదద్రు పనివాళళ్నూ వెంటబెటుట్ కుని దేవుడు తనకు చెపిప్న పాంతానికి పయాణమయాయ్డు.

* 21:16 21:16 లేక ఆ పిలల్వాడు ఏడాచ్డు. † 21:31 21:31 ఒపప్ందం బావి, లేక 7బావులు.
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4మూడవ రోజు అబాహాము తలెతిత్ దూరంగా ఉనన్ ఆ సథ్లానిన్ చూశాడు. 5 తన పనివాళళ్తో “మీరు గాడిదతో ఇకక్డే
ఉండండి. నేనూ అబాబ్యీఅకక్డికి వెళిల్ దేవుణిణ్ ఆరాధించి తిరిగిమీ దగగ్రికి వసాత్ ం” అని చెపాప్డు.
6అపుప్డు అబాహాము దహనబలి కోసం తెచిచ్న కటెట్లు తీసుకుని తన కొడుకు ఇసాస్కు తల పెటాట్ డు. తన చేతిలో నిపుప్,
కతిత్ పటుట్ కునాన్డు. ఇక వాళిళ్దద్రూ కలసి కొండ కి ఎకుక్తునాన్రు.
7 ఇసాస్కు తన తండి అబాహామును “నానాన్” అని పిలిచాడు. దానికి అబాహాము “ఏం నాయనా” అనాన్డు. అపుప్డతడు
“చూడండి, మన దగగ్ర నిపూప్ కటెట్లూ ఉనాన్యి గానీ దహనబలికి గొరె పిలల్ ఏది?” అని అడిగాడు. 8దానికి అబాహాము
“కొడుకా, దహనబలికి గొరెపిలల్ను దేవుడే దయచేసాత్ డు” అనాన్డు.
9 దేవుడు అబాహాముకు చెపిప్న సథ్లానికి వారు చేరుకునాన్రు. అకక్డ అబాహాము ఒక బలిపీఠం నిరిమ్ంచి దాని కటెట్లు
పేరాచ్డు. ఇసాస్కునుతాళళ్తో బంధించాడు. ఆబలిపీఠం పేరిచ్న కటెట్ల అతణిణ్ పడుకోబెటాట్ డు. 10తరువాతఅబాహాము
తన కుమారుణిణ్ వధించడానికి చెయియ్చాపి కతిత్ పటుట్ కునాన్డు.
11 అపుప్డు ఆకాశం నుండి యెహోవా దూత “అబాహామూ, అబాహామూ” అని పిలిచాడు. దానికతడు “చితత్ం పభూ”
అనాన్డు. 12అపుప్డు ఆయన “ఆబాలుని చెయియ్ వేయకు. అతనికి ఏహానీతలపెటట్వదుద్ . నీకునన్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకుని
నాకివవ్డానికి వెనుకంజ వేయలేదు. అది చూశాక నీకు దేవునిపటల్ భయభకులు ఉనాన్యనినాకు తెలిసింది” అనాన్డు.
13 అపుప్డు అబాహాము తలెతిత్ చూశాడు. ఆశచ్రయ్ం కలిగించేలా అకక్డ ఉనన్ ఒక పొదలో కొముమ్లు చికుక్కుని ఉనన్
ఒక పొటేట్లు అతనికి కనిపించింది. అబాహాము వెళిళ్ ఆ పోటేట్లుని పటుట్ కుని తన కొడుకిక్ బదులుగా దానిన్ దహనబలిగా
అరిప్ంచాడు. 14 అబాహాము ఆ చోటును “*యెహోవా యీరే” అని పిలిచాడు. కాబటిట్ “యెహోవా తన పరవ్తం న
దయచేసాత్ డు” అనేమాటఈనాటి వరకూ నిలిచివాడుకలో ఉంది.
15యెహోవా దూత రెండవసారి ఆకాశం నుండి అబాహామును పిలిచి ఇలా అనాన్డు 16 “నువువ్ నీ ఒకక్గానొకక్ కొడుకుని
ఇవవ్డానికి వెనుకంజ వేయకుండా ఇదంతా చేశావు. అందుకే పమాణం చేసుత్ నాన్ను. 17 నేను నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ
వారసులను ఆకాశంలో ఉండే నకష్తాల వలే, సముద తీరంలో ఉండే ఇసుక రేణువులవలే అతయ్ధికంగా విసత్రించేలా చేసాత్ ను.
నీవారసులు తమ శతువుల భూములను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
18 నువువ్ నా మాట వినాన్వు కనుక నీ సంతానం వలల్ భూమి న ఉనన్ జాతులనిన్టినీ ఆశీరవ్దిసాత్ ను.” 19 తరువాత
అబాహాముతనపనివాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్డు. వాళళ్ంతాకలసిబెయేరెష్బాకు వెళాళ్రు. అబాహాముబెయేరెష్బాలోనివసించాడు.

నాహోరు సంతతి
20ఆ సంగతులనీన్ జరిగిన తరువాత తన సోదరు న నాహోరుకు మిలాక్ దావ్రా పిలల్లు కలిగారు అనే వార అబాహాముకు
చేరింది. 21ఆ పిలల్లు ఎవరంటే, పెదద్ కొడుకు ఊజు,అతడితముమ్డు బూజు,అరాము తండి కెమూయేలు, 22 కెసెదు,హజో,
పిలాద్ షు, జిదాల్ పు, బెతూయేలు. ఈ బెతూయేలు రిబాక్కు తండి.
23అబాహాముసోదరు ననాహోరుకు ఆ ఎనిమిదిమందీమిలాక్దావ్రా కలిగారు. 24అతనిఉంపుడుకతెత్ రెయూమాదావ్రా
అతనికి తెబహ , గహము, తహషు,మయకాపుటాట్ రు.

23
శారామరణం, సమాధి

1శారానూటఇర ఏడు సంవతస్రాలు జీవించింది. 2 కనాను దేశంలోహెబోనుఅనిపిలిచే కిరియత్ఆరాబ్అనేపాంతంలో
ఆమెమరణించింది. అపుప్డు అబాహాము శారా కోసం దుఃఖించడానికి, విలపించడానికీ వచాచ్డు.
3తరువాత అబాహాము చనిపోయిన తన భారయ్ దగగ్రనుండి లేచి హేతు వారసులతో ఇలామాటాల్ డాడు, 4 “నేను మీ మధయ్
ఒక పరదేశిగానూ పరాయి వాడిగానూ ఉనాన్ను. చనిపోయిన నా భారయ్ నా కళెళ్దుట ఉంది. చనిపోయిన నా వాళళ్ను
పాతిపెటట్డానికి నాకు ఒక సమ్శాన భూమినిసొంతానికి ఇవవ్ండి” అనాన్డు.
5దానికి హేతు వారసులు ఇలా అనాన్రు “అయాయ్, మేము చెపేప్ది వినండి. నువువ్మామధయ్ ఒక మహారాజులా ఉనాన్వు.
6మాశమ్శాన భూములోల్ అతి శేషఠ్ న దాంటోల్ చనిపోయిననీవాళళ్ను పాతి పెటుట్ . చనిపోయిననీభారయ్ను పాతి పెటట్డానికి
మాలో ఎవరూ తమ భూమిని నీకివవ్డానికి నిరాకరించరు.”
7అపుప్డు అబాహాము లేచి ఆ దేశ పజ నహేతు వారసులముందు సాగిల పడాడ్ డు. 8 “చనిపోయిననాభారయ్ను పాతిపెటేట్
విషయంలోమీరు నాతో ఏకీభవిసేత్ నామాట వినండి. సోహరు కొడు న ఎఫోనుతోనా తరపునమాటాల్ డండి. 9అతనిపొలం
చివరన ఉనన్ మకేప్లా గుహను నాకు ఇమమ్ని అతనితోమనవి చేయండి. అదినాసొంత సమ్శానంగాఉండటానికిదానిన్పూరి
వెలకు నాకు అమమ్మని చెపప్ండి” అనాన్డు.

10 ఆ ఎఫోను హేతు సంతతివారి మధయ్లోనే కూరుచ్ని ఉనాన్డు. హితీత్యు న ఎఫోను ఆ పటట్ణ దావ్రం లో పవేశించే
వారందరి ముందు హేతు సంతతివారు వింటుండగా అబాహాముకు ఇలా చెపాప్డు. 11 “అయాయ్, అలా కాదు. నేను చెపేప్ది
వినండి. ఆ పొలానీన్ దానిలో ఉనన్ గుహను కూడా మీకిసుత్ నాన్ను. నా పజలందరి సమకష్ంలోనే దానిన్ మీకిసుత్ నాన్ను.
చనిపోయినమీభారయ్ను పాతిపెటట్డానికి మీకిసుత్ నాన్ను.”
12 అపుప్డు అబాహాము ఆ దేశపు పజల ముందు సాగిల పడాడ్ డు. 13 “నీ కిషట్ తే నా మనవి విను. ఆ పొలానికి వెల
చెలిల్సాత్ ను. నా దగగ్ర వెల పుచుచ్కో. అపుప్డు నాభారయ్ను అకక్డ పాతిపెడతాను” అని అందరికీ వినపడేలా చెపాప్డు.

* 22:14 22:14 అంటేయెహోవాచూసుకుంటాడు.
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14దానికి ఎఫోను ఇలా జవాబిచాచ్డు. 15 “అయాయ్, విను. ఆ భూమి వెలగా నాలుగు వందల షెకెలల్ వెండి చెలిల్సేత్ చాలు. ఆ
మాతంమొతత్ం నీకూ నాకూ ఎంత? చనిపోయిన నీభారయ్ను పాతిపెటుట్ కో” అనాన్డు. 16అబాహాము ఎఫోను చెపిప్నమాట
వినాన్డు. హేతు కుమారులకు వినబడేలా ఎఫోను చెపిప్న వెలను అంటే వరకుల తూకం పకారం *నాలుగు వందల షెకెలల్
వెండిని అబాహాము తూచి అతనికి ఇచాచ్డు.
17ఆ విధంగా మమే పకక్నే ఉనన్ మకేప్లా లోని ఎఫోను పొలం, దాంటోల్ ఉనన్ గుహ, ఆ పొలంలోనూ దాని సరిహదుద్ లోల్ నూ
ఉనన్ చెటల్తో సహా 18 ఆ ఊరి దావ్రంలో పవేశించే వారందరి ముందు హేతు వారసుల సమకష్ంలో అబాహాముకు సావ్ధీనం
అయింది.
19ఆతరువాతఅబాహాము కనాను దేశంలోహెబోను అని పిలిచేమమేపకక్నే ఉనన్మకేప్లాపొలంలోని గుహలోతనభారయ్
శారాను పాతిపెటాట్ డు. 20ఆ విధంగా ఆ పొలానీన్, దాంటోల్ ఉనన్ గుహనీ శమ్శానం కోసం అబాహాముకు హేతు సంతతి వారు
ఇవవ్డం వలల్ అవి అతనిసొంతం అయాయ్యి.

24
ఇసాస్కు రిబాక్ల కళాయ్ణం

1 అబాహాము బాగా వయసుస్ మళిళ్ వృదుద్ డయాయ్డు. యెహోవా అనిన్ విషయాలోల్ అబాహామును ఆశీరవ్దించాడు.
2అపుప్డు అబాహాము తన ఆసిత్ వయ్వహారాలనూ ఇంటి విషయాలనూ నిరవ్హించే పెదద్ దాసుడిని పిలిచాడు. “*నీ చెయియ్
నా తొడ కింద ఉంచు. 3 నేను నివాసముంటునన్ ఈ కనాను వాసుల కూతుళళ్లో ఒక అమామ్యిని ఇచిచ్ నా కొడుకిక్ పెళిళ్
చేయకుండా 4నాసవ్దేశంలోఉనన్నాబంధువులదగగ్రికివెళ ళ్. అకక్డనుండినాకొడుకు ఇసాస్కుకుభారయ్నుతీసుకురావాలి.
ఇలా చేసాత్ నని నీతో ‘భూమీ ఆకాశాలకు దేవు నయెహోవాతోడు’ అని పమాణం చేయిసాత్ ను” అని అతనితో అనాన్డు.
5దానికి ఆ దాసుడు “ఒకవేళ ఆమె నాతో కలసి ఈ దేశం రావడానికి ఇషట్పడక పొతే నీ కొడుకునే నీ సవ్దేశానికి తీసుకుని
వెళాళ్లా?” అని పశిన్ంచాడు. 6 అపుప్డు అబాహాము “ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ నా కొడుకుని నువువ్ అకక్డికి తీసుకు
వెళళ్కూడదు. 7 నా తండి ఇంటి నుండీ, నా †బంధువుల దేశం నుండీ ననున్ తీసుకు వచిచ్ ‘నీ సంతానానికి ఈ దేశానిన్
ఇసాత్ ను’ అని పరలోకపు దేవు నయెహోవానాకు పమాణం చేశాడు. ఆ దేవుడే తన దూతను నీకు ముందుగా పంపుతాడు.
అకక్డనుండి నువువ్ నా కొడుకిక్ భారయ్ను తీసుకుని వసాత్ వు.
8అయితే ఒకవేళ నీ వెంట రావడానికి ఆమె ఇషట్పడక పొతేనాకు చేసిన పమాణం నుండి విడుదల పొందుతావు. అంతేకానీ
నా కొడుకుని మాతం నువువ్ అకక్డికి తీసుకు వెళళ్కూడదు” అని చెపాప్డు. 9కాబటిట్ ఆ దాసుడు తన యజమాని అయిన
అబాహాము తొడ కింద తన చెయియ్ పెటిట్ ఈ విషయం పమాణం చేశాడు.
10ఆదాసుడు తనయజమానికిచెందిన పది ఒంటెలను తీసుకుని పయాణమయాయ్డు. అలాగేతనయజమానిదగగ్ర నుండి
అనేక రకా న వసుత్ వులను బహ మానాలుగాతీసుకు వెళాళ్డు. అతడు పయాణ వెళిళ్ ‡ఆరాం నహరాయిముపాంతంలో
ఉనన్నాహోరు పటట్ణం చేరాడు. 11అతడు ఆ పటట్ణం బయటేఉనన్ ఒక నీటిబావి దగగ్ర తన ఒంటెలనుమోకరింప చేశాడు.
అపప్టికి సాయంతం అయింది. ఊరి సీలు నీళ ళ్ తోడుకోడానికి వచేచ్ సమయమది.
12అపుప్డు అతడు ఇలా పారిథ్ంచాడు. “నాయజమాని అయిన అబాహాము దేవుడి నయెహోవా, నాయజమాని అయిన
అబాహాముపటల్ నీ నిబంధన విశావ్సయ్త చూపి ఈ రోజునాకు కారయ్ం సఫలం చెయియ్. 13 ఇదిగో చూడు, నేను ఈ నీళళ్ బావి
దగగ్ర నిలబడాడ్ ను. ఈఊళోళ్వాళళ్ పిలల్లు నీళ ళ్తోడుకోవడం కోసం వసుత్ నాన్రు. 14ఇదిఈవిధంగాజరగనియియ్. ‘నీ కుండ
కొంచెం వంచి నేను తాగడానికి కాసినిన్ నీళ ళ్ పొయియ్’అని నేను అంటే ‘తాగండి,మీఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్ పెడతాను’అని
ఏ అమామ్యి అంటుందో ఆ అమామ్యే నీ సేవకుడు ఇసాస్కు కోసం నువువ్ ఏరాప్టు చేసిన అమామ్యి అయి ఉండాలి. ఈ
విధంగా నువువ్ నాయజమాని పటల్ నిబంధన విశావ్సయ్త చూపించావని తెలుసుకుంటాను” అనాన్డు.
15అతడు ఈమాటలు ముగించక ముందే రిబాక్ కుండ భుజం పెటుట్ కుని అకక్డికి వచిచ్ంది. ఆమె బెతూయేలు కూతురు.
ఈ బెతూయేలు అబాహాము సోదరు న నాహోరుకూ అతని భారయ్ అయినమిలాక్కూ పుటిట్న కుమారుడు. 16ఆ అమామ్యి
చాలాఅందకతెత్, కనయ్. పురుష సప్రశ్ ఎరగనిది. ఆమె ఆబావిలోకి దిగి కుండతో నీళ ళ్ నింపుకుని కి వచిచ్ంది.
17అపుప్డు ఆ సేవకుడు ఆమెను కలుసుకోడానికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్డు. “దయచేసినీ కుండలోనీళ ళ్తాగడానికినాకు
పోసాత్ వా?” అనిఆమెను అడిగాడు. 18దానికామె “అయాయ్,తాగండి”అంటూచపుప్న కుండ చేతిమీదికి దించుకుని అతడు
తాగడానికి నీళ ళ్ ఇచిచ్ంది.
19 ఆమె అతనికి తాగడానికి నీళ ళ్ ఇచిచ్న తరవాత “మీ ఒంటెలు తాగేందుకు కూడా నీళ ళ్ తోడి పోసాత్ ను” అని చెపిప్
20 తవ్రగా అకక్డి తొటిట్లో కుండెడు నీళ ళ్ కుమమ్రించి తిరిగి నీళ ళ్ తోడటానికి బావి దగగ్రికి పరుగు తీసింది. అతని
ఒంటెలనిన్టికీ నీళ ళ్ తోడిపోసింది.
21 ఆ వయ్కి తన పయాణానిన్ యెహోవా సఫలం చేశాడో లేదో తెలుసుకోడానికి ఆమెను మౌనంగా గమనిసూత్ నే ఉనాన్డు
22 ఒంటెలు నీళ ళ్ తాగడం అయాయ్క అతడు అరతులం బరువునన్ ఒక బంగారపు ముకుక్పుడకను, ఆమె చేతులకు పది
తులాల బరువునన్ రెండు బంగారు కడియాలను బయటకు తీశాడు. 23 ఆమెను “నువువ్ ఎవరి అమామ్యివి? మీ నానన్
గారింటోల్ మేము ఈ రాతి ఉండటానికి సథ్లం దొరుకుతుందా? దయచేసినాకు చెపుప్” అని అడిగాడు.
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24దానికి ఆమె “నేను నాహోరుకూమిలాక్కూ కొడు న బెతూయేలు కూతురిన్”అంది. 25ఇంకా ఆమె “మాదగగ్ర చాలా గడీడ్ ,
మేతాఉనాన్యి. రాతి ఉండటానికి సథ్లం కూడా ఉంది” అంది.
26 ఆ వయ్కి తల వంచి యెహోవాను ఇలా ఆరాధించాడు. 27 “అబాహాము అనే నా యజమాని దేవు న యెహోవాకు సుత్ తి
కలుగు గాక! ఆయననాయజమానికితననిబంధన విశావ్సయ్తనూ,తనవిశవ్సనీయతనూచూపడంమానలేదు. ననన్యితే
ఆయన సరిగాగ్ నాయజమాని బంధువుల ఇంటికే నడిపించాడు” అనాన్డు.
28అపుప్డుఆఅమామ్యిఇంటికిపరుగెతుత్ కుంటూవెళిళ్అకక్డఅందరికీజరిగినవిషయమంతాచెపిప్ంది. 29ఈరిబాక్కు ఒక
సోదరుడునాన్డు. అతని పేరు లాబాను. అతడు తన సోదరి చేతులకునన్ కడియాలూముకుక్కు ఉనన్ పుడకనూ చూశాడు.
అలాగే “ఆ వయ్కి నాతొ ఇలా చెపాప్డు” అంటూ తన సోదరి చెపిప్న మాటలూ వినాన్డు. 30 అపుప్డు లాబాను బయట ఆ
బావి దగగ్రే ఉనన్ ఆ వయ్కి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు. అపుప్డతను తన ఒంటెల పకక్నే నిలబడి ఉనాన్డు.
31అతణిణ్ చూసి లాబాను ఇలా అనాన్డు. “యెహోవాఆశీరవ్దించిన వాడా. లోపలికి రండి. మీరు బయటే ఎందుకునాన్రు?
నేను ఇంటినీ, మీ ఒంటెలకు సథ్లానీన్ సిదధ్ం చేశాను” అనాన్డు. 32 ఆ వయ్కి తన ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఆ ఒంటెల
జీను ఊడదీసి వాటికి గడీడ్ మేతా పెటాట్ డు. అబాహాము సేవకునికీ అతనితో కూడా వచిచ్న వారికీ కాళ ళ్ కడుకోక్డానికి నీళ ళ్
ఇచాచ్డు.
33భోజనం చేయమని అతని ముందు ఆహారం పెటాట్ రు. కానీ అతడు “నేను చెపాప్లిస్న విషయం ఒకటుంది. అది చెపేప్
వరకూ నేను భోజనం చేయను” అనాన్డు. అందుకు “చెపప్ండి” అనాన్డు. 34 అపుప్డు అతడు ఇలా చెపాప్డు. “నేను
అబాహాము దాసుణిణ్ . 35యెహోవా నా యజమానిని ఎంతో ఆశీరవ్దించాడు. అతడు చాలా గొపప్వాడయాయ్డు. ఆయన
అతనికి ఎనోన్ గొరెలనూ, పశువులనూ, వెండీ బంగారాలనూ,దాసులనీ,దాసీలనూ అనుగహించాడు.
36నా యజమాని భారయ్ శారా. ఆమె వృదుధ్ రాలు అయాయ్క నా యజమానికి ఒక కొడుకుని కని ఇచిచ్ంది. నా యజమాని
తనకునన్ ఆసిత్నంతా తన కొడుకేక్ ఇచాచ్డు. 37నాయజమానినాతో ఇలా చెపాప్డు, ‘నేను పసుత్ తం నివసిసుత్ నన్ ఈ కనాను
దేశపుఅమామ్యిలోల్ ఎవరీన్ నా కొడుకిక్ ఇచిచ్ పెళిళ్ చేయవదుద్ . 38నువువ్నాతండి ఇంటికీ,నారక సంబధికుల దగగ్రకూ వెళిళ్
అకక్డ నుండి నా కొడుకు కోసం ఒక అమామ్యినిభారయ్గా తీసుకు రావాలి’ అంటూ నాతో పమాణం చేయించుకునాన్డు.
39 దానికి నేను ‘ఒకవేళ ఆ అమామ్యి నాతో రాకపోతే?’ అని నా యజమానిని అడిగాను. 40 అతడు ‘నేను యెహోవా
సనిన్ధిలో నివసిసుత్ నాన్ను. ఆయనే నీతో తన దూతను పంపి నీ పయాణానిన్ సఫలం చేసాత్ డు. కాబటిట్ నువువ్ నా కొడుకిక్
నా బంధువుల నుండి నా తండి వారసులనుండి భారయ్గా ఉండేందుకు ఒక అమామ్యిని తీసుకు వసాత్ వు. 41అయితే నువువ్
నా రక సంబధికుల దగగ్రికి వెళాళ్క వాళళ్ అమామ్యిని నీతో పంపడానికి వాళ ళ్ ఇషట్పడక పోతే ఈ పమాణం నుండి నువువ్
విముకుడివి అవుతావు’ అనాన్డు.
42నేను ఈ రోజు ఆబావి దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఇలాపారిథ్ంచాను. ‘నాయజమాని అబాహాము దేవుడ నయెహోవా,నాఈ
పయాణానిన్ విజయవంతం చేసేత్ 43 నేను ఈ నీళళ్ బావి దగగ్ర ఉనన్పుప్డు నీళ ళ్ తోడుకోడానికి వచిచ్న అమామ్యితో నేను,
“దయచేసి నీ కుండలో నీళ ళ్ కాసినిన్ నాకు తాగడానికి ఇవువ్” అని అడిగితే 44 “మీరు తాగండి,మీఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్
తోడిపోసాత్ ను”అనిఏఅమామ్యిచెపుందోఆఅమామ్యేనాయజమానికొడుకిక్ నువువ్ నియమించినభారయ్అయిఉంటుంది
అని నేనుయెహోవాదగగ్ర మనవి చేసుకునాన్ను.’
45నేను నా హృదయంలో అలా అనుకునాన్నో లేదో రిబాక్ తన భుజం మీద కుండ పెటుట్ కుని బావి దగగ్రికి వచిచ్ ఆ బావి లోకి
దిగి నీళ ళ్ తోడుకుని వచిచ్ంది. అపుప్డు నేను నాకు తాగడానికి నీళ ళ్ ఇమమ్ని ఆమెను అడిగాను. 46ఆమె వెంటనే కుండ
దించి ‘తాగండి,మీఒంటెలకు కూడానీళ ళ్ పెడతాను’అంది. నేను ఆనీళ ళ్తాగాను. ఆమెఒంటెలకు కూడానీళ ళ్ పెటిట్ంది.
47 అపుప్డు నేను ‘నువువ్ ఎవరి అమామ్యివి?’ అని అడిగాను. ఆమె ‘నేను మిలాక్ నాహోరుల కొడుకు బెతూయేలు
కూతురుని’ అని చెపిప్నపుప్డు నేను ఆమెకు ముకుక్కు పుడకా చేతులకు కడియాలూ పెటాట్ ను. 48నాయజమాని బంధువు
కూతురేన్ అతని కొడుకిక్ భారయ్గా తీసుకు వెళళ్డానికి ననున్ స న మారగ్ంలో నడిపించిన యెహోవాను నా తలవంచి
ఆరాధించాను. నాయజమాని దేవు నయెహోవాకు సుత్ తులు చెలిల్ంచాను.
49కాబటిట్ ఇపుప్డునాయజమానిపటల్ మీరు దయనూనమమ్కానీన్ చూపించ దలుచ్కుంటే ఆవిషయంనాకు చెపప్ండి. మీకిషట్ం
లేకపోతే అ నా చెపప్ండి. అపుప్డు నేనెటు వెళాళ్లో అటు వెళాత్ ను” అనాన్డు.
50 అపుప్డు లాబానూ, బెతూయేలూ ఇలా జవాబిచాచ్రు. “ఈ విషయం యెహోవా నుండి కలిగింది. ఇది మంచో, చెడో
మేమేమి చెపప్గలం? 51 చూడు, రిబాక్ ఇకక్డే నీ ఎదుటే ఉంది. ఆమెను తీసుకు వెళ ళ్. యెహోవామాట పకారం ఆమె
నీయజమాని కొడుకిక్ భారయ్ అవుతుంది గాక!”
52 అబాహాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. 53 తరువాత ఆ సేవకుడు
వెండీ బంగారు నగలనూ, వసాలనూ బయటికి తీసి రిబాక్కు ఇచాచ్డు. అలాగే అతడు ఆమె తలిల్కీ, సోదరుడికీ విలు న
కానుకలిచాచ్డు.
54అపుప్డుఅతడూఅతనితోవచిచ్నవాళ ళ్భోజనపానాదులుచేశారు. ఆరాతిఅకక్డే గడిపారు. ఉదయానేన్లేచిఅతడు
“నాయజమాని దగగ్రికి ననున్ పంపించండి” అని అడిగాడు. 55ఆమెసోదరుడూ, ఆమెతలీల్ “మాఅమామ్యిని కనీసం పది
రోజులనాన్మా దగగ్ర ఉండనీయి. తరువాత ఆమెను తీసుకు వెళళ్వచుచ్” అనాన్రు.
56 కానీ అతడు “యెహోవా నా పయాణానిన్ సఫలం చేసాడు. కాబటిట్ దయచేసి ననున్ ఆపవదుద్ . నా యజమాని దగగ్రికి
ననున్ పంపించండి” అనాన్డు. 57అపుప్డు వాళ ళ్ అమామ్యిని పిలిచి తను ఏమంటుందో తెలుసుకుందాం 58అని రిబాక్ను
పిలిచారు. “ఈ వయ్కి తో నువువ్ వెళాత్ వా?” అని అడిగారు. దానికామె “వెళాత్ ను” అంది.
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59 కాబటిట్ వాళ ళ్ తమ సోదరి అయిన రిబాక్ను మరో దాసీని తోడుగా ఇచిచ్ అబాహాము సేవకుడూ, అతనితో వచిచ్న
మనుషులతో పంపించారు.
60అపుప్డు వాళ ళ్ రిబాక్తో “మాసోదరీ, నువువ్ లకష్లాదిమందికి తలిల్వి కావాలి.
నీ సంతానం తమను దేవ్షించే వారి గుమామ్లను ఆకమించుకుంటారు గాక!” అంటూ ఆమెను దీవించారు.
61 రిబాక్, ఆమె సేవకురాళ ళ్ ఒంటెలెకిక్ ఆ వయ్కి వెంట వెళాల్ రు. ఆ విధంగా అబాహాము సేవకుడు రిబాక్ను తీసుకుని తన
దారిన వెళాళ్డు.
62ఇసాస్కు కనాను ద ణ దేశంలో నివాసమునాన్డు. ఆ సమయంలో అతడు బెయేర్ లహాయిరోయినుండి వసూత్ ఉనాన్డు.
63ఆసాయంతం ఇసాస్కు ధాయ్నం చేయడానికి దానంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ అతడు తలెతిత్ చూసినపుప్డు ఒంటెలు వసూత్
ఉనాన్యి. 64 రిబాక్ కూడా ఇసాస్కును చూసింది. వెంటనే ఒంటె నుండి దిగింది. 65 “మనలను కలుసుకోడానికి దానం
నుండి వసుత్ నన్ఆ వయ్కి ఎవరు?” అని అబాహాము సేవకుణిణ్ అడిగింది. దానికతడు “ఆయన నా యజమాని” అనాన్డు.
వెంటనే ఆమెముసుగు వేసుకుంది.
66అపుప్డు ఆదాసుడు జరిగినదంతా ఇసాస్కుకు వివరించి చెపాప్డు. 67అపుప్డు ఇసాస్కు తన తలిల్ అయినశారా గుడారం
లోకి ఆమెను తీసుకు వెళాళ్డు. అలాఅతడు రిబాక్ను తనభారయ్గా సీవ్కరించాడు. అతడు ఆమెను పేమించాడు. అపుప్డు
ఇసాస్కు తన తలిల్ మరణం విషయ ఆదరణపొందాడు.

25
అబాహాము ఇతర సంతతి
1దిన 1:32-33

1 అబాహాము మళీళ్ ఇంకో సీని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమె పేరు కెతూరా. 2 ఆమె దావ్రా అతనికి జిమాను, యొ ను,
మెదాను,మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహ అనేవాళ ళ్ పుటాట్ రు. 3యొ ను షేబ, దెదానులకు జనమ్నిచాచ్డు. అషూష్ రీయులు,
లెతూషీయులు, లెయుమీయులు అనే జాతులు ఈ దెదాను సంతానమే. 4మిదాయ్ను కొడుకులు ఎవరంటే ఏయిఫా, ఏఫెరు,
హనోకు, అబీదా, ఎలాద్ యాఅనేవాళ ళ్.

5 వీళళ్ందరూ కెతురా సంతానం. అబాహాము తన సంపదనంతా ఇసాస్కుకు ఇచేచ్శాడు. 6 అబాహాము తాను బతికి
ఉండగానే తన ఉంపుడుగతెత్ల కొడుకులకు కానుకలిచిచ్ తన కొడుకు ఇసాస్కు దగగ్ర నుండి వారిని తూరుప్ పాంతాలకు పంపి
వేశాడు.

అబాహాముమరణం, సమాధి
7అబాహాముమొతత్ం నూటడె ఐదుసంవతస్రాలుజీవించాడు. 8అబాహాముసుదీరఘ్కాలంజీవించినిండువృదాధ్ పయ్ంలో

సంపూరణ్ జీవితం గడిపి చనిపోయితన పితరులను చేరుకునాన్డు.
9 అతని కొడుకులు ఇసాస్కూ, ఇషామ్యేలూ కలసి మమే ఎదురుగా ఉనన్ మకేప్లా గుహలో అతణిణ్ పాతి పెటాట్ రు. అది

హితీత్యు న సోహరు కుమారుడు ఎఫోనుకు చెందిన పొలంలో ఉంది. 10 అబాహాము హేతు వారసుల దగగ్ర కొనన్ ఈ
పొలంలోనేఅబాహామునూఅతనిభారయ్శారానూపాతిపెటాట్ రు. 11అబాహాముచనిపోయినతరువాతదేవుడుఅతనికొడుకు
ఇసాస్కును ఆశీరవ్దించాడు. ఆ సమయంలో ఇసాస్కు బెయేర్ లహాయిరోయిదగగ్ర నివాసమునాన్డు.

ఇషామ్యేలు వంశావళి
12ఐగుపీత్యురాలూ శారాదాసీ అయినహాగరు దావ్రా అబాహాముకు పుటిట్న ఇషామ్యేలు వంశావళి ఇది.
13 ఇషామ్యేలు పెదద్ కొడుకు అయిన నేబాయోతూ, కేదారు, అదబ్యేలూ, మిబాశ్మూ, 14 మిషామ్, దూమానమశాశ్,

15హదరూ, తేమా, యెతూరూ, నాపీషూ, కెదెమా. 16 ఇషామ్యేలు కొడుకులు వీరే. వారి వారి గామాల పకారమూ, కోటల
పకారమూ వంశావళ ల పకారమూవాళళ్ పేరుల్ ఇవి. వీళ ళ్ తమ తమ వంశాల పకారం పనెన్ండు మంది రాజులు.

17 ఇషామ్యేలు నూట ము ఏడు సంవతస్రాలు జీవించాడు. ఆ తరువాత అతడు పాణం విడిచాడు. తన పితరులను
చేరుకునాన్డు. 18 వీళ ళ్ అషూష్ రుకు వెళేళ్ దారిలో హవీలా నుండి ఐగుపుకు సమీపంగా ఉనన్ షూరు వరకూ నివసిసుత్ ండే
వాళ ళ్. వీళ ళ్ ఒకరి పటల్ మరొకరు *విరోధంగా జీవించేవారు.

19అబాహాము కొడుకు ఇసాస్కును గూరిచ్న సంగతులు ఇవి. అబాహాము ఇసాస్కుకు తండి. 20 ఇసాస్కు పదద్నరాములో
నివసించే సిరియా వా న బెతూయేలు కూతురూ సిరియావా న లాబాను సోదరీ అయిన రిబాక్ను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.
అపప్టికి అతని వయసుస్ నల సంవతస్రాలు.

ఏశావు,యాకోబుల జననం
21 ఇసాస్కు భారయ్కి పిలల్లు కలుగలేదు. అందుకని ఇసాస్కు ఆమె విషయంయెహోవాను వేడుకునాన్డు. యెహోవాఅతని

పారథ్న వినాన్డు. ఆ పారథ్నకు జవాబిచాచ్డు. ఫలితంగా అతని భారయ్ రిబాక్ గరభ్వతి అయింది. 22ఆమె గరభ్ంలో ఇదద్రు
పసికందులుఉనాన్రు. వాళిళ్దద్రూ గరభ్ంలోనేపోరాడుకుంటునాన్రు. కాబటిట్ ఆమె “నాకెందుకిలాజరుగుతోంది. ఇలాఅయితే
నేను బతకడం ఎందుకు?” అనుకుని ఈ విషయ యెహోవాను పశిన్ంచింది.

23అపుప్డుయెహోవాఆమెతో ఇలా చెపాప్డు.
“రెండు జాతులు నీ గరభ్ంలో ఉనాన్యి.

* 25:18 25:18 తూరుప్ దికుక్న
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రెండు గోతాలు నీ గరభ్ంలో నుండే వేరుగా వసాత్ యి.
ఒక జాతి కంటే ఒక జాతి బలంగా ఉంటుంది.
పెదద్వాడు చినన్వాడికి దాసుడవుతాడు.”
24 ఆమెకు నెలలు నిండి పసవించే సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆమె గరభ్ంలో కవలలు ఉనాన్రు. 25మొదటివాడు ఎరగా

పుటాట్ డు. ఎరటి వసంలా ఒళళ్ంతాజుటుట్ ఉంది. కాబటిట్ అతనికి †ఏశావు అనే పేరు పెటాట్ రు. 26తరువాత అతని తముమ్డు
బయటకు వచాచ్డు. ఇతడు ఏశావుమడిమను చేతోత్ పటుట్ కుని వచాచ్డు. అతనికియాకోబు అనే పేరు పెటాట్ రు. వాళిళ్దద్రూ
పుటిట్నపుప్డు ఇసాస్కుకు అర ఏళ ళ్.

ఏశావు తన జేషట్తవ్ం హకుక్ వదులుకోవడం
27ఆ పిలల్లిదద్రూ పెదద్వాళళ్యాయ్రు. వారిలో ఏశావు జంతువులను వేటాడడంలో పుణయ్ం సాధించాడు. అరణయ్వాసిగా

తిరిగేవాడు. కానీ యాకోబు నెమమ్దసుత్ డు. గుడారంలోనే ఉండేవాడు. 28 ఇసాస్కు ఏశావును పేమించాడు. ఎందుకంటే
ఏశావు వేటాడి తెచిచ్న జంతుమాంసానిన్ అతడు ఇషట్పడి తింటూ ఉండేవాడు. రిబాక్కు అయితేయాకోబు అంటే ఇషట్ం.

29 యాకోబు కూరలతో వంట చేసూత్ ఉనన్ సమయంలో ఏశావు చాలా అలసిపోయి పొలం నుండి ఇంటికి వచాచ్డు.
30 ఏశావు యాకోబును “దయచేసి ఎరగా ఉనన్ ఆ వంటకానిన్ నాకు తినడానికివువ్. నేను చాలా అలసి పోయాను” అని
అడిగాడు. అందుకే అతనికి ‡ఏదోము అనే పేరు వచిచ్ంది.

31అందుకుయాకోబు “ముందు పెదద్వాడుగా నీ జనమ్ హకుక్ని నాకు ఇచెచ్యియ్” అనాన్డు. 32అపుప్డు ఏశావు “చూడు,
నేను ఆకలితోచావబోతునాన్ను. ఈజనమ్హకుక్నాకెందుకు?” అనాన్డు. 33యాకోబు “ముందు పమాణంచెయియ్”అనాన్డు.
ఏశావుయాకోబుతో పమాణం చేసి తన జనమ్ హకుక్ని అతనికి ఆ విధంగా అమిమ్ వేశాడు. 34యాకోబు తన దగగ్ర ఉనన్ రొటెట్ ,
చికుక్డు కాయల కూర ఏశావుకు ఇచాచ్డు. ఏశావు రొటేట్ , కూరా తిని, తాగి అకక్డ నుండి తన దారిన వెళిల్ పోయాడు. ఆ
విధంగా ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్పు జనమ్ హకుక్ని తిరసాక్రంగా ఎంచాడు.

26
గెరారులో ఇసాస్కు

1అబాహాము రోజులోల్ వచిచ్న మొదటి కరువు కాకుండా ఆ దేశంలో మరో కరువు వచిచ్ంది. అపుప్డు ఇసాస్కు గెరారులో
ఉనన్ ఫిలిషీయుల రాజు అబీమెలెకు దగగ్రికి వెళాళ్డు.

2 అకక్డ యెహోవా అతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు. “నువువ్ ఐగుపుకి వెళళ్వదుద్ . నేను నీతో చెపేప్ దేశంలోనే నివసించు.
3 పసుత్ తం నువువ్నన్ ఈ దేశంలోనే పరదేశిగా ఉండిపో. నేను నీతో ఉంటాను. నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ తండి అయిన
అబాహాముతో చేసిన నిబంధనను నెరవేరుసాత్ ను.

4 నీ వంశసుథ్ లను ఆకాశంలో నకష్తాలాల్ విసత్రింపజేసాత్ ను. నీ వంశసుథ్ లకు ఈ భూములనీన్ ఇసాత్ ను. నీ వంశసుథ్ ల దావ్రా
భూమి నిజాతులనిన్టినీఆశీరవ్దిసాత్ ను. 5ఎందుకంటేనీతండిఅబాహామునామాటకులోబడినాఆజఞ్లనూ,శాసనాలనూ,
నాచటాట్ లనూ,నా నియమాలనూపాటించాడు” అని అతనికి చెపాప్డు.

6కాబటిట్ ఇసాస్కు గెరారులోనివసించాడు. 7అకక్డిమనుషులు అతనిభారయ్ను చూసిఆమెసంగతిఇసాస్కును అడిగారు.
దానికతడు “ఆమె నా చెలిల్” అని చెపాప్డు. ఆమె తన భారయ్ అని చెపప్డానికి భయపడాడ్ డు. ఎందుకంటే రిబాక్ అందకతెత్
కాబటిట్ అకక్డి మనుషులు ఆమె కోసం తనని చంపుతారేమో అనుకునాన్డు. 8 అతడు చాలా రోజులు అకక్డ గడిపాడు.
తరువాత ఒక రోజు ఫిలిషీయుల రాజు అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూసుత్ ంటే సరిగాగ్ అదే సమయంలో ఇసాస్కు తన భారయ్
రిబాక్తో సరస సలాల్ పాలు ఆడటం అతనికి కనిపించింది.

9అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి “చూడు,ఆమె కచిచ్తంగా నీభారేయ్,ఆమెనాచెలిల్ అని ఎందుకు చెపాప్వు?”
అని అడిగాడు. దానికి ఇసాస్కు “ఆమెను పొందటం కోసం ఎవ నా ననున్ చంపుతారేమోనని అనుకునాన్ను” అనాన్డు.
10అందుకు అబీమెలెకు “నువువ్మాకు చేసినఈ పని ఏమిటి? ఈపజలోల్ ఎవ నా భయం లేకుండా తేలిగాగ్ ఆమెతోశారీరిక
సంబంధం పెటుట్ కునే వాడే కదా! మాకు ఆ పాతకం చుటుట్ కునేదే కదా!” అనాన్డు. 11కాబటిట్ అబీమెలెకు తన పజలందరికీ
“ఈ వయ్కిని గానీ ఇతని భారయ్ను గానీ ముటుట్ కునే వాడు కచిచ్తంగా మరణశికష్ పొందుతాడు” అంటూ ఒక హెచచ్రిక జారీ
చేశాడు.

12ఇసాస్కు ఆ దేశంలో నివసించి వయ్వసాయం చేసాడు. ఆ సంవతస్రంయెహోవాఆశీరవ్దించడం వలల్ నూరంతలు అధిక
పంటను కోయగలిగాడు. 13కాబటిట్ ఇసాస్కు ఆసిత్పరుడయాయ్డు. కమకమంగాఅభివృదిధ్ చెందుతూచాలాగొపప్వాడయాయ్డు.
14 అతనికి అనేక గొరెలూ పశువులూ సమకూడాయి. అనేకమంది దాసులు అతనికి ఉనాన్రు. అతని సంపద చూసి
ఫిలిషీయులు అతని అసూయపడాడ్ రు.

15 అతని తండి అయిన అబాహాము రోజులోల్ అతని తండి దాసులు తవివ్న బావులనిన్టినీ ఫిలిషీయులు మటిట్ వేసి
పూడిచ్వేశారు. 16 అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కుతో “నువువ్ మాకంటే బలవంతుడివి. కాబటిట్ ఈ పాంతం విడిచి మాకు
దూరంగా వెళిల్ పో” అనాన్డు. 17 కాబటిట్ ఇసాస్కు అకక్డనుండి తరలి వెళిళ్ గెరారు లోయలో గుడారం వేసుకుని అకక్డ
నివసించాడు.
† 25:25 25:25 అంటే ఒళల్ంతా వెంటుకలు గల వాడు. ‡ 25:30 25:30 అంటే ఎరని
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18అకక్డ ఇసాస్కు తన తండిఅయినఅబాహాముఆరోజులోల్ తవివ్ంచిన నీళళ్బావులను తిరిగి తవివ్ంచాడు. ఎందుకంటే
అబాహాముమరణం తరువాత ఫిలిషీయులు వాటినిపూడిచ్వేశారు. అబాహాము పెటిట్న పేరల్నే ఇసాస్కు వాటికి పెటాట్ డు.

19 ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తవివ్నపుప్డు ఊటలు గల నీళళ్ బావి లభయ్ ంది. 20అపుప్డు గెరారులోని పశువుల
కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో “ఈనీళ ళ్మావే”అంటూపోటాల్ డారు. ఈవిధంగావాళ ళ్ తనతోపోటాల్ డారు కనుక ఇసాస్కు
ఆ బావికి “*ఏశెకు” అని పేరు పెటాట్ డు.

21తరువాతవాళ ళ్ మరోబావి తవావ్రు. దాని కోసం కూడా అకక్డి వాళ ళ్ పోటాల్ డారు. కాబటిట్ ఇసాస్కు దానికి “†శితాన్”
అనే పేరు పెటాట్ డు. 22 అతడు అకక్డిన్ంచి వెళిళ్పోయి మరో బావి తవివ్ంచాడు. దానికోసం ఎలాంటి గొడవా జరగలేదు.
కాబటిట్ ఇసాస్కు “యెహోవామనకు ఒకతావుఅనుగహించాడు. కాబటిట్ ఇకఈ దేశంలోమనం అభివృదిధ్ చెందుతాం”అంటూ
ఆ సథ్లానికి ‡రహబోతు అనే పేరు పెటాట్ డు.

23అపుప్డు అకక్డనుండి ఇసాస్కు బెయేరెష్బాకు వెళాళ్డు. 24ఆరాతేయెహోవాఅతనికి పతయ్కష్ ఇలాఅనాన్డు. “నేను
నీ తండి అయిన అబాహాము దేవుణిణ్ . నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. కాబటిట్ భయపడవదుద్ . నా దాసు న అబాహామును
బటిట్ నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ సంతానానిన్ అతయ్ధికం చేసాత్ ను.” 25ఇసాస్కు అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటాట్ డు. అకక్డయెహోవా
పేరుమీదపారథ్న చేసి అకక్డే తన గుడారం వేసుకునాన్డు. ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ ఒక బావి తవావ్రు.

ఇసాస్కు, అబీమెలెకు ఒపప్ందం
26 ఆ సమయంలో గెరారు నుండి అబీమెలెకు తన సేన్హితు న ఆహ జజ్తునూ తన నాయ్ధిపతి అయిన ఫీకోలునూ

వెంటబెటుట్ కుని ఇసాస్కు దగగ్రికి వచాచ్డు. 27వారితో ఇసాస్కు “మీరునామీద కకష్ కటిట్ మీ దగగ్రనుండి పంపివేశారు. ఇపుప్డు
దేనికోసం నా దగగ్రికి వచాచ్రు?” అనివారిని అడిగాడు.

28అపుప్డు వారు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “యెహోవా కచిచ్తంగా నీకు తోడుగా ఉండటం మేము సప్షట్ంగా చూశాం. కాబటిట్
మనమధయ్ ఒక నిబంధన ఉండాలని అంటే నీకూమాకూమధయ్ నిబంధన ఉండాలని కోరుతునాన్ం. 29మేము నీకు ఎలాంటి
హానీ చేయలేదు. నీకెలాంటి అపకారం చేయకుండా నినున్ గౌరవంగామామధయ్నుండి పంపించాం. కాబటిట్ ఇపుప్డు నువువ్
కూడా మాకు ఎలాంటి అపకారం చేయకుండా నీతో ఒక శాంతి ఒపప్ందం చేసుకోవాలని అనుకునాన్ం. నువువ్ నిజంగానే
యెహోవాఆశీరావ్దం పొందావు.”

30కాబటిట్ ఇసాస్కు వాళళ్కు విందు చేశాడు. వాళ ళ్ చకక్గా తిని తాగారు. 31పెందలకడనే వాళ ళ్ లేచి ఒకరితో మరొకరు
నిబంధన చేసుకునాన్రు. తరువాత ఇసాస్కు వాళళ్ను శాంతియుతంగాసాగనంపాడు.

32అదే రోజు ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తవివ్న ఒక బావిని గూరిచ్ అతనికి తెలియజేశారు. తాము తవివ్న బావిలో
నీళ ళ్ పడాడ్ యని చెపాప్రు. 33 ఆ బావికి ఇసాస్కు “§షీబా” అనే పేరు పెటాట్ డు. కాబటిట్ ఇపప్టి వరకూ ఆ ఊరి పేరు
బెయేరెష్బాయే.

ఏశావుహితీత్ సీలను పెళిల్ చేసుకోవడం
34 ఏశావు నల సంవతస్రాల వయసుస్లో హితీత్యు న బేయేరీ కూతురు యహ దీతునూ, హితీత్యు న ఏలోను

కూతురు బాశెమతునూ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. 35వీరు ఇసాస్కు రిబాక్లకు ఎంతోమనోవేదన కలిగించారు.

27
ఇసాస్కు యకోబును దీవించడం

1ఇసాస్కు బాగాముసలివాడయాయ్డు. అతని కళ ళ్పూరిగామసకబారాయి. ఆ పరిసిథ్తిలోఅతడు తన పెదద్ కుమారుడు
ఏశావుతో “నా కొడుకా” అని పిలిచాడు. అతడు “చితత్ం నానన్గారూ” అనాన్డు. 2 అపుప్డు ఇసాస్కు “చూడు, నేను
ముసలివాణిణ్ . ఎపుప్డు చనిపోతానో తెలియదు.

3 కాబటిట్ నువువ్ నీ ఆయుధాలు అముమ్ల పొదినీ, విలుల్ నీ తీసుకుని అడవికి వెళిళ్ అకక్డ నాకోసం వేటాడి మాంసం
తీసుకురా. 4దానిన్ నాకోసం రుచికరంగా వండి తీసుకురా. నాకిషట్ న వంటకాలు సిదధ్ం చేసి పటుట్ కు వసేత్ నేను చనిపోక
ముందు వాటిని తిని నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను” అనాన్డు.

5 ఇసాస్కు తన కొడుకు ఏశావుతో ఇలా చెపుంటే రిబాక్ వీరికి తెలియకుండా చాటు నుండి వింటూ ఉంది. ఏశావు వేటాడి
మాంసం తీసుకు రావడానికి అడవికి వెళాళ్డు. 6అపుప్డు రిబాక్ తన కొడుకు యాకోబుతో “జాగతత్గా విను. మీ నానన్ నీ
అనన్తోమాటాల్ డటం నేను వినాన్ను. ఆయననీఅనన్తో 7 ‘నేను చనిపోకముందు భోజనం చేసియెహోవాసముఖంలో నినున్
ఆశీరవ్దిసాత్ ను. కాబటిట్ నువువ్ వేటాడిమాంసం తెచిచ్ నాకోసం రుచిగా వండి తీసుకురా’ అనాన్డు.

8 కొడుకా, కాబటిట్ ఇపుప్డు నా మాట విను. నేను నీకు చెపిప్ంది చెయియ్. 9 నువువ్ మంద దగగ్రికి వెళిళ్ రెండు మంచి
మేక పిలల్లను పటుట్ కుని రా. నేను వాటితో మీ నానన్ఇషట్పడే విధంగా రుచిగా భోజనం తయారు చేసాత్ ను. 10 నీ నానన్
చనిపోకముందు వాటిని తిని నినున్ ఆశీరవ్దించేలాదానిన్ నువువ్ ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వెళ ళ్” అంది.

11దానికియాకోబు తన తలిల్తో “నా అనన్ ఏశావుకు ఒళళ్ంతా జుటుట్ ఉంది. నేను నునన్గా ఉంటాను. 12 ఒకవేళ మా
నానన్ ననున్ తడిమిచూశాడనుకో. అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి ఒకమోసగాడిలాఉంటాను. అపుప్డికనామీదికి ఆశీరావ్దం
సాథ్ నంలో శాపం వసుత్ ంది” అనాన్డు.
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13కానీ అతని తలిల్ “కొడుకా, ఆశాపంనా కి వసుత్ ంది గాక! నువువ్మాతంనామాటవిను. వెళిళ్ నేను చెపిప్నటుట్ వాటిని
నాదగగ్రికి తీసుకునిరా”అనిచెపిప్ంది. 14కాబటిట్ యాకోబు రెండుమేకపిలల్లను పటుట్ కునివాటినితనతలిల్ దగగ్రికి తీసుకుని
వచాచ్డు. ఆమెవాటితో అతని తండి ఇషట్పడే విధంగా రుచికరంగా వండి భోజనం సిదధ్ం చేసింది.

15 రిబాక్ ఇంటోల్ ఆమె పెదద్ కొడుకు ఏశావుకు చెందిన మంచి బటట్లు ఉనాన్యి. 16 ఆమె వాటినియాకోబుకు తొడిగింది.
మేక పిలల్ల చరామ్నిన్ అతని మెడ ని నునన్ని భాగంలో కపిప్ంది. 17తాను వండి సిదధ్ం చేసిన రుచికర న వంటకాలనూ
రొటెట్నూ తన కొడు నయాకోబు చేతికిచిచ్ంది.

18అతడు తన తండి దగగ్రికి వచాచ్డు. నానన్గారూ, అని పిలిచాడు. ఇసాస్కు “కొడుకా ఏమిటి? నువువ్ ఎవరివి?” అని
అడిగాడు. 19దానికియాకోబు “నేను ఏశావుని. నీ పెదద్ కొడుకుని. నువువ్నాకు చెపిప్నటేట్ చేశాను. లేచి నేను వేటాడి తెచిచ్న
దానిన్ తిని ననున్ ఆశీరవ్దించు” అనాన్డు.

20అపుప్డు ఇసాస్కు తన కొడుకుతో “నా కొడుకా అది ఇంత తవ్రగా నీకు ఎలా దొరికింది?” అనాన్డు. దానికియాకోబు
“నీ దేవు నయెహోవాదానిన్ నా ఎదుటికి రపిప్ంచాడు. అందుకే ఇంత తవ్రగా దొరికింది” అనాన్డు. 21అపుప్డు ఇసాస్కు
“నాకొడుకా, నువువ్ ఏశావువి అవునో కాదో తడిమి చూసాత్ . దగగ్రికి రా” అనాన్డు.

22యాకోబు తన తండి అయిన ఇసాస్కు దగగ్రికి వచాచ్డు. అతడుయాకోబును తడిమి చూసి ఇలా అనాన్డు. “సవ్రం
యాకోబుది కానీ చేతులు ఏశావు చేతులే” అనాన్డు. 23యాకోబు చేతులు అతని అనన్ అయిన ఏశావుచేతులాల్ జుటుట్ కలిగి
ఉండటంతో ఇసాస్కుయాకోబును గురు పటట్లేకపోయాడు. కాబటిట్ ఇసాస్కు అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాడు.

24 “నువువ్ నిజంగానా కొడుకు ఏశావువేనా?” అని అడిగాడు. యాకోబు “అవును నేనే”అనాన్డు. 25అపుప్డు ఇసాస్కు
“ఆ ఆహారం తీసుకురా. నువువ్ వేటాడి తెచిచ్న దానిన్ నేను తిని నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను” అనాన్డు. యాకోబు ఆహారం తీసుకు
వచాచ్డు. దానిన్ అతడు తినాన్డు. దా రసం తీసుకు వసేత్ తాగాడు.

26అపుప్డు అతని తండి అయిన ఇసాస్కు “నాకొడుకా, దగగ్రికి వచిచ్ నాకు ముదుద్ పెటుట్ ” అనాన్డు. 27యాకోబు దగగ్రికి
వచిచ్ అతణిణ్ ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు ఇసాస్కు అతని బటట్లు వాసన చూసి అతణిణ్ ఆశీరవ్దిసూత్ ఇలా అనాన్డు.
“చూడు,నాకొడుకు సువాసన,
యెహోవాఆశీరవ్దించిన చేని సువాసనలాగాఉంది.
28ఆకాశం నుండి కురిసే మంచులో ఒక భాగానీన్,
భూమి సమృదిద్లో ఒక భాగానీన్, విసాత్ ర న ధానాయ్నీన్,
దా రసానీన్, దేవు నయెహోవానీకు అనుగహిసాత్ డు గాక!
29మనుషులు నీకు సేవలు చేసాత్ రు గాక!
జాతులు నీ ముందు సాగిలపడతారు గాక!
నీ బంధువులందరికీ నువువ్ రాజువి అవుతావు.
నీ తలిల్ పుతులు నీకు సాగిలపడతారు గాక!
నినున్ శపించేవారు శాపానికి గురి అవుతారు గాక!
నినున్ ఆశీరవ్దించే వారికి ఆశీరావ్దం కలుగు గాక.”

30ఇలా ఇసాస్కుయాకోబును ఆశీరవ్దించిన తరువాతయాకోబు తన తండి ఇసాస్కు దగగ్రున్ంచి వెళిళ్పోయాడు. వెంటనే
అతని అనన్ వేట నుండి తిరిగి వచాచ్డు. 31అతడు కూడా రుచికర న ఆహారం సిదధ్ం చేసి తన తండి దగగ్రికి తెచాచ్డు.
“నానాన్, నీ కొడుకు వేటాడి తెచిచ్న దానిన్ తిని ననున్ ఆశీరవ్దించు” అని తండితో అనాన్డు.

32 అతని తండి అయిన ఇసాస్కు “నువువ్ ఎవరివి?” అని అడిగాడు. అతడు “నేను నీ కొడుకుని. ఏశావు అనే నీ
పెదద్ కొడుకుని” అనాన్డు. 33 దాంతో ఇసాస్కు గడగడ వణికిపోయాడు. “అలా అయితే వేటాడిన మాంసం నా దగగ్రికి
పటుట్ కు వచిచ్నదెవరు? నువువ్ రాకముందు నేను వాటనిన్టినీ తిని అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాను. తపప్నిసరిగా అతడే దీవెన
పొందినవాడు.”

34 ఏశావు తన తండి మాటలు విని ఎంతో వేదనతో పెదద్ కేక పెటాట్ డు. ఏడాచ్డు. తన తండితో “నానాన్, ననున్ కూడా
ఆశీరవ్దించు” అనాన్డు. 35 ఇసాస్కు “నీ తముమ్డు మోసంతో వేషం వేసుకుని వచిచ్ నీ ఆశీరావ్దానిన్ తీసుకువెళాళ్డు”
అనాన్డు.

36ఏశావుఇలాఅనాన్డు. “*యాకోబు అనే పేరు వాడికి చకక్గా సరిపోయింది. వాడు ననున్ రెండు సారుల్ మోసం చేశాడు.
నా జేయ్షఠ్తవ్పు జనమ్హకుక్ తీసుకునాన్డు. ఇపుప్డు నాకు రావలసిన ఆశీరావ్దం తీసుకు పోయాడు.” ఇలా చెపిప్ ఏశావు
తన తండిని “నాకోసం ఇక ఏ ఆశీరావ్దమూ మిగలచ్లేదా?” అని అడిగాడు. 37 అందుకు ఇసాస్కు “చూడు, అతణిణ్ నీకు
యజమానిగానియమించాను. అతని బంధువులందరినీ అతనికి సేవకులుగా ఇచాచ్ను. ధానాయ్నీన్ కొతత్ దా రసానీన్ అతనకి
ఇచాచ్ను? ఇవి కాక నీకు ఇంకా ఏ ఆశీరావ్దాలు మిగిలి ఉనాన్యి?” అనాన్డు.

38ఏశావు తన తండితో “నానాన్, నీ దగగ్ర ఒకక్ ఆశీరావ్దమూ లేదా? నానాన్, ననున్ కూడా ఆశీరవ్దించు” అంటూ గటిట్గా
ఏడాచ్డు.

39అతని తండి ఇసాస్కు అతనికిలా జవాబిచాచ్డు.
“చూడు, నీ నివాసం భూసారానికి దూరంగా ఉంటుంది.

నుండి ఆకాశపుమంచు దానిమీద కురవదు.
40నువువ్ నీ కతిత్ మీద ఆధారపడి జీవిసాత్ వు.

* 27:36 27:36 అంటేమడిమ పటుట్ కుని లాగే వాడు. మోసగాడు.
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నీ తముమ్డికి దాసుడివి అవుతావు.
కానీ నువువ్ తిరగబడితే అతని కాడిని నీమెడ నుండి విరిచి వేసాత్ వు.”
41యకోబుకు తన తండి ఇచిచ్న ఆశీరావ్దం విషయ ఏశావు అతణిణ్ దేవ్షించాడు. ఏశావు ఇలా అనుకునాన్డు. “నా

తండి చనిపోయే రోజు ఎంతో దూరం లేదు. అది అయాయ్క నా తముమ్డు యాకోబును చంపుతాను.” 42 తన పెదద్కొడుకు
ఏశావు పలికిన ఈమాటలను గూరిచ్ రిబాక్ వింది. ఆమె తన చినన్కొడుకుయాకోబును పిలిపించింది. అతనితో “చూడు, నీ
అనన్ ఏశావు నినున్ చంపుతాను అనుకుంటూ తనను తాను ఓదారుచ్కుంటునాన్డు.

43కాబటిట్ కొడుకా, నామాట విను. హారానులో ఉనన్ నా సోదరుడు లాబాను దగగ్రికి పారిపో. 44 నీ అనన్ కోపం చలాల్ రే
వరకూ కొదిద్ రోజులు అకక్డే అతనితోనేఉండు. 45నీ అనన్ కోపంపూరిగాచలాల్ రిపోయి, నువువ్ అతనికి చేసినదానిన్ అతడు
మరిచ్పోయే వరకూ అకక్డ ఉండు. అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపిసాత్ ను. ఒకక్ రోజులోనే నేను మీ ఇదద్రినీ
పోగొటుట్ కోవడం ఎందుకు?” అంది.

46 రిబాక్ ఇసాస్కుతో “ఏశావు పెళాళ్డినహేతు జాతి సీల వలల్ నాపాణం విసిగిపోయింది. ఈ దేశపు అమామ్యి నహేతు
కుమారెలోల్ వీళళ్లాంటిమరో అమామ్యినియాకోబు కూడా పెళిళ్ చేసుకుంటే ఇక నేను బతికి ఏం పయోజనం?” అంది.

28
యాకోబు వెళిళ్పోవడం

1 ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి “నువువ్ కనాను అమామ్యిలోల్ ఎవరినీ పెళిళ్ చేసుకోకూడదు. 2 నువువ్ పదద్నరాములో
ఉనన్ నీతలిల్కి తండిఅయినబెతూయేలు ఇంటికి వెళిళ్ అకక్డ నీమేనమామలాబాను కుమారెలోల్ ఒకామెను వివాహంచేసుకో
3 సరవ్శకిగల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి, నువువ్ అనేక జాతులయేయ్లా నీకు సంతానాభివృదిధ్ కలిగించి, నినున్ విసత్రింపజేసి
నువువ్ పరవాసిగా ఉనన్ దేశానిన్, అంటే దేవుడు అబాహాముకు ఇచిచ్న దేశానిన్ నువువ్ వారసతవ్ంగా పొందేలా 4 ఆయన
నీకూ నీ సంతానానికీ అబాహాముకు అనుగహించిన ఆశీరావ్దానిన్ దయచేసాత్ డు గాక” అని దీవించి పంపివేశాడు. 5అతడు
పదద్నరాములో ఉనన్ లాబాను దగగ్రకి పయాణమయాయ్డు. లాబాను సిరియావాడు బెతూయేలు కుమారుడూ యాకోబు,
ఏశావుల తలిల్ అయిన రిబాక్ సోదరుడూ.

6 ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెళిళ్ చేసుకుని రావడానికి అతణిణ్ అకక్డికి పంపాడనీ అతనిని
దీవించినపుప్డు “నువువ్ కనాను దేశపు అమామ్యిలోల్ ఎవరినీ పెళిళ్ చేసుకోవదుద్ ” అని అతనికి ఆజాఞ్ పించాడనీ ఏశావుకు
తెలిసింది. 7యాకోబు తన తలిల్దండుల మాట విని పదద్నరాముకు వెళిళ్పోయాడనీ, 8 ఇదిగాక కనాను సీలు తన తండి
ఇసాస్కుకు ఇషట్ం లేదనీ ఏశావు తెలుసుకునాన్డు. 9అతడు ఇషామ్యేలు దగగ్రికి వెళిళ్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబాహాము
కుమారుడు ఇషామ్యేలు కూతురు, నెబాయోతు సోదరి అయినమహలతును కూడా పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.

బేతెల్ దగగ్రయాకోబు కల
10యాకోబు బెయేరెష్బా నుండి బయలుదేరి హారాను పు వెళత్ 11ఒకచోటపొదుద్ గుంకడంతో అకక్డ ఆ రాతి ఆగిపోయి,

అకక్డి రాళళ్లో ఒక దానిన్ తనకు తలగడగా చేసుకుని, పడుకునాన్డు. 12అపుప్డతనికి ఒక కల వచిచ్ంది. అందులో ఒక
నిచెచ్న భూమి మీద నిలిపి ఉంది. దాని కొన ఆకాశానిన్ అంటింది. దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్తూ దిగుతూ ఉనాన్రు.
13యెహోవా దానికి * గా నిలబడి “నేను నీ తండి అయిన అబాహాము దేవుడు, ఇసాస్కు దేవుడు అయిన యెహోవాని.
నువువ్ పండుకునన్ ఈ భూమిని నీకూ నీ సంతానానికీ ఇసాత్ ను.

14 నీ సంతానం భూమి మీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులాల్ గా అసంఖాయ్కంగా పెరిగిపోతుంది. నువువ్ పడమర, తూరుప్,
ఉతత్రం, ద ణం దికుక్లకు వాయ్పిసాత్ వు. భూమి మీద వంశాలనీన్ నీ మూలంగా, నీ సంతానం మూలంగా ఆశీరావ్దం
పొందుతాయి. 15 ఇదిగో నేను నీకు తో ఉండి, నువువ్ వెళేళ్ పతి చోటా నినున్ కాపాడి ఈ దేశానికి నినున్ మళీళ్ రపిప్సాత్ ను.
నేను నీతో చెపిప్ంది నెరవేరేచ్ వరకూ నినున్ విడిచిపెటట్ను” అని చెపాప్డు.

16యాకోబు నిద మేలుకుని “నిశచ్యంగా యెహోవా ఈ సథ్లం లో ఉనాన్డు. అది నాకు తెలియలేదు” అనుకునాన్డు.
17అతడు భయపడి “ఈ సథ్లం ఎంతో భయం గొలిపేది. ఇది దేవునిమందిరమేగాని వేరొకటి కాదు. 18పరలోకదావ్రం ఇదే”
అనుకునాన్డు.
తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసుకునన్ రాయి తీసి దానిన్ సత్ంభంగా నిలబెటిట్ , దాని కొనమీద నూనె

పోశాడు. 19అతడు ఆ సథ్లానికి †బేతేలు అనే పేరు పెటాట్ డు. మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు. 20అపుప్డుయాకోబు “నేను
తిరిగి నా తండి ఇంటికి మంగా వచేచ్లా దేవుడు నాకు తో ఉండి, నేను వెళత్ నన్ ఈమారగ్ంలో ననున్ కాపాడి, 21తినడానికి
ఆహారమూ ధరించడానికి వసాలూ నాకు దయ చేసినటెతేయెహోవానాకు దేవు ఉంటాడు. 22అంతేకాదు, సత్ంభంగా నేను
నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిరం అవుతుంది. నువువ్ నాకిచేచ్ సమసత్ంలో పదవ వంతు నీకు తపప్క చెలిల్సాత్ ను” అని
మొకుక్కునాన్డు.

29
యాకోబు రాహేలును కలుసుకోవడం

* 28:13 28:13యాకోబుకు సమీపంగా నిలబడి. † 28:19 28:19 దేవుని ఇలుల్ .
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1యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ పజల దేశానికి వెళాళ్డు. 2అకక్డ అతనికి పొలంలో ఒక బావి కనబడింది. దాని దగగ్ర
మూడు గొరెల మందలు పండుకుని ఉనాన్యి. కాపరులు తమ మందలకు ఆ బావి నీళ ళ్ పెడతారు. ఒక పెదద్ రాయి ఆ
బావిమీదమూత వేసి ఉంది. 3అకక్డికి మందలనీన్ వచిచ్ చేరినపుప్డు ఆబావిమీద నుండి ఆ రాయినితొలగించి, గొరెలకు
నీళ ళ్ పెటిట్ తిరిగి బావి మీద రాయిని పెటేట్సాత్ రు. 4యాకోబు వారిని చూసి “సోదరులారా, మీరెకక్డి వాళ ళ్?” అని అడగాగ్
వారు “మేము హారాను వాళళ్ం” అనాన్రు. 5అతడు “నాహోరు కుమారుడు లాబాను మీకు తెలుసా?” అని వారిని అడిగితే
వారు “అవును,మాకుతెలుసు”అనాన్రు. 6“అతడు మంగాఉనాన్డా?” అనిఅడిగినపుప్డువారు “ మంగానేఉనాన్డు,
అదిగో, అతని కూతురు రాహేలు గొరెల వెనకాలే వసుత్ నన్ది” అని చెపాప్రు.

7 అతడు “ఇదిగో, ఇంకా చాలా పొదుద్ ఉంది, పశువులను సమకూరేచ్ వేళ కాలేదు, గొరెలకు నీళ ళ్ పెటిట్ , పోయి వాటిని
మేపండి” అని చెపిప్నపుప్డు, 8వారు “మందలనిన్టినీ మళిళ్ంచే దాకా అది మా వలల్ కాదు. బావి మీద నుండి రాయిని
దొరిల్సాత్ రు. అపుప్డేమేము గొరెలకు నీళ ళ్ పెడతాం” అనాన్రు.

9 అతడు వారితో ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగా రాహేలు తన తండి గొరెల మందను తోలుకువచిచ్ంది. ఆమె వాటిని
మేపుతునన్ది. 10యాకోబు తనమేనమామఅయినలాబాను కూతురు రాహేలును, అతని గొరెలను చూసినపుప్డు, అతడు
దగగ్రికి వెళిళ్ బావి మీద నుండి రాతిని దొరిల్ంచి తన మేనమామ లాబాను గొరెలకు నీళ ళ్ పెటాట్ డు. యాకోబు రాహేలును
ముదుద్ పెటుట్ కుని పెదద్గా ఏడాచ్డు. 11యాకోబు తాను ఆమె తండి బంధువుననీ, 12 రిబాక్ కుమారుణిణ్ అని రాహేలుతో
చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్ వెళిల్ తన తండితో చెపిప్ంది. 13 లాబాను తన సోదరి కుమారుడు యాకోబు సమాచారం
వినన్పుప్డు అతణిణ్ ఎదురోక్డానికి పరుగెతుత్ కుని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్ పెటుట్ కుని తన ఇంటికి తీసుకు వెళాళ్డు.
యాకోబు ఈ సంగతులనీన్ లాబానుతో చెపాప్డు. 14 అపుప్డు లాబాను “నిజంగా నువువ్ నా ఎముకవీ నా మాంసానివీ”
అనాన్డు.
యాకోబు నెల రోజులు అతని దగగ్ర నివసించిన తరువాత, 15లాబాను “నువువ్ నా బంధువివ్ కాబటిట్ ఉచితంగా నాకు

కొలువు చేసాత్ వా? నీకేం జీతం కావాలో చెపుప్” అని యాకోబును అడిగాడు. 16లాబానుకు ఇదద్రు కుమారెలు ఉనాన్రు.
పెదద్దాని పేరు లేయా, చినన్దాని పేరు రాహేలు. 17 లేయా కళళ్లో కళాకాంతులు లేవు. రాహేలు ఆకరష్ణీయంగా అందంగా
ఉంది. 18యాకోబురాహేలును పేమించి “నీచినన్ కూతురు రాహేలు కోసం నీకు ఏడు సంవతస్రాలు సేవ చేసాత్ ను”అనాన్డు.

19 అందుకు లాబాను “ఆమెని పరాయివాడికి ఇవవ్డం కంటే నీకివవ్డం మేలు కదా, నా దగగ్ర ఉండు” అని చెపాప్డు.
20యాకోబు రాహేలు కోసం ఏడు సంవతస్రాలు పని చేశాడు. అయినా అతడు ఆమెను పేమించడం వలన అవి అతనికి
చాలా తకుక్వ రోజులుగా అనిపించాయి.

లాబాను కూతుళళ్నుయాకోబు పెళిల్ చేసుకోవడం
21 తరువాతయాకోబు “నా రోజులు పూరి అయాయ్యి కాబటిట్ నేను నా భారయ్ దగగ్రికి పోతాను, ఆమెను నాకివువ్” అని

లాబానును అడిగాడు. 22లాబాను ఆ సథ్లంలో ఉనన్ మనుషులందరినీ పోగుచేసి విందు చేశాడు. 23రాతి వేళ తన పెదద్
కూతురు లేయాని అతని దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. యాకోబు ఆమెతో ఆ రాతి గడిపాడు. 24లాబాను తన దాసి అయిన
జిలాప్ను తన కూతురు లేయాకు దాసిగా ఇచాచ్డు.

25తెలల్వారిన తరువాతయాకోబు ఆమెలేయాఅనితెలుసుకునిలాబానుతో “నువువ్నాకు చేసిందేమిటి? రాహేలు కోసమే
గదా నేను నీకు సేవ చేసింది? ఎందుకు ననున్మోసపుచాచ్వు?” అనాన్డు. 26అందుకు లాబాను “పెదద్దాని కంటే ముందుగా
చినన్దానికి పెళిళ్ చేయడం మా దేశమరాయ్ద కాదు. 27 ముందు ఈమె ఏడు నిదలు పూరి చెయియ్. నువువ్ ఇంకా ఏడు
సంవతస్రాలు నాకు సేవ చేసాత్ నంటే, అందుకు పతిఫలంగా రెండో ఆమెను కూడా నీకిసాత్ ం” అని చెపాప్డు. 28యాకోబు
ఆ విధంగా లేయా వారం సంపూరి చేసిన తరువాత లాబాను తన కూతురు రాహేలును కూడా అతనికి భారయ్గా ఇచాచ్డు.
29లాబాను తన దాసి అయిన బిలాహ్ ను తన కూతురు రాహేలుకు దాసిగా ఇచాచ్డు. 30యాకోబు రాహేలుతో రాతి గడిపాడు.
అతడు లేయా కంటే రాహేలును ఎకుక్వగా పేమించిలాబానుకు మరి ఏడు సంవతస్రాలు సేవ చేశాడు.

31 అతడు లేయాను పేమించక పోవడం చూసి యెహోవా ఆమె గరభ్ం తెరిచాడు. రాహేలు గొడాలుగా ఉంది. 32 లేయా
గరభ్వతి అయియ్, కొడుకును కని “యెహోవా నా కషాట్ నిన్చూశాడు కాబటిట్ నా భర ననున్ పేమిసాత్ డు” అనుకుని అతనికి
“రూబేను”అనిపేరు పెటిట్ంది. 33ఆమెమళీళ్ గరభ్వతిఅయియ్,కొడుకును కని “నేను పేమకు నోచుకోలేదనేసంగతియెహోవా
వినాన్డు కాబటిట్ వీడిని కూడానాకు దయచేశాడు” అనుకుని అతనికి “షిమోయ్ను” అని పేరు పెటిట్ంది.

34 ఆమె మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్, కొడుకుని కని “చివరికి నా పెనిమిటి నాతో హతుత్ కుని ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతనికి
ముగుగ్ రు కొడుకులను కనాన్ను” అనుకుని అతనికి “లేవి” అని పేరు పెటిట్ంది. 35 ఆమె మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్ కొడుకుని
కని “ఈసారి యెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను” అనుకుని అతనికి “యూదా” అని పేరు పెటిట్ంది. తరువాత ఆమె కానుపులు
ఆగిపోయాయి.

30
1రాహేలు యాకోబు దావ్రా తనకు పిలల్లు కలగక పోవడం చూసి తన అకక్ మీద అసూయపడింది. ఆమెయాకోబుతో

“నాకు గరభ్ఫలమియియ్. లేకపోతే నేను చచిచ్పోతాను” అంది. 2యాకోబు కోపం రాహేలుమీద రగులుకుంది. అతడు “నీకు
గరభ్ఫలం ఇవవ్కుండా ఉనన్ దేవుని సాథ్ నంలో నేను ఉనాన్నా?” అనాన్డు. 3 అందుకు ఆమె “నా దాసి బిలాహ్ ఉంది గదా,
ఆమెతో రాతి గడుపు. ఆమె నా కోసం పిలల్లను కంటుంది. ఆ విధంగా ఆమె వలన నాకు కూడా పిలల్లు కలుగుతారు” అని
చెపిప్ 4తనదాసి బిలాహ్ ను అతనికి భారయ్గా ఇచిచ్ంది. యాకోబు ఆమెతో ంగికంగా కలిశాడు.
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5అపుప్డు బిలాహ్ గరభ్వతి అయియ్యాకోబుకు ఒక కొడుకుని కనన్ది. 6అపుప్డు రాహేలు “దేవుడు నాకు తీరుప్ తీరాచ్డు.
ఆయననామొర వినినాకు కుమారుణిణ్ దయచేశాడు” అనుకుని అతనికి “దాను” అని పేరు పెటిట్ంది. 7రాహేలు దాసి బిలాహ్
మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్ యాకోబుకు రెండవ కొడుకుని కనన్ది. 8 అపుప్డు రాహేలు “దేవుని కృప విషయంలో నా అకక్తో
పోరాడి గెలిచాను” అనుకుని అతనికి నఫాత్ లి అని పేరు పెటిట్ంది.

9 లేయా తనకు కానుపు ఉడిగిపోవడం చూసి తన దాసి జిలాప్ను యాకోబుకు భారయ్గా ఇచిచ్ంది. 10 జిలాప్యాకోబుకు
కొడుకుని కనన్ది. 11 అపుప్డు లేయా “ఇది అదృషట్మే గదా” అనుకుని అతనికి గాదు అని పేరు పెటిట్ంది. 12 లేయా దాసి
జిలాప్యాకోబుకు రెండవ కొడుకుని కనన్ది. 13లేయా “నేనుభాగయ్వంతురాలిని. సీలు ననున్ భాగయ్వతిఅంటారు కదా”అని
అతనికి ఆషేరు అని పేరు పెటిట్ంది.

14 గోదుమల కోతకాలంలో రూబేను వెళిళ్ పొలంలో *మంతమూలిక వేరుల్ చూసి తన తలిల్ లేయాకు తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
అపుప్డు రాహేలు “నీ కొడుకు తెచిచ్నమంతమూలికలోల్ కొనిన్ నాకు ఇవువ్”అని లేయాతోఅంది. 15అందుకామె “నాభరను
తీసుకునాన్వు కదా, అదిచాలదా? ఇపుప్డు నా కొడుకు తెచిచ్న మూలికలు కూడా తీసుకుంటావా” అంది. అందుకు రాహేలు
“అలా తే నీ కొడుకు తెచిచ్న మూలికల నిమితత్ం నీ భర ఈ రాతి నీతో గడుపుతాడు” అని చెపిప్ంది.

16ఆ సాయంకాలంయాకోబు పొలం నుండి వచేచ్టపుప్డు లేయా అతనికి ఎదురు వెళిల్ “నువువ్ నా దగగ్రికి రావాలి. నా
కొడుకు తెచిచ్న మంతమూలికలతో నినున్ కొనాన్ను” అని చెపిప్ంది. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతి ఆమెతో ఉనాన్డు. 17 దేవుడు
లేయా మనవి వినాన్డు, ఆమె గరభ్వతి అయియ్ యాకోబుకు అయిదవ కొడుకుని కనన్ది. 18 లేయా “నా భరకు నా దాసిని
ఇవవ్డం వలన దేవుడునాకు పతిఫలం దయచేశాడు”అనుకుని అతనికి “†ఇశాశ్ఖారు”అని పేరు పెటిట్ంది. 19లేయామళీళ్
గరభ్వతి అయియ్యాకోబుకు ఆరవ కొడుకుని కనన్ది. 20అపుప్డు లేయా “దేవుడు నాకు మంచి బహ మతి దయచేశాడు.
నాభరకు ఆరుగురు కొడుకులను కనాన్ను. కాబటిట్ అతడు ఇక నాతోకాపురం చేసాత్ డు”అనుకుని అతనికి “‡జెబూలూను”
అని పేరు పెటిట్ంది. 21ఆ తరువాత ఆమె ఒక కూతురిని కని ఆమెకు దీనా అనే పేరు పెటిట్ంది.

22 దేవుడు రాహేలును జాఞ్ పకం చేసుకుని, ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ం తెరిచాడు. 23 అపుప్డామె గరభ్వతి అయియ్
కొడుకును కని “దేవుడు నా నింద తొలగించాడు” అనుకుంది. 24 ఇంకా ఆమె “యెహోవా నాకు ఇంకొక కొడుకుని ఇసాత్ డు
గాక” అనుకుని అతనికి “యోసేపు” అనే పేరు పెటిట్ంది.

25రాహేలుయోసేపును కనన్ తరువాతయాకోబులాబానుతో “ననున్ పంపివెయియ్. నాసథ్లానికి,నాదేశానికి తిరిగి వెళాత్ ను.
26నాభారయ్లను, నా పిలల్లను నా కపప్గించు. నేను వెళిళ్పోతాను, వారి కోసం నీకు సేవ చేశాను. నేను సేవ చేసిన విధానం
నీకు తెలుసు కదా” అని చెపాప్డు. 27అందుకు లాబాను అతనితో “నీ దయ నా మీద ఉంటే నామాట విను. నినున్ బటిట్
యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించాడని నేను శకునం చూసి తెలుసుకునాన్ను. 28నీ జీతం ఇంత అని నాతో సప్షట్ంగా చెపుప్, అది
నీకు ఇసాత్ ను” అనాన్డు.

29యాకోబు అతణిణ్ చూసి “నేను నీకేవిధంగాసేవచేశానో, నీమందలునా దగగ్ర ఎలాఉండేవోఅదినీకు తెలుసు. 30నేను
రాకముందు నీకునన్ది కొంచెమే, అయితే అది బాగా అభివృదిధ్ పొందింది. నేను అడుగు పెటిట్న చోటెలాల్ యెహోవా నినున్
ఆశీరవ్దించాడు. అయితే నేను నా సవ్ంత ఇంటివారి కోసం ఎపుప్డు సంపాదించుకుంటాను?” అనాన్డు.

31 అపుప్డు లాబాను “నేను నీకేమివావ్లి?” అని అడిగాడు. అందుకు యాకోబు “నువువ్ నాకేమీ ఇయయ్వదుద్ , నువువ్
నాకోసం నేను చెపిప్న విధంగా చేసేత్, నేను తిరిగి నీ మందను మేపుతూ వాటి బాగోగులు చూసాత్ ను. 32ఈ రోజు నేను నీ
మంద అంతటిలో నడచి చూసి పొడ నా మచచ్ నా గల పతి గొరెను గొరెపిలల్లోల్ నలల్ని పతిదానినీ, మేకలోల్ మచచ్ నా,
పొడ నా గలవాటినీ వేరు చేసుత్ నాన్ను. అలాటివనీన్ నాకు జీతమౌతాయి. 33 ఇక ముందు నాకు రావలసిన జీతం గూరిచ్
నువువ్చూడడానికివచిచ్నపుప్డునానాయ్యపవరనేనాకుసాకష్ ంఅవుతుంది. మేకలోల్ పొడలూమచచ్లూలేనివీ,గొరెపిలల్లోల్
నలల్గాలేనివీనాదగగ్రఉంటేనేనుదొంగిలించాననిచెపప్వచుచ్”అనాన్డు. 34అందుకులాబాను “మంచిది,నీమాటపకారమే
కానివువ్” అనాన్డు.

35ఆరోజులాబానుచారలూ,మచచ్లూఉనన్మేకపోతులనూ,పొడలూమచచ్లూ గలఆడమేకలనూకొంచెం తెలుపు గల
పతిదానినీగొరెపిలల్లోల్ నలల్వాటినీఅనిన్టినీ వేరుచేసి తన కొడుకులకు అపప్గించాడు. 36తనకూయాకోబుకూమధయ్మూడు
రోజుల పయాణమంత దూరం పెటాట్ డు. లాబానుకు చెందినమిగిలినమందనుయాకోబు మేపుతూ ఉనాన్డు.

37యాకోబు గంగరావి,బాదం,సాలచెటల్ చువవ్లు తీసుకు ఆ చువవ్లోల్ తెలల్చారలు కనబడేలాఅకక్డకక్డవాటితొకక్లు
ఒలిచాడు. 38 మందలు నీళ ళ్ తాగడానికి వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటట్డం కోసం అతడు తాను ఒలిచిన చువవ్లను
మందలు తాగడానికి వచేచ్ కాలవలోల్ , నీటి గాళళ్లో,వాటిముందు పెటాట్ డు.

39అపుప్డు ఆమందలు ఆ చువవ్లముందు చూలు కటిట్ చారలు,పొడలు,మచచ్లు గల పిలల్లను ఈనాయి. 40యాకోబు
ఆ గొరెపిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి పుకు, లాబాను మందలోల్ నలల్ని వాటి పుకు మందల ముఖాలు తిపిప్ తన
మందలను లాబాను మందలతో ఉంచకుండా వాటిని వేరుగా ఉంచాడు. 41 మందలో బల నవి చూలు కటిట్నపుప్డెలాల్
అవి ఆ చువవ్ల ముందు చూలు కటేట్ విధంగా యాకోబు మందకు ఎదురుగా కాలవలోల్ ఆ చువవ్లు పెటాట్ డు. 42మంద
బలహీన నపుప్డు పెటట్లేదు. ఆ విధంగా బలహీన నవిలాబానుకూ బల నవియాకోబుకూ వచాచ్యి.

* 30:14 30:14 ఈ మూలిక సువాసనలీనుతూ ఉంటుంది. తినన్ వారిలో ంగిక సామరథ్ ం పెంచుతుందని, సీలలో గరభ్ం ధరించే సామరథ్ ం పెంచుతుందని
భావిసాత్ రు. † 30:18 30:18 పతిఫలం ‡ 30:20 30:20 పతిషట్
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43 ఆ విధంగా ఆ మనిషి అతయ్ధికంగా అభివృదిధ్ పొంది విసాత్ ర న మందలు, దాసదాసీలు, ఒంటెలు, గాడిదలు
గలవాడయాయ్డు.

31
యాకోబు తన కుటుంబానిన్,మందలను తీసుకుని వెళిళ్పోవడం

1లాబాను కొడుకులు “యాకోబు మన తండికి ఉనన్దంతా తీసుకుని, దాని వలన ఈ ఆసిత్ అంతా సంపాదించుకునాన్డు”
అని చెపుప్కోవడంయాకోబు వినాన్డు. 2అంతే గాక అతడు లాబాను ముఖం చూసినపుప్డు అది తన విషయంలో ఇంతకు
ముందులాగా పసనన్ంగా లేదు.

3 అపుప్డు యెహోవా “నీ పూరీవ్కుల దేశానికి, నీ బంధువుల దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్. నేను నీకు తో ఉంటాను” అని
యాకోబుతో చెపాప్డు.

4యాకోబుపొలంలోతనమంద దగగ్రికి రాహేలునీ లేయానీపిలిపించివారితో, 5“ఇంతకుముందులాగామీనానన్ నేనంటే
ఇషట్ం చూపడం లేదని నాకు కనిపిసుత్ నన్ది. అయితే నా తండి దేవుడు నాకు తోడుగా ఉనాన్డు. 6 నేను మీ నానన్కు నా
శాయశకులా సేవ చేశానని మీకు తెలుసు. 7మీనానన్ ననున్ మోసం చేసి పది సారుల్ నా జీతంమారాచ్డు. అయినా దేవుడు
అతనిమూలంగానాకు నషట్ం రానియయ్లేదు.

8అతడు, ‘పొడలు గలవి నీ జీతమవుతాయి’ అని చెపిప్నపుప్డు మందలనీన్ పొడలు గల పిలల్లను ఈనాయి. ‘చారలు
గలవినీజీతమవుతాయి’అనిచెపిప్నపుప్డు అవిచారలు గలపిలల్లనుఈనాయి. 9ఆవిధంగాదేవుడుమీనానన్మందలను
తీసినాకిచాచ్డు. 10మందలు చూలు కటేట్ కాలంలోనేను కలలోచూసినపుడుగొరెలతోజత కటేట్ పొటేట్ళ ళ్చారలుగానీపొడలు
గానీమచచ్లు గానీ కలిగి ఉనాన్యి.

11ఆ కలలో దేవుని దూత ‘యాకోబూ’అని ననున్ పిలిచినపుప్డు నేను ‘చితత్ం, పభూ’అనాన్ను. 12అపుప్డు ఆయన ‘నీ
కళ ళ్ కెతిత్ చూడు. గొరెలతో జంటకటేట్ పొటేట్ళళ్నీన్ చారలు, పొడలు, మచచ్లు కలిగి ఉనాన్యి. ఎందుకంటే లాబాను నీకు
చేసుత్ నన్ దానంతటినీ నేను చూశాను. 13 నీవెకక్డ సత్ంభం మీద నూనె పోశావో, ఎకక్డ నాకు మొకుక్బడి చేశావో, ఆ బేతేలు
దేవుణిణ్ నేనే. ఇపుప్డు నువువ్ ఈ దేశం విడిచిపెటిట్ నువువ్ పుటిట్న దేశానికి తిరిగి వెళ ళ్’ అనినాతో చెపాప్డు” అనాన్డు.

14 అందుకు రాహేలు, లేయాలు “ఇంకా మా నానన్ ఇంటోల్ మాకు వంతు, వారసతవ్ం ఉనాన్యా? అతడు మమమ్లిన్
పరాయివాళ ళ్గా చూడడం లేదా? 15 అతడు మమమ్లిన్ అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన సొమమ్ంతటినీ పూరిగా తినేశాడు.
16 దేవుడు మా నానన్ దగగ్రనుండి తీసేసిన ధనమంతా మాదీ మా పిలల్లదీ కాదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో ఏది చెబితే అది
చెయియ్” అని అతనికి జవాబు చెపాప్రు.

17యాకోబు తన కొడుకులనూ తన భారయ్లనూ ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచి 18 తన తండి ఇసాస్కు దగగ్రికి వెళళ్డానికి తన
పశువులనిన్టినీ,పదద్నరాములోతానుసంపాదించినసంపదఅంతటినీతీసుకు కనానుదేశానికిబయలుదేరాడు. 19లాబాను
తన గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించడానికి వెళిళ్న సమయంలో రాహేలు తన తండి ఇంటోల్ ఉనన్ గృహ దేవుళళ్ను దొంగిలించింది.
20 యాకోబు తాను వెళిళ్పోతునన్టుట్ సిరియావా న లాబానుకు తెలియ పరచకపోవడం చేత అతణిణ్ మోసపుచిచ్నటుట్
అయియ్ంది. 21అతడు తనకు కలిగినదంతాతీసుకుపారిపోయాడు. అతడు నదిదాటిగిలాదు కొండపాంతాల పువెళాళ్డు.

లాబానుయాకోబును తరమడం
22యాకోబు పారిపోయాడని మూడో రోజుకి లాబానుకు తెలిసింది. 23అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్ కుని, ఏడు

రోజుల పయాణమంత దూరం యాకోబును తరుముకుని వెళిల్, గిలాదు కొండ మీద అతణిణ్ కలుసుకునాన్డు. 24 ఆ రాతి
కలలో దేవుడు లాబాను దగగ్రికి వచిచ్ “నువువ్యాకోబుతోమంచి గానీ చెడు గానీ పలకవదుద్ . జాగతత్ సుమా” అని అతనితో
చెపాప్డు. 25చివరికి లాబానుయాకోబును కలుసుకునాన్డు. యాకోబు తన గుడారానిన్ ఆ కొండ మీద వేసుకుని ఉనాన్డు.
లాబాను కూడా తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారం వేసుకునాన్డు.

26అపుప్డు లాబానుయాకోబుతో “ఏంటి, ఇలా చేశావు? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో చెరపటిట్న వారిలాగా నా కూతుళళ్ను
తీసుకుపోవడం ఎందుకు? 27నాకు చెపప్కుండా రహసయ్ంగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచాచ్వేంటి? సంబరంగా, పాటలతో,
కంజరిలతో, సితారాలతోనినున్ సాగనంపి ఉండేవాడినే. 28నేను నామనవళళ్నూ, కూతుళళ్నూముదుద్ పెటుట్ కోనియయ్కుండా
బుదిధ్హీనంగా ఇలా చేశావు.

29 నేను మీకు హాని చేయగలను. అయితే రాతి మీ తండి దేవుడు, ‘జాగతత్ సుమా! నువువ్ యాకోబుతో మంచి గానీ
చెడు గానీ పలకవదుద్ ’ అని నాతో చెపాప్డు. 30 నీ తండి ఇంటి మీద బెంగ కలిగి వెళిళ్పోవాలనిపిసేత్ వెళ ళ్, నా దేవుళళ్ను
దొంగిలించావేంటి?” అనాన్డు.

31అందుకు యాకోబు “నువువ్ బలవంతంగా నా నుండి నీ కుమారెలను తీసుకుంటావేమో అని భయపడాడ్ ను. 32 ఎవరి
దగగ్ర నీ దేవుళ ళ్ కనబడతాయోవారు బతకకూడదు. నువువ్ మన బంధువుల ముందు వెదికి చూసి నీది నా దగగ్ర ఏ నా
ఉంటే దానిన్ తీసుకో” అని లాబానుతో చెపాప్డు. రాహేలు వాటిని దొంగిలించిందనియాకోబుకు తెలియలేదు. 33లాబాను
యాకోబుగుడారంలోకీలేయాగుడారంలోకీఇదద్రుదాసీలగుడారాలోల్ కీవెళాళ్డుగానిఅతనికేమీదొరకలేదు. తరువాతఅతడు
లేయా గుడారంలో నుండి రాహేలు గుడారంలోకి వెళాళ్డు.

34రాహేలు ఆ విగహాలను తీసి ఒంటె సామగిలో పెటిట్ వాటి మీద కూరుచ్ంది. లాబాను ఆ గుడారమంతా వెదికి చూసినా
అవి దొరకలేదు. 35ఆమె తన తండితో “తమ ఎదుట నేను లేఛి నిలబడనందుకు తమరు కోపపడవదుద్ . నేను నా నెలసరి
కాలంలో ఉనాన్ను” అని చెపిప్ంది. అతడెంత వెతికినా ఆ విగహాలు దొరకలేదు.
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36యాకోబు కోపంగా లాబానుతో వాదిసూత్ “నేనేం దోహం చేశాను? నీవిలా మండిపడి ననున్ తరమడానికి నేను చేసిన
పాపమేంటి? 37 నువువ్ నా సామానంతా తడివి చూశాక నీ ఇంటి వసుత్ వులోల్ ఏ నా దొరికిందా? నావారి ముందూ, నీవారి
ముందూ దానిన్ తెచిచ్ పెటుట్ . వారు మన ఇదద్రి మధయ్ తీరుప్ తీరుసాత్ రు. 38ఈ ఇర సంవతస్రాలూ నేను నీ దగగ్ర ఉనాన్ను.
నీ గొరె నా మేక నా ఏవీ పిలల్లు కనకుండా పోలేదు, నీ మంద పొటేట్ళళ్ను దేనినీ నేను తినలేదు. 39 కూర జంతువులు
చంపివేసిన దానిన్ నీ దగగ్రికి తీసుకురాకుండా ఆ నషట్ం నేనే పెటుట్ కునాన్ను. పగ నా, రా ర్నా, ఇతరులు దొంగిలించిన వాటి
విలువనునాదగగ్రే వసూలు చేశావు. 40నేనెలాఉనాన్నోచూడు, పగలు ఎండకీరాతిమంచుకూ ణించిపోయాను. నాకళళ్కి
నిద అనేదే లేకుండాపోయింది.

41 నీ ఇదద్రు కూతుళళ్కోసం పదాన్లుగు సంవతస్రాలూ నీ మంద కోసం ఆరు సంవతస్రాలూమొతత్ం ఇర సంవతస్రాలు
నీకు సేవచేసూత్ నీఇంటోల్ ఉనాన్ను. అయినానువువ్నాజీతంపదిసారుల్ మారాచ్వు. 42నాతండిదేవుడు,అబాహాముదేవుడు,
ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు తో ఉండకపోతే నువువ్ ననున్ తపప్కుండా ఖాళీ చేతులతోనే వెళళ్గొటిట్ ఉండేవాడివి.
దేవుడు నా పయాసనీనా చేతుల కషాట్ నీన్ చూశాడు. అందుకే గత రాతి నినున్ గదిద్ంచాడు” అని అనాన్డు.

43 అందుకు లాబాను “ఈ కుమారెలు నా కుమారెలు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ మంద నా మంద, నీకు
కనబడేదంతా నాదే. ఈ నా కుమారెల నా, వీరికి పుటిట్న కొడుకుల నా నేనేం చేయగలను? 44 కాబటిట్ నువూవ్ నేనూ ఒక
నిబంధన చేసుకుందాం రా. అది నాకూ, నీకూ మధయ్ సా గా ఉంటుంది” అనియాకోబుతో అనాన్డు. 45అపుప్డుయాకోబు
ఒక రాయితీసిదానిన్ ఒక సత్ంభంగా నిలబెటాట్ డు. 46 “రాళ ళ్పోగుచేయండి”అని తన బంధువులతో చెపప్గానేవారు రాళ ళ్
తెచిచ్ కుపప్గా వేశారు. వారు ఆ కుపప్ దగగ్ర భోజనం చేశారు. 47లాబాను దానికి “*యగర్ శహదూతా” అని పేరు పెటాట్ డు.
కానీయాకోబు దానికి “†గలేదు” అని పేరు పెటాట్ డు.

యాకోబు,లాబాను ఒడంబడిక
48లాబాను “ఈ రోజు ఈ కుపప్ నాకూ నీకూ మధయ్ సా గా ఉంటుంది” అని చెపాప్డు. అందుకే దానికి గలేదు అనే పేరు

వచిచ్ంది. 49 ఇంక “మనం ఒకరి కొకరం దూరంగా ఉనన్పప్టికీ యెహోవా నాకూ నీకూ మధయ్ జరిగేది కనిపెడతాడు” అని
చెపాప్డు కాబటిట్ దానికి “‡మిసాప్” అని కూడా పేరు పెటాట్ రు. 50తరువాత లాబాను “నువువ్ నా కుమారెలను బాధ పెటిట్నా,
నా కుమారెలను కాక ఇతర సీలను పెళిళ్ చేసుకునాన్, చూడు, మన దగగ్ర ఎవరూ లేకపోయినా, నాకూ నీకూ మధయ్ దేవుడే
సా ” అని చెపాప్డు.

51అదీగాకలాబాను “నాకూనీకూమధయ్నేను నిలబెటిట్నఈసత్ంభానీన్,ఈరాళళ్ కుపప్నీచూడు. 52నీకుహానిచేయడానికి
నేను ఈ కుపప్నీ, ఈ సత్ంభానీన్ దాటి నీ దగగ్రికి రాకుండా, నువువ్ నాకు హాని చేయడానికి ఈ కుపప్నీ, ఈ సత్ంభానీన్ దాటి నా
దగగ్రికి రాకుండా ఉండడానికి ఈ కుపప్, ఈ సత్ంభమూ సా . 53అబాహాము దేవుడు, నాహోరు దేవుడు, వారి తండి దేవుడు,
మన మధయ్ నాయ్యం తీరుసాత్ డు” అని చెపాప్డు. అపుప్డు యాకోబు తన తండి ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడు అని
పమాణం చేశాడు.

54యాకోబు ఆ కొండమీద బలిఅరిప్ంచిభోజనం చేయడానికి తన బంధువులను పిలిచినపుప్డు వారు భోజనం చేసి కొండ
మీదఆరాతిగడిపారు. 55తెలల్వారినపుప్డులాబానుతనమనుమలనూతన కుమారెలనూముదుద్ పెటుట్ కునివారినిదీవించి
బయలుదేరి తనఊరికి వెళిళ్పోయాడు.

32
1యాకోబు తనదారిలోవెళత్ ఉండగా దేవదూతలు అతనికి ఎదురయాయ్రు. 2యాకోబువారిని చూసి “ఇది దేవునిసేన”

అని చెపిప్ ఆ చోటికి *మహనయీము అని పేరు పెటాట్ డు. 3యాకోబు ఎదోముపాంతంలో, అంటే శేయీరు దేశంలోఉనన్ తన
సోదరుడు ఏశావు దగగ్రికి తనకు ముందుగా దూతలను పంపి, 4 “మీరు నా పభు న ఏశావుతో, ‘ఇంతవరకూ నేను లాబాను
దగగ్ర నివసించాను. 5నాకు పశువులూ గాడిదలూ మందలూ దాసదాసీజనమూ ఉనాన్రు. నీ అనుగహం నా నఉండాలని
నా పభువుకు తెలపడానికి పంపాను అని నీ సేవకు నయాకోబు అనాన్డు’ అని చెపప్ండి” అనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

6ఆదూతలుయాకోబుదగగ్రికితిరిగివచిచ్ “మేమునీసోదరు నఏశావుదగగ్రికివెళాళ్ం,అతడునాలుగువందలమందితో
నీకు ఎదురు వసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్రు. 7అపుప్డుయాకోబు చాలా భయపడి, హతాశు , 8 “ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి
వచిచ్దానిన్హతంచేసేత్ మిగిలిన గుంపుతపిప్ంచుకునిపోవచుచ్”అనుకుని,తనతోఉనన్ పజలనూమందలనూపశువులనూ
ఒంటెలనూ రెండు గుంపులు చేశాడు. 9 అపుప్డు యాకోబు “నా తండి అబాహాము దేవా, నా తండి ఇసాస్కు దేవా, ‘నీ
దేశానికీ, నీ బంధువుల దగగ్రికీ తిరిగి వెళ ళ్, నీకు మేలు చేసాత్ ను’అనినాతోచెపిప్నయెహోవా, 10నువువ్ నీ సేవకుడికి చేసిన
ఉపకారాలనిన్టికీ నమమ్కతవ్మంతటికీ నేను పాతుణిణ్ కాను. ఎందుకంటే, కేవలం ఈ నా చేతి కరతో ఈయొరాద్ ను దాటాను.
ఇపుప్డు నేను రెండు గుంపులయాయ్ను. 11నా సోదరుడు ఏశావు చేతి నుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచు. అతడు వచిచ్
పిలల్లనీ వారి తలుల్ లనూ ననూన్ చంపుతాడేమో అని భయపడుతునాన్ను. 12నాతో, ‘నేను నీకు తో తపప్కుండా మేలు
చేసూత్ వారి సంఖయ్ను బటిట్ లెకిక్ంచలేని సముదపు ఇసకలాగా నీ సంతానానిన్ విసత్రింపజేసాత్ ను’ అని నువువ్ సెలవిచాచ్వు
కదా” అనాన్డు.

* 31:47 31:47ఈ అరమేయిక్ పదానికి సాకష్ ం గుటట్ (లేక కుపప్) అని అరథ్ం. † 31:47 31:47 ఇది నునన్ పదానికి సమాన న అరథ్ం ఇసుత్ నన్ది గానీ

వేరొకయాస. ‡ 31:49 31:49 ఎతెన పదేశం. మెరక పదేశం. తరువాతి కాలంలో కావలి గోపురం అనే అరథ్ం సిథ్ర పడింది. * 32:2 32:2 చుటుట్ ముటిట్న
పదేశం
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13 అతడు అకక్డ ఆ రాతి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్ ఏశావు కోసం ఒక కానుకను సిదధ్ం చేశాడు.
14 అతడు రెండువందల మేకలూ ఇర మేక పోతులూ రెండువందల గొరెలూ ఇర పొటేట్ళ ళ్ 15ము పాడి ఒంటెలూ
వాటిపిలల్లూ నల ఆవులూ పదిఆబోతులూ ఇర ఆడగాడిదలూ పదిగాడిద పిలల్లూ తీసుకు మందమందను వేరు వేరుగా
ఉంచాడు. 16వాటిని అతడు తన దాసులకు అపప్గించి “మీరు మంద మందకు మధయ్ ఖాళీ ఉంచి నాకంటే ముందుగా
నడవండి” అనివారితో చెపాప్డు.

17వారిలో మొదటివాడితో “నా సోదరుడు ఏశావు నీకు ఎదురుగా వచిచ్, ‘నీవెవరి వాడివి? ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు? నీ
ముందు ఉనన్వి ఎవరివి?’ అని నినున్ అడిగితే 18 నువువ్, ‘ఇవి నీ సేవకు నయాకోబువి, ఇది నా పభు న ఏశావు కోసం
అతడు పంపిన కానుక. అదిగో అతడు మా వెనక వసుత్ నాన్డు’ అని చెపుప్” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 19 “నేను ముందుగా
పంపుతునన్ కానుకల వలన అతనిని శాంతింపజేసిన తరువాత నేను అతనికి కనబడతాను. అపుప్డతడు ఒకవేళ నా న
దయ చూపుతాడేమో. 20 కాబటిట్ మీరు ఏశావును చూసి, ‘ఇదిగో నీ సేవకు న యాకోబు మా వెనకాలే వసుత్ నాన్డు’ అని
చెపాప్లి” అని వారికి చెపాప్డు. రెండవ గుంపుకు, మూడవ గుంపుకు, మందల వెంబడి వెళిళ్న వారికందరికీ అతడు ఇదే
విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు. 21అతడు ఆ కానుకను తనకు ముందుగా పంపితాను గుంపులో ఆరాతి నిలిచిపోయాడు.

యాకోబు దేవునితోపోరాటం
22ఆరాతిఅతడులేచితనఇదద్రుభారయ్లనూతనఇదద్రుదాసీలనీతనపదకొండుమందిపిలల్లనూతీసుకుయబోబ్కు రేవు

దాటిపోయాడు. 23యాకోబువారినిఆయేరుదాటించి తనకు కలిగిందంతావారితోపంపేశాడు. 24యాకోబు ఒకక్డుమిగిలి
పోయాడు. ఒకమనిషితెలల్వారేదాకాఅతనితోపెనుగులాడాడు. 25తాను గెలవకపోవడంచూసిఅతడుయాకోబుతొడగూటి
మీదకొటాట్ డు. అపుప్డుఆయనతోపెనుగులాడడ్ం వలనయాకోబుతొడగూడుజారిపోయింది. 26ఆయన “తెలల్వారుతునన్ది,
ననున్ పోనియియ్” అనన్పుప్డు,యాకోబు “నువువ్ ననున్ ఆశీరవ్దిసేత్నే గాని నినున్ పోనియయ్ను” అనాన్డు.

27ఆయన “నీ పేరేమిటి?” అని అడిగాడు. అతడు “యాకోబు” అని చెపాప్డు. 28అపుప్డాయన “నువువ్ దేవునితో,
మనుషులతో పోరాడి గెలిచావు. కాబటిట్ ఇక ముందు నీ పేరు †ఇశాయేలు, యాకోబు కాదు” అని చెపాప్డు. 29 అపుప్డు
యాకోబు “దయచేసినీ పేరు చెపుప్”అనాన్డు. అందుకాయన “నాపేరు ఎందుకు అడుగుతావు?” అనిచెపిప్ అకక్డ అతణిణ్
ఆశీరవ్దించాడు. 30యాకోబు “నేను ముఖాముఖిగా దేవుణిణ్ చూశాను. అయినా నా పాణం నిలిచింది” అని ఆ సథ్లానికి
“‡పెనూయేలు” అని పేరు పెటాట్ డు.

31 అతడు పెనూయేలు నుండి బయలుదేరి నపుప్డు సూరోయ్దయం అయియ్ంది. అతడు తొడ కుంటుతూ నడిచాడు.
32ఆయనయాకోబు తొడగూటి మీది తుంటినరం కొటిట్ గూడు వసిలేలా చేసాడు కాబటిట్ ఈనాటి వరకూ ఇశాయేలీయులు
తొడ గూటిమీద ఉనన్ తుంటినరానిన్ తినరు.

33
యాకోబు ఏశావు కలుసుకునాన్రు

1యాకోబు కళెళ్తిత్ చూసినపుప్డు ఏశావు, అతనితో నాలుగువందల మంది మనుషులు వసూత్ ఉనాన్రు. 2 అపుప్డు
అతడు తన పిలల్లను లేయా, రాహేలులకు, ఇదద్రు దాసీలకు అపప్గించాడు. అతడు ముందు దాసీలనూ వారి పిలల్లనూ,
వారి వెనక లేయానూ ఆమె పిలల్లనూ, ఆ వెనక రాహేలునూ యోసేపునూ ఉంచాడు. 3తాను వారి ముందు వెళత్ తన
సోదరుణిణ్ సమీపించే వరకూ ఏడు సారుల్ నేల సాగిలపడాడ్ డు. 4అపుప్డు ఏశావుఅతనిని ఎదురోక్డానికి పరుగెతిత్ అతనిని
కౌగలించుకుని అతనిమెడను కౌగలించుకునిముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. వారిదద్రూ కనీన్ళ ళ్ పెటుట్ కునాన్రు. 5ఏశావుఆ సీలనూ
పిలల్లనూ చూసి “వీరు నీకేమౌతారు?” అని అడిగాడు. అతడు “వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే” అని
చెపాప్డు.

6 అపుప్డు ఆ దాసీలూ వారి పిలల్లూ దగగ్రికి వచిచ్ ఏశావు ఎదుట సాగిలపడాడ్ రు. 7 లేయా ఆమె పిలల్లూ దగగ్రికి వచిచ్
సాగిలపడాడ్ రు. ఆ తరువాత యోసేపూ రాహేలు దగగ్రికి వచిచ్ సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశారు. 8 ఏశావు “నాకు ఎదురుగా
వచిచ్నఆగుంపంతాఎందుకు?” అనిఅడిగాడు. అతడు “నాపభువుదయనామీదకలగడానికే”అనిచెపాప్డు. 9అపుప్డు
ఏశావు “తముమ్డూ, నాకు కావలసినంత ఉంది, నీది నీవే ఉంచుకో” అని చెపాప్డు. 10అపుప్డుయాకోబు “అలా కాదు, నీ
అనుగహం నా మీద ఉంటే దయచేసి ఈ కానుకను అంగీకరించు. దేవుని ముఖం చూసినటుట్ గా నీ ముఖం చూశాను. నీ
దయనామీద ఉంది కదా. 11నేను నీ కోసం తెచిచ్న కానుకను దయచేసి అంగీకరించు. దేవుడు ననున్ కనికరించాడు. గా,
నాకు కావలసినంత ఉంది” అని చెపిప్ అతనిన్ బలవంతం చేశాడు కాబటిట్ అతడు దానిన్ పుచుచ్కుని 12 “మనం వెళదాం,
నేను నీకుముందుగాసాగిపోతాను”అనిచెపప్గా 13అతడు “నాదగగ్ర ఉనన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనీ,గొరెలు,మేకలు, పశువులు
పాలిచేచ్వి అనినాపభువుకు తెలుసు. ఒకక్ రోజేవాటిని వేగంగాతోలితేఈమంద అంతాచసుత్ ంది. 14నాపభువు దయచేసి
తన దాసునికి ముందుగా వెళాళ్లి. నేను నా పభువు దగగ్రికి శేయీరుకు వచేచ్వరకూ, ముందునన్ మందలూ, ఈ పిలల్లూ
నడవగలిగిన కొలదీ వాటిని మెలల్గా నడిపించుకుంటూ వసాత్ ను” అని అతనితో చెపాప్డు. 15అపుప్డు ఏశావు “నీ కిషట్ తే
నా దగగ్ర ఉనన్ ఈ మనుషులోల్ కొందరిని నీ దగగ్ర విడిచిపెడతాను” అనగా అతడు “అదెందుకు? నా పభువు కటాకష్ం నా
మీద ఉంది. అది చాలు” అనాన్డు. 16 ఆ రోజునే ఏశావు తన దారిలో శేయీరుకు తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. 17 అపుప్డు

† 32:28 32:28 దేవునితోపోరాడినవాడు. ‡ 32:30 32:30 దేవునిముఖం
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యాకోబు సుకోక్తుకు పయాణ వెళిల్ తమకొక ఇలుల్ కటిట్ంచుకుని తన పశువులకు పాకలు వేయించాడు. అందుకు ఆచోటికి
“సుకోక్తు” అనే పేరు వచిచ్ంది.

యాకోబు షెకెము చేరుకోవడం
18 ఆ విధంగాయాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను దేశంలో ఉనన్ షెకెము అనే ఊరికి సుర తంగా

వచిచ్ ఆ ఊరి ముందు తన గుడారాలు వేశాడు. 19 అతడు గుడారాలు వేసిన పొలంలోని భాగానిన్ షెకెము తండి అయిన
హమోరు కుమారుల దగగ్ర నూరు వెండి నాణాలకు కొనాన్డు. 20 అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి దానికి “*ఏల్ ఎలోహేయి
ఇశాయేలు” అని పేరు పెటాట్ డు.

34
దీనా, షెకెము పజ

1యాకోబుకు లేయాదావ్రా పుటిట్న కూతురు దీనా. ఆమె ఆ దేశపుయువతులను చూడడానికి బయటికి వెళిళ్ంది. 2ఆ
దేశపు రాజు, హివీవ్యు న హమోరు కుమారుడు షెకెము ఆమెను చూసి ఆమెను పటుట్ కుని, బలాతాక్రం చేసి చెరిచాడు.
3అయితేఅతడు ఆమె మనసు పడాడ్ డు. ఆమెని పేమించి ఆమెతో ఇషట్ంగామాటాల్ డాడు.

4షెకెముతనతండిహమోరును “ఈఅమామ్యినినాకిచిచ్ పెళిళ్ చెయియ్”అనిఅడిగాడు. 5అతడుతన కూతురినిచెరిచిన
సంగతియాకోబు వినాన్డు. తన కుమారులు పశువులతోపొలంలో ఉండడం వలన వారు వచేచ్ వరకూ నెమమ్దిగా ఉనాన్డు.
6 షెకెము తండి హమోరు యాకోబుతో మాటాల్ డడానికి అతని దగగ్రికి వచాచ్డు. 7యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని
పొలం నుండి తిరిగి వచాచ్రు. అతడు యాకోబు కూతురును మానభంగం చేసి ఇశాయేలు పజలను కించపరిచాడు. అది
చేయకూడని పని కాబటిట్ అది వారికి చాలాఅవమానకరంగా ఉంది. వారికి చాలా కోపం వచిచ్ంది.

8అపుప్డుహమోరువారితో “షెకెము అనేనాకొడుకుమీ కూతురి మనసు పడాడ్ డు. దయచేసిఆమెను అతనికిచిచ్ పెళిళ్
చేయండి. 9మీపిలల్లనుమాకిచిచ్మాపిలల్లనుమీరుపుచుచ్కునిమాతోవియయ్ం కలుపుకునిమామధయ్నివసించండి. 10ఈ
దేశం మీ ఎదుట ఉంది. మీరు ఇందులో నివసించి వాయ్పారాలు చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకోండి” అని చెపాప్డు. 11అతడింకా
“నామీద దయ చూపండి. మీరేమి అడుగుతారో దానిన్ నేనిసాత్ ను. 12 ఓలి గానీ, కటన్ం గానీ ఎం నా అడగండి. మీరు
అడిగినంతా ఇసాత్ ను. ఆ యువతిని మాతం నాకు ఇవవ్ండి” అని ఆమె తండితో, సోదరులతో చెపాప్డు. 13 అయితే
తమ సోదరి అయిన దీనాను అతడు చెరిచినందుకు యాకోబు కుమారులు షెకెముతో, అతని తండి హమోరుతో కపటంగా
జవాబిచాచ్రు.

14వారు “మేము ఈ పనికి అంగీకరించలేం. సునన్తి చేయించుకోని వాడికి మాసోదరిని ఇయయ్లేము. ఎందుకంటే అది
మాకు అవమానకరం. 15 అయితే మీలో పతి పురుషుడు సునన్తి పొంది మాలాగా ఉండే పకష్ంలో మాతమే మేము దీనికి
అంగీకరించగలం. 16ఆ ఒకక్ షరతుతో మీమాటకు ఒపుప్కుని, మాపిలల్లను మీ కిచిచ్ మీ పిలల్లను మేము చేసుకుని, మీ
మధయ్నివసిసాత్ ం. అపుప్డుమనమంతాఒకేజనంగాఉంటాం. 17మీరుమామాటవినిసునన్తిపొందకపోతేమాఅమామ్యిని
తీసుకు వెళిళ్పోతాం” అనాన్రు.

18వారిమాటలు హమోరుకూ అతని కుమారుడు షెకెముకూ ఇషట్ంగా ఉనాన్యి. 19ఆ యువకుడికియాకోబు కూతురు
అంటే పేమ కాబటిట్ అతడు ఆ పని చేయడానికి ఆలసయ్ం చేయలేదు. అతడు తన వంశం వారందరిలో పేరు పొందినవాడు.

20 హమోరూ అతని కుమారుడు షెకెమూ ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్రికి వచిచ్ తమ ఊరి పజలతో మాటాల్ డుతూ, 21 “ఈ
మనుషులు మనతో సమాధానంగా ఉనాన్రు కాబటిట్ వారిని మన దేశంలో ఉండనిచిచ్ దీనిలో వాయ్పారం చేసుకోనిదాద్ ం. ఈ
భూమివారికి కూడాచాలినంత విశాలంగా ఉంది కదా,మనం వారి పిలల్లను చేసుకుని మన పిలల్లను వారికి ఇదాద్ ం.

22అయితేఒక విషయం, ఆమనుషులు సునన్తిపొందినటుట్ గానేమనలో పతిపురుషుడు సునన్తిపొందితేనేవారు మన
మాటకు ఒపుప్కుని మనలో నివసించి ఒకే జనంగా కలిసి ఉంటారు. 23వారి మందలూ వారి ఆసీత్ వారి పశువులూ అనీన్
మనవవుతాయి కదా. ఎలా నామనం వారి షరతుకు ఒపుప్కుందాం. అపుప్డు వారు మనలో నివసిసాత్ రు.”

దీనా అనన్ల పగ
24హమోరు, అతని కుమారుడు షెకెము చెపిప్న మాటలు ఆ ఊరి దావ్రం గుండా వెళేళ్వారంతా వినాన్రు. అపుప్డు

ఆ దావ్రం గుండా వెళేళ్ వారిలో పతి పురుషుడు సునన్తి పొందాడు. 25మూడో రోజు వారంతా బాధపడుతూ ఉనన్పుప్డు
యాకోబు కుమారులోల్ ఇదద్రు, అంటే దీనా సోదరు న షిమోయ్ను, లేవి, వారి కతుత్ లు తీసుకు అకసామ్తుత్ గా ఆ ఊరిమీద పడి
పతి మగ వాణీన్ చంపేశారు. 26వారు హమోరునీ అతని కొడుకు షెకెమునీ కతిత్తో చంపి షెకెము ఇంటోల్ నుండి దీనాను
తీసుకెళిళ్పోయారు. 27తకిక్నయాకోబు కొడుకులు తమ సోదరిని చెరిపినందుకు చనిపోయినవారు పడి ఉనన్చోటికి వచిచ్
ఆ ఊరి పడి దోచుకునాన్రు. 28వారి గొరెలనూ పశువులనూ గాడిదలనూ ఊరిలో గానీ పొలంలో గానీ 29వారి ఆసిత్ అంతా
తీసుకు,వారి పిలల్లనూ సీలనూ చెరపటిట్ ,వారి ఇళళ్లో ఉనన్ వసుత్ వులు తం దోచుకునాన్రు.

30 అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నునూ లేవినీ పిలిచి “మీరు ఈ దేశంలో నివసించే కనానీయులూ పెరిజీజ్యులూ ననున్
అసహియ్ంచుకొనేలా చేశారు. నా పజల సంఖయ్ తకుక్వే. వారు నా మీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపుతారు. నేను, నా
ఇంటివారు నాశనమవుతాం”అనాన్డు. 31అందుకు వారు “మరి వేశయ్ పటల్ చేసినటుట్ మా చెలిల్ పటల్ చేయవచాచ్?” అనాన్రు.

* 33:20 33:20 అంటే దేవుడు, ఇశాయేలు వారి దేవుడు, పభావ శాలి
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35
దేవుడు బేతెల్ లో దీవించడం

1 దేవుడు యాకోబుతో “నువువ్ లేచి బేతేలుకు వెళిళ్ అకక్డ నివసించు. నీ సోదరు న ఏశావు నుండి నువువ్
పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటుట్ ” అని చెపాప్డు. 2యాకోబు తన ఇంటివారితో,
తన దగగ్ర ఉనన్ వారందరితో “మీ దగగ్ర ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్ను పారవేసి, మిమమ్లిన్ మీరు పవిత పరచుకుని, మీ వసాలు
మారుచ్కోండి. 3మనం బేతేలుకు బయలుదేరి వెళాద్ ం. నా కషట్ సమయంలో నాకు సహాయం చేసి, నేను వెళిళ్న అనిన్ చోటాల్
నాకు తో ఉనన్ దేవునికి అకక్డ ఒక బలిపీఠం కడతాను” అని చెపాప్డు.

4వారు తమ దగగ్ర ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్నిన్టినీ తమ చెవిపోగులనూయాకోబుకు అపప్గించారు. యాకోబు వాటిని షెకెము
దగగ్ర ఉనన్ సింధూర వృకష్ం కింద పాతిపెటాట్ డు. 5వారు పయాణ వెళత్ ఉనన్పుప్డు, వారి చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాల వారికి
దేవుడు భయంపుటిట్ంచాడు కాబటిట్ వారుయాకోబు కుటుంబానిన్ తరమ లేదు.

6యాకోబు, అతడితో ఉనన్వారంతా కనానులో లూజుకు, అంటే బేతేలుకు వచాచ్రు. 7 అతడు తన అనన్ దగగ్ర నుండి
పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ అతడికి పతయ్కష్మయాయ్డు కాబటిట్ వారు అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ ఆ పదేశానికి *ఏల్ బేతేలు
అనిపేరు పెటాట్ రు. 8రిబాక్దాదిదెబోరాచనిపోయినపుప్డు ఆమెను బేతేలుకు దిగువనఉనన్ సింధూర వృకష్ం కిందపాతిపెటిట్ ,
దానికి †అలోల్ న్ బాకూత్ అనే పేరు పెటాట్ రు.

9యాకోబు పదద్నరాము నుండి వసూత్ ఉండగా దేవుడు అతడికి మళీళ్ పతయ్కష్ అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాడు. 10 అపుప్డు
దేవుడు అతనితో “నీ పేరు యాకోబు. కానీ ఇపప్టినుండి అది యాకోబు కాదు, నీ పేరు ఇశాయేలు” అని చెపిప్ అతనికి
ఇశాయేలు అని పేరు పెటాట్ డు. 11 దేవుడు “నేను సరవ్శకిగల దేవుణిణ్ . నువువ్ ఫలించి అభివృదిధ్ పొందు. ఒక జనాంగం,
జాతుల గుంపు నీనుండి కలుగుతాయి. రాజులు నీ సంతానంలో నుండి వసాత్ రు. 12నేను అబాహాముకు, ఇసాస్కుకు ఇచిచ్న
దేశానిన్ నీకిసాత్ ను. నీ తరువాత నీ సంతానానికి కూడా ఈ దేశానిన్ ఇసాత్ ను” అని అతనితో చెపాప్డు. 13 దేవుడు అతనితో
మాటాల్ డిన ఆ సథ్లం నుండి పరలోకానికి వెళాళ్డు.

14 దేవుడు తనతో మాటాల్ డిన చోటయాకోబు ఒక సత్ంభం, అంటే ఒక రాతి సత్ంభం నిలబెటిట్ దాని మీద పానారప్ణం చేసి
దానిమీద నూనెపోశాడు. 15తనతో దేవుడుమాటాల్ డిన చోటికియాకోబు బేతేలు అని పేరు పెటాట్ డు.

బెనాయ్మిను జననం,రాహేలు మరణం
16వారు బేతేలు నుండి పయాణ వెళాళ్రు. దారిలో ఎఫాతాకు ఇంకా కొంత దూరం ఉనన్పుప్డు రాహేలుకు కానుపు

నొపుప్లు మొదలయాయ్యి. 17 ఆమె పసవం వలన తీవంగా పయాసపడుతూ ఉండగా మంతసాని ఆమెతో “భయపడ
వదుద్ , ఈసారి కూడా నీకు కొడుకే పుడతాడు” అంది. 18రాహేలు కొడుకును పసవించి చనిపోయింది. పాణం పోతూ ఉనన్
సమయంలో ఆమె “వీడి పేరు ‡బెనోని” అంది. కాని అతని తండి అతనికి §బెనాయ్మీను అని పేరు పెటాట్ డు. 19ఆ విధంగా
రాహేలు చనిపోయినపుప్డు ఆమెను బేతెల్హేము అని పిలిచే ఎఫాతామారగ్ంలో సమాధి చేశారు. 20యాకోబు ఆమె సమాధి
మీద ఒక సత్ంభానిన్ నిలిపాడు. అదిఈ రోజు వరకూ రాహేలు సమాధి సత్ంభంగా నిలిచి ఉంది.

21 ఇశాయేలు పయాణం కొనసాగించి మిగద్ల్ ఏదెరుకు అవతల తన గుడారం వేసుకునాన్డు. 22 ఇశాయేలు ఆ దేశంలో
నివసిసుత్ నన్పుప్డు రూబేను తన తండి ఉపపతిన్ అయిన బిలాహ్ తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునాన్డు. ఆ సంగతి ఇశాయేలుకు
తెలిసింది.

23యాకోబు కొడుకులు పనెన్ండు మంది. యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు,
జెబూలూను. వీరు లేయా కొడుకులు. 24యోసేపు, బెనాయ్మీను. వీరు రాహేలు కొడుకులు. 25రాహేలు దాసి అయిన బిలాహ్
కొడుకులు దాను, నఫాత్ లి. 26 లేయా దాసి అయిన జిలాప్ కొడుకులు గాదు, ఆషేరు. వీరంతా పదద్నరాములో యాకోబుకు
పుటిట్న కొడుకులు. 27 అబాహాము, ఇసాస్కులు నివసించిన మమేలోని కిరయ్తరాబ్లో తన తండి ఇసాస్కు దగగ్రికి యాకోబు
వచాచ్డు. అదేహెబోను.

ఇసాస్కు మరణం
28 ఇసాస్కు నూట ఎన సంవతస్రాలు బతికాడు. 29 ఇసాస్కు కాలం నిండిన వృదుధ్ చనిపోయి తనపూరివ్కుల దగగ్రికి

చేరిపోయాడు. అతని కొడుకులు ఏశావు,యాకోబు అతణిణ్ సమాధి చేశారు.

36
ఏశావు వంశావళి
1దిన 1:34-37

1 ఎదోము అనే మారు పేరు గల ఏశావు వంశావళి ఇది. 2 ఏశావు హితీత్యు న ఏలోను కూతురు ఆదా, హివీవ్యు న
సిబోయ్ను కూతు న అనా కూతురు అహోలీబామా, 3 ఇషామ్యేలు కూతురు, నెబాయోతు సోదరి అయిన బాశెమతు అనే
కనానుయువతులనుపెళిళ్చేసుకునాన్డు. 4ఏశావుకుఆదాఎలీఫజును,బాశెమతురగూయేలును కనాన్రు. 5అహోలీబామా
యూషును, యాలామును, కోరహ ను కనన్ది. వీరు కనాను దేశంలో ఏశావుకు పుటిట్న కొడుకులు. 6ఏశావు తన భారయ్లనూ
కుమారులనూ కూతుళళ్నూ తన ఇంటివారందరినీ తన మందలనూ పశువులనూ తాను కనాను దేశంలో సంపాదించిన ఆసిత్

* 35:7 35:7బేతేలు దేవుడు. † 35:8 35:8ఒకవిధ నసింధూరవృకష్ం. దీనికిఏడుపువృకష్ం. ‡ 35:18 35:18నాయాతనపుతుడు. § 35:18
35:18నా కుడి చేతి పుతుడు.
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అంతటినీ తీసుకుని తన తముమ్ నయాకోబు నుండి దూరంగామరొక దేశానికి వెళిళ్పోయాడు. 7వారు విసాత్ ర న సంపద
గలవారు కాబటిట్ వారు కలిసి నివసించలేక పోయారు. వారి పశువులు అధికంగా ఉండడం వలన వారు నివసించే సథ్లం
వారిదద్రికీ సరిపోలేదు. 8కాబటిట్ ఏశావు శేయీరు కొండ పాంతంలో నివసించాడు. ఏశావుకు మరొక పేరు ఎదోము.

శేయీరు జాతులు
9 శేయీరు కొండ పాంతంలో నివసించిన ఎదోమీయుల మూల పురుషు న ఏశావు వంశావళి ఇది. 10 ఏశావు కొడుకుల

పేరుల్ , ఏశావు భారయ్ ఆదా కొడుకు ఎలీఫజు, మరొక భారయ్ బాశెమతు కొడుకు రగూయేలు. 11 ఎలీఫజు కొడుకులు తేమాను,
ఓమారు, సెపో, గాతాము, కనజు. ఎలీఫజు ఉపపతిన్ తిమాన్. 12ఆమె కొడుకు అమాలేకు. వీరంతా ఏశావుభారయ్ అయిన
ఆదాకు మనుమలు.

13 రగూయేలు కొడుకులు నహతు, జెరహ , షమామ్, మిజాజ్ . వీరు ఏశావు భారయ్ అయిన బాశెమతుకు మనుమలు.
14 ఏశావుకునన్ మరొక భారయ్ సిబోయ్ను కూతురు అయిన అనా కూతురు అహొలీబామా. ఈమె ఏశావుకు కనన్ కొడుకులు
యూషు,యాలాము, కోరహ .

15ఏశావు కొడుకులోల్ తెగల నాయకులు ఎవరంటే, ఏశావుమొదటి సంతాన న ఎలీఫజు కొడుకులు తేమాను, ఓమారు,
సెపో, కనజు, 16 కోరహ , గాతాము, అమాలేకు. వీరు ఎదోము దేశంలో ఎలీఫజు నుండి వచిచ్న నాయకులు. వీరు ఏశావు
భారయ్ఆదాకుమనుమలు. 17ఏశావుకొడు న రగూయేలుకొడుకులు నహతు,జెరహ ,షమామ్,మిజాజ్ . వీరు ఎదోముదేశంలో
రగూయేలు నుండి వచిచ్న నాయకులు. వీరు ఏశావుభారయ్ బాశెమతు మనుమలు.

18ఇక ఏశావుభారయ్, అనా కూతురు అయిన అహొలీబామాకొడుకులు యూషు,యగాల్ ము, కోరహ . వీరు అహొలీబామా
పుతసంతానపునాయకులు. 19వీరంతా ఎదోము అనే ఏశావు కొడుకులు,వారివారి సంతానపు తెగల నాయకులు.

20 ఎదోము దేశంలో ఆదినుండీ నివసించిన హోరీయు న శేయీరు కొడుకులు లోతాను, శోబాలు, సిబోయ్ను, అనా,
21దిషోను, ఏసెరు, దీషాను. వీరు ఎదోము దేశంలోని శేయీరు కొడుకు నహోరీయుల నాయకులు.

22లోతాను కొడుకులు హోరీ, హేమాను. లోతాను సోదరి తిమాన్. 23శోబాలు కొడుకులు అలావ్ను, మానహదు, ఏబాలు,
షపో, ఓనాము. 24 సిబోయ్ను కొడుకులు అయాయ్, అనా అనేవారు. ఈ అనా తన తండి సిబోయ్నుకు చెందిన గాడిదలను
మేపుతూ ఉండగామొదటిసారిగా అరణయ్ంలో *ఉషణ్ధారలు కనుగొనాన్డు.

25అనా కొడుకు దిషోను, కూతురు అహొలీబామా. 26దిషోను కొడుకులు హెమాద్ ను, ఎషాబ్ను, ఇతాను, కెరాను, 27ఏసెరు
కొడుకులు బిలాహ్ ను, జవాను, అకాను. 28దీషాను కొడుకులు ఊజు, అరాను.

29హోరీయులనాయకులు ఎవరంటే,లోతాను,శోబాలు, సిబోయ్ను,అనా, 30దిషోను, ఏసెరు, దీషాను. శేయీరు దేశంలోని
వారినాయకుల జాబితా పకారం వీరుహోరీయుల నాయకులు.

ఎదోము రాజులు
1దిన 1:43-54

31ఇశాయేలీయులమీద ఏ రాజూ పరిపాలన చేయకముందే, ఎదోమును పరిపాలించిన రాజులు ఎవరంటే, 32బెయోరు
కొడుకు బెల ఎదోములో పాలించాడు. అతని ఊరు దినాహ్ బా. 33 బెల చనిపోయిన తరువాత బొసావా న జెరహ
కొడుకు యోబాబు రాజయాయ్డు. 34యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశసుథ్ డు హ షాము రాజయాయ్డు.
35హ షాము చనిపోయినతరువాతమోయాబు దేశంలోమిదాయ్నీయులను ఓడించిన బదదు కొడుకు హదదు రాజయాయ్డు.
అతనిఊరు అవీతు. 36హదదు చనిపోయిన తరువాతమశేకావా న శమాల్ రాజయాయ్డు.

37 శమాల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీర పాంత న రహెబోతుకు చెందిన షావూలు రాజయాయ్డు. 38 షావూలు
చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కొడుకు బయల్ హానాను రాజయాయ్డు. 39 అకోబ్రు కొడుకు బయల్ హానాను చనిపోయిన
తరువాత హదరు రాజయాయ్డు. అతని ఊరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె మేజాహాబు మనుమరాలు
అయినమతేదు కూతురు.

40వారివారితెగలపకారంవారివారిపాంతాలోల్ వారివారిపేరల్ చొపుప్న ఏశావుసంతానపునాయకుల పేరుల్ ఏవంటే,తిమాన్,
అలావ్, యతేతు, 41అహొలీబామా, ఏలా, పీనోను, 42 కనజు, తేమాను, మిబాస్రు, 43మగీద్యేలు, ఈరాము. వీరంతా తమ
తమసావ్ధీనంలో ఉనన్ దేశంలో తమతమ నివాస సథ్లాల పకారం ఎదోము నాయకులు. ఎదోమీయులకు మూల పురుషుడు
ఏశావు.

37
యోసేపు కలలు

1యాకోబు తన తండి పరదేశీయుడుగా ఉండిన కనాను దేశంలో నివసించాడు. 2యాకోబు జీవిత వృతాత్ ంతం ఇది.
యోసేపు పదిహేనేళళ్ వాడుగా ఉనన్పుప్డు తన సోదరులతో కూడ మందను మేపుతూ ఉనాన్డు. అతడు చినన్వాడుగా తన
తండి భారయ్ న బిలాహ్ కొడుకుల దగగ్రా జిలాప్ కొడుకుల దగగ్రా ఉండేవాడు. అపుప్డుయోసేపువారి చెడడ్ పనులను గూరిచ్న
సమాచారం వారి తండికి చేరవేసేవాడు. 3యోసేపు ఇశాయేలు వృదాధ్ పయ్ంలో పుటిట్న కొడుకు కాబటిట్ తన కొడుకులందరికంటే
అతణిణ్ ఎకుక్వగా పేమించి అతని కోసం ఒక అంద న నిలువుటంగీ కుటిట్ంచాడు. 4అతని సోదరులు తమ తండి అతణిణ్
తమందరికంటే ఎకుక్వగా పేమించడం వలన అతనిమీద పగపటిట్ , అతనితో ఎపుప్డూ పేమగామాటాల్ డేవారు కాదు.

* 36:24 36:24 అడవి గాడిదలు



ఆదికాండం 37:5 34 ఆదికాండం 38:4

5యోసేపు ఒక కల కని తన సోదరులతో దానిన్ గూరిచ్ చెపిప్నపుప్డు వారు అతని మీద మరింత పగపటాట్ రు. 6అతడు
వారితో ఇలా చెపాప్డు. “నేను కనన్ ఈ కలమీరూ వినండి. 7అదేమిటంటేమనం పొలంలోధానయ్ం కటట్లు కడుతూ ఉనాన్ం.
నా కటట్ లేచి నిలబడగానే మీ కటట్లు దాని చుటూట్ చేరి నా కటట్కి సాషాట్ ంగపడాడ్ యి.” 8అందుకు అతని సోదరులు “నువువ్
నిజంగానే మమమ్లిన్ ఏలుతావా? మామీద నువువ్ అధికారివి అవుతావా” అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలను బటీట్ అతని
మాటలను బటీట్ అతనిమీదమరింత పగ పెంచుకునాన్రు.

9అతడింకొక కల కనితనసోదరులతో “ఇదిగోనేనుమరొక కలగనాన్ను. అందులోసూరయ్చందులూ,పదకొండు నకష్తాలూ
నాకు సాషాట్ ంగ పడాడ్ యి” అని చెపాప్డు. 10 అతడు తన తండితో, తన అనన్లతో అది చెపాప్డు. అతని తండి అతనితో
“నువువ్ కనన్ ఈ కల ఏమిటి? నేనూ నీ తలీల్ నీ అనన్లూ నిజంగా నీకు సాషాట్ ంగపడాలా?” అని అతణిణ్ గదిద్ంచాడు. 11అతని
సోదరులు అతని కకష్ పెంచుకునాన్రు. అయితేఅతని తండి ఆమాటలు జాఞ్ పకం ఉంచుకునాన్డు.

యోసేపును అనన్లు అమిమ్వేయడం
12యోసేపు సోదరులు షెకెములో తమ తండి మందను మేపడానికి వెళాళ్రు. 13 అపుప్డు ఇశాయేలు యోసేపుతో “నీ

సోదరులు షెకెములో మందను మేపుతునాన్రు. నినున్ వారి దగగ్రికి పంపుతాను, రా” అనన్పుప్డు అతడు “అలాగే” అని
చెపాప్డు. 14అపుప్డుయాకోబు “నువువ్ వెళిళ్ నీ సోదరుల మానిన్,మంద మానిన్ తెలుసుకుని నాకు కబురు తీసుకురా”
అని అతనితో చెపిప్ హెబోను లోయనుండి అతణిణ్ పంపించాడు. అతడు షెకెముకు వచాచ్డు.

15యోసేపుపొలంలో ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉండగా ఒక మనిషి అతణిణ్ చూసి “దేని గురించి వెదుకుతునాన్వు?” అని
అడిగాడు. 16అందుకతడు “నేను నాసోదరులను వెదుకుతునాన్ను. వారు మందను ఎకక్డమేపుతునాన్రో దయచేసినాకు
చెపుప్” అని అడిగాడు. 17అందుకు ఆ మనిషి “వారు ఇకక్డి నుండి వెళిళ్పోయారు. వారు ‘దోతానుకు వెళాద్ ం పదండి’ అని
చెపుప్కోవడం నేను వినాన్ను” అని చెపాప్డు. అపుప్డు యోసేపు తన సోదరుల కోసం వెదుకుతూ వెళిళ్ దోతానులో వారిని
కనుగొనాన్డు.

18 అతడు దగగ్రికి రాక ముందే వారు అతణిణ్ దూరం నుండి చూసి అతణిణ్ చంపడానికి దురాలోచన చేశారు. 19వారు
“అడుగో, కలలు కనేవాడు వసుత్ నాన్డు. 20 వీణిణ్ చంపి ఒక గుంటలో పారేసి, ‘ఏదో కూర జంతువు వీణిణ్ చంపి తినేసింది’
అని చెబుదాం. అపుప్డు వీడి కలలేమౌతాయోచూదాద్ ం” అని ఒకరి కొకరు చెపుప్కునాన్రు.

21 రూబేను ఆ మాట విని “మనం వాణిణ్ చంపకూడదు” అని చెపిప్ వారి చేతులోల్ చావకుండాయోసేపును తపిప్ంచాడు.
22 ఎలాగంటే రూబేను అతణిణ్ తమ తండికి అపప్గించాలని, వారు అతణిణ్ చంపకుండా విడిపించాలని ఉదేద్శించి “రకం
చిందించ వదుద్ . అతణిణ్ చంపకుండా అడవిలో ఉనన్ ఈ గుంటలో తోసేయండి” అని వారితో చెపాప్డు. 23యోసేపు తన
సోదరుల దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు తొడుకొక్నన్ ఆ అంద న నిలువుటంగీని తీసేసి, 24 అతణిణ్ పటుట్ కుని ఆ
గుంటలో పడదోశారు. అది నీళ ళ్ లేని వటిట్ గుంట.

25వారు భోజనానికి కూరుచ్నన్పుడు, ఐగుపుకు సుగంధ దవాయ్లు, మసత్కి, బోళంమోసుకుపోతునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీ
యాతికులు గిలాదు నుండి రావడం చూశారు. 26అపుప్డుయూదా “మనంమన తముమ్ణిణ్ చంపి వాడిచావునిదాచిపెటట్డం
వలనఏం పయోజనం? 27ఈఇషామ్యేలీయులకువాణిణ్ అమేమ్దాద్ ం రండి. ఎలా నావాడుమనతముమ్డు,మనరక సంబంధి
గదా? వాడిని చంపకూడదు” అని తన సోదరులతో చెపాప్డు. అందుకు అతని సోదరులు అంగీకరించారు. 28ఆమిదాయ్ను
వరకులు దగగ్రికి వచిచ్నపుడు వారు ఆ గుంటలో నుండియోసేపును కి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు *ఇర షెకెల్ ల వెండికి
అతణిణ్ అమేమ్శారు. వారుయోసేపును ఐగుపుకు తీసుకుపోయారు.

29 రూబేను ఆ గుంట దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్నపుప్డుయోసేపుఅందులో లేకపోవడంతో అతడు తన బటట్లు చింపుకునాన్డు.
30అతడు తనసోదరుల దగగ్రికి వెళిళ్ “చినన్వాడు లేడే,అయోయ్, నేనెకక్డికి వెళతాను?” అనాన్డు. 31వారు ఒకమేకపిలల్ను
చంపి,యోసేపుఅంగీనిదాని రకంలో తడిపారు. 32వారు దానిన్ తమ తండి దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ “ఇదిమాకు దొరికింది. ఇది నీ
కొడుకు అంగీనో కాదో చూడు” అనాన్రు. 33అతడు దానిన్ గురుపటిట్ “ఈ అంగీ నా కొడుకుదే, ఏదో ఒక కూర జంతువు వాణిణ్
చంపి తినేసింది. తపప్నిసరిగా అదియోసేపును చీలేచ్సి ఉంటుంది” అనాన్డు.

34యాకోబు తన బటట్లు చింపుకుని తన నడుముకు గోనెపటట్ కటుట్ కుని చాలా రోజులు తన కొడుకు కోసం దుఃఖించాడు.
35అతని కొడుకులు, కూతురుల్ అందరూ అతణిణ్ ఓదారచ్డానికి పయతన్ం చేశారు గానీ అతడు ఓదారుప్ పొందలేదు. “నేను
ఏడుసూత్ చనిపోయినవారుండే సథ్లానికి నా కొడుకు దగగ్రికి వెళాత్ ను” అని అతడుయోసేపు కోసం ఏడాచ్డు.

36మిదాయ్నీయులుయోసేపును ఐగుపుకు తీసుకువెళిల్, ఫరోరాజుఅంగ రకష్కుల సేనానిగాపనిచేసుత్ నన్పోతీఫరుకు అతణిణ్
అమేమ్శారు.

38
యూదా,తామారు

1ఆ కాలంలో యూదా తన సోదరులను విడిచిపెటిట్ హీరా అనే ఒక అదులాల్ ము వాడితో నివసించాడు. 2అకక్డ షూయ
అనే ఒక కనానీ యువతిని చూసి ఆమెను వివాహమాడి ఆమెతో కాపురం చేశాడు. 3 ఆమె గరభ్వతి అయియ్ ఒక కొడుకును
కనన్పుప్డు వాడికి ఏరు అని పేరు పెటాట్ రు. 4 ఆమె మళీళ్ గరభ్ం ధరించి మరొక కొడుకును కని వాడికి ఓనాను అని పేరు

* 37:28 37:28 230గాముల వెండి, ఒకయువ బానిస ఖరీదు.
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పెటిట్ంది. 5ఆమె మళీళ్ గరభ్ం ధరించి మూడవ కొడుకును కని వాడికి షేలా అని పేరు పెటిట్ంది. వారు కజీబులో ఉనన్పుప్డు
ఆమెవాణిణ్ కనన్ది.

6యూదా తన పెదద్ కొడుకు ఏరుకి తామారు అనేయువతిని పెళిళ్ చేశాడు. 7యూదా జేయ్షఠ్ కుమారుడు ఏరు యెహోవా
దృషిట్కి దుషుట్ డు కాబటిట్ యెహోవా అతణిణ్ చంపాడు. 8 అపుప్డు యూదా ఓనానుతో “నీ అనన్భారయ్ దగగ్రికి వెళిళ్ మరిది
ధరమ్ం జరిగించి నీ అనన్కి సంతానం కలిగించు” అని చెపాప్డు. 9 ఓనాను ఆ సంతానం తనది కాబోదని తెలిసి ఆమెతో
పండుకునన్పుప్డు తన అనన్కి సంతానం కలగకూడదని తన వీరాయ్నిన్ నేల విడిచాడు. 10అతడు చేసిందియెహోవాదృషిట్కి
చెడడ్ది కాబటిట్ ఆయన అతణిణ్ కూడా చంపాడు. 11అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడా ఇతని అనన్లాల్ గా చనిపోతాడేమో అని
భయపడి “నా కుమారుడు షేలా పెదద్వాడయేయ్ వరకూ నీ తండి ఇంటోల్ విధవరాలుగా ఉండు” అని తామారుతో చెపాప్డు.
కాబటిట్ తామారు వెళిళ్ తన తండి ఇంటోల్ నివసించింది.

12చాలా రోజుల తరువాత యూదా భారయ్ అయిన షూయ కూతురు చనిపోయింది. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ
పొంది,అదులాల్ మీయు నహీరాఅనేతనసేన్హితుడితోకలిసితిమాన్తులోతనగొరెలబొచుచ్ కతిత్రించేవారిదగగ్రికి వెళాళ్డు.
13తనమామతన గొరెలబొచుచ్ కతిత్రించడానికి తిమాన్తుకు వెళత్ నాన్డనితామారుకు తెలిసింది. 14షేలా పెదద్వా నపప్టికీ
తనను అతనికి భారయ్గా తీసుకోకుండా ఉండడం చూసి తామారు తన విధవరాలి బటట్లు తీసివేసి, ముసుగు వేసుకుని,
శరీరమంతా కపుప్కుని, తిమాన్తుకు వెళేళ్మారగ్ంలో ఏనాయిము అనేదావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ంది.

15యూదాఆమెను చూసి,ఆమెముఖం కపుప్కునిఉండడం వలనఆమెవేశయ్ అనుకుని, 16ఆమెదగగ్రికి వెళిళ్,ఆమెతన
కోడలని తెలియక “నీతో సుఖిసాత్ ను, రా” అని పిలిచాడు. అందుకు ఆమె “నువువ్ నాతో సుఖించినందుకు నాకేమిసాత్ వు?”
అనిఅడిగింది. 17అందుకు అతడు “నామందలోనుండి ఒకమేక పిలల్ను పంపుతాను”అనాన్డు. ఆమె “అది పంపే వరకూ
ఏ నా తాకటుట్ పెడితే సరే” అని అంది. 18 అతడు “ఏమి తాకటుట్ పెటట్మంటావ్?” అని ఆమెను అడిగాడు. ఆమె “నీ
ముద, దాని దారం, నీ చేతికర” అని చెపిప్ంది. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో వెళాళ్డు. ఆమె అతని వలన గరభ్వతి
అయియ్ంది.

19 అపుప్డామె లేచి వెళిల్పోయి ముసుగు తీసేసి తన విధవరాలి వసాలు ధరించింది. 20 తరవాత యూదా ఆ సీ దగగ్ర
నుండి ఆ తాకటుట్ వసుత్ వులను తీసుకోడానికి తన సేన్హితుడయిన అదులాల్ మీయుడి దావ్రామేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె
అతనికి కనబడలేదు.

21 కాబటిట్ అతడు “ఆ మారగ్ంలో ఏనాయిము దగగ్ర కనిపించిన ఆ వేశయ్ ఎకక్డ ఉంది?” అని అకక్డి మనుషులను
అడిగాడు. అయితేవారు “ఇకక్డ వేశయ్ ఎవరూ లేదు”అనిఅతనికి చెపాప్రు. 22కాబటిట్ అతడుయూదాదగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్
“ఆమె నాకు కనబడలేదు. అంతేగాక, అకక్డి మనుషులు ఇకక్డికి వేశయ్ ఎవరూ రాలేదని చెపాప్రు” అనాన్డు. 23యూదా
“మనలను అపహాసయ్ం చేసాత్ రేమో, ఆమెవాటిని ఉంచుకోనీ. నేను నీతోఈమేక పిలల్ను పంపాను, ఆమె నీకు కనబడలేదు”
అని అతనితో అనాన్డు.

24 సుమారు మూడు నెల న తరువాత “నీ కోడలు తామారు జారతవ్ం జరిగించింది. అంతేకాక ఆమె జారతవ్ం వలన
గరభ్వతి అయియ్ంది” అని యూదాకు కబురొచిచ్ంది. అపుప్డు యూదా “ఆమెను తీసుకు రండి, ఆమెను సజీవ దహనం
చెయాయ్లి” అని చెపాప్డు. 25ఆమెను బయటికి తీసుకు వచిచ్నపుప్డు, ఆమె తనమామ దగగ్రికి అతని వసుత్ వులను పంపి
“ఇవి ఎవరివోఆమనిషి వలన నేను గరభ్వతినయాయ్ను. ఈముద,ఈదారం,ఈ కర ఎవరివో దయచేసి గురు పటట్ండి”అని
చెపిప్ంచింది. 26యూదా వాటిని గురు పటిట్ “నేను నా కుమారుడు షేలాను ఆమెకు ఇయయ్లేదు కాబటిట్ ఆమె నాకంటే నీతి
గలది” అని చెపిప్ ఇంకెపుప్డూ ఆమెతో పండుకోలేదు.

27 నెలలు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్ంలో కవలలు ఉనాన్రు. 28 ఆమె పసవిసుత్ నన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి
చాపాడు. మంతసాని ఒక ఎర దారం వాడి చేతికి కటిట్ “వీడు మొదట బయటికి వచాచ్డు” అని చెపిప్ంది. 29వాడు తన
చెయియ్ వెనకిక్ తీయగానే అతని సోదరుడు బయటికి వచాచ్డు. అపుప్డామె “నువెవ్ందుకురా చొచుచ్కు వచాచ్వు?” అంది.
అందుచేతవాడికి “*పెరెసు”అనిపేరు పెటాట్ రు. 30ఆతరువాతచేతికిదారం కటిట్ ఉనన్ అతనిసోదరుడు బయటికివచాచ్డు.
అతనికి “†జెరహ ” అని పేరు పెటాట్ రు.

39
యోసేపు,పొతీఫరు భారయ్

1 యోసేపును ఐగుపుకు తీసుకొచాచ్రు. ఫరో దగగ్ర ఉదోయ్గి, రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి అయిన పోతీఫరు అనే
ఐగుపీత్యుడు, అతనిన్ అకక్డికి తీసుకొచిచ్న ఇషామ్యేలీయుల దగగ్ర యోసేపును కొనాన్డు. 2 యెహోవా యోసేపుతో
ఉనాన్డు. అతడు వరిధ్లుల్ తూ తనయజమాని అయిన ఐగుపీత్యుని ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 3యెహోవాఅతనికి తో ఉనాన్డనీ,
అతడు చేసేదంతా యెహోవా సఫలం చేసుత్ నాన్డనీ అతని యజమాని గమనించాడు. 4 యోసేపు అతని దృషిట్లో దయ
పొందాడు. అతడు పొతీఫరుకు సేవ చేశాడు. పొతీఫరు తన ఇంటి మీద యోసేపును కారయ్నిరావ్హకునిగా నియమించి
తనకు కలిగినదంతా అతని అధీనంలో ఉంచాడు.

5అతడు తన ఇంటిమీదాతనకు ఉనన్దానంతటిమీదాఅతనిన్ కారయ్నిరవ్హకునిగానియమించినదగగ్రనుండియెహోవా
యోసేపునుబటిట్ ఆఐగుపీత్యునిఇంటినిఆశీరవ్దించాడు. యెహోవాదీవెనఅతనిఇంటోల్ ,పొలంలో,అతనికిఉనన్దానంతటి

* 38:29 38:29 ఛేదించుకుని. బదద్లు చేసుకుని. † 38:30 38:30 పకాశమాన న ఎరుపు రంగు. జేగురు రంగు.
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మీదాఉంది. 6అతడు తనకు కలిగినదంతాయోసేపుకు అపప్గించి,తానుభోజనం చేయడంతపప్ తనకేమిఉందోఏమిలేదో
చూసుకొనేవాడు కాడు. యోసేపుఅందగాడు, చూడడానికి బావుంటాడు.

7ఆతరువాతఅతనియజమానిభారయ్యోసేపునుమోహించింది. “నాతోసుఖపడు”అనిఅతనినిఅడిగింది. 8అయితే
అతడు తిరసక్రించి “నాయజమాని తనకు కలిగినదంతా నా వశంలో ఉంచాడు. నేను ఇకక్డ ఉండడం వలన ఇంటోల్ ఏ
విషయానీన్ అతడు చూసుకోవడం లేదు. 9ఈ ఇంటోల్ నాకంటే వాడు ఎవడూ లేడు. నువువ్ అతని భారయ్వు కాబటిట్ నినున్
మినహాయించిమిగతాఅంతటినీఅతడునాఅధీనంలోఉంచాడు. కాబటిట్ నేనెలా ఇంతఘోర న దుషాక్రయ్ం చేసి దేవునికి
విరోధంగాపాపం చేసాత్ ను?” అని తనయజమానిభారయ్తో అనాన్డు.

10 పతిరోజూ ఆమె యోసేపుతో మాటాల్ డుతూ ఉంది గానీ అతడు ఆమెతో ఉండడానికి గానీ పాపం చేయడానికి గానీ
ఒపుప్కోలేదు. 11 అలా ఉండగా ఒక రోజు అతడు పని మీద ఇంటి లోపలికి వెళాళ్డు. ఇంటోల్ పనిచేసే వాళెళ్వరూ అకక్డ
లేరు. 12 అపుప్డామె అతని వసానిన్ పటుట్ కుని “నాతో పండుకో” అని అడిగింది. అతడు తన బటట్ను ఆమె చేతిలో
విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకుని బయటికి పారిపోయాడు. 13అతడు తన వసానిన్ ఆమె చేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకుని పోవడం
ఆమె చూసి, 14 తన ఇంటోల్ పనిచేసే వారిని పిలిచి “చూడండి, పోతీఫరు మనలను ఎగతాళి చేయడానికి ఒక హెబీయుణిణ్
మన దగగ్రికి తెచాచ్డు. నాతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవాలని వీడు నా దగగ్రికి వసేత్ నేను పెదద్ కేక వేశాను. 15 నేను పెదద్గా
కేకవేయడం వాడు విని నా దగగ్ర తన వసానిన్ విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకుని బయటికిపారిపోయాడు” అనివారితో చెపిప్ంది.

16 అతని యజమాని ఇంటికి వచేచ్ వరకూ ఆమె అతని వసానిన్ తన దగగ్ర ఉంచుకుంది. 17 ఆమె తన భరతో ఇలా
వివరించింది. “నువువ్ మన దగగ్రికి తెచిచ్న ఆ హెబీ దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయడానికి నా దగగ్రికి వచాచ్డు. 18 నేను
బిగగ్రగా కేక వేసేత్ వాడు తన వసానిన్నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకుని బయటికిపారిపోయాడు.” 19 “నీదాసుడు నాకిలా
చేశాడు” అని తనభారయ్ తనతో చెపిప్నమాటలు విని పొతీఫరు, కోపంతోమండిపడాడ్ డు.

20 యోసేపు యజమాని అతనిన్ రాజు దీలను బంధించే చెరసాలలో వేయించాడు. అతడు చెరసాలలో ఉనాన్డు.
21అయితేయెహోవాయోసేపుకు తో ఉండి, అతని మీద నిబంధన సంబంధ న విశావ్సయ్తను చూపించాడు. చెరసాల
అధిపతి అతనిన్ అభిమానంగా చూసుకోనేలా చేశాడు. 22 చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలో ఉనన్ దీలందరినీయోసేపుకు
అపప్గించాడు. వారకక్డ చేసే పనులనీన్యోసేపే చేయించేవాడు. 23యెహోవా అతనికి తో ఉనాన్డు కాబటిట్ ఆ చెరసాల
అధిపతియోసేపుకు తాను అపప్గించిన దేనినీ ఇక పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. అతడు చేసేదంతాయెహోవాసఫలం చేశాడు.
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యోసేపు,రాజోదోయ్గులు

1 ఆ తరువాత ఐగుపు రాజుకు గినెన్ అందించేవాడూ, రొటెట్లు చేసేవాడూ తమ యజమాని పటల్ నేరం చేశారు. 2 తన
ఇదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ లు,అంటే గినెన్ అందించేవాడిమీదారొటెట్లు చేసేవాడిమీదాఫరోకోపగించుకునాన్డు. 3వారినిచెరసాలలో
ఉంచడానికి రాజు అంగరకష్కుల అధిపతికి అపప్గించాడు. ఆ చెరసాలలోనేయోసేపును కూడా బంధించారు. 4ఆ అధిపతి
వారందరినీయోసేపుఆధీనంలో ఉంచాడు. అతడు వారిబాగోగులు చూసేవాడు.
వారు కొనిన్రోజులు బందీలుగాఉనన్ తరువాత 5వారిదద్రూ,అంటే ఐగుపురాజుకు గినెన్ అందించేవాడు, రొటెట్లు చేసేవాడు

ఒకే రాతి కలలు కనాన్రు. ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు భావాలతో కల కనాన్రు.
6 ఉదయానయోసేపు వారి దగగ్రికి వచిచ్ చూసినపుడు వారు విచారంగా ఉనాన్రు. 7 అతడు “మీరెందుకు విచారంగా

ఉనాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు. 8 అందుకు వారు “మా ఇదద్రికీ ఒకోక్ కల వచిచ్ంది. వాటి అరథ్ం చెపేప్వాళ ళ్ ఎవరూ
లేరు” అనాన్రు. యోసేపు వారితో “అరాథ్ లు తెలియచేయడం దేవుని అధీనమే గదా! దయచేసి నాకు చెపప్ండి” అనాన్డు.
9అపుప్డు గినెన్ అందించేవారి నాయకుడుయోసేపుతో “నా కలలో ఒక దాకష్తీగ నా ఎదుట ఉంది. 10ఆ దాకష్తీగకు మూడు
కొమమ్లునాన్యి. దానికిమొగగ్లొచిచ్ పూలు పూసి గెలలు పండి దాకష్పళ ళ్ వచాచ్యి. 11 ఫరో గినెన్ నా చేతిలో ఉంది. నేను
దాకష్పళ ళ్తీసుకునిఫరోగినెన్లోవాటినిపిండిఆగినెన్ఫరోచేతికిఇచాచ్ను”అనిచెపాప్డు. 12అపుప్డుయోసేపు “దానిఅరథ్ం
ఇదే. ఆ మూడు కొమమ్లు, మూడు రోజులు. 13 ఇంక మూడు రోజులోల్ ఫరో నినున్ హెచిచ్ంచి, నువువ్ అతనికి గినెన్ అందించే
నీ ఉదోయ్గం నీకు మళీళ్ ఇపిప్సాత్ డు. 14అయితే నీకంతా సరి అయినపుప్డు ననున్ గురు చేసుకుని నామీద దయ చూపించు.
ఫరో దగగ్ర నా గురించిమాటాల్ డి ఈ చెరసాల నుండి నేను బయటికి వచేచ్లా చూడు. 15ఎందుకంటే ననున్ హెబీయుల దేశం
నుండి దొంగిలించి తీసుకొచాచ్రు. ఈచెరసాలలో ననున్ వేయడానికి ఇకక్డ కూడా నేనేమీ నేరం చేయలేదు” అనాన్డు.

16 రొటెట్లు చేసే వాడు యోసేపు మంచి అరథ్ం చెపప్డం చూసి అతనితో “నాకూ ఒక కల వచిచ్ంది. మూడు రొటెట్ల
బుటట్లు నా తల మీద ఉనాన్యి. 17 బుటట్లో ఫరో కోసం అనిన్ రకాల పిండివంటలు ఉనాన్యి. పకష్ులు వచిచ్ నా
తల మీద ఉనన్ ఆ బుటట్లో నుండి వాటిని తినాన్యి” అనాన్డు. 18 యోసేపు “దాని అరథ్ం ఇదే. ఆ మూడు బుటట్లు
మూడు రోజులు. 19 ఇంక మూడు రోజులోల్ ఫరో నీ తల తీసి చెటుట్ కు వేలాడదీసాత్ డు. పకష్ులు నీ మాంసం తింటాయి”
అని జవాబిచాచ్డు. 20మూడవ రోజు ఫరో పుటిట్నరోజు. అతడు తన సేవకులందరికీ విందు చేయించాడు. వారందరిలో
గినెన్ అందించేవారి నాయకుడి నా రొటెట్లు చేసే వారి నాయకుడి నా మిగతా సేవకులందరికంటే ధాయ్స పెటాట్ డు. 21 గినెన్
అందించేవారినాయకుని ఉదోయ్గం అతనికి తిరిగి ఇచాచ్డు,కాబటిట్ అతడు ఫరో చేతికిమళీళ్ గినెన్ అందించాడు. 22యోసేపు
చెపిప్నటుట్ గారొటెట్లు చేసేవారినాయకుణిణ్ ఉరితీయించాడు. 23అయితేగినెన్అందించేవారినాయకుడుయోసేపుకుచేసాత్ ననన్
సాయం గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. అసలు అతని గురించి మరచిపోయాడు.
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1 రెండు సంవతస్రాల తరువాత ఫరోకు ఒక కల వచిచ్ంది. అందులో అతడు లు నది దగగ్ర నిలబడాడ్ డు. 2పుషిట్గా ఉనన్
అంద న ఏడు ఆవులు లు నదిలో నుండి కి వచిచ్ జముమ్గడిడ్లోమేసుత్ నాన్యి. 3వాటి తరువాత వికారంగా, బకక్చికిక్న
ఏడు ఆవులు లు నదిలో నుండి కి వచిచ్ ఆ ఆవుల దగగ్ర నది ఒడుడ్ న నిలబడాడ్ యి. 4 అపుప్డు అందవిహీన నవీ
చికిక్పోయినవీ అయిన ఆవులు అంద న బలిసిన ఆవులను తినేశాయి. దాంతో ఫరో నిదలేచాడు. 5 అతడు నిదపోయి
రెండవసారి కల కనాన్డు. అందులోమంచిపుషిట్గల ఏడు కంకులతోఉనన్ కాడ కి వచిచ్ంది. 6తూరుప్గాలివలల్ పా పోయిన
ఏడు తాలు కంకులు వాటి తరువాతమొలిచాయి.

7 అపుప్డు నిం న పుషిట్గల ఆ ఏడు కంకులను ఆ తాలుకంకులు మింగివేశాయి. అంతలో ఫరో మేలుకుని అది
కల అని గహించాడు. 8 ఉదయానేన్ అతని మనసుస్ కలవరపడింది కాబటిట్ అతడు ఐగుపు శకునగాళళ్ందరినీ అకక్డి
పండితులందరిని పిలిపించి తన కలలను వివరించి వారితో చెపాప్డు గాని ఫరోకు వాటి అరథ్ం చెపేప్ వాడెవడూ లేడు.

9 అపుప్డు గినెన్ అందించేవారి నాయకుడు “ఈ రోజు నా తపుప్ గురుకు వచిచ్ంది. 10 ఫరో తన సేవకుల మీద కోపపడి
ననూన్ రొటెట్లు చేసేవారి నాయకుడినీ రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి ఇంటోల్ కావలిలో ఉంచాడు. 11 ఒకే రాతి నేనూ అతడు
కలలు కనాన్ము. ఒకొక్కక్డు వేరేవ్రు అరాథ్ లతో కలలు కనాన్ము. 12అకక్డ రాజ అంగ రకష్కుల అధిపతికి సేవకుడిగా ఉనన్
ఒక హెబీ యువకుడు మాతో కూడ ఉనాన్డు. అతనితోమా కలలను మేము వివరించి చెబితే అతడు వాటి అరాథ్ నిన్ మాకు
తెలియచేశాడు. 13అతడుమాకు ఏమిచెపాప్డోదాని పకారమేజరిగింది. నాఉదోయ్గం నాకు మళీళ్ ఇపిప్ంచి వేరేవాడినిఉరి
తీయించారు” అని ఫరోతో చెపాప్డు.

14 ఫరో యోసేపును పిలిపించాడు. చెరసాలలో నుండి అతనిన్ తవ్రగా రపిప్ంచారు. అతడు కష్వరం చేసుకుని బటట్లు
మారుచ్కుని ఫరో దగగ్రికి వచాచ్డు.

15 ఫరో యోసేపుతో “నేనొక కల కనాన్ను. దాని అరథ్ం చెపేప్వారు ఎవరూ లేరు. నువువ్ కలను వింటే దాని అరాథ్ నిన్
తెలియచేయగలవని నినున్గూరిచ్ వినాన్ను” అనాన్డు. 16యోసేపు “అది నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు అనుకూల న
సమాధానం ఇసాత్ డు” అని ఫరోతో చెపాప్డు.

17అందుకు ఫరో “నా కలలో నేను ఏటి ఒడుడ్ న నిలబడాడ్ ను. 18బలిసిన, అంద న ఏడు ఆవులు ఏటిలోనుండి కివచిచ్
జముమ్గడిడ్లో మేసుత్ నాన్యి. 19 నీరసంగా చాలా వికారంగా చికిక్పోయిన మరి ఏడు ఆవులు వాటి తరువాత కి వచాచ్యి.
వీటిఅంతవికార నవిఐగుపుదేశంలోఎకక్డానాకు కనబడలేదు. 20చికిక్పోయివికారంగాఉనన్ ఆవులు బలిసినమొదటి
ఏడు ఆవులను తినేశాయి. 21అవివాటి కడుపులోపడాడ్ యిగానిఅవి కడుపులోపడినటుట్ కనబడలేదు,మొదటఉనన్టేల్ అవి
చూడాడ్ నికి వికారంగాఉనాన్యి. అంతలోనేనుమేలుకునాన్ను. 22నాకలలోనేను చూసేత్,పుషిట్గల ఏడుమంచివెనున్లు ఒకక్
కంకికిపుటాట్ యి. 23తూరుప్ గాలిచేతచెడిపోయి, ఎండినఏడు పీలవెనున్లువాటితరువాతమొలిచాయి. 24ఈపీలవెనున్లు
ఆమంచి వెనున్లను మింగివేశాయి. ఈ కలను పండితులకు తెలియచేశాను గానిదాని అరాథ్ నిన్ తెలియచేసేవారెవరూ లేరు”
అని అతనితో చెపాప్డు.

25 అందుకు యోసేపు “ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను చేయబోయేది ఫరోకు తెలియచేశాడు. ఆ ఏడు మంచి
ఆవులు, ఏడేళ ళ్. 26ఆ ఏడు మంచికంకులు ఏడేళ ళ్. 27 కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత చికిక్పోయి వికారంగా కి వచిచ్న
ఏడు ఆవులూ ఏడేళ ళ్. తూరుప్ గాలి చేత చెడిపోయిన ఏడు తాలువెనున్లు, ఏడేళళ్ కరువు. 28 నేను ఫరోతో చెపేప్ మాట
ఇదే. దేవుడుతాను చేయబోయేదిఫరోకు చూపించాడు. 29ఇదిగోఐగుపుదేశమంతటాచాలాసమృదిధ్గా పంటపండేఏడేళ ళ్
రాబోతునాన్యి. 30వాటితరువాత ఏడేళళ్ కరువు వసుత్ ంది. అపుప్డు ఆ పంట సమృదిధ్నంతాఐగుపు దేశంమరచిపోతుంది.
ఆ కరువు దేశానిన్ నాశనం చేసుత్ ంది. 31దాని తరువాత వచేచ్ కరువుచేత దేశంలో ఆ పంట సమృదిధ్ జాఞ్ పకంలో లేకుండా
పోతుంది. ఆ కరువుచాలాభారంగా ఉంటుంది. 32ఈపని దేవుడే నిరణ్యించాడు. దీనిన్ దేవుడు చాలా తవ్రగా జరిగిసాత్ డు.
అందుకే ఆ కల ఫరోకు రెండుసారుల్ వచిచ్ంది.

33కాబటిట్ ఫరో వివేకమూజాఞ్ నమూ ఉనన్మనిషిని వెతికి ఐగుపు దేశంమీద అతనిన్ నియమించాలి. 34ఫరో అలాచేసిఈ
దేశంమీద పరయ్వేకష్కులను నియమించి, సమృదిధ్గా పంట పండే ఏడేళళ్లో ఐగుపు దేశమంతటాఅయిదోభాగం తీసుకోవాలి.
35వారురాబోయేఈమంచిసంవతస్రాలోల్ దొరికే ఆహారమంతాసమకూరాచ్లి. ఆధానాయ్నిన్ ఫరోఆధీనంలోఉంచి, పటట్ణాలోల్
భదం చేయాలి. 36 కరువు వలన ఈ దేశం నశించి పోకుండా ఆ ధానయ్ం ఐగుపు దేశంలో రాబోయే ఏడేళళ్ కరువు కాలంలో
సిదధ్ంగా ఉంటుంది” అని ఫరోతో చెపాప్డు.

37 ఈ సలహా ఫరోకూ అతని పరివారమందరి దృషిట్కీ నచిచ్ంది. 38 ఫరో తన పరివారంతో “ఇతనిలాగా దేవుని ఆతమ్
ఉనన్వాడు మనకు దొరుకుతాడా?” అనాన్డు. 39 ఫరో, యోసేపుతో “దేవుడు ఇదంతా నీకు తెలియచేశాడు కాబటిట్ నీలాగా
వివేకమూ జాఞ్ నమూ ఉనన్ వారెవరూ లేరు. 40 నువువ్ నా భవనంలో అధికారిగా ఉండాలి. నా పజలంతా నీకు లోబడతారు.
సింహాసనం విషయంలోనే నేను నీకంటే వాడిగా ఉంటాను” అనాన్డు. 41 ఫరో “చూడు, ఐగుపు దేశమంతటి మీద నేను
నినున్ నియమించాను” అనియోసేపుతో చెపాప్డు. 42ఫరో తన చేతికి ఉనన్ తన రాజముద ఉంగరానిన్ తీసియోసేపుచేతికి
పెటాట్ డు. శేషఠ్ న బటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడలో బంగారు గొలుసు వేశాడు. 43 తన రెండవ రథంలో అతనిన్
ఎకిక్ంచాడు. కొందరు అతనిముందు నడుసూత్ “నమసాక్రం చేయండి” అని కేకలు వేశారు. ఐగుపు దేశమంతటిమీదాఫరో
అతనిన్ నియమించాడు.
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44 ఫరో యోసేపుతో “నేను ఫరోని. నీ సెలవు లేకుండా ఐగుపు దేశమంతటా ఎవరూ తన చేతిని కానీ కాలిని కానీ
ఎతత్కూడదు”అనాన్డు. 45ఫరో,యోసేపుకు “జఫనత్ పనేహ ”అని పేరు పెటాట్ డు. అతనికి ఓను అనే పటట్ణయాజకు న
పోతీఫెర కూతురు ఆసెనతుతో పెళిళ్చేశాడు. 46యోసేపు ఐగుపు రా న ఫరో ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు ము ఏళల్వాడు.
యోసేపు ఫరో దగగ్రనుండి బయలుదేరి ఐగుపు దేశమంతటా తిరిగాడు. 47 సమృదిధ్గల ఏడేళళ్లో భూమి చాలా విరివిగా
పండింది. 48ఐగుపు దేశంలోని ఏడేళళ్ ధానయ్మంతా అతడు సమకూరిచ్, పటట్ణాలోల్ దానిన్ నిలవ్ చేశాడు. ఏ పటట్ణం చుటూట్
ఉనన్ పొలాల ధానయ్ం ఆ పటట్ణంలోనే నిలవ్చేశాడు. 49యోసేపు సముదపు ఇసుకంత విసాత్ రంగా ధానాయ్నిన్ నిలవ చేశాడు.
అది కొలతకు మించిపోయింది కాబటిట్ దానిన్క కొలవడంమానుకునాన్రు.

50 కరువు కాలం ముందేయోసేపుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు. ఓను పటట్ణయాజకు న పోతీఫెర కూతురు ఆసెనతు
వారికి తలిల్. 51అపుప్డుయోసేపు “దేవుడునా కషాట్ నన్ంతామానానన్ ఇంటోల్ వారందరినీ నేనుమరచిపోయేలాచేశాడు”అని
తన పెదద్కొడుకిక్ “*మనషేష్” అనే పేరు పెటాట్ డు. 52 “నేను బాధ అనుభవించిన దేశంలో దేవుడు ననున్ ఫలవంతం చేశాడు”
అనిరెండోకొడుకిక్ “†ఎఫాయిము”అనేపేరుపెటాట్ డు. 53ఐగుపుదేశంలోసమృదిధ్గాపంటపండినఏడేళ ళ్గడిచిపోయాయి.
54యోసేపుచెపిప్న పకారం ఏడేళళ్ కరువుమొదలయింది గాని ఐగుపు దేశమంతటా ఆహారముంది.

55 ఐగుపు దేశమంతటా కరువు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశపజలు ఆహారం కోసం ఫరోకు మొరపెటుట్ కునాన్రు. అపుప్డు ఫరో
“మీరుయోసేపు దగగ్రికి వెళిళ్ అతడు మీతో చెపిప్నటుల్ చేయండి” అని ఐగుపీత్యులందరితో చెపాప్డు. 56ఆ పదేశమంతా
కరువువాయ్పించింది. యోసేపుగిడడ్ంగులనీన్ విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్ం అమామ్డు. ఐగుపు దేశంలో ఆ కరువు తీవంగా
ఉంది. 57ఆ కరువు లోకమంతా తీవంగా ఉండడం వలల్ లోకమంతాయోసేపు దగగ్ర ధానయ్ం కొనడానికి ఐగుపుకు వచిచ్ంది.
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యోసేపుఅనన్లు ఐగుపుకు పోవడం

1 ఐగుపులో ధానయ్ం ఉందని యాకోబు తెలుసుకుని “మీరు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకుంటునాన్రేంటి?” అని తన
కొడుకులతో అనాన్డు. 2 “చూడండి, ఐగుపులోధానయ్ం ఉందని వినాన్ను. మనం చావకుండా బతికేలామీరు అకక్డికి వెళిళ్
మన కోసం అకక్డనుంచి ధానయ్ం కొనుకుక్రండి” అనాన్డు.

3 యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపులో ధానయ్ం కొనడానికి వెళాళ్రు. 4 అయితే యాకోబు “అతనికి ఏ నా హాని
సంభవిసుత్ ందేమో” అనియోసేపుతముమ్ న బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపలేదు.

5 కరువు కనాను దేశంలోఉందికాబటిట్ ధానయ్ం కొనడానికి వచిచ్నవారితోఇశాయేలు కొడుకులు కూడావచాచ్రు. 6అపుప్డు
యోసేపు ఆ దేశానికి అధికారిగా ఉనాన్డు. అతడే ఆ దేశ పజలందరికీ ధానాయ్నిన్ అమేమ్వాడు కాబటిట్ యోసేపు అనన్లు వచిచ్
ముఖాలు వంచి నేలకు వంగియోసేపుకు నమసాక్రం చేశారు.

7యోసేపుతనఅనన్లను చూసివారిని గురు పటిట్ వారికి తెలియనిమనిషిలావారితో కఠినంగామాటాల్ డి “మీరెకక్డనుండి
వచాచ్రు?” అని అడిగాడు. అందుకు వారు “ఆహారం కొనడానికి కనాను దేశం నుండి వచాచ్ము” అనాన్రు. 8యోసేపుతన
అనన్లను గురు పటాట్ డు గాని వారు అతణిణ్ గురు పటట్లేదు.

9 యోసేపు వారిని గూరిచ్ తనకు వచిచ్న కలలను గురుకు తెచుచ్కుని “మీరు గూఢచారులు. ఈ దేశపు గుటుట్
తెలుసుకోడానికి వచాచ్రు” అనాన్డు. 10 వారు “లేదు పభూ, మీ దాసు న మేము ఆహారం కొనడానికే వచాచ్ము.
11మేమంతా ఒక తండి కొడుకులం. మేము నిజాయితీగల వాళళ్ం. నీ దాసుల న మేము గూఢచారులం కాదు” అని
బదులిచాచ్రు. 12అయితే అతడు వారితో “కాదు, ఈ దేశం గుటుట్ తెలుసుకోడానికి మీరు వచాచ్రు” అనాన్డు. 13అందుకు
వారు “నీదాసుల నమేము పనెన్ండుగురు అనన్దముమ్లం. కనాను దేశంలో ఉనన్ ఒక తండి కొడుకులం. ఇదిగో, అందరిలో
చినన్వాడు ఈ రోజుమానానన్ దగగ్ర ఉనాన్డు. ఒకడు లేడు” అనాన్రు.

14అయితేయోసేపు “కాదు, నేను చెపిప్నటుట్ మీరు గూఢచారులే. 15మీ అసలు సంగతి ఇలా తెలుసుత్ ంది. ఫరో జీవం
తోడు,మీతముమ్డు ఇకక్డికి వసేత్నే తపప్మీరికక్డనుంచి వెళళ్రు. 16మీతముమ్ణిణ్ తీసుకురావడానికిమీలోఒకణిణ్ పంపండి.
అపప్టి వరకూ మీరు ఇకక్డ బందీలుగా ఉంటారు. మీలో నిజముందో లేదో మీమాటలోల్ తెలుసుత్ ంది. లేకపోతే ఫరో జీవం
తోడు,మీరు గూఢచారులే” అని చెపిప్ 17వారినిమూడు రోజులు చెరసాలలో వేయించాడు.

18మూడవ రోజుయోసేపు వారిని చూసి “నేను దేవునికి భయపడే వాణిణ్ . మీరు బతకాలంటే ఇలా చేయండి. 19మీరు
నిజాయితీగల వా తేమీసోదరులోల్ ఒకడు ఈ చెరసాలలో ఉండాలి. మిగతావారు మీ ఇంటి వారి కరువు తీరడానికి ధానయ్ం
తీసుకు వెళళ్ండి.

20మీతముమ్ణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురండి. అపుప్డు మీమాటలు నిజమే అని తెలుసుత్ ంది, మీరు చావరు” అని చెపాప్డు.
కాబటిట్ వారు అలా చేశారు. 21అపుప్డు వారు ఒకడితో ఒకడు “మన తముమ్ని విషయంలో మనం నిజంగా అపరాధులమే.
అతడు మనలను బతిమాలినపుప్డు మనం అతని వేదన చూసి కూడా వినలేదు.” 22 రూబేను “ఈ చినన్వాడి పటల్ పాపం
చేయవదద్ని నేనుమీతోచెపిప్నామీరు వినలేదు,కాబటిట్ అతనిచావును బటిట్ మనకు తగినశాసిత్ జరుగుతునన్ది”అనివారితో
అనాన్డు.

23 వారి మాటలు యోసేపుకు అరథ్మయాయ్యని వారికి తెలియదు, ఎందుకంటే వారి మధయ్ తరుజ్ మా చేసేవాడు
ఒకడునాన్డు. 24యోసేపు వారి దగగ్రనుండి అవతలకు పోయి ఏడాచ్డు. వారి దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ వారితో మాటాల్ డాడు.

* 41:51 41:51మరచిపోయేలా. † 41:52 41:52 దివ్గుణీకృతము. రెండింతలు చెయయ్డం.
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వారిలో షిమోయ్నును పటుట్ కుని వారి కళెళ్దుటే అతనిన్ బంధించాడు. 25 తన అనన్ల సంచులోల్ ధానయ్ం నింపమనీ, ఎవరి
డబుబ్లు వారి సంచులోల్ నే తిరిగి ఉంచమనీ, పయాణం కోసం భోజనపదారాధ్ లు వారికివావ్లనీ తన పనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు.
26వారు,తాము కొనిన ధానాయ్నిన్ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకుని అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయారు.

యోసేపుఅనన్లు కనానుకు తిరిగి రావడం
27 అయితే వారు దిగిన చోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటట్డానికి తన సంచి విపిప్తే అతని ధనం కనబడింది. అవి

అతని సంచి మూతిలో ఉనాన్యి. 28 అపుప్డతడు “నా డబుబ్ నాకే ఉంది. చూడండి, నా సంచిలోనే ఉంది” అని తన
సోదరులతో అనాన్డు. వారి గుండెలు అదిరిపోయాయి. వారు వణికిపోతూ ఒకరితో ఒకరు “ఇదేంటి దేవుడు మనకిలా
చేశాడు?” అనుకునాన్రు.

29వారు కనాను దేశంలో ఉనన్ తమ తండియాకోబు దగగ్రికి వచిచ్ తమకు జరిగినదంతా అతనికి తెలియచేశారు. 30 “ఆ
దేశానికి అధిపతి,మాతో కఠినంగామాటాల్ డి,మేము ఆ దేశానిన్ వేగు చూడడానికి వచాచ్మనుకునాన్డు. 31అపుప్డు మేము,
‘అయాయ్, మేము నిజాయితీపరులం, గూఢచారులం కాదు. 32 పనెన్ండు మంది సోదరులం, ఒకక్ తండి కొడుకులం, ఒకడు
లేడు, చినన్వాడు ఇపుప్డు కనాను దేశంలోమానానన్ దగగ్ర ఉనాన్డు’ అని అతనితో చెపాప్ము. 33అందుకు ఆ దేశాధిపతి,
మాతో ‘మీరు నిజాయితీపరులని ఇలా తెలుసుకుంటాను. మీసోదరులోల్ ఒకణిణ్ నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ , మీఇంటోల్ వారికి కరువు
తీరేలాధానయ్ంతీసుకు వెళళ్ండి. 34నాదగగ్రికి ఆచినన్వాణిన్తీసుకు రండి. అపుప్డుమీరు నిజాయితీపరులనీ గూఢచారులు
కారనీ నేను తెలుసుకుని మీసోదరుణిణ్ మీకపప్గిసాత్ ను. అపుప్డు మీరు ఈ దేశంలోవాయ్పారం చేసుకోవచుచ్’ అని చెపాప్డు”
అనాన్రు.

35వారు తమ సంచులు కుమమ్రిసేత్ ఎవరి డబుబ్ల మూట వారి సంచులోల్ ఉంది. వారూ వారి తండీ ఆ డబుబ్ల మూటలు
చూసి భయపడాడ్ రు. 36అపుప్డు వారి తండియాకోబు “మీరునా పిలల్ల విషయంలో ననున్ దుఃఖానికి గురిచేశారు. యోసేపు
లేడు, షిమోయ్ను లేడు, మీరు బెనాయ్మీనును కూడా తీసుకుపోతారు. ఇవనీన్ నా మీదికే వచాచ్యి” అని వారితో అనాన్డు.
37అందుకు రూబేను “నేనతనిన్నీదగగ్రికితీసుకురాకపోతే,నాఇదద్రు కొడుకులనునువువ్చంపెయయ్వచుచ్. అతనిన్నాచేతికి
అపప్గిసేత్,అతనిన్ తిరిగిమీ దగగ్రికి తీసుకు వసాత్ ను”అని చెపాప్డు. 38అయితేఅతడు “నాకొడుకును మీతో వెళళ్నివవ్ను.
అతని అనన్ చనిపోయాడు, ఇతడు మాతమే మిగిలాడు. మీరు వెళేళ్ దారిలో ఇతనికి హాని కలిగితే తల నెరిసిన ననున్
దుఃఖంతోమృతుయ్లోకంలోకి దిగిపోయేలాచేసాత్ రు” అనాన్డు.

43
అనన్లు రెండవ సరి ఐగుపుట్ పయాణం

1 కనాను దేశంలో కరువు తీవంగా ఉంది. 2వారు ఐగుపునుండి తెచిచ్న ధానయ్ం తినివేసిన తరువాత వారి తండి “మీరు
మళీళ్ వెళిళ్ మన కోసం కొంచెం ఆహారం కొనండి” అని వారితో అనాన్డు. 3యూదా “అతడు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే
గాని మీరు నా ముఖం చూడకూడదు, అని మాతో గటిట్గా చెపాప్డు. 4కాబటిట్ నువువ్ మా తముమ్ణిణ్ మాతో పంపితే మేము
వెళిళ్ నీ కోసం ఆహారం కొంటాము. 5నువువ్ వాణిణ్ పంపకపోతేమేము వెళళ్ం. మీతముమ్డు మీతో లేకపోతేమీరు నాముఖం
చూడకూడదని అతడుమాతో చెపాప్డు” అనాన్డు.

6అందుకు ఇశాయేలు “మీకు ఇంకొక తముమ్డు ఉనాన్డనిమీరు అతనితోచెపిప్నాకు ఇంత కీడు ఎందుకు తెచిచ్పెటాట్ రు?”
అనాన్డు. 7వారు “అతడు ‘మీ తండి ఇంకా బతికే ఉనాన్డా? మీకు ఇంకో తముమ్డు ఉనాన్డా?’ అనిమా గురించి, మన
కుటుంబం గురించిన వివరాలు అడిగాడు. మేము ఆ పశన్లకు తగినటుట్ జవాబిచాచ్ము. ‘మీ తముమ్ణిణ్ తీసుకు రండి’ అని
అతడు అడుగుతాడనిమాకెలా తెలుసుత్ ంది?” అనాన్రు. 8యూదా తన తండి ఇశాయేలుతో “ఆ చినన్వాణిన్ నాతో పంపు.
మేము వెళతాము. అపుప్డుమేమేకాదు, నువూవ్మాపిలల్లూచావకుండా బతుకుతాం. 9నేను అతనికిజామీను ఉంటాను.
నువువ్ ననున్బాధుయ్డుగా ఎంచవచుచ్. నేను అతణిణ్ తిరిగి నీ దగగ్రికి తీసుకువచిచ్ నీముందు నిలబెటట్కపోతేనాజీవితమంతా
ఆ నింద భరిసాత్ ను. 10మాకు ఆలసయ్ం కాకపోతేఈపాటికి రెండవసారి వెళిల్ మళీళ్ వచిచ్ ఉండేవాళళ్మే” అనాన్డు.

11వారి తండి ఇశాయేలు,వారితో “అలా తేమీరిలాచేయండి. ఈదేశంలోనిమే న వసుత్ వులనుమీ సంచులోల్ వేసుకుని
తీసుకెళళ్ండి. కొంచెం సుగంధ దవాయ్లు, కొంచెం తేనె, మసాలా దినుసులు, బోళం, పిసాత్ కాయలు, బాదం కాయలు మీ
సంచులోల్ వేసుకుని అతనికి కానుకగా తీసుకెళల్ండి. 12 రెండింతల డబుబ్ తీసుకు వెళళ్ండి. మీ సంచుల మూతిలో వాళ ళ్
ఉంచిన డబుబ్ కూడా మళీళ్ చేత పటుట్ కుని వెళళ్ండి. బహ శా అది పొరబాటు కావచుచ్. 13మీ తముమ్ణిణ్ వెంటబెటుట్ కుని
అతని దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్ండి. 14 అతడు మీ అనన్నూ బెనాయ్మీనును మీకు అపప్గించేలా సరవ్శకు న దేవుడు, అతని
ముందు మిమమ్లిన్ కరుణించు గాక. నేను సంతానానిన్ పోగొటుట్ కోవలసి ఉంటే పోగొటుట్ కుంటాను” అని వారితో చెపాప్డు.
15వాళ ళ్ఆకానుకతీసికుని,చేతులోల్ రెండింతలడబుబ్,తమవెంటబెనాయ్మీనునుతీసుకు ఐగుపుకు వెళిళ్యోసేపుముందు
నిలబడాడ్ రు.

16యోసేపువారితో ఉనన్ బెనాయ్మీనును చూసి తన గృహనిరావ్హకునితో “వీరిని ఇంటోల్ కి తీసికెళిళ్ ఒక జంతువును కోసి
వంట సిదధ్ం చేయించు. మధాయ్హన్ం వీరు నాతో భోజనం చేసాత్ రు” అని చెపాప్డు. 17యోసేపు చెపిప్నటుల్ అతడు చేసి
వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికెళాళ్డు. 18 తమను యోసేపు ఇంటికి తీసుకువెళిళ్నందుకు వారు భయపడి “మొదట మన
సంచులోల్ తిరిగిఇచేచ్సినడబుబ్ కోసంఅతడుమనమీదదాడిచేసేఅవకాశంఉంది. మనలనుబంధించి,దాసులుగాచెరపటిట్ ,
మన గాడిదలను తీసుకోవచుచ్” అనుకునాన్రు. 19వారుయోసేపు గృహనిరావ్హకుని దగగ్రికి వచిచ్, ఇంటి గుమమ్ం ముందు
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అతనితోమాటాల్ డి, 20 “అయయ్గారూ,మొదటమేము ఆహారం కొనడానికిమొదటిసారి వచాచ్ము. 21అయితే,మేము దిగిన
చోటికి చేరిమా సంచులు విపిప్తే, చూడండి,మాఅందరి డబుబ్మొతత్ం, ఎవరి డబుబ్ వారి సంచిమూతిలో ఉంది. అదంతా
పటుట్ కొచాచ్ము. 22ఆహారంకొనడానికివేరేడబుబ్ కూడాతెచాచ్ము. మాడబుబ్మాసంచులోల్ ఎవరువేశారోమాకుతెలియదు”
అని చెపాప్రు.

23అందుకతడు “మీకు అంతా మమే. భయపడవదుద్ . మీ తండి దేవుడూ, మీ దేవుడు, మీ సంచులోల్ మీ డబుబ్ పెటిట్
ఉంటాడు. మీడబుబ్నాకు అందింది”అనిచెపిప్ షిమోయ్నునువారి దగగ్రికి తెచాచ్డు. 24గృహనిరావ్హకుడువారినియోసేపు
ఇంటోల్ కి తీసికు వచిచ్, వారికి నీళిళ్సేత్, వారు కాళ ళ్ కడుకుక్నాన్రు. అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించాడు. 25అకక్డ
తాము భోజనం చేయాలనివారు వినాన్రు కాబటిట్ మధాయ్హన్ం,యోసేపువచేచ్ సమయానికి తమకానుక సిదధ్ంగా ఉంచారు.

26యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమ చేతులోల్ ఉనన్ కానుకను ఇంటోల్ కి తెచిచ్, అతనికి నేలను వంగి, నమసాక్రం
చేశారు. 27అపుప్డు “మీరు చెపిప్నముసలివా నమీనానన్ మంగా ఉనాన్డా? అతడు ఇంకా బతికే ఉనాన్డా?” అనివారి
మ సమాచారం అడిగినపుప్డు వారు, 28 “నీ దాసు న మా తండి ఇంకా బతికే ఉనాన్డు, మంగా ఉనాన్డు” అని చెపిప్
వంగి సాగిలపడాడ్ రు. 29అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడూ తన తముమ్డు అయిన బెనాయ్మీనును చూసి “మీరు
నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా?” అని అడిగి “బాబూ, దేవుడు నీకు దయ చూపుతాడు గాక” అనాన్డు. 30అపుప్డు
తన తముమ్ని మీదయోసేపుకు పేమ పొరుల్ కుని వచిచ్ంది కాబటిట్ అతడు తవ్రగా ఏడవడానికి చోటు వెతికి, లోపలి గదిలోకి
వెళిళ్, అకక్డ ఏడాచ్డు. 31అతడు తన ముఖం కడుకుక్ని బయటికి వచాచ్డు. అతడు తనున్ తాను సముదాయించుకుని
“భోజనం వడిడ్ంచండి” అని చెపాప్డు.

32అతనికీ వారికీ అతనితో భోజనం చేసుత్ నన్ ఐగుపీత్యులకు వేరేవ్రుగా వడిడ్ంచారు. ఐగుపీత్యులు హెబీయులతో కలిసి
భోజనం చేయరు. అది ఐగుపీత్యులకు అసహయ్ం. 33 పెదద్వాడు మొదలుకుని చినన్వాడి వరకూ వారు అతని ముందు
తమ తమ వయసు పకారం కూరుచ్నాన్రు. వారంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 34 అతడు తన దగగ్ర నుంచి వారికి పళేళ్లోల్
భోజనం వంతులెతిత్ పంపాడు. బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటే అయిదంతలు ఎకుక్వగా ఉంది. వారంతాతాగి,
యోసేపుతోవిందారగించి ఉలాల్ సంగా గడిపారు.

44
సంచిలో వెండి గినెన్

1యోసేపు “వారుమోసికెళిళ్నంత ఆహారానిన్ వారి సంచులోల్ నింపి ఎవరి డబుబ్ వారి సంచిమూతిలో పెటుట్ , 2చివరివాడి
సంచిమూతిలోనావెండిగినెన్,అతనిధానయ్పుడబుబ్ పెటుట్ ”అనితనగృహనిరావ్హకునికిఆజాఞ్ పించగా,యోసేపుచెపిప్నటుట్
అతడు చేశాడు.

3తెలల్వారినపుప్డు ఆ మనుషులను తమ గాడిదలతోపాటు పంపి వేశారు. 4వారు ఆ పటట్ణం నుండి బయలుదేరి ఎంతో
దూరం వెళళ్కముందే,యోసేపుతన గృహనిరావ్హకునితో “నువువ్ లేచిఆమనుషుయ్ల వెంబడించి వెళిళ్వారిని కలుసుకుని,
‘మీరుమేలుకు పతిగా కీడు చేశారేమిటి? 5నాయజమానితాగే గినెన్, శకునాలు చూసే గినెన్యిదే కదా? మీరు చేసినఈ పని
చాలా దురామ్రగ్ం’ అని వారితో చెపుప్” అనాన్డు. 6అతడు వారిని కలుసుకుని ఆమాటలు వారితో చెపాప్డు. 7వారు “మా
పభువు ఇలాంటిమాటలు చెపప్డం ఎందుకు? మీదాసు న మేము ఇలాంటి పని చేయము.

8చూడండి,మాసంచుల మూతులోల్ మాకు దొరికిన డబుబ్ను కనాను దేశంలో నుండి తిరిగి తీసుకు వచాచ్ము. నీ పభువు
ఇంటోల్ నుంచి మేము వెండి గానీ బంగారం గానీ ఎలా దొంగిలిసాత్ ము? 9 నీ దాసులోల్ ఎవరి దగగ్ర అది దొరుకుతుందో వాడు
చసాత్ డు గాక. మేముమా పభువుకు దాసులమవుతాం” అని అతనితో అనాన్రు. 10 గృహ నిరావ్హకుడు “మంచిది, మీరు
చెపిప్నటేట్ చేయండి. ఎవరి దగగ్ర ఆ గినెన్ దొరుకుతుందో అతడే నాకు బానిస ఆవుతాడు. మిగతా వారు నిరోద్ షులు” అని
చెపాప్డు. 11 అపుప్డు పతివాడూ గబగబా తన సంచిని దించి దానిన్ విపాప్డు. 12 ఆ గృహ నిరావ్హకుడు పెదద్వాడి
సంచితో మొదలు పెటిట్ చినన్వాడి సంచి వరకూ వెతికాడు. ఆ గినెన్ బెనాయ్మీను సంచిలో దొరికింది. 13వారు తమ బటట్లు
చింపుకునాన్రు. అందరూ గాడిదలమీద సంచులు ఎకిక్ంచుకుని పటట్ణానికి తిరిగి వచాచ్రు.

14 అపుప్డు యూదా, అతని సోదరులు యోసేపు ఇంటికి వచాచ్రు. అతడింకా అకక్డే ఉనాన్డు, వారు అతని
ముందు నేలమీద సాగిలపడాడ్ రు. 15 అపుప్డు యోసేపు “మీరు చేసిన ఈ పని ఏమిటి? నాలాటి మనిషి శకునం చూసి
తెలుసుకుంటాడని మీకు తెలియదా” అని వారితో అనాన్డు. 16యూదా “మాయజమాను న మీతో ఏమి చెపప్గలం?
ఏమనగలం? మేము నిరోద్ షులమని ఎలా రుజువు చేయగలం? దేవుడే నీ దాసుల అపరాధం కనుగొనాన్డు. ఇదిగో, మేమూ
ఎవని దగగ్ర ఆ గినెన్ దొరికిందోవాడూమాయజమాను నమీకు దాసులమవుతాం” అనాన్డు. 17యోసేపు “అలాచేయడం
నాకు దూరమౌతుంది గాక. ఎవరి దగగ్ర ఆ గినెన్ దొరికిందో వాడే నాకు దాసుడుగా ఉంటాడు. మీరు మీ తండి దగగ్రికి
సమాధానంగా వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు.

బెనాయ్మిను కోసంయూదా వేడికోలు
18యూదా అతని సమీపించి “పభూ, ఒక మనవి. ఒకమాట రహసయ్ంగా నాయజమాను న మీతోమీదాసు న ననున్

చెపుప్కోనివవ్ండి. తమ కోపం తమదాసునిమీద రగులుకోనివవ్కండి. తమరు ఫరో అంతవారు గదా. 19నాయజమాను న
మీరు, ‘మీకు తండి అయినా తముమ్ నా ఉనాన్డా?’ అని తమదాసులను అడిగారు. 20అందుకు మేము, ‘మాకు ముసలి
వా న తండి, అతని ముసలితనంలో పుటిట్న ఒక చినన్వాడు ఉనాన్రు. వాని అనన్ చనిపోయాడు. వాడి తలిల్కి వాడొకక్డే
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మిగిలాడు. అతని తండి అతనిన్ ఎంతో పేమిసాత్ డు’ అనాన్ము. 21 అపుప్డు తమరు, ‘నేనతనిన్ చూడడానికి అతనిన్ నా
దగగ్రికి తీసుకు రండి’ అని తమదాసులతో చెపాప్రు.

22 అందుకు మేము, ‘ఆ చినన్వాడు తన తండిని వదిలి ఉండలేడు. వాడు తన తండిని విడిచి పోతే వాడి తండి
చనిపోతాడు’ అని నా యజమాను న మీతో చెపాప్ము. 23అందుకు తమరు, ‘మీ తముమ్డు మీతో రాకపోతే మీరు మళీల్
నా ముఖం చూడకూడదు’ అని తమ దాసులతో చెపాప్రు. 24కాబటిట్ నా తండి అయిన తమ దాసుని దగగ్రికి మేము వెళిళ్,
నాయజమాను న మీమాటలను అతనికి తెలియచేశాము. 25మాతండి, ‘మీరు తిరిగి వెళిళ్ మన కోసం కొంచెం ఆహారం
కొనుకుక్ని రండి’ అని చెబితే 26 ‘మేము అకక్డికి వెళళ్లేము,మాతముమ్డుమాతో కూడా ఉంటేనే వెళాత్ ము. మాతముమ్డు
మాతోఉంటేనే గాని ఆయనముఖం చూడలేము’ అని చెపాప్ము.

27 అందుకు తమ దాసు న నా తండి, ‘నా భారయ్ నాకిదద్రిని కనన్దని మీకు తెలుసు. 28 వారిలో ఒకడు నాకు
దూర పోయాడు. అతడు తపప్కుండా కూర మృగాల బారిన పడి ఉంటాడు. అపప్టినుంచి అతడు నాకు కనబడలేదు.
29మీరు నా దగగ్రనుంచి ఇతనిన్ కూడా తీసుకుపోతే, ఇతనికి ఏ నా హాని జరిగితే, తల నెరిసిన ననున్ మృతుల లోకంలోకి
దుఃఖంతో దిగిపోయేలాచేసాత్ రు’ అనిమాతోచెపాప్డు.

30కాబటిట్ , తమదాసు న నా తండి దగగ్రికి నేను తిరిగి వెళిళ్నపుప్డు ఈ చినన్వాడుమాతోబాటు లేకపోతే 31మాతండి
పాణం ఇతని పాణంతో పెనవేసుకుంది కాబటిట్ ఈ చినన్వాడు మాతో లేకపోవడం చూడగానే అతడు చచిచ్పోతాడు. అలా
తమ దాసుల న మేము తల నెరిసిన తమ సేవకు న మా తండిని మృతుల లోకంలోకి దుఃఖంతో దిగిపోయేలా చేసాత్ ము.
32తమసేవకుడి న నేను, ‘ఈబాలునికిజామీనుగాఉండి, నీ దగగ్రికి నేనతని తీసుకు రాకపోతేమానానన్ దృషిట్లో ఆ నింద
నామీద ఎపుప్డూ ఉంటుంది’ అని చెపాప్ను. 33కాబటిట్ తమదాసు న ననున్ ఈ అబాబ్యికి పతిగా ఏలినవారికి దాసునిగా
ఉండనిచిచ్ ఈ చినన్వాణిణ్ తన సోదరులతో వెళళ్నివవ్ండి. 34ఈ చినన్వాడు నాతో కూడ లేకపోతేమా నానన్ దగగ్రికి నేనెలా
వెళళ్గలను? ఒకవేళ వెళితే,మానానన్కు వచేచ్ అపాయం చూడవలసి వసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

45
యోసేపుతానెవరో వెలల్డి పరచుకోవడం

1 అపుప్డు యోసేపు తన దగగ్ర నిలబడడ్ పరివారం ఎదుట తమాయించుకోలేక “అందరినీ నా దగగ్రనుంచి బయటికి
పంపేయండి” అని బిగగ్రగా చెపాప్డు. యోసేపు తన అనన్లకు తనను తాను తెలియజేసుకునన్పుప్డు అతని దగగ్ర ఎవరూ
లేరు. 2అతడు పెదద్గా ఏడవగా ఐగుపీత్యులు వినాన్రు. ఫరో ఇంటివారు ఆ ఏడుపు వినాన్రు. 3అపుప్డుయోసేపు “నేను
యోసేపును. నాతండిఇంకాబతికేఉనాన్డా?” అనిఅడిగినపుప్డు,అతనిసోదరులుఅతనిసమకష్ంలోకంగారుపడిఅతనికి
జవాబు ఇవవ్లేకపోయారు. 4 అపుప్డు యోసేపు “నా దగగ్రికి రండి” అని తన సోదరులతో చెబితే, వారు అతని దగగ్రికి
వచాచ్రు. అపుప్డతడు “ఐగుపుకు వెళిల్పోయేలామీరు అమేమ్సిన మీ తముమ్డుయోసేపును నేనే. 5అయినా, ననిన్కక్డకు
మీరు అమేమ్సినందుకు దుఃఖపడవదుద్ . మిమమ్లిన్ మీరు నిందించుకోవదుద్ . పాణరకష్ణ కోసం దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్
పంపించాడు. 6 రెండేళళ్ నుంచి దేశంలో కరువు ఉంది. ఇంకా ఐదేళ ళ్ దునన్డం గానీ పంటకోత గానీ ఉండదు.

7మిమమ్లిన్ ర ంచి, భూమిమీదమిమమ్లిన్ శేషంగా నిలపడానికీ పాణాలతో కాపాడడానికీ దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్
పంపించాడు. 8కాబటిట్ ననున్ దేవుడేపంపాడు. మీరుకాదు. ఆయనననున్ ఫరోకుతండిగాఅతనిఇంటివారందరికిపభువుగా
ఐగుపుదేశమంతటిమీదాఅధికారిగానియమించాడు. 9మీరు తవ్రగానాతండి దగగ్రికి వెళిళ్ అతనితో ‘నీకొడుకుయోసేపు
ఇలా చెబుతునాన్డు-దేవుడు ననున్ ఐగుపు దేశమంతటి మీదా అధిపతిగా నియమించాడు, నా దగగ్రికి రండి. ఆలసయ్ం
చేయవదుద్ . 10నువువ్ గోషెను పాంతంలో నివసిసాత్ వు. అపుప్డు నువూవ్ నీ పిలల్లూ నీ పిలల్ల పిలల్లూ నీ గొరెల మందలూ నీ
పశువులూ నీకు కలిగిన సమసత్మూ నాకు దగగ్రగా ఉంటాయి. 11 ఇంకా ఐదేళ ళ్ కరువు ఉంటుంది, కాబటిట్ నీకూ నీ ఇంటి
వారికీ నీకు కలిగినదానంతటికీ పేదరికం రాకుండా అకక్డ నినున్ పోషిసాత్ ను’ అనాన్డని చెపప్ండి. 12ఇదిగోమీతోమాటాల్ డేది
నా నోరే అనిమీ కళ ళ్ నా తముమ్డు బెనాయ్మీను కళ ళ్ చూసుత్ నాన్యి.

13ఐగుపులోనాకునన్ భవానీన్మీరు చూసిన సమసాత్ నీన్మానానన్కు తెలియచేసి తవ్రగామానానన్ను ఇకక్డికి తీసుకు
రండి”అని తనసోదరులతో చెపాప్డు. 14తన తముమ్డు బెనాయ్మీనుమెడను కౌగలించుకుని ఏడాచ్డు. బెనాయ్మీను అతణిణ్
కౌగలించుకుని ఏడాచ్డు. 15 అతడు తన సోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్ కుని వారిని హతుత్ కుని ఏడిచ్న తరువాత అతని
సోదరులు అతనితో మాటాల్ డారు. 16 “యోసేపు సోదరులు వచాచ్రు” అనే సంగతి ఫరో ఇంటోల్ వినబడింది. అది ఫరోకు,
అతని సేవకులకు చాలా ఇషట్మయింది. 17అపుప్డు ఫరోయోసేపుతో ఇలా అనాన్డు “నీ సోదరులతో ఇలా చెపుప్, ‘మీరిలా
చేయండి. మీపశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశానికి వెళిళ్ 18మీతండినీమీఇంటివారిని వెంట బెటుట్ కుని నా దగగ్రికి
రండి, ఐగుపు దేశంలోనిమంచివసుత్ వులనుమీకిసాత్ ను. ఈదేశపుసారానిన్మీరు అనుభవిసాత్ రు. 19మీకు ఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్ను,
ఇలా చేయండి. మీ పిలల్ల కోసం, మీ భారయ్ల కోసం ఐగుపులో నుండి బండల్ను తీసుకుపోయి మీ తండిని వెంటబెటుట్ కుని
రండి. 20ఐగుపు దేశమంతటిలో ఉనన్ మంచి వసుత్ వులు మీవే అవుతాయికాబటిట్ మీసామగిని లకష్ పెటట్వదుద్ ’ ” అనాన్డు.
21 ఇశాయేలు కుమారులు అలాగే చేశారు. యోసేపు ఫరో మాట పకారం వారికి బండుల్ ఇపిప్ంచాడు. పయాణానికి భోజన
పదారాధ్ లు ఇపిప్ంచాడు. 22అతడు వారికి రెండేసి జతల బటట్లు ఇచాచ్డు, బెనాయ్మీనుకు *300 షెకెల్ ల వెండి, ఐదు జతల
బటట్లు ఇచాచ్డు. 23అతడు తన తండి కోసం వీటిని పంపించాడు, ఐగుపులోని శేషఠ్ న వాటినిమోసుత్ నన్ పది గాడిదలనూ
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పయాణానికి తన తండి కోసం ఆహారం, ఇతరధానయ్ం, వేరేవ్రు తినే సరుకులుమోసుత్ నన్ పది ఆడగాడిదలనూ పంపించాడు.
24అపుప్డతడు తన సోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుతుంటే “దారిలోపోటాల్ డుకోవదుద్ ” అనివారితో చెపాప్డు.

25వారు ఐగుపునుండి బయలు దేరి కనాను దేశానికి తమ తండి అయిన యాకోబు దగగ్రికి వచిచ్ 26 “యోసేపు ఇంకా
బతికే ఉనాన్డు. ఐగుపు దేశమంతటిమీదాఅధిపతిగాఉనాన్డు”అనిఅతనికి తెలియచేశారు. అయితేఅతడు వారిమాట
నమమ్లేకపోయాడు. అతనిహృదయంవిసమ్యంచెందింది. 27అపుప్డువారుయోసేపుతమతోచెపిప్నమాటలనీన్ అతనితో
చెపాప్రు. తనను తీసుకు వెళళ్డానికియోసేపుపంపిన బండుల్ చూసి,వారి తండియాకోబుపాణం తెపప్రిలిల్ంది. 28అపుప్డు
ఇశాయేలు “ఇంతేచాలు. నాకొడుకుయోసేపు బతికే ఉనాన్డు, నేను చావక ముందు వెళిళ్ అతనిన్ చూసాత్ ను” అనాన్డు.

46
యాకోబు ఐగుపు పయాణం

1ఇశాయేలు తనకునన్దంతా తీసుకు పయాణ బెయేరెష్బా వచిచ్ తన తండి అయిన ఇసాస్కు దేవునికి బలులరిప్ంచాడు.
2 అపుప్డు రాతి దరశ్నంలో దేవుడు “యాకోబూ, యాకోబూ” అని ఇశాయేలును పిలిచాడు. అందుకతడు “చితత్ం
పభూ” అనాన్డు. 3 ఆయన “నేనే దేవుణిణ్ , మీ తండి దేవుణిణ్ . ఐగుపు వెళళ్డానికి భయపడవదుద్ . అకక్డ నినున్ గొపప్
జనంగా చేసాత్ ను. 4 నేను నీతో కూడా ఐగుపు వసాత్ ను. నేను నినున్ తపప్కుండా ఇకక్డికి తిరిగి తీసుకువసాత్ ను. నువువ్
చనిపోయేటపుప్డుయోసేపు తనసొంత చేతులతో నీ కళ ళ్ మూసాత్ డు.”

5యాకోబు లేచి బెయేరెష్బా నుండి తరలి వెళాళ్డు. ఫరో అతనినెకిక్ంచి తీసుకు రావడానికి పంపిన బండల్ మీద ఇశాయేలు
కొడుకులు తమ తండి యాకోబునూ తమ పిలల్లనూ తమ భారయ్లనూ ఎకిక్ంచారు. 6యాకోబు అతనితో పాటు అతని
సంతానమంతా ఐగుపు వచాచ్రు. వారు తమ పశువులనూ తాము కనానులో సంపాదించిన సంపదనంతా తీసికెళాల్ రు.
7అతడు తన కొడుకులనూ మనుమలనూ తన కూతురల్నూ తన కొడుకుల కూతురల్నూ తన సంతానానన్ంతా తనతో ఐగుపు
తీసుకు వచాచ్డు.

8ఐగుపుకు వచిచ్న ఇశాయేలు కొడుకుల పేరుల్ ఇవే.
9యాకోబు పెదద్ కొడుకు, రూబేను. రూబేను కొడుకులు,హనోకు, పలుల్ ,హెసోను, కరీమ్.
10షిమోయ్ను కొడుకులు,యెమూయేలు,యామీను, ఓహదు,యాకీను,సోహరు, కనానీయురాలి కొడుకు షావూలు.
11లేవి కొడుకులు, గెరోష్ ను, కహాతు,మెరారి.
12యూదా కొడుకులు ఏరు, ఓనాను, షేలా, పెరెసు, జెరహ . (ఏరు, ఓనాను, కనాను దేశంలో చనిపోయారు). పెరెసు

కొడుకులు హెసోను,హామూలు.
13ఇశాశ్ఖారు కొడుకులు తోలా,పువావ్,యోబు, షిమోను.
14జెబూలూను కొడుకులు సెరెదు, ఏలోను,యహలేలు.
15వీరు లేయా కొడుకులు. ఆమె పదద్నరాములోయాకోబుకు వారిని అతని కూతురు దీనానూ కనన్ది. అతని కొడుకులూ

అతని కుమారెలూమొతత్ం ము ముగుగ్ రు.
16గాదు కొడుకులు సిపోయ్ను,హగీగ్, షూనీ, ఎసోబ్ను, ఏరీ, ఆరోదీ, అరేలీ.
17 ఆషేరు కొడుకులు ఇమాన్, ఇషావ్, ఇషీవ్, బెరీయా. వారి సోదరి శెరహ . బెరీయా కొడుకులు హెబెరు, మలీక్యేలు.

18లాబాను తన కూతురు లేయా కిచిచ్న జిలాప్ కొడుకులు వీరే. ఆమెఈ పదహారు మందినియాకోబుకు కనన్ది.
19యాకోబు భారయ్ అయినరాహేలు కొడుకులుయోసేపు, బెనాయ్మీను.
20యోసేపుకుమనషేష్ , ఎఫాయిములు పుటాట్ రు. వారిని ఐగుపుదేశంలో ఓనుకుయాజకు నపోతీఫెర కూతురు ఆసెనతు

అతనికి కనన్ది.
21 బెనాయ్మీను కొడుకులు బెల, బేకెరు, అషేబ్లు, గెరా, నయమాను, ఏహీరోషు, ముపీప్ము, హ పీప్ము, ఆరుద్ .

22యాకోబుకు రాహేలు కనిన కొడుకు న వీరంతా పదాన్లుగురు.
23దాను కొడుకు హ షీము.
24నఫాత్ లి కొడుకులుయహనేలు, గూనీ,యేసెరు, షిలేల్ము. 25లాబాను తన కూతురు రాహేలుకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కొడుకులు

వీరే. ఆమె వారిని యాకోబుకు కనన్ది. వారంతా ఏడుగురు. 26యాకోబు కోడళళ్ను మినహాయించి అతని వారసులు
యాకోబుతో ఐగుపుకు వచిచ్న వారంతా అర ఆరుగురు. 27 ఐగుపులోయోసేపుకు పుటిట్న కొడుకులు ఇదద్రు. ఐగుపుకు
వచిచ్నయాకోబు కుటుంబీకులుమొతత్ం డె మంది.

28యాకోబుగోషెనుకుదారిచూపడానికియోసేపుదగగ్రికియూదానుతనకుముందుగాపంపాడు. వారుగోషెనుపాంతానికి
వచాచ్రు. 29యోసేపు తన రథానిన్ సిదధ్ం చేయించి తన తండి ఇశాయేలును కలుసుకోడానికి గోషెనుకు వచాచ్డు. యోసేపు
అతనిన్ చూసి, అతని మెడను కౌగలించుకుని చాలా సేపు ఏడాచ్డు. 30 అపుప్డు ఇశాయేలు యోసేపుతో “నీవింకా బతికే
ఉనాన్వు. నీముఖం చూశాను. కాబటిట్ నేనిక చనిపోగలను” అని చెపాప్డు.

31యోసేపు తన సోదరులతో తన తండి కుటుంబం వారితో “నేను వెళిళ్ ఇది ఫరోకు తెలియచేసి, ‘కనాను దేశంలో ఉనన్
నా సోదరులూ నా తండి కుటుంబం వారూ నా దగగ్రికి వచాచ్రు. 32వారు గొరెల కాపరులు. పశువులను మేపేవారు. వారు
తమకు కలిగినదంతా తీసుకు వచాచ్రు’ అని అతనితో చెబుతాను. 33కాబటిట్ ఫరో మిమమ్లిన్ పిలిపించి, ‘మీ వృతిత్ ఏంటి?’
అని అడిగితే 34 ‘మా చినన్పప్టి నుంచి ఇపప్టి వరకూ మేమూ మాపూరీవ్కులంతా కాపరులం.’ మీరు గోషెను పాంతంలో
నివసించేలా ఇలా చెపప్ండి. ఎందుకంటే, గొరెల కాపరి వృతిత్లో ఉనన్వారంటే ఐగుపీత్యులకు అసహయ్ం.”
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47
యాకోబు ఐగుపులో సిథ్రపడడం

1యోసేపువెళిళ్ ఫరోతో “మానానన్,నాఅనన్లు వారి గొరెలమందలతోవారి పశువులతోవారికి కలిగినదంతటితో కనాను
దేశం నుండి వచిచ్ గోషెనులో ఉనాన్రు” అని తెలియచేసి, 2 తన సోదరులోల్ ఐదు గురిని వెంటబెటుట్ కుని వెళిల్ వారిని ఫరో
ముందు నిలబెటాట్ డు. 3 ఫరో, అతని సోదరులను చూసి “మీ వృతిత్ ఏంటి?” అని అడిగితే వారు “నీ దాసుల న మేమూ
మా పూరివ్కులు, గొరెల కాపరులం” అని ఫరోతో చెపాప్రు. 4వారు “కనాను దేశంలో కరువు తీవంగా ఉంది. నీ దాసుల
మందలకు మేత లేదు కాబటిట్ ఈ దేశంలో కొంత కాలముండడానికి వచాచ్ము. గోషెను పాంతంలో నీదాసులు నివసించడానికి
సెలవు ఇపిప్ంచండి” అని ఫరోతో అనాన్రు. 5ఫరోయోసేపును చూసి “మీనానన్, నీసోదరులు నీ దగగ్రికి వచాచ్రు. 6ఐగుపు
దేశం నీ ఎదుట ఉంది. ఈ దేశంలోని మంచి పాంతంలో మీ నానన్, నీ సోదరులూ నివసించేలా చెయియ్. గోషెను పాంతంలో
వారు నివసించవచుచ్. వారిలో ఎవ నా సమరుధ్ లని నీకు అనిపిసేత్ నా మందల మీద వారిని అధిపతులుగా నియమించు”
అని చెపాప్డు.

7యోసేపు తన తండియాకోబును లోపలికి తీసుకు వచిచ్ ఫరో ముందు నిలబెటిట్నపుప్డు, యాకోబు ఫరోను దీవించాడు.
8 ఫరో “నీ వయసెంత?” అనియాకోబును అడిగాడు. 9యాకోబు “నేను పయాణాలు చేసినవి 130 ఏళ ళ్. నా జీవించిన
దినాలు కొదిడ్గానూబాధాకర నవిగానూ ఉనాన్యి. అవినాపూరీవ్కులుయాత చేసిన సంవతస్రాలనిన్ కాలేదు” అని ఫరోతో
చెపిప్, 10ఫరోను దీవించి వెళిళ్పోయాడు.

11ఫరో ఆజఞ్ ఇచిచ్నటేల్ ,యోసేపుతనతండికీ తనసోదరులకూ ఐగుపు దేశంలోరామెసేసు అనేమంచి పదేశంలోసావ్సథ్ ం
ఇచాచ్డు. 12యోసేపుతనతండినీ తనసోదరులనూ తన తండి కుటుంబంవారినందరినీపోషిసూత్ వారి పిలల్ల లెకక్ పకారం
ఆహారమిచిచ్ సంర ంచాడు.

ఐగుపులో కరువు
13 కరువుచాలాతీవంగా ఉంది కాబటిట్ ఆ దేశమంతటా ఆహారం లేదు. కరువుతో ఐగుపు దేశం, కనాను దేశం దురబ్ల న

సిథ్తికి వచాచ్యి. 14 యోసేపు పజలకు ధానయ్ం అముమ్తూ ఐగుపు దేశంలోనూ కనాను దేశంలోనూ ఉనన్ డబబ్ంతా
పోగుచేశాడు. ఆడబబ్ంతా, ఫరోభవనంలోకియోసేపుతెపిప్ంచాడు. 15ఐగుపుదేశంలో కనాను దేశంలోడబుబ్ అయిపోయిన
తరువాత ఐగుపీత్యులంతా యోసేపు దగగ్రికి వచిచ్ “మాకు ఆహారం ఇపిప్ంచు. నీ ముందు మేమెందుకు చావాలి? మా
డబబ్ంతా అయిపోయింది” అనాన్రు.

16 అందుకు యోసేపు “మీ పశువులు ఇవవ్ండి, మీ డబుబ్లు అయిపోతే మీ పశువులకు బదులు నేను మీకు
ధానయ్మిసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 17 కాబటిట్ వారు తమ పశువులను యోసేపు దగగ్రికి తెచాచ్రు. ఆ సంవతస్రం, వారి
మందలనిన్టికి బదులుగాఅతడువారికి ఆహారమిచిచ్వారినిపోషించాడు. 18ఆసంవతస్రం గడిచాక,తరువాతసంవతస్రం
వారు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “మా డబబ్ంతా అయిపోయింది. ఆ సంగతి మా యజమాను న మీ దగగ్ర దాచలేము. మా
పశువుల మందలనీన్ మా యజమాను న మీ వశమయాయ్యి. మా శరీరాలూ మా భూములూ తపప్ ఇంకేమీ మాకు
మిగలలేదు. 19 మీ కళళ్ముందు మేమూ మా పొలాలు ఎందుకు నశించాలి? ఆహారమిచిచ్ మమమ్లీన్ మా పొలాలనూ
కొనండి. మాపొలాలతోపాటుమేము ఫరోకు దాసులమవుతాం. మేముచావకుండా బతికేలా,పొలాలుపా పోకుండామాకు
వితత్నాలివవ్ండి” అని అడిగారు.

20 ఆవిధంగా, యోసేపు ఐగుపు భూములనిన్టినీ ఫరో కోసం కొనాన్డు. కరువు ఇగుపు వారిపాలిట తీవంగా ఉండడం
వలనవారంతా తమపొలాలను అమేమ్శారు కాబటిట్ , భూమి ఫరోది అయింది. 21అతడు ఐగుపుపొలిమేరలఈ చివరనుండి
ఆ చివర వరకూ పజలను *దాసులుగా చేశాడు. 22 యాజకుల భూమి మాతమే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో
భతయ్ం నియమించాడు. వారు ఫరో ఇచిచ్న ఆహారం తినే వారు కాబటిట్ వారు తమ భూములను అమమ్లేదు. 23యోసేపు
“ఇదిగో నేడు మిమమ్లిన్, మీ భూములను ఫరో కోసం కొనాన్ను. మీకు వితత్నాలు ఇవిగో. పొలాలోల్ చలల్ండి. 24నాలుగు
భాగాలు మీవి. పంటలో అయిదవ భాగం మీరు ఫరోకు ఇవావ్లి. అది పొలాలోల్ వితత్డానికీ మీ పిలల్లకూ మీ ఇంటోల్ వారి
ఆహారానికి”అని పజలతోచెపాప్డు. 25వారు “నువువ్మాపాణాలు నిలబెటాట్ వు. మా నీదయఉండుగాక. మేము ఫరోకు
బానిసలమవుతాం” అని చెపాప్రు. 26 అపుప్డు ఐదవ భాగం ఫరోది అనియోసేపు ఐగుపు వారికి చటట్ం నియమించాడు.
అది ఇపప్టివరకూ నిలిచి వుంది. యాజకుల భూములుమాతమే ఫరోవి కాలేదు.

యాకోబు అవసానదశ
27 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలోని గోషెను పాంతంలో నివసించారు. అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకుని

సంతానాభివృదిధ్ పొంది చాలా విసత్రించారు. 28యాకోబు ఐగుపుదేశంలో 17 ఏళ ళ్ జీవించాడు. యాకోబు మొతత్ం 147
ఏళ ళ్ బతికాడు. 29 ఇశాయేలు అవసాన కాలం దగగ్ర పడినపుప్డు అతడు తన కొడుకు యోసేపును పిలిపించి “నాపటల్
నీకు అభిమానం ఉంటే, నీ చెయియ్ నా తొడ కింద ఉంచి నాకు నమమ్కానీన్ విశావ్సానీన్ కలిగించు. దయచేసి ననున్ ఐగుపులో
పాతిపెటట్వదుద్ . 30నేనునాపితరులతోనిదించినపుప్డు ఐగుపులోనుంచిననున్ తీసుకెళిళ్,వారిసమాధిలోననున్పాతిపెటుట్ ”
అని అతనితో చెపాప్డు. 31అందుకు యోసేపు “నేను నీ మాట చొపుప్న చేసాత్ ను” అనాన్డు. ఇశాయేలు “నాతో పమాణం
చెయియ్”అంటే,యోసేపుఅతనితోపమాణంచేశాడు. అపుప్డు ఇశాయేలు తన పడక తలగడ దగగ్ర వంగి నమసక్రించాడు.

* 47:21 47:21వారిని వివిధ పదేశాలోల్ సిథ్రపడేలా చేశాడు.
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48
యోసేపుకొడుకులనుయాకోబు దీవించడం

1ఈ సంగతు న తరువాత “ఇదిగో, మీ నానన్కు ఒంటోల్ బాగాలేదు” అని ఒకడు యోసేపుతో చెపాప్డు. అపుప్డతడు
మనషేష్ , ఎఫాయిము అనే తన ఇదద్రు కొడుకులను వెంటబెటుట్ కుని వెళాళ్డు. 2 “ఇదిగో నీ కొడుకు యోసేపు నీ దగగ్రికి
వసుత్ నాన్డు” అనియాకోబుకు తెలిసింది. అపుప్డు ఇశాయేలు బలం తెచుచ్కుని తనమంచంమీద కూరుచ్నాన్డు.

3అతడుయోసేపుతో “కనాను దేశంలోఉనన్ లూజులోసరవ్శకిగలదేవుడునాకు కనబడిననున్ ఆశీరవ్దించి 4 ‘ఇదిగోనినున్
ఫలవంతంగా చేసి, విసత్రింపజేసాత్ ను. నువువ్ జన సమూహమయేయ్లా చేసాత్ ను. నీ వారసులకు ఈ దేశానిన్ నితయ్ సావ్సథ్ ంగా
ఇసాత్ ను’ అనాన్డు. 5 నేను ఐగుపుకు నీ దగగ్రికి రాకముందు ఐగుపు దేశంలో నీకు పుటిట్న నీ ఇదద్రు కొడుకులు నా బిడడ్లే.
రూబేను షిమోయ్నులాల్ గే ఎఫాయిము, మనషేష్ నా కొడుకులే. 6వారి తరువాత నీకు పుటిట్న సంతానం నీదే. వారి పేరుల్ వారి
సోదరుల సావ్సథ్ ం జాబితాల పకారం నమోదు అవుతాయి.

7పదద్నరాము నుండి నేను వసుత్ నన్పుడు,ఎఫాతాకు ఇంకాకొంతదూరానఉనన్పుడు పయాణంలోరాహేలు కనాను దేశంలో
చనిపోయింది. అకక్డ బేతెల్హేము అనే ఎఫాతాదారిలో నేను ఆమెను పాతిపెటాట్ ను” అనియాకోబు చెపాప్డు. 8ఇశాయేలు,
యోసేపు కొడుకులను చూసి “వీరెవరు?” అని అడిగాడు. 9యోసేపు “వీళ ళ్ నా కొడుకులు. వీరిని ఈ దేశంలో దేవుడు
నాకిచాచ్డు”అనితనతండితోచెపాప్డు. అందుకతడు “నేనువారిని దీవించడానికినాదగగ్రికివారినితీసుకు రా”అనాన్డు.
10 ఇశాయేలు కళ ళ్ వృదాధ్ పయ్ం వలన మసకబారి చూడలేక పోయాడు. కాబటిట్ , యోసేపు వారిని అతని దగగ్రికి తీసుకు
వచాచ్డు. అతడు వారినిముదుద్ పెటుట్ కుని కౌగిలించుకునాన్డు.

11ఇశాయేలుయోసేపుతో “నీముఖానిన్మళీళ్చూసాత్ ననినేనుఅనుకోలేదు. అయితే,నీసంతానానిన్ కూడాదేవుడు ననున్
చూడనిచాచ్డు” అనాన్డు. 12యోసేపుఅతనిమోకాళళ్ మధయ్ నుండి వారిని తీసుకు అతనికి సాగిలపడాడ్ డు. 13తరువాత
యోసేపు ఇశాయేలు ఎడమచేతి పు తన కుడిచేత ఎఫాయిమును, ఇశాయేలు కుడిచేతి పు తన ఎడమ చేత మనషేష్ను
పటుట్ కుని,వారిదద్రినిఅతనిసమీపంగాతీసుకు వచాచ్డు. 14ఇశాయేలు,చినన్వా నఎఫాయిముతలమీదతనకుడిచేతిని,
మనషేష్ తలమీద తన ఎడమచేతిని ఉంచాడు.

15ఇశాయేలుయోసేపును దీవించి
“నాపూరీవ్కులు అబాహాము ఇసాస్కులు ఎవరి సమకష్ంలో నడుచుకునాన్రో
ఆ దేవుడు, ఇపప్టి వరకూ ననున్ పోషించిన ఆ దేవుడు,
16సమసత్ కీడుల నుంచి ననున్ కాపాడిన దూత,ఈ పిలల్లను దీవించు గాక.
నాపేరు, అబాహాము ఇసాస్కులనే నా పితరుల పేరు వారికి కలుగు గాక.
లోకంలోవారు విసాత్ ర జనసమూహంగా అవుతారు గాక” అనాన్డు.

17యోసేపు ఎఫాయిము తల మీద తన తండి కుడిచెయియ్ పెటట్డం చూశాడు. అది అతనికి నచచ్లేదు. అతడు మనషేష్
తల మీద పెటిట్ంచాలని తన తండి చెయియ్, ఎఫాయిము తలమీద నుండి ఎతిత్, 18 “నానాన్, అలా కాదు. ఇతడే పెదద్వాడు.
నీ కుడి చెయియ్ ఇతని తలమీద పెటుట్ ” అని చెపాప్డు. 19 అతని తండి ఒపుప్కోక “నాకు తెలుసు. కచిచ్తంగా తెలుసు.
ఇతడు కూడా ఒక జన సమూహ గొపప్వాడవుతాడు. అయితే, ఇతని తముమ్డు ఇతని కంటే గొపప్వాడవుతాడు. అతని
సంతానంజనసమూహాలుఅవుతారు”అనాన్డు. 20ఆరోజుఅతడువారినిఇలాదీవించాడు. “ఇశాయేలీయులు ఎవరి నా
దీవించేటపుడు, ‘ఎఫాయిములాగామనషేష్లాగాదేవుడుమిమమ్లిన్ చేసాత్ డు గాక’అనిమీపేరెతిత్ దీవిసాత్ రు”అనిచెపిప్మనషేష్
కంటే ఎఫాయిమునుముందుగాఉంచాడు. 21ఇశాయేలు “ఇదిగో నేను చనిపోతునాన్ను,అయినాదేవుడుమీకు తో ఉండి
మీపూరీవ్కుల దేశానికి మిమమ్లిన్ తిరిగి రపిప్సాత్ డు. 22 నేను నీ సోదరులకంటే నీకు ఒక భాగం ఎకుక్వ ఇచాచ్ను. దానిన్, నా
కతిత్తో నా వింటితో, అమోరీయుల చేతిలో నుండి తీసుకునాన్ను” అనియోసేపుతో చెపాప్డు.

49
యాకోబు తన కొడుకుల పలికిన దీవెనలు

1యాకోబు తన కొడుకులను పిలిపించి ఇలా అనాన్డు. “మీరు కలిసి రండి, రాబోయే రోజులోల్ మీకు ఏం జరుగుతుందో
నేను చెబుతాను.
2యాకోబు కొడుకులాల్ రా, కలిసి వచిచ్ వినండి.
మీతండి ఇశాయేలుమాట వినండి.

3 రూబేనూ, నువువ్ నా పెదద్ కొడుకువి. నాబలానివి,
నా శకి పథమ ఫలానివి. ఘనతలోనూ బలంలోనూ ఆధికయ్ం గలవాడివి.
4పారే నీళళ్లా చంచలుడివి. నీది ఉనన్త సాథ్ యి కాదు.
ఎందుకంటే నువువ్, నీ తండిమంచం ఎకిక్ దానిన్ అపవితం చేశావు.
నువువ్ నామంచంమీదికి ఎకాక్వు.

5షిమోయ్ను, లేవి అనన్దముమ్లే. వారి కతుత్ లు దౌరజ్నయ్ం చేసే ఆయుధాలు.
6నాపాణమా,వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ ,వారి సభలో చేరవదుద్ .
నాహృదయంవారితో కలవలేనంత ఉదాతత్ నది.
కోపంలోవారు మనుషులను చంపారు.
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సరదా కోసం ఎదుద్ ల కాళళ్ నరాలు తెగొగ్ టాట్ రు.
7వారి కోపం చాలా తీవ నది. వారి ఆగహం కూర ంది.
అవి శాపగసత్ నవి. నేను వారినియాకోబు పజలోల్ విభాగిసాత్ ను.
ఇశాయేలులోవారిని చెదరగొడతాను.

8యూదా, నీసోదరులు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు.
నీ చెయియ్ నీ శతువులమెడమీద ఉంటుంది.
నీ తండి కుమారులు నీ ఎదుట సాగిలపడతారు.

9యూదా సింహం పిలల్.
నా కుమారుడా, నువువ్ చీలిచ్న దాని దగగ్రనుంచి వచాచ్వు.
అతడు కాళ ళ్ ముడుచుకుని పడుకునాన్డు.
సింహం లాగా, ఆడ సింహం లాగా గరిజ్ంచాడు.
అతనిన్ లేపడానికి తెగించేవాడెవడు?

10షిలోహ వచేచ్ వరకూయూదా దగగ్రనుంచి రాజదండం తొలగదు.
అతని కాళళ్ మధయ్ నుంచి అధికార రాజదండం తొలగదు.
రాజాయ్లు అతనికి లోబడతాయి.

11దా వలిల్కి తన గాడిదనూ,
మే నదాకష్ తీగెకు తన గాడిద పిలల్నూ కటిట్ ,
దా రసంలో తన బటట్లనూ,దాకష్ల రకంలో తన అంగీనీ ఉతికాడు.
12అతని కళ ళ్ దా రసమంత ఎరగా,
అతని పళ ళ్ పాలవలే తెలల్గా ఉంటాయి.
13జెబూలూను సముదపు ఒడుడ్ న నివసిసాత్ డు.
అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉంటాడు.
అతనిపొలిమేర సీదోను వరకూ ఉంటుంది.

14ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ పడుకునన్ బల న గాడిద.
15అతడు మంచి విశాంతి సథ్లానీన్ రమయ్ న భూమినీ చూశాడు.
బరువులుమోయడానికి భుజం వంచిచాకిరీ చేసే దాసుడయాయ్డు.

16దాను ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఒక గోతంగా
తన పజలకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
17దాను,దారిలోపాము లాగా, గురం మడిమె కరచి,
రౌతు వెనకిక్ పడిపోయేలాచేసే కటల్పాముగాదారిలో ఉంటాడు.
18యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం కనిపెడుతునాన్ను.
19దోపిడీ గాళ ళ్ గాదును కొడతారు.
అయితే, అతడు వాళళ్ మడిమెను కొడతాడు.
20ఆషేరు ఆహారం శేషఠ్ నది.
రాజులకు తగినమధుర పదారాద్ లు అతడు అందిసాత్ డు.
21నఫాత్ లి వదిలిపెటిట్న లేడి.
అతనికి అంద న పిలల్లుంటారు.
22యోసేపుఫలించే కొమమ్. ఊట దగగ్ర పండుల్ కాసే పెదద్ కొమమ్.
దాని కొమమ్లు గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పిసాత్ యి.
23విలుకాళ ళ్ అతనీ దాడి చేసాత్ రు.
అతనిమీదబాణాలు వేసి అతనిన్ హింసిసాత్ రు.
24అయితే, అతని విలుల్ సిథ్రంగా ఉంటుంది.
అతని చేతులు పుణయ్ంతో ఉంటాయి.
ఎందుకంటే, ఇదియాకోబు పరాకమశాలి చేతుల వలన,
ఇశాయేలు ఆధార శిల, కాపరి పేరున అయింది.
25నీకు సహాయం చేసే నీ తండి దేవుని వలన,
నినున్ దీవించే సరవ్శకుని వలన, నీకు నుండి వచేచ్ దీవెనలు,
కింది అగాధపు దీవెనలు, సత్నాల, గరాభ్ల దీవెనలు వసాత్ యి.
26నీ తండి దీవెనలు,పురాతన పరవ్తాలంతఘనంగా,
నితయ్ గిరులంత ఉనన్తంగా ఉంటాయి.
అవియోసేపుతలమీద ఉంటాయి.
తనసోదరులోల్ ఘను న వాని నడినెతిత్ మీద ఉంటాయి.
27బెనాయ్మీను ఆకలిగొనన్ తోడేలు.
అతడు ఉదయాన ఎరను మింగి,
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దోచుకునన్ దానిన్,సాయంతం వేళ పంచుకుంటాడు.”
యాకోబు మరణం, సమాధి

28 ఇవనీన్ ఇశాయేలు పనెన్ండు గోతాలు. వారి తండి వారిని దీవిసూత్ వారితో చెపిప్ందియిదే. ఎవరి దీవెన వారికి తగినదే.
29 తరువాత అతడు వారికి ఆజాఞ్ పిసూత్ ఇలా అనాన్డు. “నేను నా పూరీవ్కుల దగగ్రికి వెళళ్బోతునాన్ను. 30హితీత్యు న
ఎఫోను పొలంలోని గుహలోనాపూరీవ్కుల దగగ్ర ననున్ పాతిపెటట్ండి. ఆ గుహ కనాను దేశంలోనిమమే దగగ్ర ఉనన్ మకేప్లా
దానంలో ఉంది. అబాహాము దానినీ ఆపొలానీన్ హితీత్యు న ఎఫోను దగగ్ర శమ్శాన భూమి కోసం సావ్సథ్ ంగా కొనాన్డు.
31 అకక్డే వారు అబాహామునూ అతని భారయ్ శారాను పాతిపెటాట్ రు. అకక్డే ఇసాస్కును అతని భారయ్ రిబాక్ను పాతి

పెటాట్ రు. అకక్డేనేను లేయానుపాతిపెటాట్ ను. 32ఆపొలానీన్అందులోనిగుహనూహేతుకొడుకుల దగగ్ర కొనాన్రు”అనాన్డు.
33యాకోబుతనకొడుకులకు ఆజాఞ్ పించడంముగించిమంచంమీదతనకాళ ళ్ముడుచుకునిపాణంవిడిచితనవారిదగగ్రికి
చేరాడు.

50
1యోసేపుతన తండిమీదవాలిముఖానిన్ ముదుద్ పెటుట్ కుని ఏడాచ్డు. 2యోసేపుసుగంధ దవాయ్లతో తన తండి శవానిన్

సిదధ్పరచాలని తన దాసు న దుయ్లకు ఆజాఞ్ పించాడు. కాబటిట్ ఆ దుయ్లు ఇశాయేలు శవానిన్ సిదధ్పరచారు. 3అందుకు
వారికి 40 రోజులు పటిట్ంది. సుగంధ దవాయ్లతో సిదధ్పరచడానికి అంత సమయం పడుతుంది. ఐగుపీత్యులు అతని గురించి
70 రోజులు దుఖించారు.

4 అతని గురించి దుఃఖించే రోజులు అయిపోయిన తరువాత, యోసేపు ఫరో ఇంటి వారితో మాటలాడి “మీ దయ నా
మీద ఉంటే నా పకష్ంగా ఫరోతో 5 ‘మానానన్ నాతో పమాణం చేయించి “ఇదిగో, నేను చనిపోతునాన్ను, కనానులో నా కోసం
తవివ్ంచిన సమాధిలో ననున్ పాతిపెటాట్ లి అని చెపాప్డు కాబటిట్ అనుమతిసేత్ నేనకక్డికి వెళిళ్ నా తండిని పాతిపెటిట్ మళీళ్
వసాత్ ను అనియోసేపుఅనాన్డు”అని చెపప్ండి’ ”అనాన్డు. 6అందుకు ఫరో “అతడు నీ చేత చేయించిన పమాణం పకారం
వెళిళ్ మీనానన్ను పాతిపెటుట్ ” అనాన్డు.

7కాబటిట్ యోసేపుతనతండినిపాతిపెటట్డానికి వెళాళ్డు. అతనితోఫరో ఇంటి పెదద్ న అతని సేవకులంతాఐగుపు దేశపు
పెదద్లంతా 8యోసేపుఇంటివారంతాఅతనిసోదరులు,అతనితండి ఇంటివారు వెళాళ్రు. వారు తమపిలల్లనూ తమగొరెల
మందలనూ తమ పశువులనూమాతం గోషెను దేశంలో విడిచిపెటాట్ రు. 9 రథాలు, రౌతులు అతనితో వెళాళ్యి. అది చాలా
పెదద్ గుంపు అయింది. 10వారు యొరాద్ నుకు అవతల ఉనన్ ఆటదు కళళ్ం వచిచ్నపుడు చాలా పెదద్గా ఏడాచ్రు. యోసేపు
తన తండిని గురించి ఏడు రోజులు విలపించాడు. 11 ఆ దేశంలో నివసించిన కనానీయులు ఆటదు కళళ్ం దగగ్ర ఏడవడం
చూసి “ఐగుపీత్యులకు ఇది చాలా సంతాప సమయం” అని చెపుప్కునాన్రు. అందుకే దానికి “*ఆబేల్ మిసాయిము”
అనే పేరుంది. అది యొరాద్ నుకు అవతల ఉంది. 12యాకోబు విషయంలో అతడు వారికి చెపిప్నటుల్ అతని కొడుకులు
చేశారు. 13 అతని కొడుకులు కనాను దేశానికి అతని శవానిన్ తీసుకుపోయి మమే దగగ్రునన్ మకేప్లా పొలంలోని గుహలో
పాతిపెటాట్ రు. అబాహాము పొలంతో పాటు గుహను శమ్శానం కోసం కొనాన్డు. అతడు దానిన్ హితీత్యు న ఎఫోను దగగ్ర
కొనాన్డు. 14యోసేపుతన తండినిపాతిపెటిట్న తరువాత అతడు, అతనిసోదరులు, అతని తండినిపాతిపెటట్డానికి వెళిళ్న
వారంతా తిరిగి ఐగుపుకు వచాచ్రు.

యోసేపుతన అనన్లను మరోమారు కష్మించడం
15యోసేపు సోదరులు తమ తండి చనిపోవడం చూసి “ఒకవేళ యోసేపు మన మీద పగబటిట్ , మనం అతనికి చేసిన

కీడుకు పతీకారం చేసాత్ డేమో” అనుకునాన్రు. 16 కాబటిట్ వారు యోసేపుకు ఈ కబురు పంపించారు. 17 “మన తండి తన
మరణానికిముందు మీరుయోసేపుతో, ‘నీసోదరులు నీకు కీడు చేశారు. వారిని,వారిఅపరాధానీన్ దయచేసి కష్మించు’అని
చెపప్మనాన్డు” అని అతనితో చెపాప్రు.

18 అతని సోదరులు పోయి అతని ముందు సాగిలపడి “ఇదిగో మేము నీకు దాసులం” అనాన్రు. 19 యోసేపు
“భయపడవదుద్ . నేను దేవుని సాథ్ నంలో ఉనాన్నా? 20మీరు నాకు కీడు చేయాలని చూశారు గానీ మీరిపుప్డు చూసుత్ నన్టుట్ ,
అనేకమందిని బతికించేలా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించాడు. 21 కాబటిట్ భయపడవదుద్ . నేను మిమమ్లిన్, మీ పిలల్లను
పోషిసాత్ ను” అని చెపిప్ వారిని ఆదరించి వారితో ఇషట్ంగామాటాల్ డాడు.

యోసేపుఅవసానదశ,మరణం
22యోసేపు, అతని తండి కుటుంబం వారూ ఐగుపులో నివసించారు. యోసేపు 110 ఏళ ళ్ బతికాడు. 23యోసేపు

ఎఫాయిము యొకక్ మూడవ తరం పిలల్లను చూశాడు. మనషేష్ కొడుకయిన మాకీరు పిలల్లను కూడా చూశాడు. వారిని
యోసేపు ఒడిలోఉంచారు.

24 యోసేపు తన సోదరులను చూసి “నేను చనిపోబోతునాన్ను. దేవుడు కచిచ్తంగా మిమమ్లిన్ చూడవచిచ్, ఈ
దేశంలోనుండి తాను అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులతో పమాణం చేసి ఇచిచ్న దేశానికి మిమమ్లిన్ తీసుకువెళాత్ డు” అని
చెపాప్డు 25అంతేగాకయోసేపు “దేవుడు కచిచ్తంగామిమమ్లిన్ చూడవసాత్ డు. అపుప్డుమీరునాఎముకలను ఇకక్డనుంచి
తీసుకుపోవాలి” అని చెపిప్ ఇశాయేలు కొడుకులతో పమాణం చేయించుకునాన్డు. 26యోసేపు 110 ఏళల్ వయసువా
చనిపోయాడు. వారు సుగంధ దవాయ్లతో అతని శవానిన్ సిదధ్పరచి ఐగుపు దేశంలో ఒక శవపేటికలో ఉంచారు.

* 50:11 50:11 ఐగుపీత్యుల సంతాపం
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నిరగ్మకాండం
గంథకర

సంపదాయికంగాఈపుసత్కం రచయితమోషేఅనిచెబుతారు. వపేరణతోఈపుసత్కంమోషేరాశాడనిఅంగీకరించడానికి
రెండు మంచి కారణాలునాన్యి. మొదటిది, మోషేఈవాత పనిలో ఉనాన్డని నిరగ్మకాండం గంథమే చెబుతునన్ది. నిరగ్మ
34:27 లో దేవుడు “ఈ వాకయ్ములను వాసికొనుము” అని మోషేతో చెపాప్డు. మరొక చోట మోషే దేవుని ఆజఞ్ పాటించి
“మోషేయెహోవామాటలనిన్టిని వాసి” అని ఉంది. నిరగ్మ కాండంలోని మాటలను మోషే రాశాడని ఈ వచనాలను బటిట్
భావించడం సమంజసమే. రెండవది, నిరగ్మకాండంలో వరిణ్ంచిన సంఘటనలనిన్టినీ మోషే చూశాడు, పాలొగ్ నాన్డు కూడా.
అతడు ఫరో ఇంటిలో విదాయ్భాయ్సం చేశాడు. ఆ విధంగా వీటిని రాయడానికిసామరథ్ ం అతనికి ఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1450 - 1410
ఈ తేదీకి ముందు ఇశాయేలీయులు తమ అపనమమ్కం మూలంగా అరణయ్పదేశంలో 40 సంవతస్రాలు తిరుగులాడారు.

ఈ గంథరచన ఈ సమయంలో జరగడానికి అవకాశం ఉంది.
సీవ్కర

ఈజిపుట్ వదిలి బయట వచిచ్న తరమేమొదటిగాఈ గంథానిన్ అందుకునన్ది. (నిరగ్మ 17:14; 24:4; 34:27-28).
పయోజనం

ఇశాయేలీయులు యెహోవా పజలు ఎలా అయాయ్రు, అనే నానిన్నిరగ్మ కాండం వివరిసుత్ నన్ది. ఆ జాతి దేవుని
పజలుగా జీవించేందుకు పాటించవలసిన నిబంధన నియమాలు ఇందులో వితరంగారాసిఉనాన్యి. ఇశాయేలుతో నిబంధన
సిథ్రపరచిన విశవ్సనీయు న, మహాబలవంతు న, రకష్ణకర, పవితుడు అయిన దేవుణిణ్ నిరగ్మకాండం ఆవిషక్రిసుత్ నన్ది.
దేవుణిణ్ నామం మూలంగా ఆయన చరయ్ల మూలంగా దేవుని వయ్కితవ్ం వెలల్డి అయింది. ఇదంతా దేవుడు అబాహాముకు
చేసినవాగాద్ నం (ఆది 15:12-16). ఆయనచేసినవాగాద్ నంఅబహాముసంతతినిఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి విడిపించటంలో
నేరవేరింది అని చూపించడానికే గాక ఒక కుటుంబం ఎంపిక అయిన జాతిగా ఎలా రూపొందింది అని వివరించే కథ ఇకక్డ
ఉంది. (నిరగ్మ 2:24; 6:5; 12:37). ఈజిపుట్ విడిచి వెళిళ్న హెబీయిల సoఖయ్ బహ శా 20 నుంచి 30 లకష్ల వరకు
ఉండవచుచ్.

ముఖాయ్ంశం
విమోచనం

విభాగాలు
1. ముందుమాట— 1:1-2:25
2. ఇశాయేల్ విమోచనం— 3:1-18:27
3. సీనాయిదగగ్ర ఇచిచ్నమాట— 19:1-24:18
4. దేవుని రాజమందిర గుడారం— 25:1-31:18
5. తిరుగుబాటు మూలంగా దేవుని నుండి దొలగడం— 32:1-34:35
6. దేవుని గుడారం కూరుప్— 35:1-40:38

ఇశాయేలు పజల దురవసథ్
1యాకోబుతోబాటు ఐగుపుకు వెళిళ్న అతని కొడుకులు రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను,

బెనాయ్మీను, 2దాను, నఫాత్ లి,గాదు,ఆషేరు. 3యాకోబుకు పుటిట్న సంతానంమొతత్ం 70మంది. 4యోసేపుఐగుపులోఉనన్
ఆ సమయంలో 5వీళళ్ంతా తమ తమ కుటుంబాలతో సహా ఐగుపులో నివసించారు.

6యోసేపు, అతని అనన్దముమ్లు, వాళళ్ తరం వారు అంతా చనిపోయారు. 7 ఇశాయేలు పజలు వారు నివసిసుత్ నన్
పాంతమంతటాతమసంతానంతోబాగావిసత్రించిఅభివృదిధ్ పొందారు. ఆపాంతమంతాఇశాయేలుపజలతోనిండిపోయింది.
8కొంతకాలానికియోసేపు ఎవరో తెలియని కొతత్ రాజు ఐగుపును పరిపాలించడంమొదలు పెటాట్ డు.

9 అతడు తన పజలతో ఇలా అనాన్డు “ఇశాయేలు పజలను చూడండి. వీళ ళ్ మనకంటే సంఖయ్లో ఎకుక్వగా,
శకిమంతులుగా ఉనాన్రు. 10వాళళ్ విషయంలో మనం తెలివిగా ఏదనాన్ చేదాద్ ం. లేకపోతే వాళళ్ జనాభా పెరిగిపోతుంది.
ఒకవేళ యుదధ్ం గనక వసేత్ వాళ ళ్ మన శతువులతో చేతులు కలిపి మనకి వయ్తిరేకంగా యుదధ్ం చేసి ఈ దేశం నుండి
వెళిల్పోతారేమో” అనాన్డు.

11 అందుచేత వారు ఇశాయేలు పజలచే కఠిన బాధ చేయించి కఠిను న అధికారులను వారి మీద నియమించాడు. ఆ
అధికారులు ఫరో రాజు కోసం పీతోము, రామెసేసు అనే గిడడ్ంగుల పటట్ణాలను కటిట్ంచారు. 12 ఐగుపీత్యులు ఇశాయేలు
పజలను అణగదొకేక్కొదీద్ వారు అంతకంతకూ విసత్రిసూత్ పోవడంతో వారు ఇశాయేలు పజల విషయం భయాందోళనలు
పెంచుకునాన్రు. 13 ఐగుపీత్యులు ఇశాయేలు పజలతో మరింత కషట్ న పనులు చేయించుకునాన్రు. 14 బంకమటిట్ పని,
ఇటుకల పని, పొలంలో చేసే పతి పనీ కఠినంగా చేయించుకుని వారి పాణాలు విసిగిపోయేలా చేశారు. వారు ఇశాయేలు
పజలతో చేయించుకొనే అనిన్ పనులూ కఠిన బాధతో కూడి ఉండేవి.
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15 ఐగుపు రాజు హీబూ మంతసానులతో మాటాల్ డాడు. వారి పేరుల్ షిఫా, పూయా. 16 “మీరు హెబీ సీలకు పురుడు
పోసుత్ నన్పుప్డు జాగతత్గా కనిపెటిట్ చూడండి. మగ పిలల్వాడు పుడితే ఆ బిడడ్ను చంపివేయండి, ఆడ పిలల్ అయితే
బతకనియయ్ండి” అనాన్డు. 17 అయితే ఆ మంతసానులు దేవునికి భయపడి ఐగుపురాజు తమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
చేయలేదు. మగపిలల్లను చంపకుండా బతకనిచాచ్రు. 18ఐగుపురాజుఆమంతసానులను పిలిపించి “మీరు ఇలాఎందుకు
చేశారు? మగపిలల్లను చంపకుండా ఎందుకు బతకనిచాచ్రు?” అని అడిగాడు.

19 అపుప్డు ఆ మంతసానులు “హెబీ సీలు ఐగుపు సీలలాంటి వాళ ళ్ కాదు. తెలి నవాళ ళ్. మంతసాని వాళళ్
దగగ్రికి వెళల్కముందే పసవిసుత్ నాన్రు” అని ఫరోతో చెపాప్రు. 20మంతసానులు దేవునికి భయపడినందువలల్ దేవుడు వారిని
దీవించాడు. ఇశాయేలు పజలోల్ వారి సంతానం విసత్రించింది. 21 ఆయన వారి వంశానిన్ వృదిధ్ చేశాడు. 22 అపుప్డు ఫరో
“వారికి పుటిట్న పతి మగపిలల్వాణిణ్ లు నదిలో పడవేయండి. ఆడపిలల్ను బతకనియయ్ండి” అని తన ఐగుపు పజలకు
ఆజాఞ్ పించాడు.

2
మోషేపుటుట్ క

1 లేవి వంశానికి చెందిన ఒక వయ్కి వెళిల్ లేవి సీలలో ఒకామెను పెళిల్ చేసుకునాన్డు. 2 ఆమె గరభ్ం ధరించి ఒక కొడుకును
కనన్ది. వాడుఎంతోఅందంగాఉండడంవలల్ అతణిణ్ మూడు నెలలపాటుదాచిపెటిట్ంది. 3ఇకఅతణిణ్ దాచిఉంచలేకజముమ్తో
ఒక పెటెట్ చేయించి,దానికి జిగురు, కీలుపూసి,అందులో ఆ పిలల్వాణిణ్ పెటిట్ , నది ఒడుడ్ న జముమ్ గడిడ్లో ఉంచింది. 4పిలల్వాడికి
ఏ నా జరుగుతుందేమోననివాడి అకక్ దూరంగా నిలబడి చూసూత్ ఉంది.

5 ఫరో చకవరి కూతురు సాన్నం చేయడానికి నది దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆమె దాసీలు నది ఒడుడ్ న విహరిసూత్ ఉనాన్రు. ఆమె
రెలుల్ గడిడ్లో ఉనన్ ఆ పెటెట్ను చూసి, తన దాసిని పంపి దానిన్ తెపిప్ంచింది. 6 పెటెట్ తెరిచినపుప్డు ఏడుసూత్ ఉనన్ పిలల్వాడు
కనిపించాడు. ఆమెవాడి జాలిపడింది. “వీడుహెబీయుల పిలల్వాడు”అంది. 7అపుప్డు దూరంగా నిలబడిఉనన్ పిలల్వాడి
అకక్ వచిచ్ ఫరో కూతురితో “నీ కోసం ఈ పిలల్వాణిణ్ పెంచడానికి నేను వెళిల్ హెబీ సీలలో ఒక ఆయాని తీసుకు రమమ్ంటారా?”
అని అడిగింది. 8 ఫరో కూతురు “వెళిల్ తీసుకు రా” అంది. ఆ బాలిక వెళిల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని తీసుకు వచిచ్ంది. 9 ఫరో కూతురు
ఆమెతో “ఈ పిలల్వాణిణ్ తీసుకు పోయి నా కోసం పాలిచిచ్ పెంచు. నేను నీకు జీతం ఇసాత్ ను” అని చెపిప్ంది. ఆమె పిలల్వాణిణ్
తీసుకు పోయిపాలిచిచ్ పెంచింది.

10 ఆ పిలల్వాడు పెదద్వా న తరువాత ఆమె అతణిణ్ ఫరో కూతురి దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ంది. అతడు ఆమెకు కొడుకు
అయాయ్డు. ఆమె “నీళళ్లో నుండి నేను ఇతనిన్ బయటకు తీశాను, కాబటిట్ ఇతని పేరు *మోషే” అని చెపిప్ంది.

మోషేమిదాయ్ను పలాయనం
11 మోషే పెదద్వా న తరువాత తన పజల దగగ్రికి వెళాళ్డు. వారు పడుతునన్ కషాట్ లు, ఇబబ్ందులు చూశాడు. ఆ

సమయంలోతనసొంతజాతివా నహెబీయులోల్ ఒకణిణ్ ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్డం చూశాడు. 12అటూ ఇటూ చూసిఅకక్డ
ఎవవ్రూ లేకపోవడంతో ఆ ఐగుపీత్యుణిణ్ కొటిట్ చంపి ఇసుకలోపాతిపెటాట్ డు.

13 తరువాతి రోజుమోషే అటుగా వెళత్ ంటే అకక్డ ఇదద్రు హెబీయులు గొడవ పడుతునాన్రు. 14అపుప్డు మోషే తపుప్
చేసిన వయ్కితో “నువెవ్ందుకు నీ సోదరుణిణ్ కొడుతునాన్వు?” అని అడిగాడు. అందుకు అతడు “మామీద నినున్ అధికారిగా,
తీరుప్ తీరేచ్వాడిగా ఎవరు నియమించారు? నువువ్ ఆ ఐగుపీత్యుణిణ్ చంపినటుట్ ననున్ కూడా చంపుదామనుకుంటునాన్వా?”
అనాన్డు.
ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిపోయిందనిమోషే భయపడాడ్ డు. 15ఆ సంగతి వినన్ ఫరోమోషేను చంపించాలని చూశాడు.

మోషేఫరో దగగ్రనుండి నుండిమిదాయ్ను దేశానికి పారిపోయాడు. అకక్డ ఒక బావి దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు.
16మిదాయ్ను దేశంలో ఉనన్ యాజకునికి ఏడుగురు కూతుళ ళ్. వాళ ళ్ తమ తండి మందలకు నీళల్ తోడి నీళళ్ తొటెట్లు

నింపుతునాన్రు. 17అపుప్డు వేరే మంద కాపరులు వచిచ్ వాళళ్ను అకక్డి నుండి తోలివేశారు. మోషే లేచి ఆ అమామ్యిలకు
సహాయం చేసి,వాళళ్ మందకు నీళల్ తోడిపెటాట్ డు.

18వాళ ళ్తిరిగితమఇంటికి తిరిగి వచాచ్కవారితండి రగూయేలు “మీరు ఇంతతవ్రగాఎలావచాచ్రు?” అనిఅడిగాడు.
19అందుకువాళ ళ్ “ఒక ఐగుపీత్యుడుమందకాపరుల చేతిలోనుండిమమమ్లిన్ కాపాడి, నీళల్ తోడిమనమందకుపోశాడు”
అనాన్రు. 20అతడు తన కూతుళళ్తో “అతడు ఏడీ? ఎందుకు విడిచిపెటిట్ వచాచ్రు? అతణిణ్ భోజనానికి పిలుచుకు రండి”
అని చెపాప్డు.

21మోషే ఆ కుటుంబంతో కలిసి నివసించడానికి అంగీకరించాడు. రగూయేలు తన కూతురు సిపోప్రాను మోషేకిచిచ్ పెళిల్
చేశాడు. 22వాళల్కు ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అపుప్డుమోషే “నేను పరాయిదేశంలో పరాయివయ్కిగా ఉనాన్ను”అనుకుని తన
కొడుకిక్ “గెరోష్ము” అని పేరు పెటాట్ డు.

23 ఈ విధంగా చాలా రోజులు గడచిపోయిన తరువాత ఐగుపు రాజు చనిపోయాడు. ఇశాయేలు పజలు ఇంకా
బానిసతవ్ంలోనే ఉండి, నిటూట్ రుప్లు విడుసూత్ మొర పెడుతూ ఉనాన్రు. తమ వెటిట్చాకిరీ మూలంగా వారు పెటిట్న మొరలు
దేవుని సనిన్ధికి చేరాయి. 24దేవుడు వారి నిటూట్ రుప్లు, మూలుగులు వినాన్డు. అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులతోతాను
చేసిన నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. 25దేవుడు ఇశాయేలు పజలను చూశాడు,వారిని పటిట్ంచుకునాన్డు.

* 2:10 2:10 నీటిలో నుండి తీసిన.
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3
మండుతునన్ పొద దగగ్రమోషే

1మోషేమిదాయ్నులోయాజకు న తనమామయితోమందను మేపుతునాన్డు. ఆ మందను అరణయ్ం అవతలి పుకు
తోలుకుంటూ *దేవునిపరవ్తంహోరేబుకు వచాచ్డు. 2అకక్డ ఒకపొదమధయ్ నుండి అగిన్జావ్లలోల్ యెహోవాదూతఅతనికి
పతయ్కష్మయాయ్డు. మోషేచూసూత్ ఉండగా అగిన్లో ఆపొదమండుతూ ఉంది గానీపొద కాలిపోవడం లేదు.

3అపుప్డు మోషే ఆ పొద ఎందుకు కాలిపోవడం లేదో, ఆ వింత ఏమిటో ఆ పుకు వెళిల్ చూదాద్ ం అనుకునాన్డు. 4దానిన్
చూదాద్ మని అతడు ఆ పుకు రావడం యెహోవా చూశాడు. ఆ పొద మధయ్ నుండి దేవుడు “మోషే, మోషే” అని అతణిణ్
పిలిచాడు. అపుప్డుఅతడు “చితత్ంపభూ”అనాన్డు. 5అందుకుఆయన “దగగ్రికిరావదుద్ . నీకాళళ్కునన్చెపుప్లుతీసెయియ్.
నువువ్నిలబడిఉనన్ పదేశం పవిత నది”అనాన్డు. 6ఆయనఇంకా “నేను నీపూరివ్కులు అబాహాముఇసాస్కుయాకోబుల
దేవుణిణ్” అని చెపప్గామోషే తనముఖం కపుప్కుని దేవుని పు చూసేందుకు భయపడాడ్ డు.

7యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఐగుపులో ఉంటునన్ నా పజలు పడుతునన్ బాధలు నాకు తెలుసు. కఠిన న పనులు
చేయిసూత్ వారిని బాధపెడుతునన్ వారిని బటిట్ వారు పెడుతునన్ మొర నేను వినాన్ను. వారి దుఃఖం నాకు తెలుసు.
8 కనుక ఐగుపీత్యుల చేతిలో నుండి నా పజలను విడిపించి, ఆ దేశం నుండి కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు,
పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు యెబూసీయులు నివసిసుత్ నన్ †చాలా సారవంత న, విశాల న మంచి దేశానికి వారిని
నడిపించడానికి నేను దిగి వచాచ్ను. 9నిజంగా ఇశాయేలు పజలమొర నేను వినాన్ను. ఐగుపీత్యులు వారి పటల్ జరిగిసుత్ నన్
హింసాకాండనుచూశాను. 10నువువ్సిదధ్పడు. నినున్ ఫరోదగగ్రికి పంపిసాత్ ను. నువువ్నాపజ నఇశాయేలీయులనుఐగుపు
నుండి బయటకు నడిపించాలి.”

11అపుప్డుమోషేదేవునితో “ఫరోదగగ్రికి వెళిళ్,ఇశాయేలీయులనుఐగుపునుండిబయటకునడిపించడానికినేనుఏపాటి
వాణిణ్?” అని అనాన్డు. 12దేవుడు “నువువ్ ఆ పజలను ఐగుపు నుండి తీసుకు వచిచ్న తరువాతమీరు ఈ కొండ దేవుణిణ్
ఆరాధిసాత్ రు. కచిచ్తంగా నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. నేను నినున్ పంపించాను అని చెపప్డానికి ఇదే సూచన” అనాన్డు.
13మోషే “నేను ఇశాయేలు పజల దగగ్రికి వెళిల్ వారితోమీపూరీవ్కుల దేవుడు మీ దగగ్రికి ననున్ పంపించాడని చెపిప్నపుప్డు
వారు ‘ఆయన పేరేమిటి?’ అని అడిగితేవారితో నేనేం చెపాప్లి?” అని దేవుణిణ్ అడిగాడు.

దేవుని పేరు వెలల్డి
14 అందుకు దేవుడు “నేను శాశవ్తంగా ఉనన్వాణిణ్ , అనే పేరు గల వాణిణ్ . ఉనన్వాడు అనే ఆయన ననున్ మీ దగగ్రికి

పంపించాడు, అని ఇశాయేలు పజలతో చెపుప్” అనిమోషేతో చెపాప్డు. 15దేవుడుమోషేతో ఇంకా “మీపూరీవ్కుల దేవుడు
యెహోవా,అంటేఅబాహాము, ఇసాస్కు,యాకోబుల దేవుడుయెహోవామీదగగ్రికి ననున్ పంపించాడు అని నువువ్ ఇశాయేలు
పజలతో చెపాప్లి. చిరకాలం నిలిచి ఉండే, తరతరాలకు జాఞ్ పకముండే నా పేరు ఇదే.

16నువువ్ వెళిల్ ఇశాయేలు పెదద్లను సమకూరిచ్ ‘మీపూరీవ్కుల దేవుడుయెహోవా,అంటే అబాహాము ఇసాస్కుయాకోబుల
దేవుడు నాకు కనబడి ఇలా చెపాప్డు, నేను ఐగుపులో మీకు జరుగుతునన్దంతా చూశాను. 17 ఐగుపులో మీరు పడుతునన్
బాధల నుండి విడిపించి కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు
నివసిసుత్ నన్ పాలు తేనెలు పవహించే దేశానికి మిమమ్లిన్ తీసుకువసాత్ ను’ అని చెపాప్డని వారితో చెపుప్. 18వాళ ళ్ నీమాట
వింటారు గనక నువూవ్, ఇశాయేలు పజల పెదద్లూ ఐగుపురాజుదగగ్రికి వెళిల్,అతనితో,హెబీయుల దేవుడుయెహోవామాకు
పతయ్కష్మయాయ్డు,మేము అడవిలోకి మూడు రోజుల పయాణమంత దూరం పయాణించిమాదేవుడుయెహోవాకు బలులు
అరిప్సాత్ ం,మాకు అనుమతి ఇవువ్, అని అతనితో చెపాప్లి.

19 ఐగుపు రాజు తన గొపప్ నయ్ంతో మిమమ్లిన్ అడడ్గించి వెళళ్నీయకుండా చేసాత్ డని నాకు తెలుసు. 20 అయితే
నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపు దేశంలో నేను చేయాలనుకునన్ నా అదుభ్త కారాయ్లను చూపించి అతడి పయతాన్లను
భంగపరుసాత్ ను. ఆ తరువాత అతడు మిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ డు. 21మీరు ఐగుపును విడిచి వెళేళ్ సమయంలోఖాళీ చేతులతో
వెళళ్రు. ఎందుకంటే పజల పటల్ ఐగుపు వారికి మంచి మనసుస్ కలిగేలా చేసాత్ ను. 22 పతి సీ తన దగగ్ర ఉనన్ సీని, తన
యజమానురాలిని వెండి, బంగారు నగలు, దుసుత్ లు ఇమమ్ని అడగాలి. వాటిని తీసుకుని మీ కొడుకులకు, కూతుళళ్కు
ధరింపజేయాలి. ఈ విధంగామీరు ఐగుపు దేశ పజలను కొలల్గొడతారు” అనాన్డు.

4
మోషేకి దేవుడిచిచ్న అదుభ్త శకి

1 అపుప్డు మోషే “వాళ ళ్ ననున్ నమమ్రు. నా మాట వినరు. ‘యెహోవా నీకు పతయ్కష్ం కాలేదు’ అంటారేమో” అని
జవాబిచాచ్డు.

2యెహోవా “నీ చేతిలోఉనన్ది ఏమిటి?” అనిమోషేను అడిగాడు. అతడు “కర” అనాన్డు.
3అపుప్డు దేవుడు “ఆ కరను నేల మీద పడవెయియ్” అనాన్డు. అతడు దానిన్ నేల మీద పడవెయయ్గానే అది పాముగా

మారిపోయింది. మోషేభయపడి దూరంగా పరిగెతాత్ డు.
4అపుప్డుయెహోవా “నీ చేతోత్ దానితోక పటుట్ కో”అని చెపాప్డు. అతడు తన చెయియ్చాపిదానిన్ పటుట్ కోగానే అది అతని

చేతిలో కరగామారిపోయింది.
* 3:1 3:1 పవిత పరవ్తం. † 3:8 3:8పాలు తేనెలు పవహించే.
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5ఆయన “దీనిన్ బటిట్ వాళ ళ్ తమపూరీవ్కుల దేవుడు యెహోవా, అంటే అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుడు నీకు
పతయ్కష్మయాయ్డని నముమ్తారు” అనాన్డు.

6తరువాతయెహోవా “నీచెయియ్నీఅంగీలోపెటుట్ కో”అనాన్డు. అతడుతనచెయియ్అంగీలోఉంచిబయటికితీసినపుప్డు
ఆ చెయియ్ కుషుట్ రోగం సోకినటుట్ మంచులాగా తెలల్గామారిపోయింది.

7 తరువాత ఆయన “నీ చెయియ్ మళీళ్ నీ అంగీలో ఉంచుకో” అనాన్డు. అతడు తన చెయియ్ తన అంగీలో ఉంచుకుని
బయటికి తీసినపుప్డు అది అతనిమిగతా శరీరంలాగామామూలుగా అయిపోయింది.

8అపుప్డు దేవుడు “వాళ ళ్ నా శకిని కనపరిచేమొదటి అదుభ్తానిన్ పటిట్ంచుకోకుండా నమమ్కుండా ఉంటే రెండవ దానిన్
బటిట్ నముమ్తారు. 9ఈ రెండు అదుభ్తాలను చూసి కూడా నినున్ నమమ్కుండా నీ మాట వినకుండా ఉంటే, నువువ్ నదిలోని
కొంచెం నీళ ళ్ తీసుకుని ఎండిన నేల మీద కుమమ్రించు. నువువ్ నదిలో నుండి తీసి పొడి నేల పోసిన నీళల్ రకంలాగా
మారిపోతాయి” అనాన్డు.

10మోషే “పభూ, నీవు నీ దాసుడి న నాతోమాటాల్ డడానికి ముందుగానీ తరవాతగానీ ఏనాడూ నేనుమాటకారిని కాను.
నానోరు,నానాలుక మంద నవి” అనాన్డు.

11అపుప్డు యెహోవా “మనుషులకు నోరు ఇచిచ్న వాడు ఎవరు? మూగ వారిని, చెవిటి వారిని, చూపు గలవారిని, గుడిడ్
వారిని అందరినీ పుటిట్ంచినది ఎవరు? యెహోవా న నేనే గదా. 12కాబటిట్ వెళల్ , నేను నీ నోటికి తోడుగా ఉండి, నువువ్ ఏం
మాటాల్ డాలో నీకు చెబుతాను” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

13మోషే “పభూ, నువువ్ వేరెవరి నాఎనున్కుని అతణిణ్ పంపించు”అనాన్డు. 14అందుకుయెహోవామోషేమీదకోపపడి
“లేవీయు ననీఅనన్ అహరోనుఉనాన్డు గదా? అతడు చకక్గామాటాల్ డగలడనినాకు తెలుసు. అంతేగాక ఇపుప్డు అతడు
నినున్ కలుసుకోవడానికి నీకు ఎదురు వసుత్ నాన్డు. అతడు నినున్ బటిట్ తనమనసులో సంతోషిసాత్ డు. 15నువువ్ చెపప్వలసిన
మాటలు అతనితో చెపుప్. నేను నీ నోటికీ, అతని నోటికీ తోడుగా ఉంటాను. మీరిదద్రూ ఏమి చేయాలో నేను చెబుతాను.
16 అతడే నీ నోరుగా ఉండి నీకు బదులు పజలతో మాటాల్ డతాడు. అతనికి నువువ్ దేవుని సాథ్ నంలో ఉనన్టుట్ లెకక్. 17 ఆ
చేతికరను పటుట్ కుని దానితో ఆ అదుభ్తాలనీన్ చేయాలి” అని చెపాప్డు.

మోషేఐగుపుకు తిరిగి వెళళ్డం
18ఇది జరిగిన తరువాతమోషేతనమామయితోదగగ్రికి బయలుదేరి వెళాళ్డు. “నువువ్ అనుమతి ఇసేత్ నేను ఐగుపులో

ఉనన్ నా జనుల దగగ్రికి వెళాత్ ను, వాళిళ్ంకా బతికి ఉనాన్రో లేదో చూసి వసాత్ ను” అనాన్డు. యితో మంగా వెళిళ్ రమమ్ని
పంపించాడు. 19 అపుప్డు యెహోవా మిదాయ్నులో ఉనన్ మోషేతో “నినున్ చంపాలని చూసిన వాళళ్ంతా చనిపోయారు.
కాబటిట్ ఐగుపుకు తిరిగి వెళల్ ” అని చెపాప్డు. 20మోషే తన భారయ్బిడడ్లను వెంటబెటుట్ కుని గాడిద కూరోచ్బెటిట్ ఐగుపుకు
పయాణమయాయ్డు. తనతోబాటు దేవుని కరను చేతబటుట్ కుని వెళాళ్డు.

21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు “నీవు ఐగుపుకు చేరిన తరువాత చేయడానికి నేను నీకిచిచ్న అదుభ్త
కారాయ్లు ఫరో సమకష్ంలో చెయాయ్లి, అయితే నేను అతని హృదయం కఠినం చేసాత్ ను. అతడు ఇశాయేలు పజలను
వెళళ్నివవ్డు. 22అపుప్డు నువువ్ ఫరోతో ఇలా చెపుప్, ‘ఇశాయేలు యెహోవా సంతానం. యెహోవాపెదద్ కొడుకు. 23 ననున్
సేవించడానికి నా కుమారుణిణ్ వెళళ్నిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. నువువ్ గనక వారిని వెళళ్నియయ్కపోతే నేను నీ కొడుకును,
నీ పెదద్ కొడుకును చంపేసాత్ ను అనియెహోవాచెబుతునాన్డు’ అని అతనితో చెపాప్లి” అనాన్డు.

24 పయాణం మధయ్లో వారు బస చేసినపుప్డు యెహోవా వారిని ఎదురొక్ని మోషేను చంపడానికి చూశాడు. 25మోషే
భారయ్ సిపోప్రా ఒక పదు నరాయితీసుకుని తన కొడుకిక్ సునన్తి చేసిమరామ్ంగ చరమ్ం కొనమోషే *పాదాలదగగ్ర పడేసింది.
“నువువ్ నిజంగా నా రకసంబంధ న భరవి” అని చెపిప్ంది. 26అపుప్డు యెహోవా అతణిణ్ విడిచిపెటాట్ డు. అపుప్డు ఆమె
“ఈ సునన్తిని బటిట్ నువువ్ నాకు రకసంబంధ న భరవయాయ్వు” అంది.

27మోషేను కలుసుకోవడానికి ఎడారికి వెళళ్మని యెహోవా అహరోనుతో చెపాప్డు. అతడు వెళిల్ దేవుని పరవ్తం దగగ్ర
మోషేను కలుసుకుని అతణిణ్ ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. 28 అపుప్డు మోషే యెహోవా తనను పంపిన సంగతిని చెపప్మనన్
మాటలనిన్టినీ, ఆయన చేయమని ఆజాఞ్ పించిన అదుభ్త కియలనిన్టినీ గూరిచ్ అహరోనుకు తెలియజేశాడు.

29తరువాతమోషే అహరోనులు వెళిల్ ఇశాయేలు పజల పెదద్లందరినీ సమావేశ పరిచారు. 30మోషేతోయెహోవా చెపిప్న
మాటలనిన్టినీ వారికి అహరోను వివరించాడు. పజలందరి ఎదుటా అదుభ్త కియలను జరిగించినపుప్డు అందరూ వారి
మాటలు నమామ్రు. 31యెహోవాతమబాధలను కనిపెటిట్ తమను దరిశ్ంచాడని వినన్ ఇశాయేలు పజలు తలలు వంచుకుని
ఆయనను ఆరాధించారు.

5
మోషేఅహరోనులు ఫరో ఎదుట

1 ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత మోషే అహరోనులు ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ “ఇశాయేలు పజల దేవుడు యెహోవా
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు: ఎడారిలో నా కోసం ఉతస్వం చేయడానికి నా పజలను వెళళ్నివువ్” అని చెపాప్రు. 2 అందుకు ఫరో
“యెహోవా ఎవరు? నేను అతని మాట విని ఇశాయేలీయులను ఎందుకు వెళళ్నివావ్లి? నాకు యెహోవా అంటే ఎవరో
తెలియదు. ఇశాయేలీయులను వెళళ్నివవ్ను” అనాన్డు. 3అపుప్డు ఆ ఇదద్రూ “హెబీయుల దేవుడు మాతోమాటాల్ డాడు.

* 4:25 4:25మూలభాషలో ఇకక్డునన్ దానికిమోషేమరామ్ంగం దగగ్ర తాకించింది అని అరథ్ం వసుత్ ంది.
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మాకు అనుమతి ఇసేత్ మేము ఎడారిలోకిమూడు రోజుల పయాణమంత దూరం వెళిల్ మాదేవుడుయెహోవాకు బలి అరిప్సాత్ ం,
లేని పకష్ంలో ఆయనమమమ్లిన్ ఏ నా తెగులుకు, ఖడాగ్ నికి గురి చేసాత్ డేమో” అనాన్రు.

4 ఐగుపు రాజు “మోషే, అహరోనూ, ఈ పజలు తమ పనులు చేసుకోకుండా మీరు అడుడ్ పడుతునాన్రేమిటి? పోయి
మీ పనులు చూసుకోండి. 5మా దేశంలో హెబీయుల జనాభా ఇపుప్డు బాగా పెరిగిపోయింది. వాళళ్ంతా తమ పనులు
మానుకునేలామీరు చేసుత్ నాన్రు” అనివాళళ్తో అనాన్డు.

6 ఆ రోజున ఫరో పజల గుంపుల నాయకులకు, వారి అధికారులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 7 “ఇటుకలు చేయడానికి
ఉపయోగించే గడిడ్ ఇకనుండిమీరు ఇవవ్కండి. వాళేళ్ వెళిల్ కావలసిన గడిడ్ తెచుచ్కోవాలి. 8అయినపప్టికీవాళ ళ్ లెకక్ పకారం
ఇంతకు ముందు చేసినటుట్ గానే ఇటుకల పని చెయాయ్లి. వాళ ళ్సోమరిపోతులు కనుక లెకక్ ఏమాతం తగిగ్ంచవదుద్ . అందుకే
వారు ‘మేము వెళిల్ మా దేవునికి బలులు అరిప్ంచడానికి అనుమతి ఇవవ్ండి’ అని కేకలు వేసుత్ నాన్రు. 9 అలాంటి వాళల్కు
మరింత కషట్ న పనులు అపప్గించండి. అపుప్డు వాళ ళ్ ఆ అబదధ్పుమాటలు నమమ్కుండా కషట్పడి పని చేసుకుంటారు”
అనాన్డు.

10 కాబటిట్ పరయ్వేకష్కులు, అధికారులు వెళిల్ పజలతో “మేము మీకు గడిడ్ ఇయయ్ము. 11 మీరే వెళిల్ గడిడ్ ఎకక్డ
దొరుకుతుందోవెతికిసంపాదించుకోండి. అయితేమీపనిఏమాతంతగిగ్ంచముఅనిఫరోసెలవిచాచ్డు”అనాన్రు. 12అపుప్డు
పజలు గడిడ్కి బదులు కొయయ్కాడ పులల్లు సమకూరుచ్కోవడానికి ఐగుపు దేశమంతటా చెదిరిపోయారు. 13 అంతేకాదు, ఆ
పరయ్వేకష్కులు వాళళ్ను ఒతిత్డి చేసూత్ “గడిడ్ ఇసుత్ నన్పప్టి లాగానే ఏ రోజు పని ఆ రోజు లెకక్ పకారం పూరి చేయాలి” అని
బలవంతపెటాట్ రు.

14 ఫరో ఆసాథ్ న అధికారులు తాము ఇశాయేలు పజల గుంపుల నియమించిన ఇశాయేల్ నాయకులను కొటాట్ రు. “ఇది
వరకూ లాగామీ లెకక్ పకారం ఇటుకలు నినన్,ఈరోజు ఎందుకు చేయించ లేదు?” అని అడిగారు.

15 ఇశాయేలు పజల గుంపుల నియమించిన తనిఖీదారులు ఫరో దగగ్రికి వచాచ్రు. “తమదాసుల నమా పటల్ మీరు
ఇలా ఎందుకు చేసుత్ నాన్రు? 16 తమ దాసులకు గడిడ్ ఇవవ్కుండా రోజువారీ లెకక్ పకారం ఇటుకలు తయారు చేయమని
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్రు. అధికారులు తమదాసు నమానాయకులను హింసిసుత్ నాన్రు. అసలు తపుప్ తమఆసాథ్ న అధికారులదే”
అనిమొర పెటుట్ కునాన్రు.

17అపుప్డు ఫరో “మీరు సోమరిపోతులు, వటిట్ సోమరిపోతులు. అందుకే ‘మేము వెళిల్ యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచాలి’
అని అనుమతి అడుగుతునాన్రు. 18మీరు వెళిల్ పని చెయయ్ండి. మీకు గడిడ్ ఇవవ్డం జరగదు. మీరుమాతం లెకక్ పకారం
ఇటుకలు అపప్గించక తపప్దు. 19మీ ఇటుకలు లెకక్లో ఏమాతం తగగ్కూడదు, ఏ రోజు పని ఆ రోజే ముగించాలి” అని
చెపాప్డు. ఇశాయేలు పజల నాయకులు తాము దురభ్ర న సిథ్తిలో కూరుకు పోయామని గహించారు.

20 వాళ ళ్ ఫరో దగగ్ర నుండి తిరిగి వసూత్ , వారిని కలుసుకోవడానికి దారిలో ఎదురు చూసుత్ నన్ మోషే, అహరోనులను
కలుసుకునాన్రు. 21వాళ ళ్ “యెహోవామీకుతగినవిధంగానాయ్యంచేసాత్ డుగాక. ఫరోఎదుట,అతనిసేవకులఎదుటమీరే
మమమ్లిన్ నీచులుగా చేసి, మమమ్లిన్ చంపించడానికి వాళళ్ చేతులకు కతుత్ లు ఇచిచ్న వాళళ్యాయ్రు” అనాన్రు. 22మరోసారి
మోషే యెహోవా దగగ్రికి వెళిల్ “పభూ, ఈ పజలకు ఎందుకు హాని కలిగించావు? ననున్ ఎందుకు పంపించావు? 23 నేను నీ
పతినిధిగా మాటాల్ డడానికి ఫరో దగగ్రికి వచిచ్నపప్టి నుంచి అతడు ఈ పజలకు మరింత హాని కలిగిసుత్ నాన్డు. నువువ్ నీ
పజలను విడిపించడానికి నీవు ఏమీ చేయలేదు” అనాన్డు.

6
యెహోవాతన పజలను విడిపిసాత్ నని వాగాద్ నం చేశాడు

1అందుకుయెహోవా “ఫరోకు నేను చేయబోతునన్దంతా నువువ్ తపప్కుండా చూసాత్ వు. నాబలిషఠ్ న హసత్ం వలల్ అతడు
వారిని బయటకు పంపించేలా చేసాత్ ను. నాహసత్ బలం వలల్నే అతడు తన దేశం నుండి పజలను వెళళ్గొడతాడు.”

2 ఆయన ఇంకా మోషేతో ఇలా అనాన్డు “నేనే యెహోవాను. 3 నేను ‘*సరవ్శకి గల దేవుడు’ అనే పేరుతో అబాహాము
ఇసాస్కుయాకోబులకు పతయ్కష్మయాయ్ను. కాని, యెహోవా అనే నా పేరు నేను వారికి తెలియబరచలేదు. 4వాళ ళ్ పరాయి
వారుగా నివాసం చేసిన కనాను దేశానిన్ వారికి ఇసాత్ నని నేను ఒపప్ందం చేశాను. 5 ఐగుపీత్యులకు బానిసలుగా మారిన
ఇశాయేలు పజల నిటూట్ రుప్లు విని నా నిబంధనను గురు చేసుకునాన్ను.

6 కాబటిట్ నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్. నేనే యెహోవాను. ఐగుపీత్యుల బానిసతవ్ం కింద ఉనన్ మీ కషాట్ ల
నుండి మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ ను. మిమమ్లిన్ ఆ దేశం నుండి బయటకు రపిప్సాత్ ను. వాళల్కు గొపప్ తీరుప్ కియలు చూపి, నా
చేతులు చాపి వారి బానిసతవ్ం కింద ఉనన్ మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ ను. 7మిమమ్లిన్ నా సొంత పజగా నా చెంత చేరుచ్కుని మీకు
దేవు నయెహోవాగా ఉంటాను. అపుప్డు ఐగుపీత్యుల బానిసతవ్ం కింద నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించి బయటకు రపిప్ంచిన
మీ దేవుడ న యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలుసుకుంటారు. 8అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇసాత్ నని నేను చెయియ్
ఎతిత్ శపథం చేసిన దేశానికిమిమమ్లిన్ రపిప్సాత్ ను. ఆ దేశానిన్ మీకు సొంతం చేసాత్ ను. నేనుయెహోవాను.”

9మోషే ఇశాయేలు పజలతో దేవుడు చెపిప్నదంతా చెపాప్డు. అయితే వాళ ళ్ తమ నిరాశ నిసప్ హల వలల్, కఠిన న
బానిసతవ్ంలో కూరుకు పోయి ఉండడం వలల్ మోషేమాటలు లకష్ పెటట్ లేదు. 10యెహోవామోషేతో “నువువ్ రాజు ఆసాథ్ నం
లోకి వెళిల్, 11ఐగుపు రాజు ఫరోతో ఇశాయేలు పజలను అతని దేశం నుండి బయటకు పంపించమని చెపుప్” అనాన్డు.

* 6:3 6:3 ఎల్ షదాద్ య్
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12 అపుప్డు మోషే “ఇశాయేలీయులు నా మాట వినకపోతే ఫరో ఎందుకు వింటాడు? నాకు †వాకాచ్తురయ్ం లేదు” అని
యెహోవాసముఖంలో చెపాప్డు.

మోషేఅహరోనుల వంశావళి
13 అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో “ఇశాయేలు పజలను ఐగుపు దేశం నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి

ఇశాయేలు పజల దగగ్రికి, ఫరో దగగ్రికి మీరు బయలుదేరి వెళాళ్లి” అని ఆజాఞ్ పించాడు.
14వారి వంశాలమూలపురుషులు వీరు: ఇశాయేలుమొదటి కొడు న రూబేను కొడుకులు,హనోకు, పలుల్ ,హెసోను, కరీమ్.

వీళ ళ్ రూబేను కుటుంబాలు.
15 షిమోయ్ను కొడుకులు యెమూయేలు, యామీను, ఓహదు, యాకీను, సోహరు, కనాను సీకి పుటిట్న షావూలు. వీళ ళ్

షిమోయ్ను కుటుంబాలు.
16లేవి కొడుకులు వారి వారి వంశావళ ల పకారం గెరోష్ ను, కహాతు,మెరారి. లేవి 137 సంవతస్రాలు జీవించాడు.
17 గెరోష్ ను కొడుకులు వారి వారి వంశాల పకారం లిబీన్, షిమీ.
18 కహాతు కొడుకులు అమాము, ఇసాహ్ రు,హెబోను, ఉజీజ్యేలు. కహాతు 133 సంవతస్రాలు జీవించాడు.
19మెరారి కొడుకులు మహలి,మూషి. వీళ ళ్ తమ తమ వంశాల పకారం లేవి కుటుంబాలు.
20 అమాము తన తండి సోదరి యోకెబెదును పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారికి అహరోను, మోషే పుటాట్ రు. అమాము 137

సంవతస్రాలు జీవించాడు.
21ఇసాహ్ రు కొడుకులు కోరహ , నెపెగు, జిఖీ.
22ఉజీజ్యేలు కొడుకులు మిషాయేలు, ఎలాస్ఫాను, సితీ.
23 అహరోను అమీమ్నాదాబు కూతురు, నయసోస్ను సహోదరి అయిన ఎలీషెబను పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారికి నాదాబు,

అబీహ , ఎలియాజరు,ఈతామారు పుటాట్ రు.
24కోరహ కొడుకులు అసీస్రు, ఎలాక్నా, అబీయాసాపు. వీళ ళ్ కోరహీయుల కుటుంబాలు.
25 అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు పూతీయేలు కూతుళళ్లో ఒకామెను పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారికి ఫీనెహాసు పుటాట్ డు.

వీళ ళ్ తమ తమ కుటుంబాల పకారం లేవీ వంశ నాయకులు.
26 ఇశాయేలు పజలను తమ వంశాల కమం పకారం ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు తీసుకురావాలని యెహోవా

ఆజాఞ్ పించింది ఈ అహరోనుమోషేలనే.
27ఇశాయేలు పజలను ఐగుపు నుండి బయటికి పంపించాలని ఐగుపు రాజు ఫరోతోమాటాల్ డినమోషే, అహరోనులు వీరే.
మోషేఅహరోనుల విధేయత

28 ఐగుపు దేశంలో యెహోవామోషేతోమాటాల్ డాడు. 29 “నేను యెహోవాను. యెహోవా నీతో చెపిప్నది మొతత్ం నువువ్
ఐగుపురాజుఫరోతోచెపుప్.” 30అందుకుమోషే “నాకువాకాచ్తురయ్ం లేదు. నామాటఫరో ఎలావింటాడు?” అనియెహోవా
సముఖంలో అనాన్డు.

7
యెహోవామోషేతో చెపిప్నమాట

1యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవుడిగా నియమించాను. నీ అనన్ అహరోను నీ మాటలు
వినిపించే పవకగా ఉంటాడు. 2 నేను నీకు ఆజాఞ్ పించేదంతా నువువ్ మాటాల్ డాలి. ఇశాయేలు పజలను తన దేశం నుండి
వెళళ్నివావ్లని నీ అనన్ అహరోను ఫరోతో చెబుతాడు. 3 అయితే నేను ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేసాత్ ను. ఆ దేశంలో
అనేక న అదుభ్తాలు, సూచక కియలు జరిగిసాత్ ను. 4అపుప్డు కూడా ఫరో మీమాట వినడు. కాబటిట్ నా చెయియ్ ఐగుపు
మీదమోపిగొపప్ తీరుప్ కియలతోనాసేనలు అంటే ఇశాయేలీయు ననాపజలను ఐగుపుదేశం నుండి బయటకు రపిప్సాత్ ను.
5నేను ఐగుపుమీదనాచెయియ్చాపివాళళ్మధయ్ నుండి ఇశాయేలు పజలను బయటకు రపిప్ంచినపుప్డు నేనుయెహోవానని
ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.”

అహరోను కర పాముగామారిపోవడం
6మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు. 7వారు ఫరోతో మాటాల్ డినపుప్డు మోషే వయసు 80

సంవతస్రాలు, అహరోను వయసు 83 సంవతస్రాలు. 8యెహోవామోషే అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు. “మీ దేవుని శకి
రుజువు చేయడానికి ఏ నా ఒక అదుభ్తం చూపించండి అని మిమమ్లిన్ అడిగితే 9 నువువ్ అహరోనుకు నీ చేతికరను ఇచిచ్
దానిన్ ఫరో ముందు పడవెయయ్మని చెపుప్. అది పాముగామారిపోతుంది.” 10మోషే, అహరోనులు ఫరో దగగ్రికి వెళాళ్రు.
యెహోవా వారికి చెపిప్నటుట్ అహరోను ఫరో ఎదుటా అతని పరివారం ఎదుటా తన కరను పడవేసినపుప్డు అది పాముగా
మారింది.

11అపుప్డు ఫరో తన దేశంలోనిజాఞ్ నులను,మాంతికులను పిలిపించాడు. ఐగుపు దేశపుమాంతికులు కూడాతమమంత
శకితో అదే విధంగా చేశారు. 12వాళళ్లో పతి మాంతికుడూ తమ కరలను పడవేసినపుప్డు అవి పాములుగా మారాయి
గాని అహరోను వేసిన కర వాళ ళ్ వేసిన కరలను మింగివేసింది. 13అయితేయెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయం కఠివంగా
మారిపోయింది, అతడు వారిమాట పెడచెవిన పెటాట్ డు.

† 6:12 6:12 అకష్రాలా సునన్తి లేని పెదవులు.
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మొదటి తెగులు
14తరువాతయెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఫరో హృదయం కఠినంగామారింది. అతడు ఈ పజలను పంపడానికి

ఒపుప్కోవడం లేదు. 15 ఉదయానేన్ ఫరో నది ఒడుడ్ కు వెళాత్ డు. అపుప్డు నువువ్ నది దగగ్ర నిలబడి పాముగా అయిన
కరను పటుట్ కుని ఫరోకు ఎదురు వెళ ళ్. 16 అతనితో, ‘ఎడారిలో ఆయనిన్ సేవించడానికి ఆయన పజలను వెళళ్నివవ్మని
ఆజాఞ్ పించడానికిహెబీయుల దేవుడుయెహోవాననున్ నీ దగగ్రికి పంపించాడు. ఇంతకు ముందు నువువ్మామాటవినలేదు.
17ఇపుప్డుయెహోవాచెబుతునన్ది ఏమిటంటే, ఇదిగో నా చేతిలో ఉనన్ ఈ కరతో నేను నదిలో ఉనన్ నీళళ్ను కొడుతునాన్ను.
నీళల్నీన్ రకంగామారిపోతాయి. దీనిన్ బటిట్ ఆయనయెహోవాఅనినీవుతెలుసుకుంటావు 18నదిలోనిచేపలనీన్ చనిపోతాయి.
నది దురావ్సన కొడుతుంది. ఐగుపీత్యులు ఆ నీళ ళ్ తాగలేకపోతారు’ అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.”

19యెహోవామోషేతో ఇలాఅనాన్డు. “నువువ్ అహరోనుతో ఇలా చెపుప్. నీ కర పటుట్ కుని ఐగుపు నీళళ్ మీద అంటే,వారి
నదులమీద, కాలువలమీద, చెరువులమీద, నీటి గుంటలనిన్టిమీదా నీ చెయియ్చాపు. ఆ నీళళ్నీన్ రకంగామారిపోతాయి.
ఐగుపు దేశమంతా చెకక్ తొటల్లో, రాతి పాతలోల్ సహా రకం ఉంటుంది.” 20యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషే అహరోనులు
చేశారు. ఫరో, అతని సేవకులు చూసూత్ ఉండగా అహరోను తన కర కెతిత్ నది నీళల్ను కొటిట్నపుప్డు నది నీళల్నీన్ రకంగా
మారిపోయాయి.

21 నదిలోని చేపలనీన్ చచిచ్పోయాయి, నది నుండి దురావ్సన కొటిట్ంది. ఐగుపీత్యులు నది నీళల్ తాగలేక పోయారు.
ఐగుపు దేశమంతా రకమయం అయింది. 22ఐగుపుమాంతికులు కూడా ఆ విధంగానే చేయగలిగారు. యెహోవాచెపిప్నటుట్
ఫరో మళీళ్ తన హృదయం కఠినం చేసుకునిమోషే అహరోనులమాట వినలేదు. 23జరిగిన దానిన్ లకష్ పెటట్కుండా ఫరో తన
భవనానికితిరిగి వెళిళ్పోయాడు. 24అయితేఐగుపీత్యులందరూ నదినీళల్ తాగలేకపోయారు. మంచినీళళ్ కోసం నదిఒడుడ్ న
గుంటలు తవువ్కునాన్రు. 25యెహోవానదిని కొటిట్న తరువాత ఏడు రోజులు గడిచాయి.

8
రెండవ తెగులు. కపప్లు

1 యెహోవా మోషేతో “నువువ్ ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ అతనితో ఇలా చెపుప్, ‘ననున్ ఆరాధించి సేవించడానికి నా పజలను
పంపించు. 2 నువువ్ వాళళ్ను వెళళ్నీయకపోతే నేను నీ సరిహదుద్ లనిన్టినీ కపప్లతో బాధ పెడతాను. 3 నదిలో కపప్లు
విపరీతంగా పుటుట్ కొసాత్ యి. అవి నీ ఇంటోల్ కి, నీ పడక గదిలోకి, నీ మంచం కి, నీ సేవకుల కి, నీ పజల కి, నీ పొయియ్లోల్
నీ పిండి పిసికే పాతలోల్ కి ఎకిక్వసాత్ యి. 4 ఆ కపప్లు నీ , నీ పజల , నీ సేవకులందరి దాడి చేసాత్ యి’ అని యెహోవా
చెబుతునాన్డు.”

5యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ అహరోనుతో ‘నీ కర పటుట్ కుని నది పాయల మీద, కాలవల మీద,
చెరువులమీద నీ చెయియ్చాపి ఐగుపు దేశం కి కపప్లను రపిప్ంచు’ అని చెపుప్” అనాన్డు. 6అహరోను ఐగుపు దేశం లోని
నీళళ్ మీద తన చెయియ్ చాపాడు. అపుప్డు కపప్లు పుటుట్ కొచిచ్ ఐగుపు దేశానిన్ కపిప్వేశాయి. 7 ఐగుపు దేశపుమాంతికులు
కూడా తమమంత శకులు ఉపయోగించి ఐగుపు దేశం అంతటా కపప్లను రపిప్ంచారు.

8అపుప్డు ఫరోమోషేఅహరోనులను పిలిపించాడు. “నాదగగ్ర నుండి,నాపజల దగగ్ర నుండిఈ కపప్లు తొలగిపోయేలా
చేయమనియెహోవాను పాధేయపడండి. కపప్లు తొలగిపోతేయెహోవాకు బలులు అరిప్ంచడానికి ఈ పజలను పంపిసాత్ ను”
అనిచెపాప్డు. 9అందుకుమోషే “ఈకపప్లుమీమీద,మీఇళళ్లోఉండకుండాాచచిచ్మిగిలినవనీన్ నదిలోనేఉండిపోయేలా
నీకోసం,నీసేవకుల కోసం నేను దేవుణిణ్ ఎపుప్డుపాధేయపడాలోననున్ అడిగేఅవకాశం నీదే”అనాన్డు. అపుప్డు ఫరో “రేపే
ఆ పని చెయియ్” అని బదులిచాచ్డు. 10అందుకు మోషే “మా దేవుడు యెహోవా లాంటి వాడు ఎవవ్రూ లేడు అని నువువ్
గహించేలా నువువ్ కోరుకునన్టుట్ జరుగుతుంది. 11 కపప్లు మీ నుండి, మీ ఇళళ్ నుండి, నీ సేవకుల, నీ పజల ఇళళ్నుండి
తొలగిపోయినదిలోకి చేరుకుంటాయి” అనాన్డు.

12మోషే అహరోనులు ఫరో దగగ్ర నుండి బయలుదేరి వెళాళ్రు. యెహోవా ఫరో మీదికి రపిప్ంచిన కపప్ల విషయంమోషే
ఆయనకుమొరపెటాట్ డు. 13యెహోవామోషేమాటఆలకించాడు. ఇళళ్లో, బయటా,పొలాలోల్ ఎకక్డా కపప్లు మిగలకుండా
చనిపోయాయి. 14పజలు వాటిని కుపప్లుగా పడవేసినపుప్డు నేలంతా దురావ్సన వచిచ్ంది. 15ఇబబ్ంది నుండి ఉపశమనం
కలిగింది. యెహోవాచెపిప్నటుట్ ఫరో మళీళ్ తన హృదయం కఠినం చేసుకుని వారిమాట లకష్ పెటట్లేదు.

మూడవ తెగులు. చినన్ దోమలు
16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నువువ్ నీ కరను చాపి ఈ దేశంలో ఉనన్ దుముమ్ను కొటుట్ . ఆ దుముమ్ ఐగుపు

దేశమంతాచినన్ దోమలాల్ గా అలుముకుంటుంది అని అహరోనుతో చెపుప్”అనాన్డు. అపుప్డు వారిదద్రూ ఆ విధంగా చేశారు.
17అహరోను తన కరనుచాపిఆదేశపుదుముమ్ను కొటిట్నపుప్డుమనుషుయ్లమీద,జంతువులమీదచినన్ దోమలు వచాచ్యి.
ఐగుపు దేశంలోని దుముమ్ అంతా రేగి దోమలాల్ గా వాయ్పించాయి. 18మాంతికులు కూడా చినన్దోమలు పుటిట్ంచాలని తమ
మంతాలు పయోగించారు గానీ వారి వలల్ కాలేదు. మనుషుయ్ల మీదా, జంతువుల మీదా చినన్ దోమలు నిలిచి ఉనన్పుప్డు
19మాంతికులు “ఇది దేవు నయెహోవా వేలు” అని ఫరోతో చెపాప్రు. అయినపప్టికీ యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయం
కఠినం కావడం వలల్ అతడు వారిమాట వినలేదు.

నాలుగవ తెగులు. ఈగలు
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20కాబటిట్ యెహోవామోషేతో “నువువ్ఉదయానేన్లేచినదిదగగ్రఉనన్ ఫరోఎదుటనిలిచిఅతనితో,ననున్ ఆరాధించడానికి
నాపజలను వెళల్నివువ్. 21నువువ్నాపజలను వెళళ్నివవ్ని పకష్ంలో నేను నీమీదికీ, నీ సేవకులమీదికీ, నీ పజలందరిమీదికీ
మీఇళళ్లోకీఈగల గుంపులను పంపుతాను. ఐగుపీత్యుల ఇళ ళ్వారు ఉండే పదేశాలూఈగల గుంపులతోనిండిపోతాయి.

22 భూమి నేనే యెహోవాను అని నువువ్ తెలుసుకొనేలా ఆ రోజు నేను నా పజలు నివసిసుత్ నన్ గోషెను దేశానిన్ దీని
నుండి మినహాయిసాత్ ను. అకక్డ ఈగల గుంపులు ఉండవు. 23నా పజలను నీ పజల నుండి *పతేయ్కపరుసాత్ ను. రేపే
ఈఅదుభ్త కారయ్ం జరుగుతుంది అనియెహోవాసెలవిచాచ్డు అని చెపుప్”అనాన్డు. 24యెహోవాఆవిధంగా జరిగించాడు.
బాధ కలిగించే ఈగల గుంపులు ఫరో ఇంటోల్ కి, అతని సేవకుల ఇళళ్లోకి, ఐగుపు దేశమంతా వాయ్పించాయి. ఈగల
గుంపులమయ ఆ దేశమంతాపా పోయింది.

25అపుప్డు ఫరోమోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. “మీరు వెళిల్ మన దేశంలోనేమీ దేవునికి బలి అరిప్ంచుకోండి” అని
వాళళ్తో చెపాప్డు. 26 అందుకు మోషే “అలా చేయడం వీలు కాదు. మా దేవుడు యెహోవాకు మేము అరిప్ంచే బలులు
ఐగుపీత్యులకు అసహయ్ నవి. వాళల్కు అసహయ్ న బలులు వాళళ్ కళళ్ ఎదుటే అరిప్సేత్ వాళ ళ్ మమమ్లిన్ రాళల్తో కొటిట్
చంపరా. 27అందుకేమా దేవుడు యెహోవామాకు సెలవిచిచ్నటుట్ మేము ఎడారిలోకి మూడు రోజుల పయాణమంత దూరం
వెళిల్ అకక్డ బలులు అరిప్సాత్ ం” అని చెపాప్డు.

28 ఫరో “మీరు ఎడారిలో మీ దేవుడు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచడానికి మిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ ను. అయితే దూరం
వెళళ్వదుద్ . ఇంకా నా కోసం కూడా మీ దేవుణిణ్ వేడుకోండి” అనాన్డు. 29అందుకు మోషే “నేను నీ దగగ్ర నుండి వెళిల్ రేపటి
రోజున ఈఈగల గుంపులు మీ దగగ్ర నుండి, మీ సేవకుల దగగ్ర నుండి, నీ పజల దగగ్ర నుండి తొలగిపోయేలాయెహోవాను
వేడుకొంటాను. అయితే యెహోవాకు బలి అరిప్ంచడానికి పజలను వెళళ్నీయకుండా ఇక మోసం చేయవదుద్ ” అని చెపిప్
30ఫరో దగగ్ర నుండి బయలుదేరి వెళిల్ యెహోవాను పారిథ్ంచాడు.

31యెహోవామోషేకోరినటుట్ జరిగించాడు. ఈగల గుంపులు ఫరో దగగ్ర నుండి,అతని సేవకుల దగగ్ర నుండి, పజల దగగ్ర
నుండి ఒకక్టి కూడా మిగలకుండా తొలగిపోయాయి. 32అయితే అపుప్డు కూడా ఫరో తన హృదయానిన్ కఠినం చేసుకుని
ఇశాయేలు పజలను వెళళ్నియయ్లేదు.

9
ఐదవ తెగులు. పశు సంపద హతం

1 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ ఇలా చెపుప్, దేవుడు యెహోవా ఇలా
చెపప్మనాన్డు. ‘ననున్ ఆరాధించడానికినాపజలను వెళల్నివువ్.’ 2నువువ్ గనకవాళళ్ను వెళళ్నివవ్కుండాఇంకానిరబ్ంధంలో
ఉంచినటట్యితే, 3యెహోవా చెయియ్ చాపి ఎంతో బాధ కలిగించే తెగులు పంపిసాత్ డు. ఆ తెగులు నీ పశువులకు, గురాలకు,
గాడిదలకు, ఒంటెలకు, ఎదుద్ లకు, గొరెలకు పాకుతుంది.

4అయితేయెహోవాఇశాయేలు పజల పశువులను ఐగుపుపశువులను వేరు చేసాత్ డు. ఇశాయేలీయులకు చెందినవాటిలో
ఒకక్టి కూడా చనిపోదని హెబీయుల దేవుడు యెహోవా చెబుతునాన్డు. 5 దేశంలో రేపు నిరీణ్త సమయానికి యెహోవా ఈ
కారయ్ం జరిగిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

6 తరువాతి రోజున యెహోవా తెగులు పంపించినపుప్డు ఐగుపీత్యుల పశువులనీన్ చనిపోయాయి. అయితే ఇశాయేలు
పజల పశువులోల్ ఒకక్టి కూడాచావలేదు. 7ఇశాయేలు పజల పశువులోల్ ఒకక్టి కూడా చనిపోలేదనే విషయం ఫరో నిరాధ్ రణ
చేసుకునాన్డు. అయినపప్టికీ ఫరోహృదయం కఠినంగామారిపోవడం వలల్ పజలను పంపడానికి అంగీకరించలేదు.

అరవ తెగులు. కురుపులు
8 అపుప్డు యెహోవా “మీరు మీ పిడికిళల్ నిండా బూడిద తీసుకోండి. మోషే ఫరో చూసూత్ ఉండగా దానిన్ ఆకాశం పు

చలల్ండి. 9 అపుప్డు అది ఐగుపు దేశమంతా సనన్ని దుముమ్లాగా మారి దేశంలోని మనుషుయ్ల మీదా, జంతువుల మీదా
చీము పటేట్ కురుపులు కలగజేసుత్ ంది” అనిమోషేఅహరోనులతో చెపాప్డు.

10 మోషే అహరోనులు బూడిద తీసుకుని ఫరో దగగ్ర నిలబడాడ్ రు. మోషే ఆకాశం పు దానిన్ చలాల్ డు. దానివలల్
మనుషుయ్లకు, జంతువులకు చీము కురుపులు పుటాట్ యి. 11 ఆ కురుపుల దురదల వలల్ మాంతికులు మోషే ఎదుట
నిలబడలేకపోయారు. ఆ కురుపులు మాంతికులకు, ఐగుపీత్యులందరికీ పుటాట్ యి. 12 అయినపప్టికీ యెహోవా మోషేతో
చెపిప్నటుట్ యెహోవాఫరోహృదయానిన్ కఠినం చేయడం వలల్ అతడు వాళళ్మాట వినలేదు.

13తరువాతయెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఉదయం కాగానే లేచి ఫరో ఎదుటికి వెళిల్ అతనితో ఇలా చెపుప్,
యెహోవాఆరాధించడానికినాపజలను వెళల్నివువ్. 14భూమిఅంతటిలోనాలాంటివాడు ఎవరూ లేరనినీవుతెలుసుకోవాలని
నీహృదయం తీవంగా కలత చెందేలాఈసారి నేను నా తెగుళళ్నీన్ నీ సేవకుల కి, నీ దేశ పజల కి పంపుతాను. 15ఇంతకు
ముందే నేను నా చెయియ్చాపి నినూన్ నీ పజలనూ విపతుత్ తో కొటిట్ భూమిమీద లేకుండానాశనం చేసి ఉండేవాణిణ్ .

ఏడవ తెగులు. వడగండుల్
16నినున్ బతికి ఉంచిన కారణం నాసామరధ్ ం నీకు చూపడానికే. తదావ్రా భూలోకమంతటానా పేరు పఖాయ్తి పొందాలి.

17 నువువ్ ఇంకా నా పజలను వెళళ్నీయకుండా వాళళ్ మిడిసిపడుతునాన్వు. 18 ఇదిగో విను, రేపు ఈ పాటికి నేను

* 8:23 8:23 విడిపిసాత్ ను
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తీవ న బాధ కలిగించే వడగళ ళ్ కురిపిసాత్ ను. ఐగుపు సామాజయ్ం ఏరప్డినదిమొదలు ఇపప్టి వరకూ అలాంటి వడగళ ళ్
కురియలేదు.

19అందువలల్ నువువ్ నీపశువులను,పొలాలోల్ ఉనన్ నీపంటలనూతవ్రగాభదంచేయించుకో. ఇంటికిచేరకుండాపొలంలో
ఉనన్ పతి వయ్కీ పతి జంతువూ వడగళళ్ బారిన పడి చనిపోతారు.” 20యెహోవామోషే చేత పలికించినమాటలు వినన్ ఫరో
సేవకులోల్ కొందరు తమ పశువులను ఇళల్లోకి తెపిప్ంచుకునాన్రు. 21యెహోవామాట లకష్ పెటట్నివారు తమ పనివాళళ్ను,
పశువులను పొలంలోనే ఉండనిచాచ్రు. 22యెహోవా “నీ చెయియ్ ఆకాశం పు చాపు. ఐగుపు దేశంలో ఉనన్ మనుషుల
మీదా, జంతువులమీదా పంటలనిన్టిమీదా వడగళల్ కురుసాత్ యి” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

23మోషే తన కరను ఆకాశం పు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవాఉరుములు వడగండుల్ కురిపించాడు. భూమిమీద పిడుగులు
పడుతునాన్యి. ఐగుపు దేశం అంతటా యెహోవా వడగళ ళ్ కురిపించాడు. 24 ఆ విధంగా వడగళ ళ్, వడగళళ్తో కూడిన
పిడుగులు ఎంతోబాధ కలిగించాయి. ఐగుపుదేశం ఏరప్డినదిమొదలు ఇలాంటిదిసంభవించ లేదు. 25ఐగుపుదేశమంతటా
కురిసిన ఆ వడగళ ళ్ మనుషుయ్లను, జంతువులను, బయట ఉండిపోయిన సమసాత్ నీన్ నాశనం చేశాయి. పొలంలో ఉనన్
పంట అంతానాశనం అయియ్ంది. చెటల్నీన్ విరిగిపోయాయి. 26అయితే ఇశాయేలు పజలు నివసించే గోషెను దేశంలోమాతం
వడగళ ళ్ పడలేదు.

27 ఇది చూసిన ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. “ఈసారి నేను తపుప్ చేశాను. యెహోవా నాయ్యవంతుడు,
నేనూ నా పజలూ దురామ్రుగ్ లం. 28 ఇంతవరకూ జరిగింది చాలు. ఈ భయంకర న ఉరుములు, వడగళ ళ్ ఇంకా రాకుండా
యెహోవాను వేడుకోండి. ఇక నేను మిమమ్లిన్ ఆపను, మీరు కోరిన చోటికి వెళళ్నిసాత్ ను” అని వాళళ్తో చెపాప్డు. 29మోషే
అతనితో “నేను ఈ పటట్ణం నుండి బయటకు వెళిళ్ నా చేతులు యెహోవా పు ఎతుత్ తాను. ఈ ఉరుములు ఆగిపోతాయి,
వడగళ ళ్ ఇక కురియవు. దీనిన్బటిట్ ఈ లోకమంతాయెహోవాదేనని నువువ్ తెలుసుకొంటావు. 30అయినపప్టికీ నీకూ, నీ
సేవకులకూ దేవుడుయెహోవాపటల్ భయభకులు ఏరప్డలేదని నాకు తెలుసు” అనాన్డు.

31 ఆ రోజులోల్ జనపనార చెటుల్ మొగగ్ తొడిగాయి. బారీల్ చేలు వెనున్లు వేశాయి కనుక అవనీన్ నాశనం అయాయ్యి.
32 గోదుమలు, మిరప మొకక్లు మొలకలు వేయనందువలల్ అవి పాడవలేదు. 33 మోషే ఫరోతో మాటాల్ డి ఆ పటట్ణం
నుండి బయటకు వెళిల్ యెహోవా పు తన చేతులు ఎతిత్ పారిథ్ంచినపుప్డు వాన ఆగిపోయింది. ఉరుములు, వడగళ ళ్
నిలిచిపోయాయి.

34 అయితే వరష్ం, వడగళ ళ్, ఉరుములు ఆగిపోవడం చూసిన ఫరో, అతని సేవకులు ఇంకా పాపం చేసూత్ తమ
హృదయాలను కఠినంచేసుకునాన్రు. 35యెహోవామోషేకుచెపిప్నటుట్ ఫరోహృదయంకఠినంగామారింది,అతడుఇశాయేలు
పజలను వెళళ్నియయ్లేదు.

10
ఎనిమిదవ తెగులు. మిడతలు

1 యెహోవా మోషేతో “ఫరో దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్. నేను చేసిన అదుభ్త కారాయ్లను వాళళ్ మధయ్ కనపరచాలని
నేను అతడి గుండె, అతని సేవకుల గుండెలు బండబారిపోయేలా చేశాను. 2 నేను ఐగుపీత్యుల పటల్ వయ్వహరించిన
విధానానిన్,యెహోవాను నేనేననిమీరు తెలుసుకొనేలానేను చేసుత్ నన్ అదుభ్తకారాయ్లను నువువ్ నీ కొడుకులకూ,మనవలకూ
తెలియజేయాలి” అని చెపాప్డు.

3మోషేఅహరోనులు ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ అతనితో ఇలా చెపాప్రు. “హెబీయుల దేవుడుయెహోవాచెబుతునన్ది ఏమిటంటే,
ఎంతకాలం వరకూ నామాట వినకుండా ఉంటావు? ననున్ ఆరాధించడానికి నా పజలను వెళల్నివువ్. 4 నువువ్ నా పజలను
వెళళ్నివవ్ని పకష్ంలో రేపు నేను నీ దేశం మీదికి మిడతలను రపిప్సాత్ ను. 5 నేల కనపడనంతగా అవి భూమిని కపిప్వేసాత్ యి.
మీదేశంలోమిగిలినదానిన్అంటేవడగండల్ దెబబ్ నుండితపిప్ంచుకునన్దానిన్,అంటేపొలాలోల్ మొలకెతిత్న పతిమొకక్నూఅవి
తినేసాత్ యి. 6మీ గృహాలూ మీ సేవకుల గృహాలూ ఐగుపీత్యుల ఇళళ్నీన్ వాటితో నిండిపోతాయి. మీతండులు, పూరివ్కులు
ఈ దేశంలోఉనన్పప్టి నుండిఈనాటివరకూ ఇలాంటివాటిని చూసిఉండలేదు”అని చెపిప్ ఫరో దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయారు.

7అపుప్డు ఫరో సేవకులు ఫరోతో “ఎంతకాలం వరకూ ఈ మనిషి మనలను ఇబబ్ందులకు గురిచేసాత్ డు? వాళళ్ దేవుడు
యెహోవాను ఆరాధించడానికి ఇశాయేలీయులను వెళల్నివువ్. మన ఐగుపు దేశం పా పోతునన్దని నీకింకా తెలియడం
లేదా?” అనాన్రు. 8కాబటిట్ మోషే అహరోనులను ఫరో దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. ఫరో “మీరు వెళిల్ మీ దేవుడు యెహోవాను
ఆరాధించుకోండి. ఈ పని కోసం ఎవరెవరు వెళాత్ రు?” అని అడిగాడు. 9అందుకు మోషే “మేముయెహోవాకు మహోతస్వం
జరిపించాలి. కాబటిట్ మా కొడుకులను, కూతుళళ్ను, మందలను, పశువులను వెంటబెటుట్ కుని మా పిలల్లతో, పెదద్లతో కలసి
వెళాత్ ం” అని బదులిచాచ్డు.

10 అందుకు ఫరో “యెహోవా మీకు కావలిగా ఉంటాడా? నేను మిమమ్లిన్ మీ పిలల్లతో సహా వెళళ్నిసాత్ నా? చూడండి,
మీలో దురుదేద్శం ఉంది. 11కాబటిట్ పురుషు న మీరుమాతమే వెళిళ్యెహోవాకు ఉతస్వం జరుపుకోండి. మీరు కోరుకునన్ది
అదే గదా” అనాన్డు. తరువాత వాళళ్ను ఫరో ఎదుట నుండి వెళళ్గొటాట్ రు. 12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “మిడతల
దండు వచేచ్లా ఐగుపు దేశం మీద నీ చెయియ్ చాపు. అవి ఐగుపు మీదకి వచిచ్ ఈ దేశంలో ఉనన్ పంటలనిన్టినీ అంటే
వడగళళ్ దావ్రా పాడవని పంటలనిన్టినీ తినివేసాత్ యి” అని చెపాప్డు. 13మోషే ఐగుపు దేశం మీద తన కరను చాపాడు.
యెహోవాఆపగలూ,రాతీఆదేశంమీదతూరుప్గాలివీచేలాచేశాడు. తెలల్వారేసరికితూరుప్గాలికిఎగిరేమిడతలు దండుగా
వచిచ్పడాడ్ యి.
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14 తీవంగా హాని కలిగించే ఆ మిడతలు ఐగుపు దేశమంతటి మీదికీ వచిచ్ ఐగుపు దేశంలోని అనిన్ సరిహదుద్ లోల్ నిలిచి
భూమి మొతాత్ నీన్ కపిప్వేశాయి. అంతకు ముందెపుప్డూ ఇలాంటి మిడతలు లేవు, ఇకముందు కూడా ఉండబోవు. 15 ఆ
దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది. ఆ దేశంలో కూరగాయలనిన్టినీ వడగళ ళ్ పాడు చేయని పంటలనిన్టినీ చెటల్నూ ఫలాలనూ అవి
తినివేశాయి. ఐగుపు దేశమంతా చెటుల్ గానీ పొలాల పంటలు గానీ పచచ్గా ఉండేది ఏదీమిగలలేదు.

16కాబటిట్ ఫరోమోషేఅహరోనులను వెంటనే పిలిపించాడు. “నేనుమీ పటాల్ మీ దేవుడుయెహోవాపటాల్ తపిప్దం చేశాను.
17దయచేసిఈ ఒకక్సారిమాతంనా తపుప్ కష్మించండి. ఈచావును తెచేచ్ విపతుత్ నుమాతంనామీద నుండి తపిప్ంచమని
మీ దేవు నయెహోవాను వేడుకోండి” అనాన్డు. 18మోషేఫరో దగగ్ర నుండి బయలుదేరి వెళిళ్యెహోవాకు పారిధ్ంచాడు.

19 అపుప్డు యెహోవా, గాలిని తిపిప్ శకివంత న పడమటి గాలి విసిరేలా చేశాడు. ఆ గాలి తీవతకు మిడతలు
కొటుట్ కుపోయిఎరసముదంలోపడిపోయాయి. ఐగుపుదేశమంతటిలోఒకక్మిడతకూడామిగలలేదు. 20అయితేయెహోవా
ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేయడం వలల్ అతడు ఇశాయేలు పజలను వెళళ్నియయ్లేదు. 21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో
“ఆకాశం పు నీ చెయియ్చాపు. ఐగుపు దేశమంతా కటిక చీకటి కముమ్కుంటుంది” అని చెపాప్డు.

తొమిమ్దవ తెగులు. చీకటి
22మోషేఆకాశం పుతనచెయియ్ఎతిత్నపుప్డు ఐగుపుదేశమంతామూడురోజులపాటుగాఢాంధకారం కముమ్కుంది. 23ఆ

మూడు రోజులు ఒకరికి ఒకరు కనబడలేదు. తామునన్ చోటు నుండి ఎవవ్రూ లేచి కదలలేకపోయారు. అయితే ఇశాయేలు
పజలందరి ఇళళ్లో వెలుగు ఉంది.

24 ఫరో మోషేను పిలిపించాడు. “మీరు వెళిల్ యెహోవాను ఆరాధించండి. అయితే మీ మందలూ, పశువులూ మాతం
ఇకక్డే ఉండాలి. మీ బిడడ్లు మాతం మీతో వెళళ్వచుచ్” అనాన్డు. 25అందుకు మోషే “మేము మా దేవు న యెహోవాకు
అరిప్ంచవలసిన హోమ బలి అరప్ణల కోసం నువువ్ మా పశువుల మందలను ఇవవ్ వలసి ఉంటుంది. 26మా పశువులు,
మందలు మాతో కూడా రావాలి. మా పశువుల కాలి గిటట్ కూడా విడిచిపెటట్ం. మేము వేటిని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచాలో
అకక్డికి చేరే వరకూ మాకు తెలియదు. మా దేవు న యెహోవాను ఆరాధించే సమయంలో మా మందలోల్ నుంచే వాటిని
తీసుకోవాలి” అని చెపాప్డు.

27 అయితే యెహోవా ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేయడం వలల్ అతడు వారిని వెళళ్నియయ్లేదు. 28 అపుప్డు ఫరో
“బయటకు వెళ ళ్, జాగతత్ సుమా. ఇక నాకు కనిపించకు. నువువ్ నాకు ఎదురు పడిన రోజున తపప్కుండా చసాత్ వు”
అనాన్డు. 29అందుకుమోషే “సరే నువేవ్ అనాన్వు గదా, ఇక నీ ముఖం చూడను” అనాన్డు.

11
పదవ తెగులు. ఐగుపువారి ఇళళ్లో పథమ సంతానం మరణం

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “ఫరో మీదికీ ఐగుపు మీదికీ మరొక తెగులు రపిప్ంచబోతునాన్ను. దాని తరువాత
అతడు ఇకక్డ నుండి మిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ డు. ఎవవ్రూ మిగలకుండా శాశవ్తంగా అతడు మిమమ్లిన్ దేశం నుండి పంపించి
వేసాత్ డు. 2కాబటిట్ పతి పురుషుడు, పతి సీ ఐగుపు జాతి వా న తమ పొరుగువాళళ్ దగగ్ర నుండి వెండి, బంగారు నగలు
అడిగి తీసుకోవాలని ఇశాయేలు పజలతో చెపాప్లి.”

3యెహోవాఇశాయేలుపజలపటల్ ఐగుపీత్యులకు కనికరం కలిగేలాచేశాడు. అంతేకాకఐగుపుదేశవాసులు,ఫరోసేవకులు
మోషేనుచాలాగొపప్గా ఎంచారు. 4మోషేఫరోతో ఇలాఅనాన్డు “యెహోవాచెపిప్ంది ఏమిటంటే,అరథ్రాతి నేను బయలుదేరి
ఐగుపు దేశంలోకి వెళాత్ ను. 5ఐగుపు దేశంలోమొదటపుటిట్న సంతానమంతాచనిపోతారు. సింహాసనం ఉనన్ ఫరోమొదటి
సంతానం మొదలుకుని తిరగలి విసిరే పనిమనిషి మొదట పుటిట్న సంతానం దాకా, పశువులోల్ కూడా మొదట పుటిట్నవనీన్
చనిపోతాయి.

6అపుప్డు ఐగుపు దేశంలో పతిచోటాగొపప్ విలాపం ఉంటుంది. అలాంటి ఏడుపు ఇంతవరకూ ఎనన్డూపుటట్లేదు, ఇక
ఎనన్డూ పుటట్దు. 7యెహోవాఐగుపీత్యుల నుండి ఇశాయేలు పజలను పతేయ్కపరుసాత్ డని మీరు తెలుసుకొనేలా ఇశాయేలు
పజల గానీజంతువుల గానీఇశాయేలుపజలోల్ ఏఒకక్రిమీదాకుకక్అయినానాలుకఆడించదు. 8అపుప్డునీసేవకు న
వీరంతానాదగగ్రికి వసాత్ రు. నాఎదుటసాషాట్ ంగపడి, ‘నువువ్,నినున్ అనుసరించేవాళళ్ంతాఈదేశం విడిచిబయలుదేరండి’
అనిచెబుతారు. అపుప్డునేనునాపజలతోవెళిళ్పోతాను”అనిచెపిప్మోషేమండిపడుతూఫరోదగగ్రనుండివెళిళ్పోయాడు.

9అపుప్డుయెహోవా “ఐగుపుదేశంలోనేను చేసేఅదుభ్త కియలు అధికం అయేయ్లాఫరోమీమాటవినడు”అనిమోషేతో
చెపాప్డు. 10మోషేఅహరోనులు ఫరో సమకష్ంలోఈఅదుభ్తాలు చేశారు. అయినపప్టికీయెహోవాఫరోహృదయానిన్ కఠినం
చేశాడు. అతడు ఇశాయేలు పజలను తన దేశం నుండి వెళళ్నియయ్లేదు.

12
మొదటి పసాక్

1 మోషే అహరోనులతో ఐగుపు దేశంలో యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. 2 “నెలలోల్ ఈ నెల మీకు మొదటిది. ఇది మీ
సంవతస్రానికి మొదటి నెలనన్ మాట. 3 ఇశాయేలు సమాజంతో ఇలా చెపుప్. మీరు ఇశాయేలు పజల సమాజమంతటితో
కలసి ఈ నెల పదవ రోజున తమ కుటుంబాల పకారం పతి ఒకక్డూ, అంటే పతి ఇంటి లెకక్ చొపుప్న ఒక గొరెపిలల్ను గానీ,
మేకపిలల్ను గానీ తీసుకోవాలి.
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4ఒక కుటుంబం ఆ గొరెపిలల్ను తినడానికి చినన్ తే ఆ కుటుంబ పెదద్ ఒక గొరె పిలల్, లేకమేక పిలల్ సరిగాగ్ సరిపోయేవిధంగా
తనపొరుగింటి కుటుంబ సభుయ్లను కలుపుకుని ఆ పకారం వారిని లెకక్గటాట్ లి.

5మీరుఎనున్కొనేగొరెలేదామేకపిలల్ ఒకసంవతస్రంవయసుగలమగ ఉండాలి. అదిఎలాంటిలోపంలేకుండాఉండాలి.
6ఈ నెల 14 వ రోజు వరకూ దానిన్ ఉంచాలి. తరువాత ఇశాయేలు పజలంతా సాయంకాల సమయంలో దానిన్ చంపాలి.
7కొంచెం రకం తీసుకుని ఆమాంసం ఏ ఇంటోల్ తింటారోఈ ఇంటి గుమమ్ం రెండు నిలువు కముమ్లమీద, కమీమ్మీద చలాల్ లి.

8 ఆ రాతివేళ నిపుప్లతో మాంసానిన్ కాలిచ్ తినాలి. పొంగకుండా చేసిన రొటెట్లతో, చేదు కూరలతో కలిపి దానిన్ తినాలి.
9దానిన్ పచిచ్గా గానీ ఉడికించిగానీ తినకూడదు. దాని తల, కాళ ళ్, లోపలి భాగాలను నిపుప్తో కాలిచ్ తినాలి. 10తెలల్వారే
పాటికి దానిలో ఏమీమిగలచ్కూడదు. ఒకవేళ ఏ నామిగిలితేదానిన్పూరిగా కాలిచ్వెయాయ్లి.

11మీరు దానిన్ తినవలసిన విధానం ఇది. మీ నడుముకు నడికటుట్ కటుట్ కుని, కాళళ్కు చెపుప్లు వేసుకుని, మీ కరలు
చేతబటుట్ కుని *తవ్రతవ్రగా తినాలి. ఎందుకంటే అదియెహోవాకు †పసాక్ బలి.

12 నేను ఆ రాతి వేళ ఐగుపు దేశమంతా తిరుగుతూ ఆ దేశంలోని మనుషులోల్ , జంతువులోల్ మొదటి సంతానంమొతాత్ నిన్
చంపివేసాత్ ను. ఐగుపు దేవుళళ్ విషయంలో ‡తీరుప్ తీరుసాత్ ను. నేను యెహోవాను. 13మీరు నివసించే ఇళళ్ ఉనన్ ఆ
రకంయెహోవారాక విషయంలోమీకు ఆనవాలుగా ఉంటుంది. నేను ఐగుపుజాతిమొదటి సంతానానిన్ నాశనం చేసూత్ ఉనన్
సమయంలో ఆ రకానిన్ చూసి మిమమ్లిన్ చంపకుండా దాటి వెళిళ్పోతాను. ఈ విపతుత్ మీ మీదికి వచిచ్ మిమమ్లిన్ నాశనం
చేయదు.

పొంగని రొటెట్ల పండగ
14 కాబటిట్ ఈ రోజు మీకు సామ్రక దినంగా ఉంటుంది. ఈ రోజును యెహోవా పండగ దినంగా తరతరాలుగా మీరు

ఆచరించాలి. ఎందుకంటే ఇది యెహోవా నియమించిన శాశవ్త న కటుట్ బాటు. 15 ఏడు రోజులపాటు మీరు పొంగకుండా
కాలిచ్న రొటెట్లు తినాలి. మొదటిరోజునమీఇళళ్లోపొంగ జేసే పదారధ్మంటూ ఏదీ లేకుండా చెయాయ్లి. మొదటిరోజునుంచి
ఏడవ రోజు వరకూ పొంగ జేసే పిండితో చేసిన రొటెట్లు తింటే ఆ వయ్కిని ఇశాయేలు పజలోల్ లేకుండా చేయాలి. 16ఆమొదటి
రోజు మీరు నా కోసం పరిశుదధ్ సమాజంగా సమకూడాలి. ఏడవ రోజున అలాటి సమావేశమే జరగాలి. ఆ రెండు రోజులోల్
అందరూ తినడానికి భోజనం సిదధ్ం చేసుకోవడం తపప్ ఏ పనీ చేయకూడదు. మీరు చేయగలిగిన పని అదొకక్టే.

17ఈ పొంగని రొటెట్ల పండగను మీరు ఆచరించాలి. ఎందుకంటే నేను మిమమ్లన్ందరినీ ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు
తీసుకు వచేచ్ రోజుఅదే. కాబటిట్ మీరు,మీరాబోయేతరాలనీన్ ఈ రోజును ఆచరించాలి. ఇదిమీకు శాశవ్త న కటుట్ బాటుగా
ఉంటుంది. 18మొదటి నెల 14 వ రోజుసాయంతంమొదలు అదే నెల 21 వ రోజుసాయంతం దాకామీరు పొంగని పిండితో
చేసినరొటెట్లు తినాలి. 19ఏడు రోజులపాటుమీఇళళ్లోపొంగజేసే పదారధ్మేదీ కనబడ కూడదు. పొంగజేసే పదారధ్ంతో చేసిన
దానిన్మీలోఎవ నాతింటేఅతడు విదేశీయు నాదేశంలోపుటిట్నవా నాఇశాయేలు పజల సమాజంలోలేకుండాచేయాలి.
20మీరు పొంగజేసే పదారథ్ంతో చేసిన దేనినీ తినకూడదు. మీకు చెందిన అనిన్ ఇళళ్లోపొంగకుండా కాలిచ్న రొటెట్లుమాతమే
తినాలి.”

మొదటి పసాక్ పండగ ఆచరణ
21 అపుప్డు మోషే ఇశాయేలు పజల పెదద్లను పిలిపించాడు. వాళళ్తో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు మీ కుటుంబాల కోసం

మందలోనుండిమేకపిలల్ను గానీ గొరెపిలల్ను గానీ తీసుకుని పసాక్ బలి అరిప్ంచండి. 22తరువాతహిసోస్పు కుంచె తీసుకుని
పళెళ్ంలో ఉనన్ రకంలో దానిన్ ముంచి, గుమామ్ల కమిమ్కీ రెండు నిలువు కముమ్లకూ పూయాలి. మీలో ఎవవ్రూ తెలల్వారే
వరకూ మీ ఇళళ్ గుమామ్ల గుండా బయటకు వెళళ్కండి. 23యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతమారచ్డానికి తిరుగుతూ ఇంటి
గుమమ్ం కమిమ్ మీదా రెండు నిలువు కముమ్ల మీదా ఉనన్ రకానిన్ చూసి ఆ ఇంటిని దాటిపోతాడు. సంహారం చేసే దూతను
మీ ఇళళ్లోకి పవేశించడానికిమిమమ్లిన్ సంహరించడానికి ఆయన అనుమతి ఇయయ్డు.

24 అందుచేత మీరు దీనిన్ ఆచరించాలి. ఇది మీకు, మీ సంతతికి శాశవ్త న చటట్ంగా ఉంటుంది. 25 యెహోవా
వాగాద్ నం చేసినటుట్ ఆయనమీకు ఇసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించిన తరువాత మీరు దీనిన్ ఒక ఆచార కియగాపాటించాలి. 26మీ
కొడుకులు ‘మీరు జరిగిసుత్ నన్ ఈ ఆచారం ఎందుకోసం?’ అనిమిమమ్లిన్ అడిగితే, 27 ‘ఇదియెహోవాకు పసాక్ బలి. ఆయన
ఐగుపీత్యులను సంహరించే సమయంలోవారిమధయ్ నుండి ఇశాయేలు పజల ఇళళ్ను దాటి ఐగుపులోమనలిన్ కాపాడాడు’
అని చెపాప్లి” అనాన్డు. అపుప్డు సమకూడిన పజలంతా అది విని తమ తలలు వంచి దేవుణిణ్ ఆరాధించారు. 28అపుప్డు
ఇశాయేలు పజలు విధేయు యెహోవామోషేఅహరోనులకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.

పదవ తెగులు-ఐగుపువారి పథమ సంతానం మరణం
29ఆఅరథ్రాతిసమయంలోఏంజరిగిందంటే,ఐగుపుదేశంలోఉనన్మొదటిసంతానమంతటినీయెహోవాహతమారాచ్డు.

సింహాసనం మీద కూరుచ్నన్ రాజుమొదలుకుని, చెరసాలలోని దీల వరకూ వాళళ్కు పుటిట్నమొదటి పిలల్లు మరణించారు.
పశువుల తొలిచూలు పిలల్లు చనిపోయాయి. 30ఆ రాతి గడిచిన తరువాతమరణం సంభవించని ఇలుల్ ఒకక్టి కూడా లేదు.
ఐగుపు దేశంలో తీవ నమరణ రోదన చెలరేగింది.

* 12:11 12:11అంటే పయాణానికి సిదధ్ తినాలి. † 12:11 12:11 పసాక్అంటే, ఐగుపుట్ వారిమొదటిసంతానానిన్ వధించడానికి సంహార దూతబయలు
దేరినపుప్డు అతడు ఇశాయేల్ వారిని దాటిపోయిన సంగతిని జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికి ఉనన్ పండగ. ‡ 12:12 12:12 ఐగుపు దేవుళ ళ్ అందరూ నిజ న
దేవుళ ళ్ కారని రుజువు చేసాత్ ను.
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31 ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. వాళళ్తో “మీరూ ఇశాయేలు పజలూ తవ్రగా నా దేశం నుండి, నా
పజల మధయ్నుండి వెళిళ్పొండి. మీరు కోరుకునన్టుట్ వెళిల్ యెహోవాను ఆరాధించండి. 32మీ ఇషట్పకారం మీ మందలనూ
పశువులనూ తోలుకు వెళళ్ండి. ననున్ దీవించండి కూడా” అనాన్డు. 33 ఐగుపీత్యులు మేము కూడా చనిపోతాం అనుకుని
ఆతంగా ఇశాయేల్ పజను తమ దేశం నుండి వెళిళ్పొమమ్ని తొందర పెటాట్ రు.

ఇశాయేలీయుల నిరగ్మనం-రామెసేసునుండి సుకోక్తుకు
34 ఇశాయేలు పజలు పొంగజేసే పదారథ్ం కలపని తమ పిండి ముదద్లు, పిండి పిసికే గినెన్లు మూటగటుట్ కుని భుజాల

మోసుకు పోయారు. 35అంతకుముందు ఇశాయేలు పజలు మోషే చెపిప్న మాట పకారం ఐగుపీత్యుల దగగ్ర నుండి వెండి,
బంగారంనగలు,దుసుత్ లుఅడిగితీసుకునాన్రు. 36ఐగుపీత్యులకు ఇశాయేలుపజలపటల్ యెహోవాజాలిగుణం కలిగించడం
వలల్ వారు ఇశాయేలు పజలు అడిగినవనీన్ ఇచాచ్రు. ఆ విధంగావారు ఐగుపీత్యులను దోచుకునాన్రు.

37 తరువాత ఇశాయేలు పజలు రామెసేసు నుండి సుకోక్తు వరకూ పయాణం సాగించారు. వారిలో పిలల్లు కాక, కాలి
నడకన బయలుదేరిన పురుషులు ఆరు లకష్ల మంది. 38 అంతేకాక వేరువేరు జాతుల మనుషులు చాలా మంది వారితో
వచాచ్రు. గొరెలు,ఎదుద్ లుమొద నపశువులతో కూడినగొపప్మందలు కూడావాళళ్తో కలసిబయలుదేరాయి. 39తరువాత
వాళ ళ్ ఐగుపునుండితెచిచ్న పిండిముదద్లతోపొంగనిరొటెట్లు కాలాచ్రు. ఆపిండిముదద్ పులియలేదు. వాళ ళ్ ఐగుపునుండి
బయలు దేరే ముందు సమయం లేకపోవడం వలల్ తమ కోసం వేరే ఆహారం సిదధ్ం చేసుకోలేక పోయారు.

40 ఇశాయేలీయులు ఐగుపులో నివసించిన కాలం 430 సంవతస్రాలు. 41 ఆ 430 సంవతస్రాలు ముగిసిన రోజునే
యెహోవా సేనలనీన్ ఐగుపు దేశం నుండి తరలి వెళాల్ యి. 42 ఆయన ఐగుపు దేశం నుండి వారిని బయటికి రపిప్ంచిన ఆ
రాతియెహోవాకోసం కేటాయించి ఇశాయేలు పజలంతా తరతరాలకూ ఆ రాతియెహోవాకోసం జాగారం చెయాయ్లి.

పసాక్ గురించిన ఆదేశాలు
43 తరువాత యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇలా అనాన్డు. “ఇది పసాక్ పండగను గూరిచ్న నియమం. వేరే జాతికి

చెందిన వాడెవడూ దానిన్ తినకూడదు. 44మీలో ఎవ నా డబిబ్చిచ్ కొనుకుక్నన్ దాసుడు సునన్తి పొందితే అలాంటి వాడు
దానిన్ తినవచుచ్. 45 వేరే దేశాలకు చెందిన వాళ ళ్, కూలి పనికి వచిచ్న సేవకులు దానిన్ తినకూడదు. 46 ఏ ఇంటోల్ వారు
ఆ ఇంటోల్ మాతమే దానిన్ తినాలి. దానిమాంసంలో కొంచెం కూడా ఇంటోల్ నుండి బయటికి తీసుకు వెళళ్కూడదు. వధించిన
జంతువులోని ఒకక్ ఎముకను కూడామీరు విరగొగ్ టట్కూడదు.

47 ఇశాయేలు పజల సమాజం అంతా పండగ ఆచరించాలి. 48మీ దగగ్ర నివసించే ఎవ నా విదేశీయులు యెహోవా
పసాక్ను ఆచరించాలని కోరుకుంటే వాళళ్ కుటుంబంలోని పతి మగవాడూ సునన్తి పొందాలి. అపుప్డు వాళ ళ్ సమాజంతో
కలసి పసాక్ ఆచరింపవచుచ్. వాళ ళ్ మీ దేశంలో పుటిట్న వాళళ్తో సమానం అవుతారు. సునన్తి పొందనివాడు దానిన్
తినకూడదు. 49సవ్దేశీయుడికీ మీతో కలసి నివసించే విదేశీయుడికీ ఈ విషయంలో ఒకే నియమం ఉండాలి.”

50యెహోవామోషేఅహరోనులకు ఇచిచ్నఆజఞ్ల పకారం ఇశాయేలు పజలందరూచేశారు. 51ఆరోజేయెహోవాఇశాయేలు
పజలను వారి వారి సేనల కమం పకారం ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు నడిపించాడు.

13
ఇశాయేల్ పథమ సంతానం పతిషట్

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఇశాయేలు పజలోల్ మొదట పుటిట్న సంతానానిన్ నాకు పతిషిట్ంచాలి. మనుషుల,
పశువుల పతి తొలిచూలు నాది.”

పొంగని రొటెట్ల పండగ
3అపుప్డు మోషే పజలను సమకూరిచ్ ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ఐగుపులో బానిసతవ్ం నుండి విడుదల పొంది బయటకు

వచిచ్న ఈ రోజును జాఞ్ పకం చేసుకోండి. యెహోవా తన బల న చేతులు చాపి ఆ దాసయ్ం నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించాడు.
మీరు పొంగ జేసే పిండితో చేసిన రొటెట్లు తినకూడదు. 4 అబీబు అనే ఈ నెలలో ఈ రోజునే మీరు బయలుదేరి వచాచ్రు.
5 కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు నివసించే *పాలు తేనెలు పవహించే దేశానికి
నడిపిసాత్ నని మన పూరీవ్కులతో యెహోవా ఒపప్ందం చేశాడు. ఆయన వాగాద్ నం చేసినటుట్ ఆ దేశానికి మీరు చేరుకునన్
తరువాతఈ ఆచారానిన్ ఈ నెలలోనే జరుపుకోవాలి.

6 మీరు ఏడు రోజులపాటు పొంగని పదారథ్ం కలపని పిండితో చేసిన రొటెట్లు తినాలి. ఏడవ రోజు యెహోవా పండగ
ఆచరించాలి. 7 ఏడు రోజులూ పొంగకుండా చేసిన రొటెట్లనే తినాలి. మీ దేశంలో ఈ హదుద్ నుంచి ఆ హదుద్ వరకూ పొంగే
పదారథ్ం కలిపిన పిండిమీ దగగ్ర ఉండకూడదు. పొంగేలా చేసేదేదీమీ దగగ్ర కనబడకూడదు.

8 ఆ రోజు మీ పిలల్లకు ‘నేను ఐగుపు నుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా నాకు చేసిన దానిన్ బటిట్ పొంగకుండా కాలిచ్న ఈ
రొటెట్లు తింటునాన్ను’ అని చెపాప్లి. 9యెహోవా తన బలిషట్ న చేతితో మిమమ్లిన్ ఐగుపు నుండి రపిప్ంచాడు. ఆయన
ఉపదేశం మీ నోట ఉండేలా,ఈఆచారంమీ చేతుల గురుగామీ నుదుటి జాఞ్ పక చిహన్ంగా ఉంటుంది.

పథమ సంతానానిన్యెహోవాకు పతిషిట్ంచడం

* 13:5 13:5సారవంత న
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10అందువలల్ మీరు పతి ఏటా ఈ నియమానిన్ దాని నిరణ్యకాలంలో ఆచరించాలి. 11యెహోవామీతోమీపూరివ్కులతో
వాగాద్ నం చేసినటుట్ కనాను దేశంలోకి నినున్ రపిప్ంచినతరువాత 12మీకుపుటేట్ పతిమొదటిసంతానానిన్,మీపశువులకుపుటేట్
పతి తొలి పిలల్ను యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. పశువులకు,మందలకు కలిగే తొలిమగ సంతానంయెహోవాదే.

13 పతిషిఠ్ ంచినది గాడిద పిలల్ అయితే దాని ఖరీదు చెలిల్ంచి విడిపించి దానికి బదులు గొరెపిలల్ను †పతిషిఠ్ ంచాలి. అలా
విడిపించలేకపోతే దాని మెడ విరగదీయాలి. మీ కొడుకులోల్ మొదట పుటిట్న వారి నిమితత్ం ఖరీదు చెలిల్ంచి వారిని
విడిపించుకోవాలి. 14ఇకముందు మీ కొడుకులు ‘ఇలా ఎందుకు చెయాయ్లి?’ అని అడిగితే,వాళళ్తో, ‘ఐగుపుబానిసతవ్ంలో
ఉనన్ మనలను తన బల న హసత్ం కింద యెహోవా బయటికి రపిప్ంచాడు. 15 ఫరో మనలను వెళళ్నివవ్కుండా తన
మనసుస్ను కఠినం చేసుకునన్పుప్డు యెహోవా ఐగుపు దేశంలో ఉనన్ మనుషుల, పశువుల మొదటి సంతానం అంతటినీ
సంహరించాడు. అందుకే నేను పతి తొలిచూలు మగ పిలల్లనిన్టినీ యెహోవాకు బలిగా అరిప్సాత్ ను. మొదట పుటిట్న నా
కొడుకుల కోసం ఖరీదు చెలిల్ంచి విడిపించుకుంటాను’అనిచెపాప్లి. 16యెహోవాతనబల నహసత్ం చేతమనలను ఐగుపు
నుండి బయటికి రపిప్ంచాడు గనుక నీ చెయియ్మీదానొసటిమీదాఆ సంఘటనజాఞ్ పక సూచనగా ఉండాలి.”

అగిన్ సథ్ంభం,మేఘసథ్ంభం
17 ఫరో ఆ పజలను వెళళ్నిచిచ్నపుప్డు దేవుడు వాళళ్ను ఫిలిషీయ దేశం నుండి దగగ్ర దారి అయినపప్టికీ ఆ దారిన

వాళళ్ను వెళల్నీయలేదు. “ఈ పజలు ఫిలిషీయులతో జరిగే యుదధ్ం చూసి మనసు మారుచ్కుని తిరిగి ఐగుపుకు
వెళిల్పోతారేమో” అనుకునాన్డు. 18 అందువలల్ పజలను చుటూట్ తిపిప్ ఎడారి మీదుగా ఎర సముదం పుకు పయాణం
చేయించాడు. ఇశాయేలు పజలు తమ ‡గోతాలవారీగా ఐగుపు నుండి వచాచ్రు.

19మోషేయోసేపు ఆసిత్కలను వెంట తీసుకు వచాచ్డు. ఎందుకంటే యోసేపు “దేవుడు మిమమ్లిన్ తపప్కుండా జాఞ్ పకం
చేసుకుంటాడు, అపుప్డు మీరు నా ఆసిత్కలను ఇకక్డి నుంచి తీసుకు వెళళ్ండి” అని ఇశాయేలు పజలతో కచిచ్తంగా ఒటుట్
పెటిట్ంచుకునాన్డు. 20వాళ ళ్ సుకోక్తు నుండి పయాణం చేసి ఎడారి దగగ్ర ఉనన్ ఏతాములో బస చేశారు.

21 పగలు, రాతి పయాణాలోల్ యెహోవా వారికి తోడుగా ఉనాన్డు. పగటి వేళ సత్ంభాకార మేఘంలో రాతి వేళ వెలుగు
ఇవవ్డానికి సత్ంభాకార మంటలోల్ ఉండి ఆయన వారికి ముందుగా నడిచాడు. 22 దేవుడు పజల కోసం ఉంచిన పగటి
మేఘసత్ంభానిన్,రాతి వేళ వెలుగిచేచ్ అగిన్సత్ంభానిన్ తొలగించకుండా పయాణం కొనసాగేలా చేశాడు.

14
ఎర సముదం దాటడం

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, 2 “ఇశాయేలు పజలు వెనకిక్ తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుట, అంటే మిగోద్ లుకూ,
సముదానికీ మధయ్లో ఉనన్ బయలెస్ఫోను దగగ్ర విడిది చేయమని వారితో చెపుప్. వాళ ళ్ అకక్డ ఉనన్పుప్డు 3 ఫరో, ‘ఆ
పజలు ఈ దేశంలో ఎడారి మధయ్లో చికుక్బడిపోయారు’ అనుకుంటాడు. 4 నేను ఫరో హృదయానిన్ కఠినపరుసుత్ నాన్ను.
అతడువాళళ్నుతరుముతాడు. నేనుఫరోదావ్రా,మిగిలినఅతనిసేనదావ్రామహిమపొందుతాను. నేనుయెహోవానుఅని
ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.” 5 ఇశాయేలు పజలు దేశం విడిచి వెళిళ్పోయిన విషయం ఐగుపు రాజుకు చెపిప్నపుప్డు
ఫరోహృదయం, అతని సేవకుల హృదయాలు ఇశాయేలు పజ కకష్తో నిండిపోయాయి. “మనం చేసిందేమిటి? మన కోసం
పనులు చేయకుండావాళళ్ను ఎందుకు వెళళ్నిచాచ్ం?” అని చెపుప్కునాన్రు.

6అపుప్డు ఫరో తన రథాలు సిదధ్ం చేయించి తన నాయ్నిన్ వెంట బెటుట్ కుని బయలుదేరాడు. 7అతడు తన ఐగుపులోని
శేషఠ్ న 600 రథాలను, పతి రథంలోనూ నాయ్ధిపతులను తీసుకు పోయాడు. 8యెహోవాఐగుపురాజుఫరోహృదయానిన్
కఠినంచేసినందువలల్ అతడు ఇశాయేలు పజలను తరిమాడు. ఇశాయేలు పజలు తమబలగంఅంతటితోతరలివెళత్ నాన్రు.
9బయలెస్ఫోను ఎదురుగా ఉనన్ పీహహీరోతుకు దగగ్రలో సముదం దగగ్ర వాళ ళ్ విడిది చేసి ఉనన్ సమయంలో ఫరో రథాలు,
గురాలు, గురాల రౌతులు, ఐగుపు నయ్ం ఇశాయేలు పజలను తరుముతూ వాళళ్ను సమీపించారు.

10 ఫరో, అతని నయ్ం తమను తరుముతూ రావడం చూసిన ఇశాయేలు పజలు హడలిపోయారు. కేకలు వేసూత్
యెహోవాకుమొరపెటాట్ రు. 11అపుప్డువాళ ళ్మోషేతో “ఐగుపులోసమాధులు లేవనిమమమ్లిన్ఈఎడారిలోచనిపోవడానికి
తీసుకొచాచ్వా? మమమ్లిన్ఐగుపునుండిబయటికితీసుకువచిచ్ఈవిధంగాచేసాత్ వా? 12మేముఐగుపీత్యులకుబానిసలుగానే
ఉంటాం, మా జోలికి రావదుద్ అని ఐగుపులో ఉనన్పుప్డే చెపిప్ంది ఇందుకే గదా. మేము ఈ ఎడారిలో చనిపోవడం కంటే
ఐగుపులోబానిసలుగా బతకడమేమంచిది” అని నిషూట్ రంగామాటాల్ డారు.

13అందుకు మోషే “భయపడకండి, ఈ రోజుయెహోవామీకు కలిగించే రకష్ణను అలా నిలబడి చూడండి. మీరు ఈ రోజు
చూసినఐగుపీత్యులను ఇక ఎనన్డూచూడరు. 14మీరుఊరికేనిలబడిఉండండి. మీపకష్ంగాయెహోవాయుదధ్ంచేసాత్ డు”
అని పజలతో చెపాప్డు.

15యెహోవామోషేతో “నువెవ్ందుకు నాకు మొర పెడుతునాన్వు? ‘ముందుకు కొనసాగండి’ అని పజలతో చెపుప్. 16 నీ
కర ఎతిత్ ఆ సముదం పు నీ చెయియ్చాపిదానిన్ రెండు పాయలుగా చెయియ్. అపుప్డు ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో
ఆరిన పొడి నేల మీద నడిచి వెళాత్ రు. 17చూడు, నేను ఐగుపీత్యుల హృదయాలను కఠినం చేసాత్ ను. వాళ ళ్ మీ వెంటబడి
తరుముతారు. నేను ఫరోదావ్రా,అతని నయ్ం అంతటిదావ్రా,అతని రథాల, గురపురౌతులదావ్రాఘనతతెచుచ్కొంటాను.
† 13:13 13:13గాడిదను అరిప్ంచడం ఆమోదం కాదు. అందుకని గొరె పిలల్ అరప్ణ ఆమోదయోగయ్ం. ‡ 13:18 13:18అంటే సిదధ్పడి వెళాల్ రు, ఆయుధాలు
పటుట్ కుని కాదు. వారు గోతాలవారిగా కమ పదధ్తిలో బయలు దేరారు అనిభావం.
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18 నేను ఫరో దావ్రా, నయ్ం దావ్రా, అతని రథాల, గురపు రౌతుల దావ్రా ఘనత పొందడం వలల్ నేను యెహోవానని
ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.”

19అపప్టి వరకూ ఇశాయేలు పజలముందు నడిచిన దేవదూతవాళళ్ వెనకిక్ వెళాళ్డు. మేఘసత్ంభం కూడావాళళ్ వెనకిక్
వచిచ్ నిలిచింది. 20అది ఐగుపు సేనలకూ ఇశాయేలు పజల సమూహనికీ మధయ్ నిలిచింది. ఆమేఘం ఆ రాతంతా ఐగుపు
నాయ్నికి చీకటి కమేమ్లా, అదే సమయంలో ఇశాయేలు పజలకు వెలుగు ఉండేలా చేసింది. 21మోషేసముదం తన చెయియ్
చాపాడు. యెహోవాఆరాతిఅంతాబల న తూరుప్ గాలి వీచేలాచేసి, సముదంపాయలుగా చీలిమధయ్లోఆరిపోయిపొడి
నేల ఏరప్డేలా చేశాడు. 22 సముదం నీళల్ రెండుగా విడిపోగా ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో ఆరిన నేల నడిచి
వెళాళ్రు. ఆ నీళల్ వారి కుడి పకక్న, ఎడమ పకక్న గోడలాల్ గా నిలబడాడ్ యి.

23ఫరో నయ్ం, గురాలు, రథాలు,రౌతులువారినితరుముకుంటూ సముదంమధయ్కు చేరుకునాన్రు. 24తెలల్వారుతుండగా
యెహోవాఆఅగిన్ సత్ంభం నుండీమేఘసత్ంభం నుండీ ఐగుపు నాయ్నిన్ చూసివాళళ్ను కలవరానికి గురి చేశాడు. 25ఆయన
వాళళ్ రథచకాలు ఊడిపోయేలా చేసినపుప్డు వాళ ళ్ అతి కషట్ంగా రథాలు తోలవలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు ఐగుపువాళ ళ్
“రండి, మనం ఇశాయేలు పజల ఎదుట నుండి పారిపోదాం. యెహోవా వారికి తోడుగా ఉండి వాళళ్ పకష్ంగా యుదధ్ం
చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

తరుముతునన్ ఐగుపు నయ్ం మునిగిపోయారు
26యెహోవామోషేతో “ఐగుపు నయ్ం మీదికి, వాళళ్ రథాల, రౌతుల మీదికి నీళల్ తిరిగి వచేచ్లా సముదం కి నీ చెయియ్

చాపు” అని చెపాప్డు. 27మోషే సముదం కి తన చెయియ్ చాపాడు. సాయంతం అయేయ్టపప్టికి సముదం వడిగా మళీళ్
కలిసిపోయింది. అది చూసిన ఐగుపు నయ్ం వెనకిక్పారిపోవాలని చూశారు. అపుప్డుయెహోవాసముదంమధయ్లో ఐగుపు
నయ్ం నాశనమయేయ్లాచేశాడు. 28నీళల్ వేగంగా పవహించి ఆ రథాలను, రౌతులను,వారి వెనుక సముదంలోకి వచిచ్న ఫరో
నయ్ంమొతాత్ నీన్ ముంచివేశాయి. వాళళ్లో ఒకక్డు కూడామిగలకుండా అంతా తుడిచిపెటుట్ కు పోయారు.
29అయితేఇశాయేలుపజలు సముదంమధయ్లోఆరిననేల నడిచినపుప్డుఆనీళల్ వారికి కుడి,ఎడమపకక్లగోడలాల్ గా

నిలబడాడ్ యి. 30 ఆ రోజున యెహోవా ఐగుపు నయ్ం నుండి ఇశాయేలు పజలను ర ంచాడు. చనిపోయి ఒడుడ్ కు కొటుట్ కు
వచిచ్న ఐగుపు వాళళ్ను ఇశాయేలు పజలు చూశారు. 31 తమ కోసం యెహోవా ఐగుపు వాళల్ పటల్ చేసిన ఈ గొపప్ కారయ్ం
చూసిన ఇశాయేలు పజలకు యెహోవా అంటే భయభకులు కలిగాయి. ఆ పజలు యెహోవామీదా, ఆయన సేవకుడు మోషే
మీదా నమమ్కముంచారు.

15
మోషేమిరాయ్ముల కీరన

1అపుప్డు మోషే, ఇశాయేలు పజలు యెహోవాను ఇలా కీరించారు. “యెహోవాను గురించి పాడతాను. ఆయన శతువు
గురానీన్, రౌతునూ,
సముదంలోముంచి వేశాడు.
గొపప్ విజయంసాధించాడు.
2యెహోవాయేనాబలం,నాగానం,
నా రకష్ణకర. ఆయననా దేవుడు, ఆయనను సుత్ తిసాత్ ను.
ఆయననాపూరీవ్కుల దేవుడు, ఆయనను ఘనపరుసాత్ ను.
3యెహోవాయుదధ్శూరుడు, ఆయన పేరుయెహోవా.
4ఆయన ఫరో రథాలను, నాయ్నిన్ సముదంలోముంచివేశాడు.
నాయ్ధిపతులోల్ పముఖులు ఎర సముదంలోమునిగిపోయారు.

5రాళల్వలె వాళ ళ్ నడి సముదం అడుకిక్ చేరుకునాన్రు.
6యెహోవా, నీ కుడి చెయియ్ బలిషఠ్ నది. యెహోవా, నీ కుడిచెయియ్ శతువుని అణిచి వేసుత్ ంది.
7నీకు విరోధంగా నీ లేచేవాళల్ను నీ మహిమాపకాశంతో అణచి వేసాత్ వు.
నీ కోపాగిన్ రగిలినపుప్డు వాళ ళ్ చెతత్లాగా కాలిపోతారు.
8నీముకుక్పుటాలనుండివెలువడినపెనుగాలికినీళల్ కుపప్గానిలబడిపోయాయి. పవాహాలుగోడలాగానిలబడిపోయాయి.
సముదం లోతులోల్ నీళ ళ్ గడడ్కటిట్పోయాయి.
9 ‘వాళళ్ను తరిమినా కతిత్ దూసి నాశనం చేసి దోచుకునన్ సొముమ్తో నా కోరిక తీరుచ్కుంటాను’ అని శతువు అనుకునాన్డు.
10నువువ్ నీ గాలి విసిరి లో న నీళళ్లో సీసం లాగావాళళ్ను మునిగి పోయేలాచేశావు.
11 పూజింపదగగ్ వాళళ్లో యెహోవాలాంటివాడు ఎవడు? పవితత భవంలో నీ వంటి వాడెవడు? సుత్ తికీరనలతో

ఘనపరచదగిన వాడు, అదుభ్తాలు చేసే నీవంటి వాడెవడు?
12నీ కుడి చెయియ్చాపినపుప్డు వాళళ్ను భూమిమింగివేసింది.
13నీ కనికరం వలల్ ఈ పజలను విడిపించి నీ శకి దావ్రా నీ సనిన్ధికి తీసుకువచాచ్వు.
14ఈ సంగతి ఇతర పజలకు తెలుసుత్ ంది. వాళ ళ్ భయపడతారు. అది ఫిలిషీయులకు భయం కలిగిసుత్ ంది.
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15 ఎదోము అధిపతులు భయపడతారు. మోయాబులో బలిషుఠ్ లు వణికిపోతారు. కనానులో నివసించే వారు భయంతో
నీరసించిపోతారు,

16భయ భీతులు వారిని ఆవరిసాత్ యి. యెహోవా, నీ పజలు అవతలి తీరం చేరే వరకూ నీ హసత్బలం చేత శతువులు రాళళ్
వలే కదలకుండా నిలిచిపోతారు.

17నువువ్ నీ పజలకు సిథ్ర నివాసంగా ఏరాప్టు చేసిన వారసతవ్ పరవ్తానికి తెసాత్ వు. అకక్డ వారిని నాటుతావు. యెహోవా,
నీ చేతులు నిరిమ్ంచినమందిరానికి వారిని తెసాత్ వు.

18యెహోవా,శాశవ్తంగా రాజయ్ం చేసాత్ డు.”
19ఫరో గురాలు, రథాలు,రౌతులు సముదంలోకిఅడుగుపెటట్గానేయెహోవావాళళ్మీదికి సముదపునీళ ళ్పొంగిపొరలేలా

చేశాడు. అయితే ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో ఆరిన నేలమీద నడిచారు. 20అహరోను సోదరి, పవకిర్ మిరాయ్ము
తంబుర వాయిసూత్ బయలుదేరింది. సీలంతా తంబురలు వాయిసూత్ , నాటయ్ం చేసూత్ ఆమెను వెంబడించారు. 21మిరాయ్ము
వాళళ్తో కలిసి ఈ విధంగాపాడింది.

మిరాయ్ము కీరన “యెహోవాను సుత్ తిసూత్ పాటలు పాడండి, ఆయన ఘన విజయం సాధించాడు, శతువు గురాలను,
వాటి రౌతులను సముదంలోముంచి వేశాడు.”

22మోషే నాయకతవ్ంలో పజలు ఎర సముదం దాటిన తరువాత మూడు రోజులు పయాణించి షూరు ఎడారి పాంతానికి
చేరుకునాన్రు. అకక్డ వాళళ్కు తాగడానికి నీళల్ దొరకలేదు. తరువాత *మారాకు చేరుకునాన్రు. 23మారాలో ఉనన్ నీళ ళ్
చేదుగా ఉనాన్యి కనుక ఆ నీళల్ తాగలేకపోయారు. అందువలల్ దానికిమారాఅనే పేరు వచిచ్ంది.

24 పజలు మోషే మీద సణుగుతూ “మేమేమీ తాగాలి?” అనాన్రు. 25మోషే యెహోవాను వేడుకునాన్డు. అపుప్డు
యెహోవామోషేకు ఒక చెటుట్ ను చూపించాడు. దానిన్ ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళల్ తియయ్గా మారిపోయాయి. అకక్డ
ఆయన వాళల్కు ఒక కటుట్ బాటును, శాసనానిన్ విధించాడు, 26 “మీరు మీ దేవు న యెహోవామాటలు శదధ్గా విని ఆయన
దృషిట్లో నాయ్యం జరిగించి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయత కనపరచి వాటి పకారం నడుచుకుంటే ఐగుపు వాళళ్కు కలిగించిన
ఎలాంటి జబూబ్ మీకు రానియయ్ను. యెహోవాఅనే నేనేమిమమ్లిన్ బాగుచేసేవాణిణ్ .”

27తరువాతవాళ ళ్ ఏలీముకు చేరుకునాన్రు. అకక్డ పనెన్ండు నీటిఊటలు, డె ఈతచెటుల్ ఉనాన్యి. నీళ ళ్ ఉనన్ ఆ
పాంతంలోవాళ ళ్ విడిది చేశారు.

16
పరలోకం నుండి ఆహారం

1 తరువాత ఇశాయేలు పజలంతా ఏలీము నుండి బయలుదేరి వారు ఐగుపు నుండి బయటకు వచిచ్న రెండవ నెల
పదిహేనోరోజున ఏలీముకు సీనాయికిమధయ్ ఉనన్ సీను ఎడారిపాంతానికి వచాచ్రు. 2అకక్డ ఇశాయేలు పజలందరూమోషే,
అహరోనుల మీద సణుగుకునాన్రు. 3 పజలు వారితో “మేము ఐగుపులో ఉనన్పుప్డు మాంసం వండుకుని కుండల దగగ్ర
కూరుచ్ని తృపిత్గా భోజనం చేసేవాళళ్ం. ఆ సమయంలోనే యెహోవా చేతిలో మేము చనిపోయి ఉనన్టట్యితే బాగుండేది.
మేమంతా ఆకలితో చనిపోవడం కోసం ఇకక్డికి తీసుకు వచాచ్రు” అనాన్రు.

4యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నేను ఆకాశం నుండి మీ కోసం ఆహారం కురిపిసాత్ ను. పతిరోజూ పజలు వెళిల్
ఆనాటికిసరిపడేటంతఆహారంసమకూరుచ్కోవాలి. వాళ ళ్నాఉపదేశంపకారంనడుచుకుంటునాన్రోలేదోనేనుపరిశీలిసాత్ ను.
5 *ఆరవ రోజునవాళ ళ్ మిగతా అనిన్ రోజుల కంటే రెండింతలు సేకరించుకుని తెచుచ్కునన్ది వండుకోవాలి.”

6మోషే, అహరోనులు ఇశాయేలు పజలతో ఇలా అనాన్రు. “మీరు మామీద ఎందుకు సణుకుక్ంటారు? మేము ఎంతటి
వాళళ్ం? యెహోవా మీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినాన్డు. 7 ఐగుపు దేశం నుండి యెహోవాయే మిమమ్లిన్
బయటికి రపిప్ంచాడని సాయంతం నాటికి మీరు తెలుసుకుంటారు. రేపు ఉదయానికి మీరు యెహోవా మహిమా పభావం
చూసాత్ రు.”

8మోషేవాళళ్తో “మీరుసాయంతంతినడానికిమాంసం,ఉదయానసరిపడినంతఆహారంయెహోవామీకు ఇసుత్ నన్పుప్డు
మీరు ఇది తెలుసుకుంటారు. మీరు ఆయనమీదసణుకోక్వడం ఆయనవినాన్డు. మీరు సణుకోక్వడంయెహోవామీదే,మా
మీదకాదు. మా సణుకోక్వడానికి మేమెంతటివాళళ్ం?” అనాన్డు.

9మోషేఅహరోనులతోయెహోవా “పజల సరవ్ సమాజంతో ఇలా చెపుప్, ఆయనమీ సణుగులు వినాన్డు. సరవ్ సమాజం
అంతాయెహోవాసనిన్ధికి రండి.” 10అహరోను ఇశాయేలు సమాజమంతటితోమాటాల్ డుతునన్ సమయంలోనేపజలు ఎడారి
పు చూశారు. అపుప్డు మేఘంలోయెహోవామహిమవాళల్కు కనిపించింది.
11అపుప్డు యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “నేను ఇశాయేలు పజల సణుగులు వినాన్ను. 12వాళళ్తో ఇలా చెపుప్.

సాయంతం పూట మీరు మాంసం తింటారు, ఉదయం పూట తృపిత్గా ఆహారం తింటారు. అపుప్డు నేను మీ దేవు న
యెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.” 13అలాగే జరిగింది. సాయంకాలం అయినపుప్డుపూరేడు పిటట్లు వచిచ్ శిబిరం
అంతాకముమ్కునాన్యి. ఉదయమయాయ్క శిబిరంఅంతామంచు పడిఉంది. 14నేల మంచు ఇంకిపోయాకనేలమీదసనన్ని
కణాలు పొరలుగా ఎడారి భూమి మీద కనబడాడ్ యి. 15 ఇశాయేలీయులు దానిన్ చూసి, అది ఏమిటో తెలియక “ఇదేంటి?”
అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.

* 15:22 15:22 అంటే చేదు * 16:5 16:5 అంటే శుకవారం.
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16 మోషే వాళళ్తో “ఇది తినడానికి యెహోవా మీకిచిచ్న ఆహారం. యెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, పతి ఒకక్రూ
తమకు అవసర నంత మేరకు సేకరించుకోవాలి. తమ గుడారంలో ఉనన్ వాళళ్ కోసం పతి ఒకక్రికీ †ఒక ఓమెరు చొపుప్న
తీసుకోవాలి.” 17ఇశాయేలు పజలు ఆ విధంగా చేశారు. అయితే కొందరు ఎకుక్వగా, కొందరు తకుక్వగా కూరుచ్కునాన్రు.

18వాళ ళ్కొలతపకారంచూసినపుప్డు ఎకుక్వగాతీసుకొనన్వారికి ఏమీమిగలేల్దు,తకుక్వతీసుకొనన్వారికి ఏమీతకుక్వ
కాలేదు. పతి ఒకక్రూ తమ అవసరం మేరకు తమ ఇంటి వాళళ్ భోజనానికి సరిపడినంత సమకూరుచ్కునాన్రు. 19అపుప్డు
మోషే “ఉదయమయేయ్దాకా ఎవవ్రూ దీనోల్ ఏమీమిగులుచ్కోకూడదు” అనివాళళ్తో చెపాప్డు.

20 అయితే కొందరు మోషే మాట వినకుండా తెలల్వారే దాకా దానిలో కొంచెం మిగులుచ్కునాన్రు. మోషే వారి
కోపగించుకునాన్డు. అది పురుగు పటిట్ దురావ్సన కొటిట్ంది. 21కాబటిట్ పతి ఒకక్రూ పతి ఉదయమూ తమ ఇంటివారి కోసం
ఏ రోజుకు సరిపడినది ఆ రోజు సేకరించుకునాన్రు. ఎండ ఎకుక్ నపుప్డు అది కరిగిపోయింది.

22ఆరవరోజునవాళ ళ్ ఒకొక్కక్రు రెండు లీటరల్కు రెటిట్ంపులెకక్చొపుప్ననాలుగు లీటరుల్ సేకరించారు. పజలఅధికారులు
వచిచ్ ఆ విషయం మోషేకు చెపాప్రు. 23 అందుకు మోషే “యెహోవా చెపిప్న మాట ఇదే. రేపు వివేచనాపూరవ్క విశాంతి
దినం. అది యెహోవాకు గౌరవారథ్ం ఆచరించ వలసిన పవిత విశాంతి దినం. మీరు వండుకోవలసింది వండుకోండి,
ఉడికించుకోవలసింది ఉడికించుకోండి. తినగా మిగిలినది రేపటికి ఉంచుకోండి.” 24మోషే ఆజాఞ్ పించిన పకారం వాళ ళ్
తెలల్వారే వరకూ దానిన్ ఉంచుకునాన్రు. అది దురావ్సన వేయలేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 25అపప్డు మోషే “ఈ రోజు
దానిన్ తినండి, ఈ రోజుయెహోవాకు విశాంతి దినం, నేడు అది బయట దానంలో దొరకదు. 26మీరు ఆరు రోజులే దానిన్
సమకూరుచ్కోవాలి. విశాంతి దిన న ఏడవ రోజునఅదిదొరకదు”అనిచెపాప్డు. 27ఆవిధంగానే జరిగింది. పజలోల్ కొందరు
ఏడవ రోజునదానిన్ ఏరుకోవడానికి వెళాళ్రు గానీ వాళల్కు ఏమీ దొరకలేదు.

28 అందుచేత యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు “మీరు ఎంతకాలం నా ఆజఞ్లను, ఉపదేశానిన్ అనుసరించి
నడుచుకోకుండా ఉంటారు? 29 వినండి, యెహోవా ఈ విశాంతి దినానిన్ తపప్కుండా ఆచరించాలని సెలవిచాచ్డు. కనుక
ఆరవరోజునరెండు రోజులకు సరిపడేఆహారంమీకు ఇసుత్ నాన్డు. ఏడవరోజునపతిఒకక్రూతమసథ్లాలోల్ నేఉండిపోవాలి.”
30అందువలన ఏడవ రోజున పజలు విశాంతి తీసుకునాన్రు.

31 ఇశాయేలీయులు ఆ పదారాథ్ నికి “మనాన్” అని పేరు పెటాట్ రు. అది తెలల్గా ధనియాల వలే ఉంది. దాని రుచి తేనెతో
కలిపిన పిండి వంటకం లాగా ఉంది. 32మోషే ఇలా చెపాప్డు “యెహోవాఏమి చెబుతునాన్డంటే, ఈమనాన్ను ఒక ఓమెరు
పటేట్ పాతలో నింపండి. నేను ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచి ఎడారిలో తినడానికి మీకిచిచ్న ఈ ఆహారానిన్
మీ తరతరాల కోసం మీ వంశాల కోసం వాళ ళ్ దగగ్ర ఉంచుకోవాలి.” 33 అపుప్డు మోషే అహరోనుతో “నువువ్ ఒక గినెన్
తీసుకుని,దానిన్ ఒక ఓమెరు మనాన్తో నింపి,మీతరతరాల సంతతి కోసంయెహోవాసనిన్ధిలో ఉంచు” అని చెపాప్డు.

34యెహోవామోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం చేశాడు. ఆది భదంగా ఉండేలా ‡శాసనాలు ఉంచే సథ్లం ఎదుట ఉంచాడు.
35తాము చేరుకోవలసిన కనాను దేశపు సరిహదుద్ ల వరకూ నల సంవతస్రాలవాళళ్ పయాణంలోమనాన్ తింటూ వచాచ్రు.
36ఓమెరు అంటే ఏఫాలో పదవ వంతు.

17
బండ నుండి నీరు

1యెహోవామాట పకారం ఇశాయేలు పజల సమూహమంతా సీను ఎడారి పాంతం నుండి పయాణం చేసి రెఫీదీములో
దిగారు. అకక్డ పజలు తాగడానికి నీళ ళ్ లేవు. 2దానికి వాళ ళ్ మోషే నింద మోపుతూ “మాకు తాగడానికి నీళిల్యియ్”
అనాన్రు. అపుప్డు మోషే “మీరు నాతో ఎందుకు పోటాల్ డుతునాన్రు? యెహోవాను ఎందుకు శోధిసుత్ నాన్రు?” అనాన్డు.
3 పజలు దాహంతో మోషే మీద సణుగుతూ “ఇదేంటి? మమమ్లిన్, మా పిలల్లను, మా పశువులను దాహంతో చంపడానికి
ఐగుపు నుండి ఇకక్డికి తీసుకువచాచ్వా?” అనాన్రు.

4 అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొరపెటాట్ డు. “ఈ పజలను నేనేం చెయాయ్లి? కొంచెం సేపటోల్ వీళ ళ్ ననున్ రాళల్తో కొటిట్
చంపుతారేమో” అనాన్డు. 5 అపుప్డు యెహోవా “పజల పెదద్లోల్ కొందరిని వెంటబెటుట్ కుని నువువ్ నదిని కొటిట్న నీ కరను
చేతబటుట్ కుని పజలకు ఎదురుగా వెళిల్ నిలబడు. 6 నేను అకక్డ హోరేబులోని బండ మీద నీకు ఎదురుగా నిలబడతాను.
నువువ్ ఆ బండను కరతో కొటుట్ . అపుప్డు పజలు తాగడానికి ఆ బండలో నుంచి నీళల్ బయటకు వసాత్ యి” అని మోషేతో
చెపాప్డు. మోషే ఇశాయేలు పజల పెదద్ల కళెళ్దుట ఆ విధంగా చేశాడు. 7 అపుప్డు మోషే ఇశాయేలు పజలు చేసిన
గొడవనుబటిట్ , వారు “యెహోవామన మధయ్ ఉనాన్డా, లేడా?” అనియెహోవాను శోధించడానిన్బటిట్ ఆ సథ్లానికి “*మసాస్”
అనీ “†మెరీబా” అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు.

అమాలేకీయులతోయుదధ్ం
8తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశాయేలు పజలతోయుదాధ్ నికి సిదధ్మయాయ్రు. 9మోషే ‡యెహోషువతో

“మన కోసం కొంతమందిని సిదధ్ం చేసి బయలుదేరి అమాలేకీయులతోయుదధ్ం చెయియ్. నేను రేపు దేవుని కర చేతోత్ పటుట్ కుని
ఆ కొండ శిఖరం నిలబడతాను” అనాన్డు.

† 16:16 16:16 వ. 36చూడండి ‡ 16:34 16:34సాకష్పుపెటెట్ , లేక ఒడంబడికమందసం. 25:10-12చూడండి. * 17:7 17:7 పరీకష్ † 17:7
17:7 కలహం ‡ 17:9 17:9యెహోషువా ఇశాయేల్వారి సేనాని. 33:11 చూడండి.
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10యెహోషువమోషేతనతోచెపిప్నటుట్ అమాలేకీయులతోయుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. మోషే,అహరోను,హ రుఆకొండ శిఖరం
ఎకాక్రు. 11మోషే తన చెయియ్ కెతిత్ ఉంచినపుప్డు ఇశాయేలు పజలు గెలుసుత్ నాన్రు, మోషే తన చెయియ్ దించినపుప్డు
అమాలేకీయులు గెలవ సాగారు. 12మోషే చేతులు బరువెకిక్నపుప్డు అహరోను, హ రు ఒక రాయి తెచిచ్మోషేను దాని
కూరోచ్బెటాట్ రు. అహరోను,హ రు ఇదద్రూమోషేకు అటు ఇటు ఆనుకుని నిలబడి సూరుయ్డు అసత్మించేదాకాఅతనిచేతులు
ఎతిత్ పటుట్ కునాన్రు. 13ఆ విధంగాయెహోషువ కతిత్ బలంతో అమాలేకు రాజును, అతని నాయ్నిన్ ఓడించాడు.

14అపుప్డుయెహోవామోషేతో “చిరకాలంజాఞ్ పకం ఉండేలాపుసత్కంలోఈ విషయంరాసి అదియెహోషువకు వినిపించు.
నేను అమాలేకీయులను ఆకాశం కింద నామరూపాలు లేకుండా పూరిగా తుడిచి పెటేట్సాత్ ను” అనాన్డు. 15 తరువాత మోషే
ఒక బలిపీఠం కటిట్ దానికి “§యెహోవానిసీస్” అని పేరు పెటాట్ డు. 16అమాలేకీయులు యెహోవా సింహాసనానికి వయ్తిరేకంగా
చెయియ్ఎతాత్ రు గనక “యెహోవాకుఅమాలేకీయులతోతరతరాలకు రంఉంటుందిఅనియెహోవాశపథంచేశాడు”అనాన్డు
కాబటిట్ అతడు ఇలా చేశాడు.

18
మోషేదగగ్రికియితోరాక

1యెహోవాఇశాయేలు పజలను ఐగుపు నుండి బయటకు రపిప్ంచిన సంగతి,మోషేకు,అతనిపజ న ఇశాయేలీయులకు
జరిగించినదంతామిదాయ్నులోయాజకు నమోషేమామయితోవినాన్డు. 2మోషేమామయితోమోషే తన దగగ్రికి పంపిన
మోషే భారయ్ సిపోప్రాను, 3 ఆమె ఇదద్రు కొడుకులను వెంటబెటుట్ కుని మోషే దగగ్రికి బయలుదేరాడు. వారిలో ఒకడి పేరు
*గెరోష్ము. ఎందుకంటేమోషే “నేను అనయ్ దేశంలో పరాయివాణిణ్” అనాన్డు. 4 రెండో వాడి పేరు †ఎలియాజరు. ఎందుకంటే
“నాపూరీవ్కులు దేవుడేనాకు సహాయం. ఆయన ఫరో ఖడగ్ ం నుండి ననున్ ర ంచాడు” అని అతడు అనాన్డు.

5మోషే మామ యితో అతని కుమారులనిదద్రినీ అతని భారయ్నూ వెంటబెటుట్ కుని ఎడారిలో దేవుని పరవ్తం దగగ్ర బస
చేసిన మోషే దగగ్రికి వచాచ్డు. 6 “నీ మామయితో అనే నేనూ నీ భారయ్, ఆమెతో కలసి ఆమె ఇదద్రు కొడుకులు నీ దగగ్రికి
వసుత్ నాన్ము” అని మోషేకు కబురు పంపాడు. 7మోషే తన మామకు ఎదురు వెళాళ్డు. అతనికి వందనం చేసి ముదుద్
పెటుట్ కునాన్డు. ఒకరినొకరుయోగ మాలు తెలుసుకుని గుడారంలోకి వచాచ్రు.

8తరువాతయెహోవాఇశాయేలు పజల పకష్ంగా ఫరోకు, ఐగుపీత్యులకు చేసినదీమారగ్ంలో తమకు సంభవించిన కషాట్ లూ
వాటి నుండి యెహోవా తమను విడిపించిన విషయం మోషే తన మామకు వివరంగా చెపాప్డు. 9యెహోవా ఐగుపీత్యుల
చేతిలోనుండివిడిపించడంలోఇశాయేలుపజలకు చేసినమేళ ళ్వినియితోసంతోషించాడు. 10యితో “ఐగుపీత్యులచేతిలో
నుండి, ఫరో చేతిలో నుండిమిమమ్లిన్ విడిపించి, ఐగుపీత్యుల కిందబానిసతవ్ం నుండి ఈ పజలను విడిపించినయెహోవాకు
సుత్ తి కలుగుగాక. 11యెహోవాయేమిగిలినదేవుళళ్ కంటేగొపప్వాడనిఇపుప్డునాకుతెలిసింది. ఎందుకంటేఇశాయేలీయుల
పటల్ అహంకారంతోమెలిగిన ఐగుపుట్ వారి వశంనుండి ఆయన తన పజలను ర ంచాడు” అనాన్డు.

12మోషే మామ యితో హోమబలి, ఇతర బలులు దేవునికి అరిప్ంచాడు. అహరోను, ఇశాయేలు పజల పెదద్లు మోషే
మామతో కలిసి దేవుని సనిన్ధిలో భోజనం చేశారు. 13మోషే మరుసటి రోజు పజలకు నాయ్యం తీరచ్డానికి కూరుచ్నాన్డు.
పొదుద్ టి నుంచి సాయంతం వరకూ పజలుమోషే దగగ్ర బారులు తీరి నిలబడాడ్ రు.

నాయ్యాధికారుల నియామకం
దివ్తీ 1:9-18

14 పజల విషయంలో మోషే చేసుత్ నన్దంతా యితో చూశాడు. అతడు మోషేతో “నువువ్ ఈ పజలకు చేసుత్ నన్దేమిటి?
ఉదయం నుండి సాయంతం దాకా నువొవ్కక్డివే తీరప్రిగా కూరుచ్ని ఉంటే మిగిలిన వాళళ్ంతా నీ చుటూట్ నిలబడి ఉండడం
ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 15మోషే “దేవుని నిరణ్యం ఏమిటో తెలుసుకోవడం కోసం వాళ ళ్ నా దగగ్రికి వసాత్ రు. 16వాళళ్
మధయ్ ఏ నా గొడవలు వసేత్ వాటి పరిషాక్రం కోసం నా దగగ్రికి వసాత్ రు. నేను వారికి తీరుప్ తీరిచ్, దేవుని చటాట్ లను, ఆయన
ధరమ్శాస నియమాలను వారికి తెలియజేసాత్ ను” అని తనమామతోచెపాప్డు.

17 అందుకు మోషే మామ అతనితో “నీవు చేసుత్ నన్ పని మంచిది కాదు. 18 ఇలా చేసేత్ నువూవ్ నీతో ఉనన్ ఈ పజలూ
నలిగిపోయి నీరసించి పోతారు. నువొవ్కక్డివే ఈ పని చెయయ్లేవు. ఇది నీకు చాలా కషట్ంగా ఉంటుంది. 19నామాట విను.
నేను నీకొక ఆలోచన చెబుతాను. దేవుడు నీకు తో ఉంటాడు. నువువ్ దేవుని ఎదుట ఈ పజల పతినిధిగా నిలబడి వారి
వయ్వహారాలు దేవుని సముఖానికి తీసుకురావాలి. 20 పజలకు దేవుని చటాట్ లూ ధరమ్శాస నియమాలూ బోధించాలి. వాళ ళ్
నడుచుకోవలసినమారాగ్ లను, చేయవలసిన పనులనూ వాళళ్కు తెలియజెయాయ్లి.

21 నువువ్ పజలందరిలో దేవుని పటల్ భయభకులు, సతయ్ం పటల్ ఆసకి ఉండి లంచగొండులుకాని సమరుధ్ న వయ్కులను
ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. వారిని నాయ్యాధిపతులుగా నియమించు. వెయియ్ మందికి ఒకడు, వంద మందికి ఒకడు, యా
మందికి ఒకడు, పది మందికి ఒకడు చొపుప్న వాళళ్ను నియమించు. 22 వాళ ళ్ అనిన్ సమయాలోల్ పజలకు నాయ్యం
తీరుసాత్ రు. పరిషాక్రంకానిసమసయ్లుమాతంనీదగగ్రికితీసుకు వసాత్ రు. చినన్చినన్తగాదాలుమాతంవాళేళ్పరిషక్రిసాత్ రు.
ఆవిధంగావాళ ళ్ నీభారం పంచుకుంటే నీకు తేలికగాఉంటుంది. 23ఇలాచేయడానికి దేవుడు అనుమతి ఇసేత్, నీ పనితేలిక

§ 17:15 17:15యెహోవానాజెండా. * 18:3 18:3 పరదేశి † 18:4 18:4నా దేవుడు సహాయకుడు
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అవుతుంది. ఈ పజలంతా తమ ఇళళ్కు సంతృపిత్గా వెళాత్ రు” అని చెపాప్డు. 24మోషే తన మామ మాట విని అతడు
చెపిప్నటుట్ చేశాడు.

25మోషేఇశాయేలుపజలందరిలోసామరథ్ ంఉనన్వయ్కులను గురించివెయియ్మందికిఒకడు,వందమందికిఒకడు,యా
మందికిఒకడు,పదిమందికిఒకడుచొపుప్నఅధికారులుగానియమించివాళల్కునాయ్యంతీరేచ్అధికారంఇచాచ్డు. 26వాళ ళ్
అనిన్ సమయాలోల్ పజలకు నాయ్యాధికారులుగా ఉనాన్రు. చినన్ చినన్ తగాదాలు తమకు తాము పరిషక్రించేవాళ ళ్.
కఠిన న తగాదాలు మోషే దగగ్రికి తెచేచ్వారు. 27 తరువాత మోషే తన మామను సాగనంపాడు, అతడు తన సవ్దేశానికి
వెళిళ్పోయాడు.

19
ఇశాయేల్ పజా సీనాయికొండకు చేరుకోవడం

1ఇశాయేలు పజలు ఐగుపుదేశం నుండి బయలుదేరినమూడవనెలమొదటిరోజునసీనాయిఎడారిపాంతానికి వచాచ్రు.
2వాళ ళ్ రెఫీదీము నుండి బయలుదేరి సీనాయిఎడారికి వచిచ్ అకక్డ పరవ్తం ఎదుట ఎడారిలో విడిది చేశారు.

3మోషేయెహోవాసనిన్ధిఉనన్ కొండ కి ఎకిక్ వెళాళ్డు. యెహోవాఆకొండ నుండిఅతణిణ్ పిలిచాడు. యెహోవామోషేతో
“నువువ్యాకోబు సంతతితోమాటాల్ డి ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్.

4 ‘నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి జరిగించానో, గరుడ ప రెకక్ల మీద మోసినటుట్ మిమమ్లిన్ నా దగగ్రికి ఎలా చేరుచ్కొనాన్నో
మీరు చూశారు. 5 ఇపుప్డు మీరు నా మాట శదధ్గా విని, నా ఒడంబడిక పకారం నడుచుకుంటే అనిన్ దేశ పజలోల్ నాకు
విశేష నఆసిత్గాఉంటారు. భూమిఅంతానాదేగదా. 6మీరుయాజకరాజయ్ంగాపవితపజగాఉంటారు.’ నువువ్ ఇశాయేలు
పజలతో చెపాప్లిస్నమాటలు ఇవే” అనాన్డు.

7మోషేకొండదిగి వచిచ్ పజలపెదద్లను పిలిపించాడు. యెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించినఆమాటలనీన్వారికి తెలియజేశాడు.
8 అందుకు పజలంతా “యెహోవా చెపిప్నదంతా మేము చేసాత్ ం” అని ముకకంఠంతో జవాబిచాచ్రు. అపుప్డు మోషే తిరిగి
వెళిల్ పజలు చెపిప్న మాటలను యెహోవాకు తెలియజేశాడు. 9యెహోవామోషేతో “ఇదిగో నేను కారుమబుబ్లో నీ దగగ్రికి
వసుత్ నాన్ను. నేను నీతోమాటాల్ డుతూ ఉండగా పజలు విని ఎపప్టికీ నీ మీద నమమ్కం ఉంచుతారు” అనాన్డు. మోషే పజల
మాటలనుయెహోవాతోచెపాప్డు.

10అపుప్డు యెహోవామోషేతో “నీవు పజల దగగ్రికి వెళిల్ ఈ రోజూ రేపూ వాళళ్ను పవితపరచు. నా రాక కోసం వాళ ళ్
సిదధ్ం చెయియ్. వాళ ళ్ తమ బటట్లు ఉతుకుక్ని 11మూడవ రోజుకలాల్ సిదధ్ంగా ఉండాలి. మూడవ రోజుయెహోవాఅనే నేను
పజలందరి కళెళ్దుట సీనాయికొండ కి దిగివసాత్ ను.

12 నువువ్ కొండ చుటూట్ హదుద్ ఏరాప్టు చెయియ్. పజలతో, ‘మీరు ఈ కొండ ఎకక్కూడదు. దాని అంచును కూడా
ముటుట్ కోకూడదు. జాగతత్. ఈ కొండను ముటుట్ కునన్ పతివాడూ మరణశికష్కు లోనవుతాడు. 13 ఎవవ్రూ తమ చేతులతో
ముటుట్ కునన్వాణిణ్ తాకకూడదు. రాళళ్తోగానీబాణాలతోగానీ కచిచ్తంగాఅతణిణ్ చంపెయాయ్లి. మని నాజంతు నామరణ
శికష్ విధించాలిస్ందే. సుదీరఘ్ న బూర శబద్ం వినినపుప్డు వాళ ళ్ కొండ పాదానికి చేరుకోవాలి’ అని చెపుప్” అనాన్డు.

14 అపుప్డు మోషే కొండ దిగి పజల దగగ్రికి వచిచ్ పజలను పవిత పరిచాడు. పజలు తమ బటట్లు ఉతుకుక్నాన్రు.
15 అపుప్డు మోషే “మూడవ రోజుకలాల్ సిదధ్ంగా ఉండండి. మీ భారయ్ల దగగ్రికి వెళొల్ దుద్ .” అని చెపాప్డు. 16మూడవ
రోజు తెలల్వారగానే ఆ కొండ మీద దటట్ న మేఘాలు కమిమ్ ఉరుములు, మెరుపులు వచాచ్యి. భీకర న బూర శబద్ం
వినిపించినపుప్డు శిబిరంలోని పజలంతా భయంతో వణకిపోయారు. 17 దేవుణిణ్ ఎదురొక్నడానికి మోషే శిబిరంలో నుండి
పజలను బయటకు రపిప్ంచాడు. పజలంతా కొండపాదం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.

18మండుతునన్ మంటలతో యెహోవా సీనాయి కొండ కి దిగి వచాచ్డు. ఆ కొండ అంతా పొగ కమిమ్ంది. అది కొలిమి
పొగలాగా కి లేసూత్ ఉంది. *ఆ కొండంతా తీవంగా కంపించింది. 19 ఆ బూర శబద్ం మరింత పెరుగుతూ ఉండగా మోషే
మాటాల్ డుతూఉనాన్డు. దేవుడుఉరుములాంటి కంఠ సవ్రంతోఅతనికి జవాబిసుత్ నాన్డు. 20యెహోవాసీనాయికొండ శిఖరం
మీదికి దిగి వచాచ్డు. కొండ శిఖరం మీదికి రమమ్నిమోషేను పిలిచినపుప్డుమోషే ఎకిక్ వెళాళ్డు.

21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “ఈ పజలు యెహోవాను చూదాద్ మని హదుద్ మీరి వచిచ్ వారిలో చాలా మంది
నశించిపోకుండేలా నువువ్ కొండ దిగి వెళిల్ వాళల్ను కచిచ్తంగా హెచచ్రించు. 22 ఇంకా ననున్ సమీపించేయాజకులు సిదధ్పడి
నేను వారిని చంపకుండేలా తమను తాము పవిత పరుచుకోవాలని చెపుప్” అనాన్డు.

23అందుకుమోషేయెహోవాతో “పజలు సీనాయికొండ ఎకక్లేరు. నువువ్ కొండకు హదుద్ లు ఏరాప్టు చేసిదానిన్ పవితంగా
ఉంచాలని మాకు కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించావు గదా” అనాన్డు. 24 అపుప్డు యెహోవా “నువువ్ కిందకు దిగి వెళల్ . నువువ్
అహరోనును వెంటబెటుట్ కుని తిరిగి రావాలి. అయితేయెహోవా వారి మీద పడకుండా ఉండేలాయాజకులు, పజలు హదుద్
మీరి ఆయన దగగ్రికి ఎకిక్ రాకూడదు” అని చెపాప్డు. 25మోషేపజల దగగ్రికి వెళిల్ ఆమాటవాళళ్తో చెపాప్డు.

20
పది ఆజఞ్లు
దివ్తీ 1:1-21

* 19:18 19:18 పజలంతా వణికిపోయారు
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1 దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్టినీ వివరించి చెపాప్డు, 2 నేను యెహోవాను, మీ దేవుణిణ్ . ఐగుపు దేశంలో బానిసలుగా ఉనన్
మిమమ్లిన్ బయటకు తీసుకు వచిచ్న దేవుణిణ్ నేనే.

3నేను కాక వేరే దేవుడు మీకు ఉండకూడదు.
4 న ఆకాశంలో గానీ, కింద భూమిమీద గానీ, భూమి కింద ఉండే నీళల్లో గానీ ఎలాంటి ఆకారానీన్, పతిమను తయారు

చేసుకోకూడదు,వాటిముందు సాషాట్ ంగపడ కూడదు,వాటినిపూజించ కూడదు.
5ఎందుకంటే నీ దేవుడ న నేను రోషం గలవాణిణ్ . ననున్ లకష్ పెటట్ని వారి విషయంలోవాళళ్మూడు నాలుగు తరాలదాకా

వాళళ్పూరివ్కుల దుషట్తవ్ం వారి సంతతి కి రపిప్సాత్ ను.
6ననున్ పేమించి నా ఆజఞ్లు పాటించే వారి వెయియ్ తరాల వరకూ నా కరుణ చూపిసాత్ ను.
7 నీ దేవు న యెహోవా నామానిన్ వయ్రథ్ంగా పలకకూడదు. తన నామానిన్ వయ్రథ్ంగా పలికే వాణిణ్ యెహోవా దోషిగా

పరిగణిసాత్ డు.
8 విశాంతి దినానిన్ పవితంగా ఆచరించాలని జాఞ్ పకం ఉంచుకోవాలి. 9 నువువ్ కషట్పడి ఆరు రోజులోల్ నీ పని అంతా

ముగించాలి. 10 ఏడవ రోజు నీ దేవు న యెహోవాకు విశాంతి దినం. ఆ రోజున నువువ్, నీ కొడుకు, కూతురు, సేవకుడు,
దాసీ, నీ ఇంటోల్ ఉనన్ విదేశీయుడు, నీ పశువులు ఎవవ్రూ ఏ పనీ చెయయ్కూడదు.

11 ఆరు రోజులోల్ యెహోవా ఆకాశానిన్, భూమిని, సముదానిన్, సముదంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచాడు. ఏడవ రోజున
విశాంతి తీసుకునాన్డు. అందువలల్ యెహోవావిశాంతి దినానిన్ దీవించి తనకోసం పవిత పరిచాడు.

12నీ దేవు నయెహోవామీకివవ్బోయేదేశంలో నువువ్ దీరఘ్కాలం జీవించేలా నీ తండిని, తలిల్ని గౌరవించాలి.
13హతయ్ చెయయ్కూడదు.
14వయ్భిచారం చెయయ్కూడదు.
15దొంగతనం చెయయ్కూడదు.
16నీపొరుగువాడి తపుప్డు సాకష్ ం చెపప్కూడదు.
17నీపొరుగువాడి ఇలుల్ గానీ,అతనిభారయ్ను గానీ,దాసదాసీలను గానీ,అతని ఎదుద్ ను గానీ,గాడిదను గానీ, నీపొరుగు

వాడికి చెందిన దేనినీ ఆశించకూడదు.
పజల భయభీతులు

18పజలంతా ఆ ఉరుములు,మెరుపులు, భీకర న బూర శబద్ం, ఆ కొండ నుండి రగులుతునన్ పొగ చూసి భయపడాడ్ రు.
భయంతో దూరంగా తొలగిపోయి మోషేతో, 19 “దేవుడే గనక మాతో మాటాల్ డితే మేమంతా చచిచ్పోతాం. నువేవ్ మాతో
మాటాల్ డు,మేము వింటాం” అనాన్రు.

20అందుకుమోషే “భయపడకండి. మిమమ్లిన్ పరీ ంచడానికి, ఇక నుంచిమీరుపాపం చేయకుండాఆయనభయంమీకు
ఉండేలా దేవుడు వచాచ్డు” అని పజలతో చెపాప్డు.

21 పజలు దూరంగా నిలబడాడ్ రు. మోషే దేవుడు ఉనన్ కారుమబుబ్ల దగగ్రికి చేరుకునాన్డు. 22యెహోవామోషేతో ఇలా
చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్. నేను ఆకాశంలో నుండి దిగి వచిచ్ మీతోమాటాల్ డాను అనడానికిమీరేసాకష్ులు.
23మీరు ననున్ ఆరాధించడానికి వెండి, లేదా బంగారపు పతిమలను తయారు చేసుకోకూడదు.

బలిపీఠం
24మటిట్తో నా కోసం బలిపీఠం నిరిమ్ంచి దానిమీదమీహోమబలులూ, శాంతిబలులూ, మీగొరెలూ, ఎదుద్ లూ అరిప్ంచాలి.

నా పేరు గురుంచుకొనేలా నేను దానిన్ ఉంచే పతి సథ్లం లో మీ దగగ్రికి వచిచ్ మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. 25 ఒకవేళ మీరు
నాకు రాళల్తో బలిపీఠం నిరిమ్ంచే పకష్ంలో చెకిక్న రాళల్తో దానిన్ కటట్కూడదు,దానికి నీ చేతి పనిముటుట్ తగిలితే అది అపవితం
అవుతుంది. 26 అంతేకాదు, నా బలిపీఠం సమీపించేటపుప్డు మీ నగన్తవ్ం కనిపించకూడదు కాబటిట్ మెటల్ మీదుగా
ఎకక్కూడదు.”

21
హెబీబానిసల గురించిన చటాట్ లు
దివ్తీ 15:12-18

1నువువ్ఈనాయ్యనిరణ్యాలువాళ ళ్పాటించేలాచెయాయ్లి. 2మీరుహెబీవా న వయ్కినిదాసుడుగా కొనుకుక్నన్ పకష్ంలో
ఆరు సంవతస్రాలపాటు మీకు దాసుడుగా ఉండి, ఏడో సంవతస్రంలో మీకు ఏమీ చెలిల్ంచకుండానే మీ నుండి విడుదల
పొందవచుచ్, 3ఆదాసుడుఒంటరిగావసేత్ ఒంటరిగావెళల్వచుచ్. భారయ్తోకలసివసేత్ వాడిభారయ్ను కూడాతీసుకునివెళళ్వచుచ్.
4ఒకవేళవాడియజమానిఅతనికిభారయ్గాఒకసీనిఅపప్గించినపుప్డు ఆమెకు ఆదాసుడిదావ్రాకొడుకులుగానీ, కూతుళ ళ్
గానీ పుటిట్నటట్యితే ఆభారయ్, పిలల్లు ఆమెయజమానికిసొంతం అవుతారు,వాడు ఒంటరిగానే వెళిల్పోవాలి.

5అయితేఆదాసుడు “నేనునాయజమానిని,నాభారయ్పిలల్లను పేమిసుత్ నాన్ను,వాళళ్ను విడిచిపెటిట్ విడుదలపొందను”
అని తేటగా చెబితే 6వాడియజమానిఅతణిణ్ నాయ్యాధిపతి దగగ్రకి తీసుకు రావాలి. తరువాత ఆయజమానివాణిణ్ తలుపు
దగగ్రికి గానీ, గుమమ్ం దగగ్రికి గానీ తీసుకువచిచ్ వాడి చెవిని సనన్ని కదురుతో గుచాచ్లి. అపప్టి నుంచి వాడు ఎలల్కాలం ఆ
యజమానికి దాసుడుగా ఉండిపోవాలి.

7ఒకడు తన కూతురినిదాసిగాఅమేమ్సేత్ దాసులుగాఉండేపురుషులు సవ్తంతంగావెళిల్పోయినటుట్ ఆమెవెళిళ్పోకూడదు.
8ఆమెనుభారయ్గాఉంచుకోదలచేఆమెయజమానికిఆమెనచచ్కపోతేవెలఇచిచ్ఆమెనువిడిపించడానికిఆమెబంధువులకు
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అవకాశం ఇవావ్లి. యజమాని ఆమె పటల్ అనాయ్యం జరిగించిన కారణంగా ఆమెను విదేశీయులకు అమేమ్ హకుక్ అతనికి
ఉండదు.

9 యజమాని తన కొడుకిక్ ఆమెను ఇసేత్ తన కూతుళళ్ పటల్ ఎలా వయ్వహరిసాత్ డో అదే విధంగా ఆమె పటల్ కూడా
వయ్వహరించాలి. 10 ఆ కొడుకు మరొకామెను చేసుకునాన్ మొదటి ఆమెకు తిండి, బటట్ , సంసార ధరమ్ం విషయంలో ఏమీ
తకుక్వ చేయకూడదు. 11ఈమూడు విషయాలోల్ ఏది తకుక్వ చేసినా వెల ఏమీచెలిల్ంచకుండా ఆమెవిడుదలపొందవచుచ్.

హింసాతమ్క చరయ్ల గురించిన చటాట్ లు
12 ఒక వయ్కిని చనిపోయేలా కొటిట్న వాడికి తపప్కుండా మరణశికష్ విధించాలి. 13 అయితే ఉదేద్శపూరవ్కంగా కాక,

అనుకోకుండా వాడి దావ్రా ఆ హతయ్ జరిగితే వాడు పారిపోవడానికి ఒక సథ్లం మీకు నిరణ్యిసాత్ ను. 14అయితే ఒకడు తన
పొరుగువాడి కోపంతో, కుయుకితో వాణిణ్ చంపేసి నా బలిపీఠం దగగ్ర ఆశయం పొందాలని చూసేత్ వాణిణ్ బయటకు లాగి
చంపాలి. 15తన తండిని, తలిల్ని కొటేట్వాడు తపప్కుండామరణశికష్కు అరుహ్ డు.

16ఎవ నా ఒక వయ్కిని దొంగిలించి అమిమ్నా, తన దగగ్ర అకమంగా ఉంచుకొనాన్ వాడు తపప్కుండామరణశికష్కు అరుహ్ డు.
17 తన తండిని, తలిల్ని దూషించేవాడు తపప్క మరణశికష్ పొందుతాడు. 18 ఎవరి మధయ్ నా గొడవ జరిగినపుప్డు ఒకడు
మరొకడిని రాయితో కొటిట్ గానీ, పిడికిలితో గుదిద్గానీ చనిపోకుండా మంచాన పడేలా చేసేత్, 19 తరువాత గాయపడడ్వాడు
లేచి తన చేతికర సాయంతో తిరుగుతుంటే అతణిణ్ కొటిట్న వాడికి శికష్ ఏమీ ఉండదు. అయితే గాయపడిన వయ్కి పని
చేయలేకపోయిన కాలానికి సరిపడడ్ సొముమ్ కొటిట్నవాడు ఇచిచ్, అతణిణ్ పూరిగాబాగుచేయించాలి.

20ఎవ నా ఒకడు తన దాసుణిణ్ ,దాసిని చనిపోయేలా కరతో కొటిట్నపుప్డు అతడు తపప్కుండా శికష్కు అరుహ్ డు. 21అయితే
ఆ దాసులు ఒకటి రెండు రోజులు చనిపోకుండా బతికితే ఆ శికష్ అతనికి ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ దాసులు అతని సొముమ్.
22ఎవరిమధయ్ నా గొడవ జరిగినపుప్డు గరభ్ంతో ఉనన్ సీకి దెబబ్ తగిలి ఆమెకు గరభ్సావం జరిగితే, గరభ్సావం కాకమరి ఏ
ఇతర హానీ కలగకపోతే ఆ సీ భర హాని కలిగించినవాడి మోపిన నషాట్ నిన్ వాడు చెలిల్ంచాలి. అయితే అదినాయ్యాధిపతుల
నిరణ్యంమేరకు వాళళ్ సమకష్ంలో జరగాలి.

23 తీవగాయం కలిగినపుప్డు మీరు విధించ వలసిన శికష్లు: పాణానికి పాణం, 24 కంటికి కనున్, పంటికి పనున్, చేతికి
చెయియ్, కాలికి కాలు, 25వాతకు వాత,గాయానికి గాయం, దెబబ్కు దెబబ్.

26 ఒకడు తన దాసుణిణ్ గానీ, దాసిని గానీ కొటిట్ వాళళ్ కనున్ పోయేలా చేసేత్ ఆ కనున్కు పరిహారంగా వాళళ్ను విడుదల
చెయాయ్లి. 27తనదాసుడి,దాసిదంతంఊడిపోయేలాకొటిట్నపుప్డు ఆ దంతానికి పరిహారంగావాళళ్ను విడుదల చెయాయ్లి.

28 ఎవరి నా ఎదుద్ పురుషుణిణ్ గానీ, సీని గానీ పొడిచి చంపితే ఆ ఎదుద్ ను కచిచ్తంగా రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. అలా
చనిపోయినఎదుద్ మాంసం తినకూడదు. ఈవిషయంలోఎదుద్ యజమానికి దోషం అంటదు. 29అయితేఆఎదుద్ ఇతరులను
పొడుసుత్ ంది అని ఇంతకు ముందు దానియజమానికి తెలిసి కూడా అతడు దానిన్ అదుపు చేయక పోవడం వలల్ దాని దావ్రా
పురుషుడు గానీ, సీ గానీ చనిపోతే ఆ ఎదుద్ ను రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. అపుప్డు దాని యజమానికి మరణశికష్ విధించాలి.
30మరణశికష్కు బదులు జరిమానావిధిసేత్ అతడు ఆమొతత్ం చెలిల్ంచి తనపాణం దకిక్ంచుకోవాలి. 31ఆ ఎదుద్ చినన్ పిలల్వాణిణ్
గానీచినన్పిలల్నుగానీపొడిచినపుప్డుఈనియమంవరిసుత్ ంది. 32ఎదుద్ దాసుణిణ్ గానీ,దాసినిగానీపొడిచినపుప్డుఆదాసుల
యజమానికి ఎదుద్ యజమాని *30 తులాల వెండి చెలిల్ంచాలి. ఇంకా ఆ ఎదుద్ ను రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి.

33ఒక గొయియ్మీదమూతతీసిఉంచినపుప్డు గానీ, గొయియ్ తవివ్దాని కపుప్ ఉంచకపోవడం వలల్ గానీదానిలోవేరొకరి
ఎదుద్ గానీ, గాడిద గానీ పడి చనిపోతే 34 ఆ గొయియ్ ఉనన్ సథ్లం యజమానులు ఆ నషాట్ నికి బాధయ్త వహించాలి. వాటి
యజమానికి తగినమొతత్ం చెలిల్ంచాలి. అపుప్డు చచిచ్న జంతువు అతనిసొంతం అవుతుంది.

35ఒకరి ఎదుద్ వేరొకరి ఎదుద్ ను చనిపోయేలాపొడిచినపుప్డు బతికి ఉనన్ ఎదుద్ ను అమిమ్ దానికి వచిచ్నమొతాత్ నిన్ ఇదద్రూ
పంచుకోవాలి. చచిచ్నఎదుద్ మాంసం కూడాపంచుకోవాలి. 36అయితేఆఎదుద్ ఇతరులనుపొడుసుత్ ందిఅనిఇంతకుముందు
దాని యజమానికి తెలిసి కూడా అతడు దానిన్ అదుపు చేయకపోతే వాడు తపప్కుండా ఎదుద్ కు బదులు ఎదుద్ ను ఇవావ్లి,
చనిపోయిన ఎదుద్ అతనిది అవుతుంది.

22
ఆసిత్పాసుత్ ల సంరకష్ణ

1“ఎవ నాఒకడుఎదుద్ నుగానీ,గొరెనుగానీదొంగిలించివాటినిఅమిమ్నా,లేదాచంపినాఒకఎదుద్ కు బదులుఐదుఎదుద్ లు,
ఒక గొరెకు బదులు నాలుగు గొరెలు చెలిల్ంచాలి. 2 ఎవ నా దొంగతనం చేసూత్ దొరికిపోతే వాణిణ్ చనిపోయేలా కొటిట్నపుప్డు
కొటిట్నవాళళ్మీదనేరంఉండదు. 3సూరుయ్డు ఉదయించినతరువాతదొంగతనానికివచిచ్నవాణిణ్ కొటిట్న వయ్కి హతాయ్నేరం
ఉంటుంది. దొంగిలించిన సొతుత్ తిరిగి చెలిల్ంచాలి. దొంగ దగగ్ర చెలిల్ంచడానికి ఏమీ లేకపోతేవాడు దొంగతనం చేశాడు కాబటిట్
వాణిణ్ బానిసగా అమిమ్వేయాలి. 4దొంగిలించిన ఎదుద్ గానీ,గాడిద గానీ, గొరె గానీ ఏ నా సరే,పాణంతో దొరికితే వాడు దానికి
రెండు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి.

5 ఒకడు తన పశువును మేత మేయడానికి తన పొలం లోకి గానీ, దాకష్ తోటలోకి గానీ వదిలినపుప్డు అది వేరొక
వయ్కి పొలంలో మేసేత్ ఆ పొలం యజమానికి తన పంటలో, దాకష్తోటలో శేషఠ్ నది తిరిగి చెలిల్ంచాలి. 6 నిపుప్ రాజుకుని
ముళళ్కంపలుఅంటుకోవడంవలల్ వేరొకరిపంట కుపప్ నా,పొలంలో రు నా,పొల నాతగలబడిపోతేనిపుప్అంటించిన
వాడు జరిగిన నషాట్ నిన్ పూడాచ్లి.

* 21:32 21:32 342గాముల వెండి.
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7 ఒక వయ్కి సొముమ్ను గానీ, సామానుల్ గానీ జాగతత్ చెయయ్మని తన పొరుగు వాడికి అపప్గించినపుప్డు ఆ వయ్కి ఇంటోల్
దొంగతనం జరిగినటట్యితే ఆ దొంగ దొరికిన పకష్ంలో వాడు దానికి రెండు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి. 8ఒకవేళ ఆ దొంగ దొరకని పకష్ంలో
ఆ ఇంటి యజమాని తన పొరుగువాడి వసుత్ వులు తీసుకునాన్డో లేదో పరిషాక్రం చేసుకోవడానికి *నాయ్యాధికారుల దగగ్రికి
రావాలి. 9ఎదుద్ లు,గాడిదలు, గొరెలు, దుసుత్ లు వంటి పతి విధ నవాటిఅపహరణ గూరిచ్న ఆజఞ్ ఇదే. పోగొటుట్ కునన్వాడు
వాటిని చూసి, అవి నావి అని వాదించినపుప్డు ఆ విషయంలో పరిషాక్రం కోసం †నాయ్యాధికారుల దగగ్రికి రావాలి.
నాయ్యాధిపతి ఎవరిమీద నేరం రుజువు చేసాత్ డో వాడు తన పొరుగువాడికి రెండు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి.

10 ఒకడు గాడిద, ఎదుద్ , గొరె, మరి ఏ జంతువు నా కాపాడమని తన పొరుగు వాడికి అపప్గించినపుప్డు, అది
చనిపోయినా, గాయపడినా, లేదా ఎవరూ చూడకుండా ఎవ నా వాటిని తోలుకు పోయినా, 11 అ వయ్కి తన పొరుగువాడి
సొముమ్ను తాను దొంగిలించలేదని యెహోవా నామం పేరట పమాణం చెయాయ్లి. ఆ పమాణం వారిదద్రి మధయ్నే ఉండాలి.
ఆసిత్ సవ్ంత దారుడు దానికి సమమ్తించాలి. జరిగిన నషట్పరిహారం చెలిల్ంచనకక్ర లేదు. 12ఒకవేళ అది నిజంగా అతని దగగ్ర
నుండి ఎవ నా దొంగిలిసేత్ అతడు సవ్ంత దారుడికి పరిహారం చెలిల్ంచాలి. 13లేదా ఒకవేళ మృగాలు దానిన్ చీలిచ్వేసేత్ రుజువు
కోసం దానిన్ తీసుకురావాలి. అలా చనిపోయినపుప్డు దాని నషట్ం చెలిల్ంచనకక్ర లేదు.

14 ఒక వయ్కి తన పొరుగువాని దగగ్ర ఏ నా బదులు తీసుకుంటే, దాని యజమాని దాని దగగ్ర లేనపుప్డు దానికి హాని
కలిగినా, లేదా అది చనిపోయినా ఆ నషాట్ నిన్ తపప్కుండాపూరించాలి. 15దానియజమానిదానితో ఉనన్టట్యితే దాని నషట్ం
చెలిల్ంచనకక్ర లేదు. ఒకవేళ అది కిరాయికి తెచిచ్న తే దాని కిరాయిడబుబ్యజమానికి చెలిల్ంచాలి.

సమాజంలోబాధయ్తలు
16ఒకడు పెళిల్ నిరణ్యం కాని ఒక కనయ్ను లోబరచుకుని ఆమెతో తన వాంఛ తీరుచ్కుంటే ఆమె కోసం కటన్ం ఇచిచ్ ఆమెను

పెళిల్ చేసుకోవాలి. 17ఒకవేళఆమెతండిఆమెను అతనికిచేచ్ందుకు నిరాకరిసేత్ వాడు కనయ్ల కటన్ం పకారంసొముమ్ చెలిల్ంచాలి.
18మంతగతెత్ను బతకనివవ్కూడదు.
19జంతువులతో సంపరక్ం చేసే పతి ఒకక్రికీ మరణశికష్ విధించాలి.
20యెహోవాకుమాతమే బలులు అరిప్ంచాలి, వేరొక దేవునికి బలి అరిప్ంచే వాడు శాపానికి గురౌతాడు.
21పరాయిదేశసుథ్ లను పీడించకూడదు. మీరు ఐగుపు దేశంలో పరాయివాళ ళ్గా ఉనాన్రు గదా.
22 విధవరాళళ్ను, తలిల్ తండులు లేని పిలల్లను బాధపెటట్కూడదు. 23 వాళళ్ను ఏ కారణంతో నా నీవు బాధ పెడితే

వాళ ళ్ పెటేట్ మొర నాకు వినబడుతుంది. నేను వాళళ్ మొరను తపప్కుండా ఆలకిసాత్ ను. 24నా కోపాగిన్ రగులుకొంటుంది.
నా కతిత్వేటుతో నినున్ హతం చేసాత్ ను. మీభారయ్లు విధవరాళ ళ్ అవుతారు. మీపిలల్లు దికుక్లేని వాళళ్వుతారు.

25నాపజలోల్ మీ దగగ్ర ఉండే ఒక పేదవాడికి అపుప్గాసొముమ్ ఇచిచ్నపుప్డు వారి పటల్ కఠినంగా పవరించ కూడదు. వాళళ్
దగగ్ర వడీడ్ వసూలు చేయకూడదు. 26మీరు ఒకవేళ ఎపుప్ నా మీ పొరుగువాడి దుసుత్ లు తాకటుట్ పెటుట్ కుంటే సూరుయ్డు
అసత్మించే సమయానికి వాటిని వాళల్కు తిరిగి అపప్గించాలి. 27వాళ ళ్ ఏమి కపుప్కుని పండుకుంటారు? వాళళ్ దేహాలు
కపుప్కొనే దుసుత్ లు అవే కదా. వాళ ళ్ నాకుమొర పెటిట్నపుప్డు నేను వింటాను. నేను దయగలవాణిణ్ .

28నువువ్ దేవుణిణ్ దూషించకూడదు. నీ పజల అధికారులోల్ ఎవరినీ శపించ కూడదు.
29నీమొదటి కోత అరప్ణలు ఇవవ్డంలో పథమ ఫలాలు ఇవవ్డంలో ఆలసయ్ం చేయకూడదు. నీ కొడుకులోల్ మొదటివాణిణ్

నాకు పతిషిట్ంచాలి. 30అదే విధంగా నీ ఎదుద్ లు, గొరెలు అరిప్ంచాలి. మీరు పతిషిఠ్ ంచినవిమొదటి ఏడు రోజులు తమ తలిల్
దగగ్ర ఉనన్ తరువాత ఎనిమిదవ రోజునాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. 31మీరు నాకు పతేయ్కంగా ఉనన్ వాళ ళ్ గనుక పొలాలోల్ మృగాలు
చీలిచ్న జంతుమాంసం తినకూడదు. దానిన్ కుకక్లకు పారవెయాయ్లి.”

23
జాలి, కరుణల గురించిన చటాట్ లు

1పుకారుల్ పుటిట్ంచకూడదు. అనాయ్య సాకష్ ం చెపప్డానికి దుషుట్ లతో చేతులు కలప కూడదు. 2 దుషట్కారాయ్లు జరిగించే
గుంపులతో కలిసి ఉండ కూడదు. నాయ్యానిన్ తారుమారు చేసే గుంపుతో చేరి నాయ్యం విషయంలో అబదద్ సాకష్ ం చెపప్
కూడదు. 3ఒక పేదవాడు నాయ్యం కోసం పోరాడుతుంటే అతని పటల్ పకష్పాతంగా వయ్వహరించకూడదు.

4నీ శతువుకు చెందినఎదుద్ గానీ,గాడిదగానీతపిప్పోతేఅదినీకు కనబడినపుప్డు నువువ్తపప్కుండాదానిన్తోలుకు వచిచ్
అతనికి అపప్గించాలి. 5 నీ విరోధి గాడిద బరువు కింద పడిపోయి ఉండడం నువువ్ చూసేత్ దాని పకక్నుండి దాటిపోకుండా
వెంటనే వెళిల్ అతడితో కలసి ఆ గాడిదను విడిపించాలి.

6 దరిదునికి నాయ్యం చేసే విషయంలో అనాయ్యంగా తీరుప్ తీరచ్కూడదు 7అబదాధ్ నికి దూరంగా ఉండు. నీతిమంతుణిణ్ ,
దోషం లేనివాణిణ్ చంపకూడదు. అలాంటి చెడడ్ పనులు చేసేవాణిణ్ నేను దోషం లేనివాడిగా చూడను. 8లంచాలు తీసుకోవదుద్ .
*చూపు ఉనన్వాణిణ్ లంచం గుడిడ్వాడిగా చేసుత్ ంది. నీతిమంతులమాటలకు అపారాథ్ లు పుటిట్సుత్ ంది.

9విదేశీయులను ఇబబ్ందుల పాలు చేయకూడదు. మీరు ఐగుపు దేశంలో విదేశీయులుగా ఉనాన్రు కదా. వాళళ్ మనసుస్
ఎలా ఉంటుందోమీకు తెలుసు.

విశాంతి దినం, సంవతస్రం గురించిన చటట్ం

* 22:8 22:8 అకష్రాలా, దేవుళళ్ దగగ్రికి. † 22:9 22:9 అకష్రాలా, దేవుళళ్ దగగ్రికి. * 23:8 23:8 అధికారులను, లేక నాయ్యాధికారులను.
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10ఆరు సంవతస్రాల పాటు నీ భూమిని దునిన్ దాని పంట సమకూరుచ్కోవాలి. 11ఏడవ సంవతస్రం నీ భూమిని బీడుగా
వదిలి పెటాట్ లి. అపుప్డు మిగిలి ఉనన్ పంటను నీ పజలోల్ ని పేదవారు తీసుకునన్ తరువాత మిగిలినది అడవి జంతువులు
తినవచుచ్. మీకు చెందిన దాకష్, ఒలీవ తోటల విషయంలో కూడాఈ విధంగానే చెయాయ్లి.

12 ఆరు రోజులు నీ పనులు చేసిన తరువాత ఏడవ రోజున నీ ఎదుద్ లు, గాడిదలు, దాసీ కొడుకులూ, విదేశీయులూ సేద
దీరుచ్కొనేలావిశాంతితీసుకోవాలి. 13నేనుమీతోచెపేప్ సంగతులనీన్జాగతత్గావినాలి. వేరొక దేవునిపేరుఉచచ్రింపకూడదు.
అది నీ నోటి వెంట రానియయ్కూడదు.

వారిష్క పండగలు
నిరగ్ 34:18-26; దివ్తీ 16:1-17

14సంవతస్రంలోమూడుసారుల్ నాకు ఉతస్వం జరిగించాలి. 15పొంగ జేసే పదారథ్ం లేని రొటెట్ల పండగ ఆచరించాలి. నేను
మీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం ఐగుపు నుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్న ఆబీబు నెలలో నియమిత సమయంలో ఏడు రోజుల
పాటు పొంగ జేసే పదారథ్ం లేని రొటెట్లు తినాలి. నా సనిన్ధానంలో ఒకక్డు కూడాఖాళీ చేతులతో నిలబడకూడదు.

16 మీ పొలాలోల్ పండిన తొలి పంటల కోత సమయంలో పండగ ఆచరించాలి. సంవతస్రం చివరలో పొలాల నుండి
నీ వయ్వసాయ ఫలాలనీన్ సమకూరుచ్కుని జనమంతా సమావేశ పండగ ఆచరించాలి. 17 సంవతస్రంలో మూడు సారుల్
పురుషులందరూ పభు నయెహోవాసనిన్ధిలో సమకూడాలి.

18నాకు అరిప్ంచే బలుల రకంలో పొంగజేసే పదారథ్మేమీ ఉండకూడదు. నా పండగలో అరిప్ంచిన కొవువ్ ఉదయం దాకా
నిలవ ఉండకూడదు. 19నీ భూమిలో పండే వాటిలో పథమ ఫలాలుయెహోవాదేవునిమందిరానికి తీసుకురావాలి. మేకపిలల్
మాంసం దాని తలిల్పాలలో కలిపి ఉడకబెటట్ కూడదు.

కనానుకు నడిపిసాత్ నని వాగాద్ నం
20నేను సిదధ్పరచిన దేశానికిమీరు మంగా చేరుకోవడానికిమారగ్ంలోమిమమ్లిన్ కాపాడుతూమీకు ముందుగా వెళళ్డానికి

ఒక దూతను పంపిసుత్ నాన్ను. 21ఆయన సనిన్ధిలో ఉండి ఆయనమాటజాగతత్గా వినండి. ఆయనకు కోపం వచేచ్ పనులు
చేయకూడదు. మీరుఆయనకు వయ్తిరేకంగాపవరిసేత్ ఆయన కష్మించడు. ఎందుకంటే †ఆయనకునాపేరు పెటాట్ ను. 22మీరు
ఆయనకు లోబడి ఆయన మాటలు జాగతత్గా వింటూ ఉంటే నేను మీ శతువులకు శతువుగా, మీ విరోధులకు విరోధిగా
ఉంటాను.

23 ఎలాగంటే నా దూత మీకు ముందుగా వెళాత్ డు. అమోరీయులు, హితీత్యులు, పెరిజీజ్యులు, కనానీయులు,
హివీవ్యులు, యెబూసీయులు నివసిసుత్ నన్ దేశానికి మిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ డు. నేను వాళళ్ను హతం చేసాత్ ను. 24మీరు వారి
దేవుళళ్ ఎదుట సాషాట్ ంగపడ కూడదు, వారికి మొకక్ కూడదు. వాళ ళ్ చేసే పనులు చేయ కూడదు. వాళళ్ విగహాలను
తుతుత్ నియలు చేసి ‡వాటినిపూరిగానాశనం చెయాయ్లి.

25మీరు మీ దేవు నయెహోవానే ఆరాధించి సేవించాలి. అపుప్డు నువువ్ తినే ఆహారం మీదా,తాగే నీళళ్ మీదా ఆయన
దీవెనలు ఉంటాయి. ఎలాంటి రోగాలూమీకు సంకమించవు. 26మీదేశంలో గరభ్సావాలు ఉండవు. సంతానసాఫలయ్త లేని
వాళ ళ్ మీ దేశంలో ఉండరు. మీరు జీవించే రోజుల లెకక్ పూరి చేసాత్ ను. 27నా పేరును బటిట్ ఇతరులు మీకు భయపడేలా
చేసాత్ ను. మీ పయాణంలో మీరు దాటుతునన్ సమసత్ దేశ పజలను ఓడించి నీ శతువులు నీ ఎదుట నుండి పారిపోయేలా
చేసాత్ ను.

28 మీకు ముందుగా పెదద్ పెదద్ కందిరీగలను పంపిసాత్ ను. అవి హివీవ్యులను, కనానీయులను, హితీత్యులను మీ
ఎదుట నుండి వెళళ్గొడతాయి. 29 అయితే ఒకక్ సంవతస్రంలోనే వాళళ్ను వెళల్గొటట్ను. ఎందుకంటే దేశం పా పోతుంది.
కూరమృగాలు విసత్రించిమీకు పమాదకరంగామారతాయి. 30మీరువృదిధ్ చెందిఆదేశానిన్సావ్ధీనంచేసుకునేదాకావాళళ్ను
కొంచెం కొంచెంగామీ ఎదుట నుండి వెళళ్గొడతాను.

31 ఎర సముదం నుంచి ఫిలిషీయుల సముదం దాకా, ఎడారి నుంచి నది దాకా మీకు సరిహదుద్ లు నియమిసాత్ ను. ఆ
దేశ నివాసులను మీ చేతికి అపప్గిసాత్ ను. మీరు మీ ఎదుట నుండి వాళళ్ను వెళల్గొడతారు. 32మీరు వాళళ్తో గానీ, వాళళ్
దేవుళళ్తో గానీ ఎలాంటి ఒపప్ందాలూ చేసుకోకూడదు. 33వాళ ళ్ మీ దేశంలో నివసించకూడదు. వాళళ్ను ఉండనిసేత్ వాళ ళ్
మీ చేతనాకు విరోధంగాపాపం చేయిసాత్ రు. §వాళళ్ దేవుళళ్నుపూజిసేత్ అదిమీకు ఉరిగా పరిణమిసుత్ ంది.

24
రక నిబంధన

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్, అహరోను, నాదాబు, అబీహ , ఇశాయేలు పజల పెదద్లోల్ 70 మంది
యెహోవా దగగ్రికి ఎకిక్ వచిచ్ దూరాన సాగిలపడండి. 2మోషే ఒకక్డు మాతమేయెహోవాను సమీపించాలి. మిగిలినవారు
ఆయన సమీపానికి అతనితో కలసి ఎకిక్ రాకూడదు.”

3మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలను, కటుట్ బాటల్ను పజలకు వివరించాడు. పజలంతా “యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి
పకారం చేసాత్ ం” అని ముక కంఠంతో జవాబిచాచ్రు. 4మోషేయెహోవా చెపిప్నమాటలనిన్టినీ రాశాడు. అతడు ఉదయానేన్
లేచి ఆ కొండ పాదం దగగ్ర బలిపీఠం కటాట్ డు. ఇశాయేలు పజల పనెన్ండు గోతాల పకారం పనెన్ండు సత్ంభాలు నిలిపాడు.

† 23:21 23:21ఆయనకుపూరిఅధికారం ఇచాచ్ను. ‡ 23:24 23:24ఆ దేవుళళ్ను. § 23:33 23:33వాళ ళ్వాళళ్ దేవుళళ్నుపూజిసేత్,అని కూడా
అరథ్ం వసుత్ ంది. అంటే ఆ దేశంలో విగహపూజ జరగకూడదు అని అరథ్ం.
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5 తరవాత ఇశాయేలు పజలోల్ కొందరు యువకులను పంపినపుప్డు వాళ ళ్ వెళిల్ హోమ బలులు అరిప్ంచి యెహోవాకు
సమాధానబలులగా కోడెలను వధించారు.

6అపుప్డుమోషేవాటిరకంలోసగం పళెళ్ంలోపోశాడు. మిగతాసగం బలిపీఠంమీద కుమమ్రించాడు. 7తరువాతఅతడు
నిబంధన గంథం చేతబటుట్ కుని పజలకు వినిపించాడు. పజలంతా “యెహోవా చెపిప్నవనీన్ చేసూత్ ఆయనకు విధేయులుగా
ఉంటాం” అనాన్రు. 8 మోషే అపుప్డు రకం తీసుకుని పజల మీద చిలకరించాడు. “ఇది *నిబంధన రకం. ఇదిగో ఈ
విషయాలనిన్టి పకారంయెహోవామీతోచేసిన నిబంధన ఇదే” అని చెపాప్డు.

దేవునితో కొండ
9ఆతరువాతమోషే,అహరోను,నాదాబు,అబీహ , ఇశాయేలుపజలపెదద్లు 70మందికొంతవరకూకొండఎకిక్ వెళాళ్రు.

10 అకక్డ వారికి ఇశాయేలీయుల దేవుని పతయ్కష్త కలిగింది. ఆయన పాదాల కింద మెరిసిపోతునన్ నీలాలు అలికినటుట్ నన్
వేదిక ఉంది. అదిఆకాశమంత నిరమ్లంగాఉంది. 11ఆయనఇశాయేలు పజల పెదద్లకు ఎలాంటిహాని కలిగించలేదు. అకక్డ
వాళ ళ్ దేవుని దరశ్నం చేసుకుని అనన్ పానాలు పుచుచ్కునాన్రు.

సీనాయికొండ మోషే
12అపుప్డుయెహోవామోషేతో “నువువ్కొండఎకిక్నాదగగ్రికి వచిచ్అకక్డఉండు. నేనురాతిపలకల రాసినఆజఞ్లనూ,

ధరమ్శాసానీన్నీకు ఇసాత్ ను. నువువ్వాటినిపజలకుబోధించాలి.” 13మోషేతనసహాయకుడుయెహోషువనుతీసుకుని దేవుని
పరవ్తం ఎకాక్డు.

14మోషే ఇశాయేలు పెదద్లతో “మేము తిరిగి మీ దగగ్రికి వచేచ్ంత వరకూ ఇకక్డే ఉండండి. ఇకక్డ అహరోను, హ రు
మీతోనే ఉనాన్రు. మీలోఏ నా తగాదాలు ఉంటే వాళళ్ దగగ్రికి వెళిల్ పరిషక్రించుకోండి” అని చెపిప్ దేవుని కొండ ఎకాక్డు.

15మోషే కొండ ఎకిక్నపుప్డు దేవుని మేఘం ఆ కొండంతా కమిమ్వేసింది. 16యెహోవామహిమా పకాశం సీనాయి కొండ
కముమ్కుంది. ఆరు రోజులపాటు మేఘం కముమ్కుని ఉంది. ఏడవ రోజున ఆయన ఆమేఘంలో నుండిమోషేను పిలిచాడు.

17యెహోవామహిమాపకాశం ఆకొండ శిఖరం దహించేమంటలాల్ గా ఇశాయేలు పజలకు కనబడింది. 18అపుప్డుమోషే
ఆమేఘంలో పవేశించి కొండ ఎకాక్డు. మోషేఆ కొండమీద నల పగళ ళ్, నల రాతులూ ఉండిపోయాడు.

25
సనిన్ధి గుడారం కోసం కానుకలు
నిరగ్ 35:4-9

1యెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. 2“నాకు పతిషాఠ్ రప్ణతీసుకురావాలనిఇశాయేలీయులతోచెపుప్. మనసారాఅరిప్ంచే
పతి వాడి దగగ్రా దానిన్ తీసుకోవాలి. 3మీరు వారి దగగ్ర తీసుకోవలసిన అరప్ణలు ఇవి. బంగారం, వెండి, ఇతత్డి. 4 నీలం,
ఊదా రక వరాణ్ ల ఉనిన్, సనన్ని నార బటట్లు, మేక వెంటుకలు. 5 ఎరుపురంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్ , సీలు జంతువు చరమ్ం,
తుమమ్ చెకక్. 6మందిరంలో దీపాల కోసం నూనె, అభిషేక లం కోసం, పరిమళ ధూపం కోసం సుగంధ దవాయ్లు, 7 ఏఫోదు
కోసం, వకష్ పతకం కోసం గోమేధికాలు, ఇతర రతాన్లు.

8 నేను వారి మధయ్ నివసించేలా వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లానిన్ నిరిమ్ంచాలి. 9 నేను నీకు చూపించే విధంగా మందిరం
సవ్రూపానిన్ దాని ఉపకరణాలను చెయాయ్లి.

నిబంధనమందసం
నిరగ్ 37:1-9

10వారు తుమమ్కరతోఒకమందసంచెయాయ్లి. దానిపొడవురెండుమూరలునన్ర,దానివెడలుప్మూరెడునన్ర,దానిఎతుత్
మూరెడునన్ర 11దానిమీదమేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించాలి. లోపలా బయటాదానికి బంగారు రేకు పొదిగించాలి. దాని
మీదబంగారు అంచు కటాట్ లి. 12దానికినాలుగు బంగారు రింగులు పోతపోసి, ఒక పు రెండు,మరొక పు రెండు రింగులు
ఉండేలాదానినాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాలి.

13 తుమమ్ చెకక్తో మోతకరలు చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగించి 14వాటితో ఆ మందసానిన్ మోయడానికి అంచులకు
ఉనన్ రింగులోల్ ఆ మోతకరలను దూరాచ్లి. 15 ఆ మోతకరలు ఆ మందసం రింగులోల్ నే ఉండాలి. వాటిని రింగులోల్ నుండి
తీయకూడదు. 16ఆమందసంలో నేను నీకివవ్బోయేశాసనాలను ఉంచాలి.

17 నీవు మేలిమి బంగారంతో పాయశిచ్తత్ సాథ్ న న మూతను చెయాయ్లి. దాని పొడవు రెండు మూరలునన్ర. దాని
వెడలుప్ మూరెడునన్ర. 18సాగగొటిట్న బంగారంతో రెండు బంగారు కెరూబు రూపాలను చెయాయ్లి. పాయశిచ్తత్ మూత రెండు
అంచులతో వాటిని ఏకాండంగా చెయాయ్లి. 19ఈ కొనలో ఒక కెరూబును ఆ కొనలో ఒక కెరూబును చెయాయ్లి. పాయశిచ్తత్
మూత దాని రెండు కొనల మీద కెరూబులను దానితో ఏకాండంగా చెయాయ్లి. 20 ఆ కెరూబులు రెకక్లు కి విచుచ్కుని
పాయశిచ్తత్ మూతనుతమరెకక్లతోకపుప్తూఉండాలి. వాటిముఖాలుఒకదానికొకటిఎదురెదురుగాఉండాలి. ఆకెరూబుల
ముఖాలుపాయశిచ్తత్ మూత పుకితిరిగిఉండాలి. 21నీవుఆమూతనుమందసంమీదఉంచాలి. నేను నీకిచేచ్శాసనాలను
ఆ మందసంలో ఉంచాలి. 22అకక్డ నేను నినున్ కలుసుకుని పాయశిచ్తత్ మూత మీద నుండి, శాసనాలునన్ మందసం మీద
ఉనన్ రెండు కెరూబుల మధయ్ నుండి, ఇశాయేలీయుల కోసం ఇచేచ్ ఆజఞ్లనిన్టినీ నీకు తెలియజేసాత్ ను.

* 24:8 24:8ఈ విషయాలనిన్ంటిలోయెహోవామీతోచేసిన తన నిబంధన ఇదే.
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సనిన్ధి రొటెట్ల బలల్ కోసం సూచనలు
నిరగ్ 37:10-16

23నీవు తుమమ్చెకక్తో ఒక బలల్ చేయాలి. దానిపొడవు రెండు మూరలు. వెడలుప్ ఒక మూర. దాని ఎతుత్ మూరెడునన్ర.
24మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి బంగారు అంచును చేయించాలి. 25దానికి చుటూట్ బెతెత్డు చటం చేసి
దాని చుటూట్ బంగారు అంచు పెటాట్ లి. 26దానికి నాలుగు బంగారు రింగులు చేసి దాని నాలుగు కాళల్కి ఉండే నాలుగు
మూలలోల్ ఆ రింగులను తగిలించాలి. 27 బలల్ను మోయడానికి చేసిన మోతకరలు రింగులకు, చటానికి దగగ్రగా ఉండాలి.
28ఆమోతకరలను తుమమ్చెకక్తో చేసివాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగించాలి. వాటితో బలల్నుమోసాత్ రు.

29 నీవు దాని పళేళ్లను, గరిటెలను, గినెన్లను, పానీయారప్ణం కోసం పాతలను చేయాలి. మేలిమి బంగారంతో వాటిని
చేయాలి. 30నితయ్ం నా సనిన్ధిలో సనిన్ధి రొటెట్లను ఈ బలల్ మీద ఉంచాలి.

దీపం
నిరగ్ 37:17-24

31 నీవు మేలిమి బంగారంతో దీపవృ నిన్ చేయాలి. సాగగొటిట్న బంగారంతో ఈ దీపవృ నిన్ చేయాలి. దాని కాండానిన్,
కొమమ్లను సాగగొటిట్న బంగారంతోనే చెయాయ్లి. దాని కలశాలు,దానిమొగగ్లు,దానిపువువ్లు దానితో ఏకాండంగా ఉండాలి.
32 దీప వృకష్ం ఒక పు నుండి మూడు కొమమ్లు, రెండవ పు నుండి మూడు కొమమ్లు, అంటే దాని పారాశ్ ల నుండి
ఆరుకొమమ్లు మొలవాలి. 33 ఒక కొమమ్లో బాదం మొగగ్, పువువ్ రూపాలు ఉనన్ మూడు కలశాలు, రెండవ కొమమ్లో బాదం
మొగగ్, పువువ్రూపాలు ఉనన్ మూడు కలశాలు, ఈ విధంగా దీపవృకష్ం నుండి మొలిచిన కొమమ్లోల్ ఉండాలి. 34 దీపవృకష్
కాండంలో బాదం పువువ్ రూపంలో ఉనన్ నాలుగు కలశాలు, వాటిమొగగ్లు, వాటి పువువ్లు ఉండాలి. 35 దీపవృకష్ కాండం
నుండి నిగిడే ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి కొమమ్ల కింద ఏకాండ న ఒకొక్కక్ మొగగ్ చొపుప్న ఉండాలి. 36వాటిమొగగ్లు,
వాటికొమమ్లు దానితోఏకాండంగాఉండాలి. అదంతాఏకాండంగాసాగగొటిట్నమేలిమిబంగారంతోచెయాయ్లి. 37నీవుదానికి
ఏడుదీపాలుచేయాలి. దానిఎదుటిభాగానికివెలుగుపసరించేలాదానిదీపాలువెలిగించాలి. 38దానిపటుట్ కారును,పటకారు
పళేళ్నిన్ మేలిమి బంగారంతో చెయాయ్లి. 39ఆ ఉపకరణాలనిన్టిని 30 కిలోలమేలిమి బంగారంతో చెయాయ్లి. 40కొండమీద
నీకు చూపించిన వాటి నమూనా పకారం వాటిని చేయడానికి జాగతత్ పడు.”

26
సనిన్ధి గుడారం

1 “నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరానిన్ కటాట్ లి. సనన్ నారతో, నీల ధూమ రక వరాణ్ లు కలిపి పేనిన ఉనిన్తో కెరూబు ఆధార
నమూనాగావాటినిచెయాయ్లి. అదినేరుప్గల కళాకారునిపనిగాఉండాలి. 2పతితెరపొడవు 28మూరలు. వెడలుప్నాలుగు
మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికీ ఒకటే కొలత.

3ఐదు తెరలను ఒకదానితోఒకటి కలిపి కుటాట్ లి. మిగిలిన ఐదు తెరలను కూడాఒకదానితోఒకటి కలిపి కుటాట్ లి. 4తెరల
కూరుప్ చివరమొదటి తెర అంచుకి నీలినూలుతో ఉచుచ్లు చేయాలి. రెండవ కూరుప్లోని బయటి తెర చివర కూడా అలానే
చేయాలి. 5 ఒక తెరలో ఏ ఉచుచ్లు చేసి, అవి ఒకదానికొకటి తగులుకునేలా ఆ రెండవ కూరుప్లోని తెర అంచులో ఏ
ఉచుచ్లు చేయాలి. 6ఏ బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలతో ఆ తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరాచ్లి. అది అంతా ఒకటే
మందిరంగా రూపొందుతుంది.

7మందిరం కపుప్గా మేకవెంటుకలతో తెరలు చెయాయ్లి. అలా పదకొండు తెరలు చెయాయ్లి. 8పతి తెర పొడవుము
మూరలు,వెడలుప్నాలుగుమూరలు,అలాపదకొండు తెరలకొలతఒకక్టే. 9ఐదుతెరలను ఒకటిగా,ఆరు తెరలను ఒకటిగా
ఒకదానికొకటి కూరాచ్లి. ఆరవ తెరను గుడారం ఎదుటిభాగానమడతపెటాట్ లి. 10తెరల కూరుప్కు బయటునన్ తెర అంచున
ఏ ఉచుచ్లను, రెండవ కూరుప్లోపల తెర అంచున ఏ ఉచుచ్లను చెయాయ్లి.

11 ఏ యితత్డి గుండీలు చేసి ఒకటే గుడారమయేయ్లా ఆ గుండీలను ఆ ఉచుచ్లకు తగిలించి కూరాచ్లి. 12 ఆ తెరలోల్
మిగిలిన వేలాడే భాగం అంటే మిగిలిన సగం తెర మందిరం వెనక భాగంలో వేలాడుతూ ఉండాలి. 13 గుడారపు తెరల
పొడవులో మిగిలినది ఈ పు ఒక మూర, ఆ పు ఒక మూర మందిరం కపుప్గా ఈ పు, ఆ పు వేలాడాలి. 14 ఎర
రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్తో కపుప్ను చేసి,దానిన్ సీలు జంతువు తోళల్తో కపాప్లి.

15 మందిరానికి తుమమ్ చెకక్తో నిలువు పలకలు చెయాయ్లి. 16 పలక పొడవు పది మూరలు, వెడలుప్ మూరెడునన్ర
ఉండాలి. 17పతి పలకలో ఒకదానిలో ఒకటి కూరుచ్నే విధంగా రెండు కుసులు ఉండాలి. ఆ విధంగామందిరం పలకలనిన్టికీ
చెకాక్లి. 18నీవుమందిరానికి పలకలు చేసేటపుప్డు ఇర పలకలు కుడి పున, అంటే ద ణ దికుక్న చెయాయ్లి.

19 ఒకొక్కక్ పలక కింద దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను, అంటే ఆ ఇర పలకల కింద నల వెండి దిమమ్లను
చెయాయ్లి. 20మందిరం రెండవ పు అంటే ఉతత్ర దికుక్న 21ఒకొక్కక్ పలక కింద రెండు దిమమ్లు చొపుప్న ఇర పలకలకు
నల వెండి దిమమ్లు ఉండాలి.

22 పడమర పు అంటే మందిరం వెనక పు ఆరు పలకలు చెయాయ్లి. 23 ఆ వెనక పు మందిరం మూలలకు రెండు
పలకలు చెయాయ్లి. 24 అవి అడుగున దేనికదేగా ఉండాలి గానీ భాగంలో మాతం ఒకే రింగులో కూరుచ్ని ఉండాలి. ఆ
విధంగాఆరెంటికీఉండాలి. 25పలకలు ఎనిమిది. వాటివెండిదిమమ్లు పదహారు. ఒకొక్కక్ పలక కింద రెండు దిమమ్లుండాలి.

26 తుమమ్చెకక్తో అడడ్ కరలు చెయాయ్లి. మందిరం ఒక పు పలకలకు ఐదు అడడ్ కరలు, 27మందిరం రెండవ పు
పలకలకు ఐదు అడడ్ కరలు, పడమటి పున మందిరం పలకలకు ఐదు అడడ్ కరలు ఉండాలి. 28 ఆ పలకల మధయ్ ఉండే
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అడడ్ కర ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకూ ఉండాలి. 29ఆ పలకలకు బంగారు రేకు పొదిగించాలి. వాటి అడడ్ కరలుండే వాటి
రింగులను బంగారంతో చేసి అడడ్ కరలకు కూడా బంగారు రేకు పొదిగించాలి. 30కొండ మీద నీకు చూపించిన దాని నమూనా
పకారం మందిరానిన్ నిలబెటాట్ లి.

31 నీవు నీల ధూమ రక వరాణ్ ల సనన్ నారతో నేసిన ఒక అడడ్ తెరను చెయాయ్లి. అది కళాకారుని పుణయ్ంతో కెరూబు
ఆధార నమూనాగా చెయాయ్లి. 32 తుమమ్చెకక్తో చేసి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభాల దానిన్ వెయాయ్లి. దాని
కొకేక్లు బంగారువి. వాటిదిమమ్లు వెండివి. 33ఆఅడడ్తెరను ఆ కొకేక్ల కింద తగిలించిసాకష్ పుమందసం అడడ్ తెరలోపలికి
తేవాలి. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లానిన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ వేరు చేసుత్ ంది.

34అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో సాకష్ పుమందసం మీద పాయశిచ్తత్ మూతను ఉంచాలి. 35అడడ్తెర బయట బలల్ను, ఆ బలల్
ఎదుట ద ణం పునఉనన్మందిరం ఉతత్ర దికుక్న దీప వృ నిన్ ఉంచాలి. 36నీల ధూమ రక వరాణ్ లతో పేనిన సనన్ నారతో
కళాకారుని పుణయ్ంతో చేసిన తెరను గుడారపుదావ్రం కోసం చెయాయ్లి. 37ఆ తెరకు ఐదు సత్ంభాలను తుమమ్ చెకక్తో చేసి
వాటికి బంగారు రేకు పొదిగించాలి. వాటి కొకేక్లు బంగారువి. వాటికి ఐదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోతపోయాలి.”

27
దహన బలిపీఠం

1 “నీవుతుమమ్చెకక్తో ఐదుమూరలపొడవుఐదుమూరల వెడలుప్ గల బలిపీఠం చెయాయ్లి. ఆబలిపీఠం నలుచదరంగా
ఉండాలి. దాని యెతుత్ మూడు మూరలు. 2దాని నాలుగు మూలలా దానికి కొముమ్లు చెయాయ్లి. దాని కొముమ్లు దానితో
ఏకాండంగా ఉండాలి. దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాలి. 3 దాని బూడిద ఎతత్డానికి కుండలను, గరిటెలను, గినెన్లను,
ముళళ్ను, అగిన్పాతలను చెయాయ్లి. ఈఉపకారణాలనిన్టినీ ఇతత్డితో చెయాయ్లి.

4దానికి వలలాంటి ఇతత్డి జలెల్డ చెయాయ్లి. 5ఆ వలమీదదానినాలుగు మూలలానాలుగు ఇతత్డి రింగులు చేసి ఆ వల
బలిపీఠం మధయ్కి చేరేలా కిందిభాగంలో బలిపీఠం గటుట్ కింద దానిన్ ఉంచాలి. 6బలిపీఠం కోసంమోతకరలను చెయాయ్లి. ఆ
మోతకరలను తుమమ్చెకక్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాలి. 7 ఆ మోతకరలను ఆ రింగులోల్ చొపిప్ంచాలి. బలిపీఠం
మోయడానికి ఆమోతకరలుదాని రెండు పులాఉండాలి. 8పలకలతో గులల్గాదానిన్ చెయాయ్లి. కొండమీదనీకు చూపించిన
నమూనా పకారం దానిన్ చెయాయ్లి.

ఆవరణం తెరలు
నిరగ్ 38:9-20

9 నీవు మందిరానికి ఆవరణం ఏరాప్టు చెయాయ్లి. కుడి పున, అంటే ద ణ దికుక్న ఆవరణం నూరు మూరల పొడవు
ఉండాలి. పేనిన సనన్ నార తెరలు ఒక పుకు ఉండాలి. 10దాని ఇర సత్ంభాలు,వాటి ఇర దిమమ్లు ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభాల
కొకేక్లు,వాటిపెండెబదద్లు వెండివి. 11అలాగేపొడవులోఉతత్ర దికుక్న నూరు మూరలపొడవు గల తెరలు ఉండాలి. దాని
ఇర సత్ంభాలు,వాటిఇర దిమమ్లు ఇతత్డివి. ఆసత్ంభాలకొకేక్లు,వాటిపెండెబదద్లు వెండివి. 12పడమటిదికుక్నఆవరణం
వెడలుప్లో ఏ మూరల తెరలు ఉండాలి. వాటిసత్ంభాలు పది. వాటిదిమమ్లు పది. 13తూరుప్ పున,అంటేతూరుప్ దికుక్న
ఆవరణం వెడలుప్ ఏ మూరలు. 14 ఒక పు పదిహేను మూరల తెరలుండాలి. వాటి సత్ంభాలు మూడు, వాటి దిమమ్లు
మూడు. 15 రెండవ పు పదిహేను మూరల తెరలుండాలి. వాటి సత్ంభాలు మూడు, వాటి దిమమ్లు మూడు. 16 ఆవరణ
దావ్రానికి నీల ధూమ రక వరాణ్ ల తెరలు ఇర మూడు ఉండాలి. అవి పేనిన సనన్నారతో కళాకారుని పనిగా ఉండాలి.
వాటి సత్ంభాలు నాలుగు, వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 17 ఆవరణం చుటూట్ ఉనన్ సత్ంభాలనీన్ వెండి పెండెబదద్లు కలవి. వాటి
కొకేక్లు వెండివి. వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 18ఆవరణం పొడవు నూరు మూరలు. దాని వెడలుప్ ఏ మూరలు. దాని ఎతుత్
ఐదు మూరలు. అవి పేనిన సనన్నారతో చేశారు. వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 19మందిరంలో వాడే ఉపకరణాలనీన్ ఆవరణపు
మేకులనీన్ ఇతత్డి యుండాలి.

దీపాల కోసం నూనె
లేవీ 24:1-4

20 దీపం నితయ్ం వెలుగుతుండేలా పమిదలకు దంచి తీసిన సవ్చఛ్ న ఒలీవల నూనె తేవాలని ఇశాయేలీయులకు
ఆజాఞ్ పించు. 21సాకష్ పుమందసం ఎదుటఉనన్ తెర బయటపతయ్కష్ గుడారంలోఅహరోను,అతని కుమారులుసాయంకాలం
మొదలుఉదయందాకాయెహోవాసనిన్ధిలోదానిన్ సవరిసూత్ ఉండాలి. అదిఇశాయేలీయులకువారితరతరాలవరకూ నితయ్
శాసనం.”

28
యాజకుల దుసుత్ లు

1 “నాకుయాజకతవ్ం చేయడానికి నీసోదరుడు అహరోనును అతని కొడుకులు నాదాబును, అబీహ ను, ఎలియాజరును
ఈతామారును ఇశాయేలీయులోల్ నుండి నీ దగగ్రికి పిలిపించు. 2అతనికి గౌరవం, భవం కలిగేలా నీసోదరుడు అహరోనుకు
పతిషిఠ్త వసాలు కుటిట్ంచాలి. 3అహరోనునాకుయాజకసేవజరిగించేలానీవుఅతణిణ్ పతేయ్క పరచడం కోసంఅతనిదుసుత్ లు
కుటిట్ంచాలి. నేను జాఞ్ నాతమ్తో నింపిన నిపుణులు అందరికీ ఆజఞ్ జారీ చెయియ్.
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4వారు కుటట్వలసిన దుసుత్ లు ఇవి. వకష్ పతకం, ఏఫోదు, నిలువుటంగీ, రంగు దారాలతో కుటిట్న చొకాక్, తల పాగా,
నడికటుట్ . అతడు నాకు యాజకు యుండేలా వారు నీ సోదరుడు అహరోనుకు, అతని కుమారులకు పతిషిఠ్త దుసుత్ లు
కుటిట్ంచాలి. 5 కళాకారులు బంగారు, నీల, ధూమ, రక వరాణ్ లు గల నూలును సనన్నారను దీనికి ఉపయోగించాలి.

ఏఫోదు
6బంగారం నీల ధూమ రక వరాణ్ ల ఏఫోదును పేనిన సనన్ నారతో కళాకారుని పుణయ్ంతో చెయాయ్లి. 7 రెండు భుజాలకు

సరిపడేలా రెండు అంచులోల్ కూరిచ్న పటీట్లు దానికి ఉండాలి. 8 ఏఫోదు ధరించడానికి పనితనంతో చేసిన నడికటుట్
ఏకాండంగా ఉండి, బంగారంతో, నీల, ధూమ, రక వరాణ్ ల నూలుతో, పేనిన సనన్నారతో కుటాట్ లి. 9నీవు రెండు లేత పచచ్లను
తీసుకుని వాటి మీద ఇశాయేలీయుల పేరల్ను అంటే వారి పుటుట్ క కమం చొపుప్న 10 ఒక రతన్ం మీద ఆరు పేరుల్ , రెండవ
రతన్ంమీద తకిక్న ఆరు పేరల్ను చెకిక్ంచాలి. 11ముదమీదచెకిక్న పనిలాగాఆ రెండు రతాన్ల ఇశాయేలీయుల పేరుల్ చెకిక్
బంగారు కుదురులోల్ వాటిని పొదగాలి. 12 అపుప్డు ఇశాయేలీయులకు సామ్రక సూచక న ఆ రెండు రతాన్లను ఏఫోదు*
భుజాల నిలపాలి. ఆ విధంగా అహరోను తన రెండు భుజాల యెహోవాసనిన్ధిలోజాఞ్ పక సూచనగా ఆ పేరల్ను ధరిసాత్ డు.

నాయ్యనిరణ్య (వకష్) పతకం
13 బంగారు కుదురులను తయారు చెయాయ్లి. 14మేలిమి బంగారంతో రెండు అలిల్క గొలుసులను చెయాయ్లి. ఆ అలిల్క

పనికి అలిల్న గొలుసులను తగిలించాలి. 15 కళాకారుని పుణయ్ంతో నాయ్యనిరణ్య పతకానిన్ చెయాయ్లి. ఏఫోదు పని లాగా
దానిన్ చెయాయ్లి. బంగారంతో, నీల ధూమ రక వరాణ్ ల నూలుతో పేనిన సనన్నారతో దానిన్ చెయాయ్లి. 16నలుచదరంగా ఉనన్
ఆ పతకానిన్ మడత పెటాట్ లి. దానిపొడవుజానెడు, వెడలుప్ జానెడు ఉండాలి.

17దానిలోనాలుగు వరసలోల్ రతాన్లుండేలా రతాన్ల కుదురుల్ చెయాయ్లి. మొదటి వరసమాణికయ్ం, గోమేధికం,మరకతం.
18 రెండో వరస పదమ్రాగం, నీలం, వజం. 19మూడవది గారుతమ్తం, యషుమ్రాయి, ఇందనీలం. 20నాలుగవ వరస గరుడ
పచచ్, సులిమానిరాయి, సూరయ్కాంతం. వాటిని బంగారు కుదురులోల్ పొదగాలి.

21 ఆ రతాన్ల ఇశాయేలీయుల పేరల్ పకారం పనెన్ండు పేరుల్ ఉండాలి. ముద మీద చెకిక్నటుట్ వారిలో ఒకొక్కక్ పేరు
చొపుప్న పనెన్ండు గోతాల పేరుల్ ఉండాలి. 22ఆ పతకానిన్ అలిల్క పనిగా పేనిన గొలుసులతో మేలిమి బంగారంతో చెయాయ్లి.
23 పతకానికి రెండు బంగారు రింగులు చేసి 24 ఆ రెండు రింగులను పతకపు రెండు కొసలకు అలిల్న ఆ రెండు బంగారు
గొలుసులను తగిలించాలి. 25 అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు కుదురులకు తగిలించి ఏఫోదు ముందు పు
భుజాల కటాట్ లి.

26నీవు బంగారంతో రెండు రింగులు చేసి ఏఫోదు ముందు భాగంలో పతకం లోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని
తగిలించాలి. 27 నీవు రెండు బంగారు రింగులు చేసి ఏఫోదు నమూనా పకారం చేసిన నడికటుట్ దాని ముందు పు కింది
భాగంలో ఏఫోదు రెండు భుజాలకు వాటిని తగిలించాలి. 28అపుప్డు పతకం ఏఫోదు నమూనా పకారం చేసిన నడికటుట్ కు
గా ఉండేలా బిగించాలి. అది ఏఫోదునుండి విడిపోకుండా ఉండేలావారు దాని రింగులను నీలి దారంతో కటాట్ లి.
29 ఆ విధంగా అహరోను పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి వెళిళ్నపుప్డలాల్ అతడు తన రొముమ్ మీద నాయ్యనిరణ్య పతకంలోని

ఇశాయేలీయుల పేరల్ను నితయ్ంయెహోవాసనిన్ధిలోజాఞ్ పకారథ్ంగా ధరించాలి. 30నీవుఈనాయ్యనిరణ్య పతకంలో †ఊరీము
తుమీమ్ము అనే వాటిని ఉంచాలి. అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళిల్నపుప్డలాల్ అవి అతని రొముమ్ ఉంటాయి. అతడు
యెహోవాసనిన్ధిలో తన రొముమ్ ఇశాయేలీయుల నాయ్యనిరణ్యాలను నితయ్ం భరిసాత్ డు.

యాజకుల కోసం ఇతర దుసుత్ లు
31 ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలం నీలిరంగు దారంతోనే కుటాట్ లి. 32 దాని మధయ్ భాగంలో తల దూరచ్డానికి రంధం

ఉండాలి. అది చినిగి పోకుండా మెడ కవచం లాగా దాని రంధం చుటూట్ నేతపని గోటు ఉండాలి. 33దాని అంచుల చుటూట్
నీల ధూమ రక వరాణ్ ల దానిమమ్ కాయ ఆకారాలను, వాటి మధయ్లో బంగారు గంటలను నిలువు టంగీ చుటూట్ తగిలించాలి.
34ఒకొక్కక్ బంగారు గంట,దానిమమ్కాయఆనిలువుటంగీ కిందిఅంచున చుటూట్ రాఉండాలి. 35సేవచేసేటపుప్డు అహరోను
దాని ధరించాలి. అతడు యెహోవా సనిన్ధిలో పరిశుదధ్సథ్లం లోకి పవేశించేటపుప్డు అతడు చావకుండేలా వాటి చపుప్డు
వినబడుతూ ఉండాలి.

36 నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముద చెకిక్నటుట్ దాని ‘యెహోవాకు పరిశుదధ్ం’ అనే మాట చెకాక్లి. 37పాగా
ఉండేలా నీలి దారంతో దానిన్ కటాట్ లి. అది పాగా ముందు పు ఉండాలి. 38 ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచే పరిశుదధ్ న
అరప్ణలనిన్టిలో వాటిలో ఇమిడి ఉనన్ దోషాలను అహరోను భరించేలా అది అహరోను నుదిటి ఉండాలి. వారికియెహోవా
సనిన్ధిలో ఆమోదం ఉండేలా అది నితయ్ం అతని నుదుటి ఉండాలి.

39 సనన్ నారతో చొకాక్యిని బుటాట్ పనిగా చెయాయ్లి. సనన్ నారతో పాగాను నేయాలి. నడికటుట్ ను కూడా బుటాట్ పనిగా
చెయాయ్లి. 40 నీవు అహరోను కుమారులకు చొకాక్లు కుటిట్ంచాలి. వారికి నడికటుల్ తయారు చెయాయ్లి. వారి ఘనత,
భవాలు కలిగేలావారికీ టోపీలు చెయాయ్లి. 41నీవు నీసోదరుడు అహరోనుకు, అతని కుమారులకు వాటిని తొడిగించాలి.
వారు నాకుయాజకులయేయ్లావారికి అభిషేకం చేసి,వారిని పతిషిఠ్ ంచి పవితపరచాలి. 42వారి నగన్తను కపుప్కొనేందుకు

నీవు వారికి నారతో చేసిన లోదుసుత్ లు కుటిట్ంచాలి. 43వారు పతయ్కష్ గుడారంలోకి పవేశించేటపుప్డు గానీ పరిశుదధ్సథ్లం లో

* 28:12 28:12యాజకుడుతొడుకుక్నే వసం † 28:30 28:30 ఇవియాజకులు వచితాత్ నిన్ తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగించే రంగురాళల్ ,లేక రతాన్లు.
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సేవ చేయడానికి బలిపీఠం దగగ్రికి వచేచ్టపుప్డు గానీ వారు దోషు చావకుండేలా అహరోను, అతని కుమారులు వాటిని
ధరించాలి. ఇది అతనికి, అతని తరువాత అతని సంతానానికి ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే శాసనం.”

29
యాజకుల పతిషట్ , నియామకం
లేవీ 8:1-36

1 “నాకుయాజకులయేయ్లావాళళ్ను పతిషట్ చేయడానికి నువువ్ఈవిధంగాచెయియ్. 2ఒక కోడెదూడను,లోపం లేని రెండు
పొటేట్ళల్ను తీసుకో. పొంగకుండా కాలిచ్న రొటెట్ను,పొంగకుండా వండిన నూనెతో కలిసిన వంటకాలను, నూనెపూసిన పలచని
అపప్డాలు తీసుకో. 3వాటిని గోదుమపిండితో చెయాయ్లి. వాటిని ఒక గంపలో ఉంచి ఆ గంపను, ఆ కోడెదూడను, ఆ రెండు
పొటేట్ళల్ను తీసుకు రావాలి.

4 అహరోనును అతని కొడుకులను సనిన్ధి గుడారం గుమమ్ం దగగ్రికి తీసుకువచిచ్ వాళల్కు నీళల్తో సాన్నం చేయించాలి.
5అహరోనుకు దుసుత్ లు తొడిగిఏఫోదు నిలువుటంగీని,ఏఫోదు వకష్పతకానిన్ వేసి,అలిల్క పని గలనడికటుట్ ను అతనికి కటాట్ లి.
6 *అతని తలమీద పాగా పెటిట్ ఆ పాగా మీద పవిత కిరీటం నిలబెటాట్ లి. 7 తరువాత అభిషేక లం తీసుకుని అతని తల
మీదపోసి అతణిణ్ అభిషేకించాలి.

8తరువాత అతని కొడుకులను రపిప్ంచి వారికి అంగీలు తొడిగించాలి. 9అహరోనుకు, అతని కొడుకులకూ నడికటుల్ కటిట్
వారికి టోపీలు పెటాట్ లి. ఈ విధంగా అహరోనును, అతని కొడుకులను పతిషిట్ంచాలి. యాజకతవ్ నిరవ్హణ పదవి వారికి
చెందుతుంది. †ఇది ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే కటుట్ బాటు.

10నువువ్ సనిన్ధి గుడారం ఎదుటికి ఆ కోడెదూడను తెపిప్ంచాలి. అహరోను, అతని కొడుకులు ఆ కోడెదూడ తల తమ
చేతులు ఉంచాలి. 11 సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సనిన్ధానంలో ఆ కోడెదూడను వధించాలి. 12 వధించిన
ఆ కోడెదూడ రకంలో కొంచెం తీసుకుని నీ వేలుతో బలిపీఠం కొముమ్ల మీద పూయాలి. మిగిలిన రకమంతా బలిపీఠం కింద
పారబోయాలి.

13దాని పేగులకు, కాలేయానికి, రెండు మూతపిండాలకు పటిట్న కొవువ్ అంతటినీ తీసివేసి బలిపీఠం కాలిచ్వెయాయ్లి.
14ఆ దూడమాంసం, చరమ్ం, దాని పేడ అంతటినీ శిబిరం బయట కాలిచ్వెయాయ్లి. అదిపాప పరిహారం కోసం అరిప్ంచే బలి.
15నువువ్ఆ రెండుపొటేట్ళల్లో ఒకదానిన్ తీసుకోవాలి. అహరోను,అతనికొడుకులు ఆపొటేట్లు తలమీదతమచేతులుంచాలి.
16ఆపొటేట్లును వధించి దాని రకం తీసి బలిపీఠం చుటూట్ రకానిన్ చలాల్ లి.

17 తరువాత ఆ పొటేట్లును దాని అవయవాలను దేనికి అది విడదీసి దాని పేగులు, కాళ ళ్ కడిగి, దాని అవయవాలను,
తలనుమొతత్ంగా పేరాచ్లి. 18పోటేట్లులోని ఆభాగాలనిన్టినీ బలిపీఠం కాలిచ్వెయాయ్లి. అదియెహోవాకుహోమబలి. అది
యెహోవాకు పరిమళం కలిగించే ఇషట్ నహోమం.

19 తరువాత రెండవ పొటేట్లును తీసుకోవాలి. అహరోను, అతని కొడుకులు ఆ పొటేట్లు తల మీద తమ చేతులుంచిన
తరువాత 20ఆ పొటేట్లును వధించి దాని రకంలో కొంచెం తీసుకుని అహరోను కుడి చెవి అంచు మీద, అతని కొడుకుల కుడి
చెవుల అంచుల మీద, వాళళ్ కుడి చెయియ్, కుడి కాలు బొటన వేళళ్ చిలకరించి మిగిలిన రకం బలిపీఠం మీద చుటూట్
చిలకరించాలి.

21 బలిపీఠం ఉనన్ రకంలో కొంచెం, అభిషేక లంలో కొంచెం తీసుకుని అహరోను మీదా, అతని వసాల మీదా, అతని
కొడుకుల మీదా, వాళళ్ వసాల మీదా చిలకరించాలి. అపుప్డు అతడూ అతని వసాలూ, అతని కొడుకులూ వాళళ్ వసాలూ
పవితం అవుతాయి.

22ఆపొటేట్లు సేవకోసం పతిషిఠ్త నది గనకదానికొవువ్నూ,కొవివ్నతోకనూ,పేగుల ఉనన్ కొవువ్నూ,కాలేయం, రెండు
మూతపిండాల చుటూట్ ఉనన్ కొవువ్నూ, కుడి తొడను వేరు చెయాయ్లి. 23వాటితోపాటు యెహోవా ఎదుట ఉనన్ పొంగకుండా
కాలిచ్న గుండని రొటెట్ను, నూనెతోవండిన వంటకాలను, ఒక పలచనిఅపప్డానిన్ తీసుకోవాలి. 24అహరోను,అతని కొడుకుల
చేతులోల్ వాటిననిన్టినీ ఉంచాలి. కదలించే వేదయ్ంగాయెహోవాసనిన్ధిలోవాటిని కదిలించాలి.

25 తరువాత వాళళ్ చేతులోల్ నుంచి వాటిని తీసుకుని బలిపీఠం కాలిచ్వెయాయ్లి. అది యెహోవాకు హోమబలి. అది
యెహోవాకు పరిమళం కలిగించే ఇషట్ నహోమం.

26అహరోను సేవాపతిషట్ కోసం నియమించినఆపొటేట్లు బోరను తీసుకునియెహోవాసనిన్ధిలో కదిలించేఅరప్ణగాదానిన్
కదిలించాలి. ఆభాగం నీది అవుతుంది. 27పతిషిట్ంచిన ఆ పొటేట్లులో అంటే అహరోను, అతని కొడుకులకు చెందిన దానిలో
కదిలించే బోరను, పతిషిఠ్త న తొడను నాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. 28ఆ పతిషాట్ రప్ణ అహరోనుది, అతని కొడుకులది అవుతుంది.
అది ఇశాయేలు పజలు ఇచిచ్న కానుక. అది నితయ్మూ నిలిచి ఉండే కటుట్ బాటు. అది ఇశాయేలు పజలు అరిప్ంచే శాంతి
బలులోల్ నుండియెహోవాకు అరిప్ంచిన కానుక.

29అహరోను ధరించిన పతిషిఠ్త వసాలు అతని తరువాతఅతని కొడుకులకు చెందుతాయి. వాళళ్ అభిషేకం, పతిషట్ జరిగే
సమయంలో వారు ఆ వసాలను ధరించాలి. 30 అహరోను కొడుకులోల్ అతనికి బదులుగాయాజక వృతిత్ ఎవరు చేపడతాడో
అతడు పవిత సథ్లం లో సేవ చేయడానికి సనిన్ధి గుడారంలోకి వెళేళ్ సమయానికి ముందు ఏడు రోజులపాటు ఆ వసాలు
ధరించాలి.

* 29:6 29:6 28:36 చూడండి. † 29:9 29:9యాజకతవ్ం అనేది శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే ఆజఞ్.
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31నువువ్ పతిషట్ అయినపొటేట్లును తీసుకుని పవిత న చోటదానిమాంసం వండాలి. 32అహరోను, అతని కొడుకులు
సనిన్ధి గుడారం గుమమ్ం దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసానీన్, గంపలో ఉనన్ రొటెట్లనూ తినాలి. 33 వారిని పతిషఠ్ చేయడానికీ,
పవితపరచడానికీ వేటి దావ్రా ‡పాయశిచ్తత్ం జరిగిందో వాటిని వాళ ళ్ తినాలి. అవి పవిత నవి కాబటిట్ యాజకుడు
కానివాడు వాటిని తినకూడదు.

34 సేవ కోసం పతిషిఠ్ అయినమాంసంలో గానీ, రొటెట్లోల్ గానీ ఉదయం దాకా ఏ నా మిగిలిపోతే వాటిని కాలిచ్వెయాయ్లి.
అదిపతిషట్ అయినదిగనకదానిన్తినకూడదు. 35నేనునీకుఆజాఞ్ పించినవిషయాలనిన్టిపకారంనువువ్అహరోనుకు,అతని
కొడుకులకూ జరిగించాలి. ఏడు రోజులపాటు వాళళ్ను సేవా పతిషట్ కోసం సిదధ్పరచాలి.

36వారి పాపాలను కపిప్వేయడానికి పతిరోజూ ఒక కోడెదూడను పరిహార బలిగా అరిప్ంచాలి. బలిపీఠానికి పాయశిచ్తత్ం
చేయడానికి దానికి పాపపరిహార బలి అరిప్ంచి దానికి అభిషేకం చేసి తిరిగి పతిషిఠ్ ంచాలి. 37 ఏడు రోజులపాటు బలిపీఠం
కోసంపాయశిచ్తత్ం చేసూత్ దానిన్ పవితం చెయాయ్లి. ఆబలిపీఠం అతిపవితంగాఉంటుంది. బలిపీఠానికితగిలేదంతాపవితం
అవుతుంది.

అనుదిన అరప్ణలు
సంఖాయ్ 28:1-8

38బలిపీఠం మీద ఎపుప్డూ అరప్ణలు జరుగుతూ ఉండాలి. ఒక సంవతస్రం లోపు వయసునన్ రెండు గొరెపిలల్లను పతి
రోజూ అరిప్ంచాలి. 39ఉదయం ఒక గొరెపిలల్, సాయంతం ఒక గొరెపిలల్ అరిప్ంచాలి. 40ఉదయం అరిప్ంచే గొరెపిలల్తోబాటు
దంచి తీసిన నూనెతో కలిపిన ఒక కిలో పిండిని,పానారప్ణగా లీటరు దాకష్రసానీన్ అరిప్ంచాలి.

41 ఉదయం అరిప్ంచినటుట్ సాయంతం కూడా చెయాయ్లి. యెహోవాకు అరప్ణనూ, పానారప్ణనూ అరిప్ంచాలి. అది
యెహోవాకు హోమబలి. అది యెహోవాకు పరిమళంగా ఉండే ఇషట్ న హోమం. 42 ఇది యెహోవా సనిన్ధానంలో సనిన్ధి
గుడారం దావ్రం దగగ్ర మీరు తరతరాలకు అరిప్ంచవలసిన హోమబలి. నేను అకక్డకు వచిచ్ మిమమ్లిన్ కలుసుకుని మీతో
మాటాల్ డతాను. 43అకక్డ ఇశాయేలు పజలను కలుసుకుంటాను. ఆ సథ్లం నామహిమాపకాశం వలల్ పవితం అవుతుంది.

44 నేను సనిన్ధి గుడారానిన్, బలిపీఠానిన్ పవితం చేసాత్ ను. నాకు యాజకులుగా ఉండేందుకు అహరోనును, అతని
కొడుకులను పరిశుదధ్ పరుసాత్ ను. 45 నేను ఇశాయేలు పజల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడుగా ఉంటాను. 46వాళళ్ మధయ్
నివసించడానికితమను ఐగుపుదేశం నుండిబయటకు రపిప్ంచినదేవుణిణ్ నేనేఅనివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు. వాళళ్ దేవు న
యెహోవాను నేనే.”

30
పరిమళ ధూప వేదిక
నిరగ్ 37:25-28

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “ధూపం వేయడానికి తుమమ్కరతో మందసానిన్ తయారు చెయాయ్లి. 2దానిపొడవు
ఒకమూర, వెడలుప్ ఒకమూర, ఎతుత్ రెండుమూరలు ఉండాలి. అదిచదరంగాఉండాలి. దానికొముమ్లుదానితోఏకాండంగా
ఉండాలి. 3దాని లోపల, బయటా నాలుగు పకక్లా సవ్చఛ్ న బంగారం రేకు పొదిగించాలి. దాని అంచును బంగారంతో
అలంకరించాలి.

4దానికి బంగారంతో నాలుగు గుండని కొంకీలు తగిలించి, ఒక పు రెండు కమీమ్లు, ముందు భాగంలో రెండు గుండని
కమీమ్లు ఉండేలా దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాలి. 5 తుమమ్కరతో మందసానిన్ మోసే కరలు సిదధ్ం చేసి వాటికి
బంగారం రేకులు పొదిగించాలి. 6 వేదికను శాసనాల పెటెట్కు ముందు ఉనన్ తెర బయట, శాసనాల పాయశిచ్తత్ సాథ్ నం
ఎదురుగా ఉంచాలి. అకక్డ నేను నినున్ కలుసుకుంటాను.

7అహరోను ఆ వేదిక పరిమళ దవాయ్ల ధూపం వెయాయ్లి. అతడు పతిరోజూఉదయం దీపాలను సరేద్ సమయంలోదాని
మీద ధూపం వెయాయ్లి. 8అలాగేసాయంతాలు అహరోను దీపాలు వెలిగించే సమయంలో కూడా వేదిక ధూపం వెయాయ్లి.
యెహోవాసనిన్ధిలోమీతరతరాలకూ నితయ్ంగా ఆ ధూపం ఉండాలి.

9 దాని మీద నిషిదధ్ న వేరే ధూపాలు వెయయ్కూడదు. హోమానిన్ గానీ, వేదయ్ దవాయ్లను గానీ అరిప్ంచకూడదు.
పానారప్ణలు అరిప్ంచ కూడదు.

10అహరోను ఆ వేదిక కొముమ్ల మీద సంవతస్రానికి ఒకసారి పాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. పాప పరిహారారథ్బలి రకంతో దాని
కొముమ్ల కోసంపాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. మీతరతరాలకూ సంవతస్రానికి ఒకసారిఅతడు వేదిక కోసంపాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి.
అదియెహోవాకు అతి పవిత నదిగా ఉంటుంది.”

11 యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, 12 “నువువ్ ఇశాయేలు పజల సంఖయ్ లెకక్బెటాట్ లి. వాళళ్ను లెకిక్ంచే
సమయానికితమ ఎలాంటి కీడురాకుండాపతిఒకక్రూతమపాణంకోసంవిడుదలపరిహారధనంయెహోవాకుచెలిల్ంచాలి.

13జాబితాలో నమోదు అయిన పతివాడూ *అర తులం వెండి చెలిల్ంచాలి. పవిత సథ్లం లెకక్ చొపుప్న పూరి బరువు
ఇవావ్లి. యెహోవాకు అరప్ణగాదానిన్ చెలిల్ంచాలి.

14ఇర సంవతస్రాలు,అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ ఉనన్వాళళ్ంతాజన సంఖయ్లోనమోదు కావాలి. జన సంఖయ్లోచేరేచ్
పతి ఒకక్రూయెహోవాకు అరప్ణ చెలిల్ంచాలి.

‡ 29:33 29:33పాప కష్మాపణ. * 30:13 30:13 గేరా అనేది అనిన్టికనాన్ చినన్ కొలత. ఇది దాదాపుఅర గాము.
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15 విడుదల పరిహార ధనంగా యెహోవాకు మీరు చెలిల్ంచే అరప్ణ ధనవంతు నా, పేదవా నా సమానంగా ఉండాలి.
ఇదద్రూ అర తులం చొపుప్న చెలిల్ంచాలి.

16 ఇశాయేలు పజలు విడుదల పరిహార ధనంగా చెలిల్ంచిన వెండిని సనిన్ధి గుడారం సేవ కోసం ఉపయోగించాలి. అది
పాయశిచ్తత్ పరిహారంగా పజల పకష్ంగాయెహోవాసనిన్ధానంలో ఇశాయేలు పజలకు జాఞ్ పకారధ్ంగా ఉంటుంది.”

ఇతత్డి గంగాళం
17యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “నువువ్ ఇతత్డితో ఒక గంగాళం సిదధ్ం చేసి ఇతత్డి పీట ఉంచాలి. 18సనిన్ధి

గుడారానికి, బలిపీఠానికిమధయ్లో ఆ గంగాళం ఉంచిదానిన్ నీళల్తో నింపాలి. 19ఆ నీళల్తో అహరోను,అతని కొడుకులు తమ
కాళ ళ్, చేతులు కడుకోక్వాలి.

20వాళ ళ్ సనిన్ధి గుడారం లోపలికి వెళేళ్ సమయంలో చనిపోకుండా ఉండేలా నీళళ్తో తమను శుభం చేసుకోవాలి. సేవ
చేయడానికి బలిపీఠం సమీపించి యెహోవాకు హోమం అరిప్ంచే ముందు వారు నీళళ్తో శుభం చేసుకోవాలి. అలా చెయయ్ని
పకష్ంలో చనిపోతారు.

21వాళ ళ్ చనిపోకుండాఉండేలాతమకాళ ళ్, చేతులు కడుకోక్వాలి. ఇదివారికి,అంటేఅహరోనుకి,అతని సంతానానికి,
తరతరాలకు నిలిచి ఉండే చటట్ం.”

అభిషేక లం, ధూపదవయ్ం
22 యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, 23 “నువువ్ సుగంధ దవాయ్లోల్ ముఖయ్ న వాటిని తీసుకుని అభిషేకం

చెయాయ్లి. పవిత సథ్లానికి సంబంధించిన కొలతల పకారం సవ్చఛ్ న గోపరసం †500 షెకెల్, సుగంధం గల దాలిచ్న చెకక్
సగం అంటే 250 షెకెల్, 24నిమమ్గడిడ్ నూనె 250 షెకెల్, లవంగిపటట్ 500 షెకెల్, మూడు పాళ ళ్ ఒలీవ నూనె తీసుకోవాలి.
25పరిమళదవాయ్లుమిళితం చేసే నిపుణు న పనివాడిచేతపరిమళదవయ్ం సిదధ్పరచాలి. అదియెహోవాకు పతిషిఠ్ అభిషేక
లం అవుతుంది.
26 ఆ లంతో నువువ్ సనిన్ధి గుడారానిన్ అభిషేకించాలి. దానితోపాటు సాకష్ పు గుడారానిన్, 27 సనిన్ధి బలల్ను, దాని

సామగిని, దీపసత్ంభానిన్, దాని సామగిని, 28హోమ బలిపీఠానిన్, దాని సామగిని, గంగాళానిన్, దాని పీటను అభిషేకించాలి.
29అవనీన్ అతి పవిత నవిగా ఉండేలావాటిని పవితపరచాలి. వాటికి తగిలే పతి వసుత్ వూ పవితం అవుతుంది.

30అహరోను, అతని కొడుకులు నాకుయాజకు నాకు సేవ చేసేలావాళళ్ను అభిషేకించి పతిషిఠ్ ంచాలి.
31 నీవు ఇశాయేలు పజలతో, ‘ఇది మీ తరతరాలకు నాకు పవిత అభిషేక లంగా ఉండాలి. 32దానిన్యాజకులు కాని

వాళళ్ మీద పోయకూడదు. దాని పాళళ్ పకారం అలాంటి వేరే దానిన్ చెయయ్కూడదు. అది పవిత నది. దానిన్ మీరు
పవితంగా ఎంచాలి. 33దాని వంటి దానిన్ కలిపే వాణిణ్ గానీ, యాజకుడు కాని వారి దానిన్ చలేల్ వాణిణ్ గానీ తన పజలోల్
లేకుండా చెయాయ్లి’ అని చెపుప్.”

34యెహోవామోషేతోఇంకా ఇలాచెపాప్డు “నువువ్ జటామాంసి,గోపిచందనం, గంధం,సాంబాణిసమపాళళ్లోతీసుకుని
వాటితో పరిమళ దవాయ్లను, ధూపదవయ్ం సిదధ్పరచాలి. 35 పరిమళ దవాయ్ల నిపుణు న పనివాడు దానిన్ కలపాలి. దానికి
ఉపుప్ కలపాలి. ఆ ధూపమిబాధం సవ్చఛ్ నదిగా, పవితంగా ఉంటుంది.

36దానిలోకొంచెంపొడితీసి నేను నినున్ కలుసుకొనే సనిన్ధి గుడారంలోశాసనాలమందసం ఎదుట ఉంచాలి. మీరుదానిన్
పరిశుదధ్ నదిగాభావించాలి.

37 నీవు చేయవలసిన ఆ ధూప దవాయ్ల వంటి ధూపాలను మీ కోసం కలుపుకోకూడదు. అది కేవలం యెహోవాకు
పతేయ్క నది అనిభావించాలి. 38దానివాసన చూదాద్ మని అలాంటిదానిన్ తయారు చేసేవాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి.”

31
బెసలేలు, అహోలియాబు
నిరగ్ 35:30

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు, 2 “యూదా గోతానికి చెందిన బెసలేలును నేను నియమించుకునాన్ను. అతడు ఊరీ
కొడుకు, హ రు మనుమడు. 3అతనికి నేను అనిన్ రకాల పనులు చెయయ్డానికి తెలివితేటలు, సమసత్ జాఞ్ నం, నేరప్రితనం
పసాదించాను. అతణిణ్ నా ఆతమ్తో నింపాను. 4అతడు బంగారంతో, వెండితో, ఇతత్డితో వివిధ రకాల ఆకృతులు పుణయ్ంగా
తయారు చేయగల నేరప్రి. రతాన్లు సానబెటిట్ పొదగడంలో, చెకక్ను కోసి నునుపు చేయడంలో నిపుణుడు. 5 నేను
పసాదించిన సమసత్ జాఞ్ నం, వివేకాలతో అతడు పనులు జరిగిసాత్ డు.

6 దాను గోతానికి చెందిన అహీసామాకు కొడుకు అహోలీయాబు అతనికి సహాయంగా ఉంటాడు. నేను నీకు
ఆజాఞ్ పించినవనీన్ తయారు చేయగల నిపుణులందరిహృదయాలోల్ నాజాఞ్ నం ఉంచుతాను. 7నేను నీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం
వాళ ళ్ సనిన్ధి గుడారం, సాకష్ పు మందసం, దాని మీద ఉనన్ కరుణాపీఠానిన్, గుడారపు సామగిని తయారు చెయాయ్లి.
8 సనిన్ధి బలల్, దాని సామగి, నిరమ్ల న దీపవృకష్ం, దాని సామగి తయారు చెయాయ్లి. 9 ధూపవేదిక, దహన బలిపీఠం,
దాని సామగి, గంగాళం, దాని పీట, 10 యాజక ధరమ్ం నెరవేరేచ్ అహరోనుకు, అతని కొడుకులకు పతిషిట్ంచిన దుసుత్ లు
సిదధ్ం చెయాయ్లి. 11 పరిశుదధ్ సథ్లం కోసం అభిషేక లానిన్, సుగంధ ధూప దవాయ్లను సిదధ్ం చెయాయ్లి. ఇవనీన్ నేను నీకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ జరగాలి.”

† 30:23 30:23 సుమారు 6 కిలోలు.
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విశాంతి దినం గురించిన ఆజఞ్లు
12యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్. మీరు నేను నియమించిన విశాంతి

దినానిన్ కచిచ్తంగా ఆచరించాలి. 13మిమమ్లిన్ పవితంగా చేసే యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలుసుకునేలా విశాంతి దినం
నాకు,మీకు,మీతరతరాలకు ఒక చిహన్ంగా ఉంటుంది. 14అందువలల్ మీరు విశాంతి దినానిన్ కచిచ్తంగా ఆచరించాలి. అది
మీకు పవిత నది. ఆ దినానిన్ అపవితం చేసే వాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి.

15 ఆరు రోజులు పని చేసిన తరువాత యెహోవాకు పతిషిఠ్త న ఏడవ రోజును విశాంతి దినంగా పాటించాలి. విశాంతి
దినాన పని చేసే పతివాడికీ తపప్కుండామరణశికష్ విధించాలి. 16ఇశాయేలు పజలు తమ తరతరాలు విశాంతి దిన ఆచారం
పాటించి ఆ దినానిన్ ఆచరించాలి. ఇది శాశవ్త కాలం నిలిచి ఉండే నియమం. 17నాకు, ఇశాయేలు పజలకు మధయ్ అది
శాశవ్తంగాఒక గురుగాఉంటుంది. ఎందుకంటే,యెహోవాఆరు రోజులు భూమిఆకాశాలను సృషిట్ చేసి ఏడవ దినానవిశాంతి
తీసుకునాన్డు.”

18 ఆయన సీనాయి కొండ మీదమోషేతోమాటాల్ డడం ముగించిన తరువాత ఆయన తన వేలితో రాసిన శాసనాలు ఉనన్
రెండు పలకలనుమోషేకు అందించాడు.

32
బంగారం దూడ
దివ్తీ 9:6-29

1మోషే కొండ దిగి రావడం ఆలసయ్ం కావడం చూసిన పజలు అహరోను దగగ్రికి వచాచ్రు. “లే, మాముందుండి మమమ్లిన్
నడిపించడానికిమా కోసం ఒక దేవుణిణ్ సిదధ్ం చెయియ్. ఐగుపు నుండి మమమ్లిన్ బయటకు తీసుకు వచిచ్న మోషే అనే వాడు
ఏమయాయ్డోమాకు తెలియడం లేదు” అనాన్రు.

2అపుప్డు అహరోను “మీభారయ్ల, కొడుకుల, కూతుళళ్ చెవులకు ఉనన్ బంగారు పోగులు తీసినా దగగ్రికి తీసుకు రండి”
అనిచెపాప్డు. 3పజలంతాతమచెవులకునన్ బంగారుపోగులు తీసిఅహరోను దగగ్రికి తెచాచ్రు. 4అతడువాటినితీసుకుని
దూడ రూపంఅచుచ్తోపోతపోసిబంగారం దూడను తయారు చేయించాడు. అపుప్డు పజలు “ఓ ఇశాయేలూ, ఐగుపుదేశం
నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే” అని కేకలు వేశారు.

5 అహరోను దానిన్ చూసి దాని ఎదుట ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాడు. తరువాత అహరోను “రేపు యెహోవాకు పండగ
జరుగుతుంది” అని చాటింపు వేయించాడు. 6 తరువాతి రోజు పజలు ఉదయానేన్ లేచి హోమబలులు, శాంతిబలులు
సమరిప్ంచారు. తరువాత పజలు తినడానికి,తాగడానికి కూరుచ్నాన్రు. నాటయ్ం చేయడంమొదలు పెటాట్ రు.

7అపుప్డు యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “కొండ దిగి వెళ ళ్. ఐగుపు దేశం నుండి నువువ్ తీసుకు వచిచ్న నీ పజలు
చెడిపోయారు. 8వాళ ళ్ పాటించాలని నేను నియమించిన ఉపదేశాల నుండి అపుప్డే తపిప్పోయారు. వాళళ్ కోసం పోత
పోసిన దూడ విగహం తయారు చేసుకుని దానికి సాగిలపడి బలులు అరిప్ంచి ‘ఓ ఇశాయేలూ, ఐగుపు దేశం నుండి నినున్
రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే’ అని చెపుప్కుంటునాన్రు.”

9యెహోవా ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “నేను ఈ పజలను గమనిసుత్ నాన్ను. వాళ ళ్ *కఠిన హృదయులయాయ్రు. 10 నువువ్
చూసూత్ ఉండు, నా కోపం వారి మీద రగులుకునేలా చేసాత్ ను. వాళళ్ను దహించివేసి నినున్ గొపప్ జనంగా చేసాత్ ను.”
11అందుకుమోషేతన దేవు నయెహోవాను బతిమిలాడాడు. “యెహోవా, నీ పజలమీద నీ కోపం ఎందుకు రగులుకోవాలి?
నీబలిషట్ నచెయియ్చాపిఐగుపుదేశంనుండివీళళ్నుబయటకు రపిప్ంచావుకదా. 12ఐగుపీత్యులు ‘వాళళ్దేవుడువాళళ్కు
కీడు కలిగించి భూమి లేకుండా నశింపజేసి కొండలోల్ చనిపోయేలా చేయడానికి వాళళ్ను తీసుకు వెళాళ్డు’ అని ఎందుకు
చెపుప్కోవాలి? నీ కోపాగిన్ నుండి మళల్ కుని వాళల్కు కీడు చెయయ్కు. 13 నీ సేవకు న అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులను
జాఞ్ పకం చేసుకో. ఆకాశంలో ఉండే నకష్తాలవలే మీ సంతానానిన్ అభివృదిధ్ పరచి నేను చెపిప్న ఈ భూమి అంతటినీ మీ
సంతానానికి ఇసాత్ ననీ, వాళ ళ్ శాశవ్తంగా దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారనీ, దానికి నువేవ్ సాకష్ ం అనీ వాళళ్తో ఒపప్ందం
చేశావు” అనాన్డు.

14అపుప్డు యెహోవా పరితపించి తన పజలకు చేసాత్ నని చెపిప్న కీడు చెయయ్లేదు. 15 దేవుడు తన సవ్హసాత్ లతో రాసి
ఇచిచ్న రెండు పలకలు మోషే చేతిలో ఉనాన్యి. ఆ పలకల రెండు పులా దేవుడు నియమించిన ఆజఞ్లు రాసి ఉనాన్యి.
16ఆ పలకలు దేవుడు తయారు చేశాడు. ఆ పలకలు పటుట్ కునిమోషే కొండ దిగి వచాచ్డు.

17 శిబిరంలో పజలు వేసుత్ నన్ కేకల శబద్ం యెహోషువకు వినబడింది. “మన శిబిరంలో యుదధ్ ధవ్ని వినబడుతోంది”
అనాన్డు. 18 మోషే “అది జయ ధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత వాయిదాయ్ల శబద్ం నాకు వినబడుతోంది”
అనాన్డు. 19అతడు శిబిరం చేరుకునన్పుప్డు పజలు చేసుకునన్ ఆ దూడ,నాటయ్ం చేసుత్ నన్ పజలు కనిపించారు. మోషేకోపం
రగులుకుంది. అతడు తన చేతులోల్ ఉనన్ పలకలను కొండ కిందిభాగానికి విసిరేసివాటిని పగలగొటాట్ డు. 20పజలు తయారు
చేసుకునన్ ఆ దూడను తీసుకుని అగిన్తో కాలిచ్ పొడి చేశాడు. ఆపొడిని నీళల్లో కలిపి ఇశాయేలు పజల చేతతాగించాడు.

21 అపుప్డు మోషే “ఈ పజల మీదికి ఈ గొపప్ అపరాధం వచేచ్లా చేయడానికి వీళ ళ్ నినున్ ఎలా పేరేపించారు?” అని
అహరోనును అడిగాడు. 22అహరోను “నా పభూ, నీ కోపం రగులుకోనియయ్కు. ఈ పజలు దురామ్రుగ్ లు అనే విషయం నీకు
తెలుసు. 23వాళ ళ్ ‘మాముందుండి మమమ్లిన్ నడిపించడానికి ఒక దేవుణిణ్ సిదధ్ం చెయియ్. ఐగుపు దేశం నుండి మమమ్లిన్

* 32:9 32:9 తలబిరుసు,మొండి,మెడవంచనిమనుషులు
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తీసుకు వచిచ్న మోషే ఏమయాయ్డో మాకు తెలియడం లేదు’ అనాన్రు. 24 అపుప్డు నేను ఎవరి దగగ్ర బంగారం ఉనన్దో
వాళళ్ంతాదానిన్ఊడదీసితీసుకు రండిఅనిచెపాప్ను. వాళ ళ్తెచిచ్నదానిన్అగిన్లోవేసేత్ ఈదూడఅయియ్ంది”అనిచెపాప్డు.

25 పజలు తమ శతువుల ఎదుట నవువ్లపాలు కావడానికి అహరోను కారకుడయాయ్డు. పజలు విచచ్లవిడితనంగా
తిరగడం మోషే గమనించాడు. 26 అపుప్డు మోషే శిబిరం దావ్రం దగగ్ర నిలబడి “యెహోవా పకష్ంగా ఉనన్వాళళ్ంతా నా
దగగ్రికి రండి” అనాన్డు. లేవీయులంతా అతని దగగ్రికి వచాచ్రు.

27అతడు వాళళ్ను చూసి “మీలో పతి ఒకక్రూ మీ కతుత్ లు నడుముకు కటుట్ కోండి, శిబిరంలో గుమమ్ం నుండి గుమామ్నికి
వెళత్ పతి ఒకక్రూ తమసోదరుణిణ్ , తమ సేన్హితుణిణ్ , తమపొరుగువాణిణ్ సంహరించండి” అనాన్డు. 28లేవీయులుమోషే
మాట పకారం చేసారు. ఆ రోజున పజలోల్ సుమారు మూడు వేలమంది హతమయాయ్రు.

29మోషేలేవీయులతో “మిమమ్లిన్మీరుయెహోవాకుపతిషట్ చేసుకోండి. మీలోపతిఒకక్రూమీకొడుకులనూ,సోదరులనూ
చంపి యెహోవా ఆశీరావ్దాలు పొందారు” అనాన్డు. 30మరుసటి రోజుమోషే పజలతో “మీరు గొపప్ పాపం చేశారు. నేను
యెహోవాదగగ్రికి కొండ ఎకిక్ వెళాత్ ను. ఒకవేళమీరు చేసినపాపం కోసం ఏ నాపాయశిచ్తత్ం చేయగలనేమో” అనాన్డు.

31మోషేయెహోవా కొండకు మళీళ్ వెళాళ్డు. “అయోయ్, ఈ పజలు ఎంతో పాపం చేశారు. వాళ ళ్ తమ కోసం బంగారు
దేవుణిణ్ చేసుకునాన్రు. 32అయోయ్, వాళ ళ్ చేసిన పాపానిన్ పరిహరించు, లేని పకష్ంలో నువువ్ రాసిన నీ గంథంలో నుండి నా
పేరు తొలగించు” అని బతిమాలుకునాన్డు.

33 అందుకు యెహోవా “నాకు విరోధంగా ఎవరు పాపం చేసాత్ రో వాళళ్ పేరుల్ మాతమే నా గంథంలో నుండి తొలగిసాత్ ను.
34 నువువ్ వెళిల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పజలను నడిపించు. నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను. నేను శి ంచే
రోజున వాళళ్ పాపం విషయంలో వాళళ్కు శికష్ రపిప్సాత్ ను” అని మోషేతో చెపాప్డు. 35 పజలు అహరోను చేత చేయించిన
దూడను బటిట్ యెహోవావాళళ్ను బాధలకు గురి చేశాడు.

33
సీనాయిపరవ్తం వదిలి వెళళ్మని ఆజఞ్.

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నీవూ ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు తీసుకు వచిచ్న పజలూ బయలుదేరి,
నేను అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల సంతానానికి ఇసాత్ నని చెపిప్న *పాలు తేనెలు పవహించే దేశానికి వెళళ్ండి. 2 నేను
నీకు ముందుగా దూతను పంపుతాను. ఆ దూత కనానీయులను, అమోరీయులను, హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను,
హివీవ్యులను, యెబూసీయులను అకక్డినుండి వెళళ్గొడతాడు. 3మీరు నాకు †అవిధేయులయాయ్రు కనుక నేను మీతో
కలసి రాను. ఒకవేళమారగ్మధయ్ంలోమిమమ్లిన్ చంపేసాత్ నేమో.”

4ఆ దురావ్ర విని పజలు దుఃఖించారు. ధరించిన ఆభరణాలనీన్ పకక్నబెటాట్ రు.
5అపుప్డు యెహోవామోషేతో “నీవు ఇశాయేలు పజలతో ‘మీరు అవిధేయు న పజలు. ఒకక్ కష్ణం నేను మీ మధయ్కు

వచిచ్నా మిమమ్లిన్ హతం చేసాత్ ను. మీరు ధరించుకొనన్ ఆభరణాలనీన్ తీసివెయయ్ండి. అపుప్డు మిమమ్లిన్ ఏం చెయాయ్లో
చూసాత్ ను’ అని చెపుప్” అనాన్డు.

6 ఇశాయేలు పజలు హోరేబు కొండ దగగ్ర తమ నగలు తీసివేశారు. 7అపుప్డు మోషే శిబిరం బయటకు వెళిల్ అకక్డ ఒక
గుడారం వేశాడు. దానికి ‡సనిన్ధి గుడారం అని పేరు పెటాట్ డు. యెహోవాను కనుగొనాలనుకునన్ పతివాడూ శిబిరం బయట
ఉనన్ సనిన్ధి గుడారానికి వచాచ్డు.

8మోషే ఆ గుడారానికి వెళత్ ఉనన్పుప్డలాల్ తమ గుడారాలోల్ ఉనన్ పజలు లేచి నిలబడి అతడు గుడారం లోకి వెళేళ్దాకా
అతని పు నిదానంగా చూసూత్ ఉండేవాళ ళ్. 9మోషే ఆ గుడారంలోకి వెళిళ్నపుప్డు సత్ంభం లాంటి మేఘం దిగి వచిచ్ ఆ
గుడారం దావ్రం దగగ్ర నిలిచేది. అపుప్డుయెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ ఉండేవాడు.

10 ఆ మేఘసత్ంభం ఆ గుడారం దావ్రాన నిలవడం చూసిన పజలందరూ తమ తమ గుడారాల దావ్రాలోల్ లేచి నిలబడి
నమసాక్రం చేసేవారు. 11ఒక వయ్కి తన సేన్హితునితోమాటాల్ డుతునన్టుట్ యెహోవామోషేతోముఖాముఖీగామాటాల్ డేవాడు.
తరువాత అతడు శిబిరంలోకి తిరిగి వచేచ్వాడు. అయితే మోషే సేవకుడు, నూను కొడుకు అయిన యెహోషువ అనే
యువకుడు గుడారం నుండి బయటకు వచేచ్వాడు కాదు.

మోషేపారథ్న
12మోషేయెహోవాతో ఇలా చెపాప్డు. “ఈ పజలను వెంటబెటుట్ కుని వెళళ్మని నాకు చెబుతునాన్వు గానీ నాతో ఎవరిని

పంపుతునాన్వోఅదినాకు చెపప్లేదు. అదీగాక ‘నినున్ నీ పేరుతోఎరుగుదును. నినున్ నేను కరుణించాను’అనినాతోచెపాప్వు
కదా. 13అందువలల్ నా నీదయఉంటేనీవిధానాలునేను గహించగలిగేలాదయచేసినీమారాగ్ లునాకు చూపించు. అపుప్డు
నేను నీ గురించి తెలుసుకుంటాను. అయాయ్, చూడు,ఈ జనమంతా నీ పజలే గదా.”

14అందుకు ఆయన “నాసనిన్ధి నీకు తోడుగా వసుత్ ంది. నేను నీకు నెమమ్ది కలుగజేసాత్ ను”అనాన్డు. 15మోషే “నీ సనిన్ధి
మాతోరాని పకష్ంలో ఇకక్డ నుండిమమమ్లిన్ తీసుకు వెళళ్కు. 16నాపటల్, నీ పజల పటల్ నువువ్ దయచూపిసుత్ నాన్వనిమాకు
దేని వలల్ తెలుసుత్ ంది? నువువ్మాతో కలసిరావడం వలల్నే కదా. ఆవిధంగామేము,అంటే నేను, నీ పజలు భూమిమీదఉనన్
పజలోల్ నుండి పతేయ్కంగా గురింపుపొందుతాం” అని ఆయనతో అనాన్డు.

* 33:1 33:1సారవంత న † 33:3 33:3 కఠిన హృదయులు ‡ 33:7 33:7 పతయ్కష్ గుడారం.
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17అపుప్డుయెహోవా “నీవు చెపిప్నటుట్ చేసాత్ ను. నీమీదనాకు దయ కలిగింది. నీ పేరును బటిట్ నినున్ తెలుసుకునాన్ను”
అనిమోషేతోచెపాప్డు. 18మోషే “దయచేసినీమహిమనునాకు చూపించు”అనాన్డు. 19ఆయన “§నామంచితనమంతా
నీఎదుటనుండిదాటిపోయేలాచేసాత్ ను. యెహోవాఅనేనాపేరును నీఎదుటపకటిసాత్ ను. నాకుఎవరిమీదకరుణచూపాలని
ఉందోవాళళ్ను కరుణిసాత్ ను, ఎవరిమీదజాలిపడాలోవారిపటల్ జాలి చూపిసాత్ ను” అనాన్డు.

20ఆయన ఇంకా “నువువ్ నా ముఖానిన్ చూడలేవు. ననున్ చూసిన ఏ మనిషీ బతకడు” అనాన్డు. 21యెహోవా “ఇదిగో
నాకు దగగ్రలో ఒక చోటు ఉంది. నువువ్ ఆ బండ మీద నిలబడు. 22నా మహిమ నినున్ దాటి వెళేళ్ సమయంలో ఆ బండ
సందులో నినున్ దాచిఉంచి, నినున్ దాటి వెళేళ్ వరకూనాచేతోత్ నినున్ కపుప్తాను. 23నేను నా చెయియ్ తీసివేసిన తరువాతనా
వీపునుమాతం నువువ్ చూడగలవుగానీనాముఖ దరశ్నం నీకు కలగదు” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

34
మోషేకొతత్ రాతి పలకలు తయారు చేశాడు.
దివ్తీ 10:1-5

1యెహోవామోషేతో “మొదటి పలకలాల్ ంటి రాతి పలకలు మరో రెండు చెకుక్. నువువ్ పగలగొటిట్న మొదటి పలకల మీద
ఉనన్ మాటలు నేను ఆ పలకల మీద రాసాత్ ను. 2 తెలల్వారేటపప్టికి నువువ్ సిదధ్పడి సీనాయి కొండ ఎకిక్ దాని శిఖరం మీద
నా సనిన్ధిలో నిలిచి ఉండాలి. 3 ఏ మనిషీ నీతోబాటు ఈ కొండ దగగ్రికి రాకూడదు, ఏ మనిషీ ఈ కొండ మీద ఎకక్డా
కనబడకూడదు. ఈ కొండ పరిసరాలోల్ గొరెలు గానీ, ఎదుద్ లుగానీమేతమేయకూడదు” అని చెపాప్డు.

4కాబటిట్ మోషేమొదటిపలకలాల్ ంటి రెండురాతిపలకలు చెకాక్డు. తనకుయెహోవాఆజాఞ్ పించినటుట్ ఉదయానేన్తొందరగా
లేచి ఆ రెండు రాతి పలకలను చేత పటుట్ కుని సీనాయి కొండ ఎకాక్డు. 5యెహోవామేఘం నుండి దిగి అకక్డ మోషే దగగ్ర
నిలిచియెహోవాతనను వెలల్డి చేసుకునాన్డు.

6యెహోవా అతని ఎదురుగా అతణిణ్ దాటి వెళత్ “యెహోవా కనికరం, దయ, దీరఘ్శాంతం, అమిత న కృప, సతయ్ం
గల దేవుడు. 7 ఆయన వేలాది మందికి తన కృప చూపిసాత్ డు. అతికమాలు, అపరాధాలు, పాపాలు కష్మిసాత్ డు. అయితే
దోషులను ఏమాతం శి ంచకుండా ఉండడు. తండుల దోష ఫలితం మూడు నాలుగు తరాలదాకా వారి సంతానం మీదికి
రపిప్ంచేవాడు” అని పకటించాడు.

8మోషే వెంటనే నేలకు తల వంచి సాషాట్ ంగపడి నమసక్రించాడు. 9 “పభూ, నా మీద నీకు దయ ఉంటే నా మనవి
ఆలకించు. దయచేసి నా పభువుమామధయ్మాతో ఉండిమాతో కలసి పయాణించాలి. ఈ పజలు *మాటకు లోబడేవాళ ళ్
కారు. మాఅపరాధాలను,పాపాలను కష్మించు. మమమ్లిన్ నీ సొతుత్ గా సీవ్కరించు” అనాన్డు.

నిబంధన వినూతన్ం
నిరగ్ 23:14-15; దివ్తీ 7:1-5; 16:1-17

10అందుకు ఆయన “ఇదిగో, నేను ఒక ఒడంబడిక చేసుత్ నాన్ను. ఇంతవరకూ భూమి ఎకక్ నా, ఏ పజలోల్ నా ఇంత
వరకూ చేయని అదుభ్త కారాయ్లు నీ పజలందరి ఎదుట చేసాత్ ను. నువువ్ నాయకతవ్ం వహించి నడిపిసుత్ నన్ ఆ పజలంతా
యెహోవా చేసే పనులు చూసాత్ రు. నేను నీ పటల్ చేయబోయే కారాయ్లు భయం కలిగిసాత్ యి. 11 ఇపుప్డు నేను నీకు
ఆజాఞ్ పించినవనీన్ పాటించు. నేను మీ ఎదుట నుండి అమోరీయులను, కనానీయులను, హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను,
హివీవ్యులను,యెబూసీయులను వెళళ్గొడతాను.

12 మీరు వెళల్బోయే ఆ పరదేశపు నివాసులతో ఎలాంటి ఒపప్ందాలు చేసుకోకుండా జాగతత్ వహించాలి. అలా గనక
చేసుకుంటే అవిమీకు ఉరిగామారవచుచ్. 13అందువలల్ మీరు వాళళ్ బలిపీఠాలను విరగగొటాట్ లి,వాళళ్ దేవుళళ్ పతిమలను
పగలగొటాట్ లి, వాళళ్ దేవతా సత్ంభాలను పడదోయాలి. 14మీరు వేరొక దేవునికి మొకక్కూడదు. నేను ‘రోషం గల దేవుడు’
అనే పేరునన్యెహోవాను. నేను రోషం గల దేవుణిణ్ .

15 ఆ దేశాలోల్ నివసించే పజలతో ఎలాంటి ఒపప్ందాలు చేసుకోకుండా ఉండేలా జాగతత్ వహించాలి. ఆ పజలు
ఇతరుల దేవుళళ్ విషయం వయ్భిచారులాల్ పవరిసాత్ రు. వాళళ్ దేవుళళ్కు అరిప్ంచిన వేదాయ్లు తినమని ఎవ నా నినున్
పేరేపించినపుప్డు వాటి విషయంజాగతత్ వహించాలి. 16మీకొడుకులకు వాళళ్ కూతుళళ్ను పెళిల్ చేసుకోకూడదు. అలా గనక
చేసేత్ వాళళ్ కూతుళ ళ్తమతమదేవుళళ్నుపూజిసూత్ మీకొడుకులు కూడావాళళ్దేవుళళ్నుపూజించేలాపలోభపెడతారేమో.
17పోతపోసిన దేవుళళ్ విగహాలను తయారు చేసుకోకూడదు.

18పొంగజేసే పిండి లేని రొటెట్ల పండగ ఆచరించాలి. నేను మీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం ఐగుపునుండి మీరు బయలుదేరి
వచిచ్న ఆబీబు నెలలో నియమించిన సమయంలో ఏడు రోజులపాటు పొంగజేసే పిండి లేని రొటెట్లు తినాలి. మీరు అబీబు
నెలలో ఐగుపుట్ లో నుండి బయలుదేరి వచాచ్రు గదా.

19జంతువులోల్ మొదటపుటిట్న పతి పిలల్ నాది. నీ పశువులోల్ మొదటిగాపుటిట్న పతిమగది,అది దూడగానీ,గొరెపిలల్ గానీ
అది నాకు చెందుతుంది. 20గాడిదను విడిపించాలంటే దానికి బదులు గొరెపిలల్ను అరిప్ంచాలి. గాడిదను విమోచించకపోతే
దాని మెడ విరగగొటాట్ లి. మీ సంతానంలో పెదద్ కొడుకుని వెల చెలిల్ంచి విడిపించాలి. నా సనిన్ధానంలో ఒకక్డు కూడా ఖాళీ
చేతులతో కనిపించకూడదు.
§ 33:19 33:19నామహిమ. అంతా. * 34:9 34:9 తలబిరుసు మనుషులు.
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21ఆరు రోజులు మీ పనులు చేసుకునన్ తరువాత ఏడవ రోజున విశాంతి తీసుకోవాలి. అది పొలం దునేన్ కాల నా, కోత
కోసే కాల నా. 22మీపొలాలోల్ పండిన గోదుమల తొలి పంటల కోత సమయంలోవారాల పండగ ఆచరించాలి. సంవతస్రం
ముగింపులోపొలాలనుండి నీ వయ్వసాయఫలానిన్ కూరుచ్కుని జనమంతాసమకూడి పండగ ఆచరించాలి. 23సంవతస్రంలో
మూడుసారుల్ పురుషులంతా ఇశాయేలియుల దేవుడు, పభువు అయినయెహోవాసముఖంలో కనబడాలి.

24మీరు సంవతస్రంలో మూడు సారుల్ మీ దేవు న యెహోవా సనిన్ధానంలో సమకూడడానికి వెళిళ్నపుప్డు ఎవవ్రూ నీ
భూమినిసావ్ధీనం చేసుకోరు. ఎందుకంటే నీ ఎదుట నుండి నీ శతువులను వెళల్గొటిట్ నీ సరిహదుద్ లు విసత్రించేలా చేసాత్ ను.

25నాకు అరిప్ంచే బలుల రకంలోపొంగజేసే పదారథ్మేమీఉండకూడదు. పసాక్ పండగలోఅరిప్ంచిన ఎలాటిమాంస నా
ఉదయం దాకా నిలవ ఉండకూడదు. 26 నీ భూమిలో పండే వాటిలో పథమ ఫలాలోల్ శేషఠ్ న వాటిని దేవు న యెహోవా
మందిరానికి తీసుకురావాలి. మేకపిలల్ మాంసం దాని తలిల్పాలలో కలిపి ఉడకబెటట్కూడదు.”

27యెహోవామోషేతోఇంకాచెపాప్డు “ఇపుప్డు పలికినమాటలురాసిఉంచు. ఎందుకంటేఈమాటలను బటిట్ నేను నీతో,
ఇశాయేలు పజలతో ఒపప్ందం చేసుకుంటునాన్ను.”

పకాశిసుత్ నన్మోషేముఖం
28మోషే నల రాతింబగళ ళ్ యెహోవా దగగ్రే ఉండిపోయాడు. అతడు భోజనం చెయయ్లేదు, నీళ ళ్ తాగలేదు. ఆ

సమయంలో దేవుడు చెపిప్న శాసనాలను, అంటే పది ఆజఞ్లను ఆ పలకల మీద రాశాడు. 29మోషే సీనాయి కొండ దిగే
సమయానికి ఆజఞ్లు రాసి ఉనన్ ఆ రెండు పలకలుమోషే చేతిలో ఉనాన్యి. అతడు ఆయనతోమాటాల్ డుతునన్ సమయంలో
అతనిముఖం వెలుగుతో పకాశించిన సంగతిమోషేకు తెలియలేదు. అతడు కొండ దిగి వచాచ్డు.

30అహరోను, ఇశాయేలు పజలు మోషేకు ఎదురు వచాచ్రు. పకాశిసుత్ నన్ అతని ముఖం చూసి అతణిణ్ సమీపించడానికి
భయపడాడ్ రు. 31మోషేవాళళ్ను పిలిచాడు. అహరోను,సమాజంలోనిపెదద్లంతాఅతనిదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డుమోషేవాళళ్తో
మాటాల్ డాడు. 32 అ తరువాత ఇశాయేలు పజలందరూ అతనిన్ సమీపించినపుప్డు సీనాయి కొండ మీద యెహోవా తనతో
చెపిప్న విషయాలనీన్ వాళల్కు ఆజాఞ్ పించాడు.

33మోషే వాళళ్తో ఆ విషయాలు చెపప్డం ముగించిన తరువాత తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకునాన్డు. 34 కానీ
మోషేయెహోవాతోమాటాల్ డడానికిఆయనసనిన్ధానంలోకి వెళిళ్నపుప్డలాల్ ముసుగు తీసివేసిబయటకు వచేచ్దాకాముసుగు
లేకుండా ఉనాన్డు. అతడు బయటికి వచిచ్నపుప్డలాల్ యెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించిన విషయాలనీన్ పజలకు చెపేప్వాడు.
35 ఇశాయేలు పజలు మోషే ముఖం చూసినపుప్డు అది కాంతిమయ పకాశిసూత్ ఉంది, మోషే ఆయనతోమాటాల్ డడానికి
లోపలికి వెళేళ్వరకూ తనముఖానిన్ ముసుగుతో కపుప్కునేవాడు.

35
విశాంతి దినం గురించిన ఆజఞ్లు

1 మోషే ఇశాయేలు పజల సమాజమంతటినీ సమకూరిచ్ ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు
జరిగించవలసిన నియమాలు ఇవి.

2మొదటి ఆరు రోజులు మీరు పని చెయాయ్లి. ఏడవ రోజుమీకు పరిశుదధ్ నది. అదియెహోవా నియమించిన విశాంతి
దినం. ఆ రోజు పని చేసే పతివాడూమరణ శికష్కు పాతుడు.

3విశాంతి దినానమీరు మీ ఇళళ్లో ఎలాంటి వంటకాలు వండుకోకూడదు.”
సనిన్ధి గుడారం నిరామ్ణం
నిరగ్ 25:1-9

4మోషేఇశాయేలు పజల సమాజమంతటితో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవాఆజాఞ్ పించినది ఏమిటంటే, 5మీలోమీరు
యెహోవా కోసం అరప్ణలు, కానుకలు పోగుచేయండి. ఎలాగంటే, యెహోవాసేవ కోసం కానుకలు ఇవావ్లనే మనసు కలిగిన
పతివాడూ బంగారం, వెండి, ఇతత్డి లోహాలు, 6 నీలం, ఊదా, ఎరరంగు నూలు, సనన్ని నార, మేక వెంటుకలు, ఎర రంగు
వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్ , డాలిఫ్న్ తోళల్ , తుమమ్కర, 7 దీపాలు వెలిగించడానికి నూనె, 8 అభిషేక లం, పరిమళ దవయ్ ధూపం
వేయడానికి సుగంధ దవాయ్లు, 9ఏఫోదు కోసం, వకష్పతకం కోసం లేత పచచ్లు, చెకిక్న రతాన్లు తీసుకురావాలి.

10ఇంకా, పుణయ్ం,జాఞ్ నం ఉనన్వాళ ళ్ వచిచ్యెహోవాఆజాఞ్ పించినటుట్ ఈ పనులు చేయాలి. 11ఆపనులేవంటే,ఆయన
నివాసం, నివాసమందిరం ఉండే గుడారం,దాని కపుప్, కొలుకులు, పలకలు,అడడ్ కరలు, సత్ంభాలు, దిమమ్లు. 12మందసం
పెటెట్ , దానిన్ మోసే కరలు, కరుణా పీఠం మూత, దానిన్ మూసి ఉంచే తెర, 13 సనిన్ధి బలల్, దానిన్ మోసే కరలు, దానిలోని
సామగి, సనిన్ధి రొటెట్లు, 14వెలుగు కోసం దీప సథ్ంభం,దానిసామగి,దానిలోఉండాలిస్న దీపాలు, దీపాలకు నూనె.

15 ధూపవేదిక, దానిన్ మోసే కరలు, అభిషేక లం, పరిమళ దవయ్ ధూపం వేయడానికి సుగంధ దవాయ్లు, మందిరం
దావ్రానికి తెర.

16బలులు అరిప్ంచే దహన బలిపీఠం,దానికి ఉండే ఇతత్డి జలెల్డ,దానిన్మోసే కరలు,దానిసామగి, గంగాళం,దాని పీట.
17ఆవరణపు తెరలు,దాని సత్ంభాలు,వాటి దిమమ్లు, పవేశ దావ్రానికి తెర.
18నివాసమందిరం కోసం, ఆవరణ కోసం మేకులు,వాటికితాళల్ .
19 పవిత సథ్లం లో సేవ చేయడానికి నేసిన వసాలు, అంటే, యాజకుడుగా సేవ చెయయ్డానికి అహరోనుకు, అతని

కొడుకులకూ పవిత వసాలు అనేవి.”
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సనిన్ధి గుడారం కోసం అరప్ణలు
20 ఇశాయేలు పజల సమూహమంతా మోషే ఎదుట నుండి వెళిళ్పోయారు. 21 తరువాత ఎవరి హృదయం వాళళ్ను

పేరేపించినటుట్ వాళళ్ంతా సనిన్ధి గుడారం కోసం, దానిలోని సేవ అంతటికోసం, పవిత వసాల కోసం అరప్ణలు తెచిచ్
యెహోవాకు సమరిప్ంచారు.

22తమహృదయాలోల్ పేరణ పొందిన సీలు, పురుషులు యెహోవాకు బంగారం సమరిప్ంచిన పతి ఒకక్రూ ట పినున్లు,
పోగులు, ఉంగరాలు, కంకణాలు, వివిధ రకాల బంగారం వసుత్ వులు తీసుకువచాచ్రు.

23ఇంకా, నీలం,ఊదా, ఎర రంగు దారాలు, సనన్ని నార,మేక వెంటుకలు, ఎర రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్ ,డాలిఫ్న్ తోళల్
వీటిలో ఏవేవి ఎవరి దగగ్ర ఉంటే వాళ ళ్ తీసుకువచాచ్రు.

24 వెండి, ఇతత్డి సమరిప్ంచిన పతి ఒకక్రూ యెహోవాకు కానుకలు తెచాచ్రు. సేవలో ఏ పని కోస నా ఉపయోగపడే
తుమమ్కర ఎవరి దగగ్ర ఉనన్దో వాళ ళ్ దానిన్ తెచాచ్రు.

25 పుణయ్ం గల సీలు తమ చేతులతో వడికిన నీలం,ఊదా, ఎర రంగు దారాలు, సనన్ని నార, నూలు తీసుకు వచాచ్రు.
26నేరుప్ గల సీలు తమజాఞ్ నహృదయంతో పేరణపొందిమేక వెంటుకలు వడికారు.
27నాయకులు ఏఫోదు కోసం, వకష్పతకం కోసం లేత పచచ్లు, వెలగల రాళ ళ్ రతాన్లు, 28అభిషేక లం, పరిమళ దవయ్

ధూపం వేయడానికి సుగంధ దవాయ్లు తీసుకువచాచ్రు.
29మోషేను చెయయ్మనియెహోవాఆజాఞ్ పించిన పనులనిన్టి కోసం ఇశాయేలు పజలోల్ తమమనసుస్లలోనిరణ్యించుకునన్

పురుషులు, సీలు తమ పేరణను బటిట్ వాళళ్ంతా తమ ఇషట్పూరవ్కంగాయెహోవాకు కానుకలు అరిప్ంచారు.

బెసలేలు, అహోలీయాబు
నిరగ్ 31:1-11

30మోషే ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపాప్డు, 31 “వినండి, ఊరు కొడుకు, హ రు మనుమడు బెసలేలును యెహోవా
పతేయ్కంగా పిలుచుకునాన్డు. అతడు బంగారంతో, వెండితో, ఇతత్డితో వివిధ రకాల ఆకృతులు పుణయ్ంగా తయారు
చేయగల నేరప్రి. 32 రతాన్లు సానబెటిట్ పొదగడంలో, చెకక్లను కోసి నునుపు చేయడంలో నిపుణుడు. 33అతనికి ఆయన
అనిన్ రకాల పనులు చెయయ్డానికి తెలివితేటలు, జాఞ్ నం, పుణయ్ం పసాదించాడు. అతణిణ్ దేవుడు తన ఆతమ్తో నింపాడు.
34 అతడు, దాను గోతానికి చెందిన అహీసామాకు కొడుకు అహోలీయాబు ఇతరులకు ఈ పనులు నేరిప్ంచడానికి సామరధ్ ం
కలిగినవాళ ళ్.

35వాళ ళ్ ఆ విధ న ఎలాంటి పని అయినా చేయడానికి దేవుడు వాళళ్కు సామరధ్ ం ఇచాచ్డు. చెకేక్వాళళ్ పనిగానీ,
చితకారుల పనిగానీ నీలం ఊదా ఎర రంగు సనన్ని నార దారాలతో బుటాపని గానీ, నేతపని గానీ వాళల్కు బాగా తెలుసు.
వాళ ళ్ అలాంటి పనులు చెయయ్గలరు, చేయించగలరు.”

36
1 మోషే “పవిత సథ్లం లో జరిగే సేవ కోసం అనిన్రకాల పనులు చేయడానికి బెసలేలు, అహోలీయాబు మొద న

పతిభావంతులను నియమించాము. ఈ పనులు చేయడానికి యెహోవా వాళల్కు జాఞ్ నం, వివేకం పసాదించాడు. వీళ ళ్
యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ పనులు జరిగిసాత్ రు” అనాన్డు. 2 బెసలేలు, అహోలీయాబులతో పాటు యెహోవా ఎవరి
హృదయాలోల్ జాఞ్ న వివేకాలు ఉంచి ఆ పని చేయడానికి పేరేపణ కలిగించాడోవాళళ్ందరినీమోషే పిలిపించాడు.

గుడారం నిరామ్ణం కోసం సేవ్చాచ్రప్ణలు
3వాళ ళ్ వచిచ్ పవిత సథ్లం లో సేవ జరగడానికి, పవిత సథ్లం కటిట్ంచడానికి ఇశాయేలు పజలు తీసుకువచిచ్న సామగి

అంతటినీ మోషే దగగ్ర నుండి తీసుకునాన్రు. అయితే ఇశాయేలు పజలు ఇంకా పతిరోజూ మనసూఫ్రిగా మోషే దగగ్రికి
కానుకలు తెసూత్ నే ఉనాన్రు. 4 అపుప్డు పవిత సథ్లానికి చెందిన వేరు వేరు పనులు చేసే నిపుణులందరూ తాము చేసుత్ నన్
పని వదిలిపెటిట్ మోషే దగగ్రికి వచాచ్రు. 5 “సేవ జరిగించడానికి యెహోవా చేయమని చెపిప్న పని కోసం పజలు కావలసిన
దానికంటేచాలా ఎకుక్వగా తీసుకు వసుత్ నాన్రు” అనిమోషేతో చెపాప్రు.

6మోషే “ఇక నుండి ఏ పురుషుడు గానీ, సీ గానీ పవిత సథ్లం పని కోసం ఎలాంటి కానుకలూ తేవదుద్ ” అని పకటించాడు.
శిబిరం అంతటాఈవిషయంచాటింపువేయించారు. ఆపనిమొతత్ం జరిగించడానికి సరిపోయినంతసామగిజమఅయింది.
అంతకంటే ఎకుక్వగానే సమకూడింది. 7ఇక పజలు కానుకలు తేవడంమానుకునాన్రు.

గుడారం నిరామ్ణం
నిరగ్ 26:1-37

8ఆపనిచేసినవాళళ్లోనిపుణు నవారంతానీలం,ఊదా, ఎరని రంగులతోనేసినసనన్నిదారాలతో వసనిన్ధి గుడారం
కోసం కెరూబు నమూనాతో పది తెరలు చేశారు. ఇది అతయ్ంత పుణయ్ం గల బెసలేలు చేతి పని. 9ఒకొక్కక్ తెర పొడవు 28
మూరలు, వెడలుప్ నాలుగుమూరలు. ఆతెరలనిన్టి కొలతలు ఒకక్టే. 10ఐదు తెరలు చొపుప్న రెండు జతలుగా ఒకదానితో
ఒకటి కూరాచ్రు.

11ఒక తెరల కూరుప్ చివరి తెర అంచున నీలం రంగు నూలుతో ఉంగరాలు చేశారు. రెండవ కూరుప్ బయటి తెర అంచుకు
కూడా అదే విధంగా చేశారు. 12మొదటి కూరుప్లో ఒక తెరకు ఏ ఉంగరాలు, రెండవ కూరుప్లో ఉనన్ తెర అంచుకు ఏ
ఉంగరాలు చేశారు. అవి ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉనాన్యి.
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13ఏ బంగారు గుండీలను సిదధ్ం చేసి ఆ గుండీలతో ఆ రెండు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కలిపినపుప్డు అది వ సనిన్ధి
మందిరంగా నిలిచింది. 14 వ సనిన్ధి మందిరం కపుప్గామేక వెంటుకలతో పదకొండు తెరలు సిదధ్ం చేశారు.

15 ఒకోక్ తెర పొడవు ము మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 16 ఆ పదకొండు తెరల కొలతలు ఒకక్టే. ఐదు
తెరలను ఒక కూరుప్గా, ఆరు తెరలను ఒక కూరుప్గా చేశారు. 17మొదటి కూరుప్లో బయటి తెర అంచుకు ఏ ఉంగరాలు,
రెండవ కూరుప్లో బయటి తెర అంచుకు ఏ ఉంగరాలు ఏరాప్టు చేశారు.

18వాటినిఒకగుడారంగాకలపడానికిఏ యితత్డిగుండీలుఉపయోగించారు. 19ఎరరంగువేసినపొటేట్ళల్ తోళల్తోగుడారం
కపుప్నూ, గండుచేప తోళళ్తోదానికి కపుప్నూ సిదధ్ం చేశారు.

20 వ నివాస నమందిరం కోసం తుమమ్ కరతో నిలువు పలకలు చేశారు. 21ఒకోక్ పలకపొడవుపదిమూరలు, వెడలుప్
మూరనన్ర. 22 పతి పలకకు ఒకదాని కొకటి సమాన న నిడివిలో రెండు కుసులు చేశారు. అదే విధంగా పలకలనిన్టికి
అమరాచ్రు.

23మందిరానికి ద ణం దికుక్న, అంటే కుడి పున ఇర పలకలు ఉండేలా చేశారు. 24 ఒకొక్కక్ పలక చొపుప్న ఇర
పలకల కింద రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లు,మొతత్ం నల వెండి దిమమ్లు చేశారు.

25మందిరం రెండవ పు, అంటే ఉతత్రం పు ఇర పలకలను వాటి నల వెండి దిమమ్లను, 26ఒకోక్ పలక కింద రెండు
దిమమ్లను చేశారు.

27పడమటి దికుక్న మందిరం వెనక ఆరు పలకలు చేశారు. 28వెనుక పుమందిరం మూలలకు రెండు పలకలు చేశారు.
29ఆ పలకలు కింది భాగంలో నిలిపిమొదటి ఉంగరం దాకా ఒకదానితో ఒకటి అంచు దాకా కలిపారు. అలా రెండు మూలలోల్
ఆ రెండు పలకలు చేశారు.

30 ఎనిమిది పలకలు ఉనాన్యి. వాటికి అమరిచ్న వెండి దిమమ్లు పదహారు. పతి పలక అడుగునా రెండు దిమమ్లు
ఉనాన్యి. 31తుమమ్కరతోవాటికి అడడ్కరలు చేశారు. మందిరం ఒక పు పలకలకు ఐదు అడడ్కరలు, 32రెండో పుపలకలకు
ఐదు అడడ్కరలు, పడమటి పుమందిరం వెనుక పు పలకలకు ఐదు అడడ్కరలు చేశారు.

33పలకలమధయ్లోఉనన్ముఖయ్ న అడడ్కరఈఅంచు నుండి ఆఅంచు వరకూ కలిసిఉండేలాచేశారు. 34ఆపలకలకు
బంగారు రేకులు పొదిగించారు. వాటి అడడ్కరలు ఉండే గుండని కమీమ్లు బంగారంతో చేసి అడడ్కరలకు బంగారు రేకులు
పొదిగించారు.

35 నీలం ఊదా ఎరని రంగులు గల సనన్ని నారతో పేని అడడ్తెరను సిదధ్ం చేశారు. కెరూబు రూపాలను పుణయ్ం గల
పనితనంతో చేశారు. 36దాని కోసం తుమమ్కరతో నాలుగు సత్ంభాలు సిదధ్ం చేసి వాటికి బంగారు రేకులు పొదిగించారు. వాటి
బంగారపు కొకేక్ల కోసం నాలుగు వెండి దిమమ్లు పోతపోశారు.

37 గుడారం దావ్రం కోసం నీలం, ఊదా, ఎర రంగుల దారాలతో పేనిన సనన్ని నారతో, అడడ్ తెరను నేయించారు. 38దాని
ఐదు సత్ంభాలూ, వాటి కొకేక్లూ తయారు చేశారు. ఆ సథ్ంభాలకూ, వాటి కొకేక్లకూ, వాటి పెండె బదద్లకూ బంగారం రేకులు
పొదిగించారు. వాటికి ఉనన్ ఐదు దిమమ్లు ఇతత్డివి.

37
నిబంధనమందసం తయారీ
నిరగ్ 25:10-22

1 బెసలేలు తుమమ్కరతో మందసానిన్ తయారుచేశాడు. దాని పొడవు రెండు మూరలు, దాని వెడలుప్, ఎతుత్ మూరనన్ర,
2దానిలోపల, బయటాసవ్చఛ్ న బంగారం రేకు పొదిగించాడు. దాని చుటూట్ బంగారంతో అలంకరించాడు.

3దానికి బంగారంతో నాలుగు గుండని కొంకీలు చేసి, ఒక పకక్ రెండు కమీమ్లు, ముందు భాగంలో రెండు గుండని కమీమ్లు
ఉండేలాదానినాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాడు.

4అతడు తుమమ్కరతోమందసానిన్మోసే కరలు సిదధ్ం చేసి వాటికి బంగారం రేకులు పొదిగించాడు.
5మందసానిన్మోయడానికి వీలుగా దాని చుటూట్ ఉనన్ గుండని కమీమ్లలో ఆమోసే కరలు ఉంచాడు.
6అతడు సవ్చఛ్ న బంగారంతో *కరుణాసాథ్ నం మూత చేశాడు. దానిపొడవు, వెడలుప్ మూరనన్ర.
7బంగారంతో రెండు కెరూబు ఆకారాలను చేశాడు. కరుణాసాథ్ నం రెండు అంచులను బంగారు రేకులతో అలంకరించాడు.
8 రెండు కొనలకు రెండు కెరూబు ఆకారాలను జత చేసి, అవి కరుణాసాథ్ నం మూతకు ఏకాండంగా నిలిచేలా చేశాడు.
9ఆ రెండు కెరూబులు కి రెకక్లు విపిప్, కరుణాసాథ్ నానిన్ వాటి రెకక్లతో కపాప్యి. కెరూబుల ముఖాలు కరుణాసాథ్ నానిన్

కపుప్తూ ఒక దానికొకటి ఎదురెదురుగా నిలిచాయి.
సనిన్ధి రొటెట్ల కోసం తుమమ్కరతో బలల్
నిరగ్ 25:23-30

10అతడు తుమమ్కరతో బలల్ తయారు చేశాడు. దానిపొడవు రెండు మూరలు, వెడలుప్ ఒక మూర, ఎతుత్ మూరనన్ర.
11అతడు దాని న సవ్చఛ్ న బంగారంతో రేకు పొదిగించి,దాని చుటూట్ బంగారంతో అలంకరించాడు.
12దాని చుటూట్ బెతెత్డు బదెద్ చేసి దాని బదెద్ న చుటూట్ బంగారు రేకు అమరాచ్డు.
13బలల్ కోసం బంగారంతోనాలుగు గుండని కమీమ్లు పోతపోసి బలల్ నాలుగు కాళళ్ మూలలకు వాటిని బిగించాడు.
14బలల్నుమోసేందుకు వీలుగా గుండని కమీమ్లు దాని బదెద్కు దగగ్రగా ఉనాన్యి.

* 37:6 37:6 ఇది నిబంధనమందసం మూత.
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15బలల్నుమోసే కరలను తుమమ్కరతో చేయించివాటికి బంగారం రేకులు పొదిగించాడు.
16బలల్మీద ఉండే సామగి, అంటే దాని పాతలు, ధూపం వేసే కలశాలు, గినెన్లు, పానీయ అరప్ణకు పాతలు సవ్చఛ్ న

బంగారంతో చేశాడు.
దీప సత్ంభం.

17అతడు దీప సత్ంభానిన్ సవ్చఛ్ న బంగారంతోచేశాడు. దానీన్,దానిఅడుగు భాగానీన్, నిలువుభాగానీన్ బంగారు రేకుతో
అలంకరించాడు. దాని కలశాలు,మొగగ్లు,పువువ్లు ఏకాండంగా చేశాడు.

18దీపవృకష్ం రెండు పుల నుండి మూడేసి కొమమ్ల చొపుప్న ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరాయి.
19 దీపవృకష్ం నుండి బయలు దేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఒకోక్ కొమమ్కు బాదం ఆకారంలో పువువ్లు, మొగగ్లు ఉనాన్యి. ఆ

విధంగా దీపవృకష్ం నుండి బయలు దేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉనాన్యి.
20దీపవృకష్ంలోబాదం రూపంలోమొగగ్లు,పువువ్లు ఉనన్ నాలుగు కలశాలు ఉనాన్యి.
21దీపవృకష్ం నుండి బయలు దేరిన ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్ల కింద ఒకోక్ పువువ్మొగగ్ ఏకాండంగా ఉనాన్యి.
22వాటిమొగగ్లు, కొమమ్లు ఏకాండంగా ఉనాన్యి. ఏకాండంగా ఉనన్ అవనీన్ సవ్చఛ్ న బంగారంతో అలంకరించాడు.
23దానికి ఏడు దీపాలు,దాని కతెత్రలు, కతెత్ర చిపప్లు,దాని పటుట్ కారులు మేలిమి బంగారంతో చేశాడు.
24దీపవృకష్ం,దానిసామగి అంతటినీ †35 కిలోలమేలిమి బంగారంతో చేశాడు.
ధూపవేదిక
నిరగ్ 30:1-5

25అతడు తుమమ్కరతోధూపవేదికను చేశాడు. దానిపొడవు, వెడలుప్ ఒకమూర. అదిచదరంగాఉంది. దానిఎతుత్ రెండు
మూరలు,దాని కొముమ్లు మలుపులు లేకుండా ఏకాండంగా ఉనాన్యి.

26దాని కపుప్కు, నాలుగు పకక్లకు, దాని కొముమ్లకు సవ్చఛ్ న బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి అంచు చుటూట్
బంగారం అలంకరించాడు.

27ఆ అలంకారం కింద వేదికకు రెండు గుండని బంగారపు కమీమ్లను చేసి దాని రెండు పకక్లా రెండు మూలలోల్ బంగారం
అలంకారం చేశాడు.

28దానిన్మోసే కరలను తుమమ్కరతో చేసివాటికి బంగారం రేకులు తొడిగించాడు.
అభిషేక లం, పరిమళ ధూపదవాయ్లు
నిరగ్ 30:22-38

29పవిత అభిషేక లానీన్, సవ్చఛ్ న పరిమళ ధూపదవాయ్నిన్ నిపుణు న పనివాడితో చేయించాడు.

38
హోమబలిపీఠం
నిరగ్ 27:1-8

1అతడు తుమమ్కరతోహోమబలిపీఠం తయారుచేశాడు. దానిపొడవు, వెడలుప్ ఐదు మూరలు. ఎతుత్ మూడు మూరలు,
దానిన్ చతురసంగా చేశారు.

2దానినాలుగు మూలలా ఏకాండంగానాలుగు కొముమ్లు చేశాడు. దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాడు.
3బలిపీఠం సంబంధిత సామగి అంటే, బూడిద ఎతేత్ గినెన్లూ, గరిటెలు, పళేళ్లూ, ముళ ళ్, నిపుప్లు వేసే పళాళ్లు అనీన్

కంచుతో చేశాడు.
4బలిపీఠానికి ఇతత్డి జలెల్డను దాని అంచుల కింద దానిమధయ్ భాగం వరకూ లోతుగా చేశాడు.
5ఆ ఇతత్డి జలెల్డ నాలుగు మూలలోల్ దానిమోతకరలు ఉంచే నాలుగు గుండని కొంకీలు పోతపోశాడు.
6ఆమోతకరలను తుమమ్కరతో చేశాడు. వాటికి రాగిరేకులు పొదిగించాడు.
7 ఆ బలిపీఠం మోసేందుకు దాని నాలుగు పులా గుండని కొంకీలోల్ మోసే కరలు చొపిప్ంచాడు. బలిపీఠానిన్ పలకలతో

గులల్గా చేశాడు.
8 గంగాళానీన్, పీటనూ ఇతత్డితో చేశాడు. వాటిని చెయయ్డానికి సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర సేవించడానికి వచిచ్న సీల

అదాద్ లను ఉపయోగించాడు.
ఆవరణం
నిరగ్ 27:9-19

9అపుప్డు అతడు పహరీ నిరిమ్ంచాడు. పహరీ కుడి పున, అంటే ద ణం దికుక్న 100మూరల పొడవు ఉనన్ నారతో
నేసిన సనన్ని తెరలు ఉంచాడు.

10ఆ తెరల సత్ంభాలు ఇర ,వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇర . ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు, పెండెబదద్లు వెండితో చేశారు.
11ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ తెరల పొడవు 100మూరలు. వాటి సత్ంభాలు ఇర . వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇర . ఆ సత్ంభాల

కొకేక్లు,వాటి పెండెబదద్లు వెండితో చేశారు.
12 పడమటి దికుక్న తెరల పొడవు ఏ మూరలు. వాటి సత్ంభాలు పది, వాటి దిమమ్లు పది, ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు, వాటి

పెండె బదద్లు వెండితో చేశారు.
† 37:24 37:24 ఒక తలాంతు
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13తూరుప్ పు అంటే ఉదయం దికుక్న వాటిపొడవు ఏ మూరలు.
14దావ్రం ఒక పు తెరలపొడవు పదిహేను మూరలు. వాటి సత్ంభాలు మూడు,వాటి దిమమ్లు మూడు.
15ఆవిధంగా రెండవ పునఅంటే రెండు పులాఆవరణదావ్రానికి పదిహేనుమూరలపొడ నతెరలు ఉనాన్యి. వాటి

సత్ంభాలు మూడు,వాటి దిమమ్లు మూడు.
16పహరీ చుటూట్ ఉనన్ తెరలనీన్ సనన్ని నారతో నేశారు.
17 సత్ంభాల దిమమ్లు రాగివి, వాటి కొకేక్లు, వాటి పెండెబదద్లు వెండితో చేశారు. వాటి భాగాలకు వెండి రేకులు

పొదిగించారు. పహరీలోని సత్ంభాలనీన్ వెండి రేకులతో కూరాచ్రు.
18 పహరీ దావ్రంలో ఉంచిన తెర నీలం ఊదా ఎరని రంగు గలది. అది సనన్ని నారతో నేసి అలిల్క పని చేసి ఉంది. దాని

పొడవు ఇర మూరలు. దాని వెడలుప్ పహరీ తెరలతో సరిగా ఐదు మూరలు.
19వాటి సత్ంభాలు నాలుగు,వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి కొకేక్లు వెండితో చేశారు.
20వాటి భాగాలకు వెండి రేకు పొదిగించారు. వాటి పెండె బదద్లు వెండివి, మందిరానికి, మందిరం చుటూట్ ఉనన్ పహరీకీ

కొటిట్న మేకులనీన్ ఇతత్డివి.
గుడారం కోసం సామగి
నిరగ్ 38:24

21మందిరం సామానుమొతత్ం, అంటే శాసనాల గుడార మందిరం సామగిమొతత్ం ఇదే. యాజకు న అహరోను కొడుకు
ఈతామారు లేవీ గోతికుల చేతమోషే ఆజఞ్ పకారం ఆ వసుత్ వులు లెకక్ పెటిట్ంచాడు.

22యూదాగోతికుడు హ రు మనుమడు,ఊరీ కొడుకు బెసలేలుయెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినదంతాపూరి చేశాడు.
23దాను గోతికుడు అహీసామాకు కొడుకు అహోలీయాబు అతనికి సహాయకుడుగా ఉనాన్డు. ఇతడు చెకక్డంలో నేరుప్

గలవాడు. నిపుణత గల పనివాడు, నీలం ఊదా ఎర రంగుల సనన్ని నారతో అలిల్క పని చేయడంలో నేరప్రి.
24 పవిత సథ్లానిన్ పూరి సాథ్ యిలో నిరిమ్ంచే పని అంతటిలో ఉపయోగించిన బంగారం పవిత సథ్లం తులం కొలత పకారం

సుమారు *29 తలాంతులు, 730 షెకెల్.
25జాబితాలో చేరినవారి సమాజపు పజలు ఇచిచ్న వెండి పవిత సథ్లం తులం కొలత పకారం 100 తలాంతులు, 1, 775

షెకెల్.
26ఇర సంవతస్రాలు బడి లెకక్లో చేరినవారు 6,03,550మంది. వీరి అరప్ణ ఒకొక్కక్టి అర తులం.
27 అడడ్తెరల కోసం, ఆరాధన గుడారం కోసం దిమమ్లు పోత పోయడంలో ఒకోక్ దిమమ్కు నాలుగు మణుగుల వెండి

ఉపయోగించారు. అంటే ఒక దిమమ్కు నాలుగు మణుగుల చొపుప్న నూరు దిమమ్లు పోతపోశారు.
281, 575తులాలవెండితోఅతడు సత్ంభాలకు కొకేక్లు చేసి,వాటినిసత్ంభాల భాగాలకుతొడిగించివాటినిపెండెబదద్లతో

కటాట్ డు.
29అరిప్ంచిన ఇతత్డిమొతత్ం 280మణుగుల 2, 400 తులాలు.
30అతడు ఆ ఇతత్డితో సనిన్ధి గుడారం దావ్రం కోసం దిమమ్లు, బలిపీఠం, జలెల్డ, బలిపీఠం సామగి చేశాడు.
31ఇంకాపహరీచుటూట్ ఉనన్ దిమమ్లు,పహరీదావ్రందిమమ్లు, వనివాసంమేకులు,పహరీచుటూట్ వాడినమేకులనిన్టినీ

ఆ ఇతత్డితో చేశాడు.

39
1యెహోవామోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం పవిత సథ్లం లో నిలిచి చేసే సేవ కోసం నీలం ఊదా ఎరని రంగుల సేవా వసాలు

అంటే పతిషిఠ్త వసాలు కుటాట్ రు.
2అతడు బంగారంతో, నీలం ఊదా ఎర రంగుల దారాలతో పేనిన సనన్ని నారతో ఏఫోదు చేశాడు.
3ఏఫోదు కోసం నీలంఊదా ఎర రంగుల దారాలతో, సనన్ని నారతో నేరుప్గల పనివారు నేయడానికి బంగారానిన్ రేకులుగా

కొటిట్ దానిన్ తీగెలుగా కతిత్రించారు.
4ఏఫోదుకు రెండు భుజ ఖండాలు చేసి రెండు అంచులలో నిలబెటాట్ రు.
5దానికి బంగారంతో నీలంఊదా ఎర రంగుల సనన్ని నారతో పేనిన అంద న అలిల్క ఏకాండంగా రెండు పులా కుటాట్ రు.

అలా చేయమనియెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు.
6 బంగారు అంచులలో పొదిగిన లేత పచచ్లు సిదధ్ం చేశారు. ఇశాయేలు కొడుకుల పేరుల్ శాశవ్తంగా ఉండేలా ముదల

రూపంలో చెకాక్రు.
7అవి ఇశాయేలు పజలజాఞ్ పకారధ్ంగా ఉండేలాఆముదలను ఏఫోదు భుజాలమీదఉంచారు. అలాచేయమనియెహోవా

మోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు.
8అతడుబంగారంతోనూనీలంఊదాఎరదారాలతోనుపేనినసనన్నారతోఏఫోదునుచేసినటుట్ పుణయ్ంగాఒకవకష్పతకం

తయారుచేశాడు.
9దానిపొడవు ఒక జాన, వెడలుప్ ఒక జాన. ఆ పతకానిన్ మడత పెటిట్నపుప్డు అది చదరంగా ఉంది.
10వారు దానిలో నాలుగు వరుసలుగా రతాన్లు పొదిగారు. మొదటి వరుసలో మాణికయ్ం, గోమేధికం, మరకతం ఉనన్

రతాన్లు, 11 రెండవ వరుసలో పదమ్రాగం, నీలం, సూరయ్కాంత మణులు ఉనన్ రతాన్లు, 12మూడవ వరుసలో గారుతమ్తకం,

* 38:24 38:24 ఒక షెకెల్ సుమారు 20గాములు. ఒక తలాంతు 35 కిలోలు.
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యషుమ్రాయి, ఇందనీలాల రతాన్లు, 13 నాలుగవ వరుసలో ఎర రంగు రాయి, సులిమాని రాయి, సూరయ్కాంతాలు ఉనన్
రతాన్లు కమ పదధ్తిలో పొదిగించారు. 14 ఇశాయేలు కొడుకులు పనెన్ండు మంది పేరల్ పకారం ఆ రతాన్లు పనెన్ండు. ఆ
రతాన్ల ముద చెకిక్న విధంగా పనెన్ండు గోతాల పేరుల్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు చెకాక్రు.

15 వకష్పతకం కోసం దారాలు అలిల్నటుట్ సవ్చఛ్ న బంగారంతో గొలుసులు అలాల్ రు. 16వారు రెండు బంగారు అంచులు,
రెండు బంగారు గుండని కొంకీలు చేసి వకష్పతకం రెండు అంచులకు బిగించారు. 17అలిల్న ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను
వకష్పతకం అంచులలోఉనన్ రెండు గుండని కొంకీలలో వేశారు. 18అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల అంచులు ఆ రెండు అంచులకు
తగిలించి ఏఫోదు భుజఖండాల దాని ఎదురుగా ఉంచారు.

19బంగారంతోరెండు గుండనికొంకీలుచేసిఏఫోదుఎదురుగాఉనన్వకష్పతకంలోపలిఅంచు రెండు కొనలకుతగిలించారు.
20బంగారంతో మరో రెండు గుండని కొంకీలు ఏఫోదు అలిల్క గా దాని రెండవ కూరుప్ దగగ్ర దాని ఎదురుగా, ఏఫోదు రెండు
భుజఖండాలకు కింది భాగంలో వేశారు.

21 వకష్పతకం ఏఫోదు అలిల్క కటుట్ మీద ఉండేలా, ఏఫోదు నుండి విడిపోకుండా ఉండేలా ఆ పతకానిన్ దాని గుండని
కొంకీలకూ ఏఫోదు కొంకీలకూ నీలం రంగు దారంతో కటాట్ రు. అలా చేయమనియెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు.

22అతడు ఏఫోదు అంగీ కేవలం నీలం రంగు దారంతో అలిల్క పనిగా చేశాడు. ఆ అంగీమధయ్ ఉనన్ రంధానిన్ మూసి ఉంచే
కవచం ఏరాప్టు చేశారు. 23ఆ రంధం చిరిగిపోకుండాఉండేందుకు రంధం చుటూట్ కవచం ఉంచారు. 24అంగీఅంచులమీద
నీలంఊదా ఎరని రంగుల గల నూలుతో పేని దానిమమ్ పండల్ ఆకారాలు చేశారు.

25 సవ్చఛ్ న బంగారంతో గంటలు చేసి ఆ దానిమమ్పండల్ ఆకారాల మధయ్లో, అంటే అంగీ అంచుల మీద చుటూట్ ఉనన్
దానిమమ్ పండల్వంటి వాటిమధయ్లో ఆ గంటలను పెటాట్ రు.

26యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ సేవ జరిగించడానికిఒకొక్కక్ గంటను ఒకొక్కక్దానిమమ్ పండు వంటిఆకారానిన్అంగీ
అంచుల మీద చుటూట్ తగిలించారు.

27యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అహరోనుకు, అతని కొడుకులకు సనన్ని నారతో అలిల్క పని చేసి అంగీలు నేశారు.
సనన్ని నారతో తలపాగాలను చేసారు. 28సనన్ని నారతో టోపీలు, చొకాక్లు నేశారు. 29నీలం, ఊదా, ఎర రంగులతో పేనిన
సనన్ని నారతో నడికటుట్ ను అలిల్క పనిగా చేశారు.

30సవ్చఛ్ న బంగారంతో కిరీటం వంటి ఆకారంలో ఒక రేకు తయారు చేసియెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా దాని
మీద “యెహోవాకు పవితం” అని చెకిక్ంచారు.

మందిరం నిరామ్ణం సంపూరి
నిరగ్ 35:10-19

31ఆముదను తలపాగాకు అంటుకునిఉండేలానీలం రంగుదారంతో కటాట్ రు. ఇదంతాయెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
చేశారు. 32ఈవిధంగాసనిన్ధి గుడారంఅనే వనివాసంపనిపూరిగాముగించారు. యెహోవామోషేకుఆజాఞ్ పించినవిధంగా
ఆ పజలు చేశారు.

33 వ నివాసానిన్, దానిలో సామగి మొతాత్ నీన్ అంటే, దాని కొకేక్లు, పలకలు, అడడ్కరలు, సత్ంభాలు, దిమమ్లు, 34 ఎర
రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్ కపుప్, గండుచేప తోళల్ కపుప్, కపుప్ తెర, 35శాసనాల పెటెట్ , దానిన్మోసే కరలు, కరుణాపీఠం,
36 సనిన్ధి బలల్, దాని సామగి, సనిన్ధి రొటెట్లు, 37 పవిత దీపవృకష్ం, దాని దీపాలు, దీపాల వరుస, వాటి సామాను, దీపాలు
వెలిగించేందుకు నూనె, 38బంగారం వేదిక, అభిషేక లం, పరిమళ ధూప దవయ్ం, వేదిక దావ్రానికి తెర, 39ఇతత్డి బలిపీఠం,
దాని ఇతత్డి జలెల్డ, దానిన్మోసే కరలు, దాని సామగిమొతత్ం, గంగాళం, దాని పీట, 40పహరీ తెరలు, దాని సత్ంభాలు, దాని
దిమమ్లు, పహరీ దావ్రానికి తెర, దాని తాళ ళ్, మేకులు, సనిన్ధి గుడారం మందిర సేవ కోసం కావలసిన సామగి అంతా,
41 పవిత సథ్లం లో సేవ చేసే యాజకు న అహరోనుకూ, అతని కొడుకులకూ యాజక పరిచరయ్ పవిత వసాలు సిదధ్ం చేసి
వాటనిన్టినీమోషే దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు.

42యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుల్ ఇశాయేలు పజలు పనులనీన్ పూరిచేశారు. 43వాళ ళ్ చేసిన పని అంతా మోషే
పరిశీలించాడు. యెహోవాఆజాఞ్ పించినటేట్ వాళ ళ్ ఆ పనులుపూరి చేశారు కనుకమోషేవాళళ్ను దీవించాడు.

40
సనిన్ధి గుడారం గురించిన అంతిమ ఆదేశాలు

1యెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. 2“మొదటినెలమొదటిరోజుననువువ్సనిన్ధి గుడారంఉనన్మందిరానిన్ నిలబెటాట్ లి.
3 అకక్డ శాసనాల పెటెట్ను నిలబెటిట్ దానిన్ అడడ్ తెరతో మూసి ఉంచాలి. 4 బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దాని మీద ఉంచవలసిన
వాటిని కమంగా ఉంచాలి. దీప సత్ంభానిన్ లోపలికి తెచిచ్ దాని దీపాలు వెలిగించాలి. 5 శాసనాల పెటెట్ ఎదురుగా బంగారు
ధూపవేదికను ఉంచి,మందిర దావ్రానికి తెర తగిలించాలి.

6 సనిన్ధి గుడారం ఉనన్ మందిరం దావ్రం ఎదురుగా హోమ బలిపీఠం ఉంచాలి. 7 సనిన్ధి గుడారం, హోమ బలిపీఠం
మధయ్లో ఒక గంగాళం పెటిట్ ,దానిన్ నీళళ్తో నింపాలి.

8తెరల చుటూట్ పహరీ నిలబెటిట్ , పహరీదావ్రానికి తెర తగిలించాలి.
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9అభిషేక లం తీసుకుని వ నివాసానీన్, అందులోని వాటనిన్టినీ అభిషేకించాలి. దానినీ, దానిలోని సామగి అంతటినీ
పతిషిట్ంచాలి. అపుప్డు అది పవితం అవుతుంది. 10హోమబలిపీఠానిన్ అభిషేకించి, దానిన్ పతిషిఠ్ ంచాలి. అపుప్డు ఆ పీఠం
పవితం అవుతుంది. 11 గంగాళానిన్,దాని పీటను అభిషేకించి,వాటిని పతిషిఠ్ ంచాలి.

12 తరువాత అహరోనును, అతని కొడుకులను సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్రికి వెంటబెటుట్ కుని తీసుకువచిచ్ నీళల్తో
సాన్నం చేయించాలి. 13అతనికి పవిత వసాలు తొడిగి అతడు నాకుయాజకుడుగా సేవ జరిగించడానికి అతనిన్ అభిషేకించి
పతిషిఠ్ ంచాలి.

14 తరువాత అతని కొడుకులను తీసుకువచిచ్ వాళల్కు చొకాక్లు తొడిగించాలి. 15 వాళ ళ్ కూడా నాకు యాజకులుగా
ఉండేలా వాళళ్ తండిని అభిషేకించినటుట్ వాళళ్ను అభిషేకించి పతిషిట్ంచు. వారి అభిషేకం తరతరాలకు నితయ్మూ నిలిచే
యాజకతవ్ చిహన్ంగా ఉంటుంది.”

16మోషే ఆ విధంగా చేశాడు. యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్ పించినదంతా జరిగించాడు. 17 రెండవ సంవతస్రం మొదటి నెల
మొదటిరోజున వనివాసమందిరం నిలబెటాట్ డు. 18యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ వ నివాసమందిరం నిలబెటిట్ దాని
దిమమ్లు వేసి,దానిపలకలను నిలబెటిట్ దానిఅడడ్కరలు అమరిచ్, సత్ంభాలను నిలిపాడు. 19యెహోవామందిరం న గుడారం
పరిచాడు. గుడారానికి కపుప్ వేశాడు.

20యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ శాసనాలను మందసంలో ఉంచాడు. మందసానిన్ మోసే కరలను పెటెట్కు దూరిచ్
దాని న కరుణాసాథ్ నంమూతఉంచాడు. 21మందసానిన్యెహోవామందిరంలోకితెచిచ్అడడ్తెరవేలాడదీసిశాసనాలపెటెట్ను
కపాప్డు.

22సనిన్ధి గుడారంలో, వ సనిన్ధి మందిరం ఉతత్ర దికుక్న, అడడ్తెరకు బయట బలల్ను ఉంచాడు. 23యెహోవా సనిన్ధి
ఎదుట బలల్ మీద రొటెట్లను కమంగా పేరాచ్డు. 24యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు సనిన్ధి గుడారంలోమందిరానికి
ద ణం పున బలల్ ఎదుట దీపసత్ంభం ఉంచాడు. 25యెహోవాసనిన్ధానంలో దీపాలు వెలిగించాడు.

26 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు సనిన్ధి గుడారంలో అడడ్తెర ఎదుట బంగారు ధూపవేదిక ఉంచాడు.
27ధూపవేదిక మీద పరిమళ దవాయ్లను కాలిచ్ ధూపం వేశాడు. యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినదంతా చేశాడు.

28 మందిర దావ్రానికి తెర ఏరాప్టు చేశాడు. అతడు వ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర హోమపీఠం ఉంచాడు.
29యెహోవాహోమబలిపీఠం మీదహోమబలి అరిప్ంచి వేదయ్ం సమరిప్ంచాడు.

30యెహోవాఅతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ వసనిన్ధి గుడారానికి,హోమపీఠానికిమధయ్ గంగాళం ఉంచి శుభపరచుకోవడానికి
దానిలో నీళల్ పోయించాడు. 31అకక్డమోషే, అహరోను, అతని కొడుకులు తమకాళ ళ్, చేతులు కడుకుక్నాన్రు. 32వాళ ళ్
యెహోవా గుడారం లోపలికి పవేశించినపుప్డు,హోమపీఠం చెంతకు వచిచ్నపుప్డు తమ కాళ ళ్, చేతులు కడుకుక్నాన్రు.

33మోషేమందిరానికి, హోమపీఠానికి చుటూట్ పహరీ ఏరాప్టు చేశాడు. ఆవరణ దావ్రం తెర వేశాడు. ఈ విధంగామోషే
పనిమొతత్ం ముగించాడు.

యెహోవాసనిన్ధి మహిమమేఘం
సంఖాయ్ 9:15-23

34 అపుప్డు మేఘం యెహోవా సనిన్ధి గుడారానిన్ కముమ్కుంది. వ నివాసం యెహోవా మహిమా పకాశంతో నిండింది.
35ఆమేఘంయెహోవా సనిన్ధి గుడారం నిలిచి ఉండడం వలల్ మందిరంయెహోవాతేజసుస్తో నిండిపోయింది. అందువలల్
మోషేయెహోవాసనిన్ధి గుడారం లోపలి వెళళ్లేక పోయాడు.

36మేఘం మందిరం మీద నుండి కి వెళేళ్ సమయంలో ఇశాయేలు పజలు పయాణం చేసేవాళ ళ్. 37 ఆ మేఘం కి
వెళళ్కపోతే అది వెళేళ్ రోజుదాకా పయాణం ఆపివేసేవాళ ళ్. ఇది వాళ ళ్ పయాణం చేసే పదధ్తి.

38ఇశాయేలు పజలందరి సమకష్ంలో పగటివేళయెహోవామేఘం వనివాసంమీదఉండేది. రాతి సమయాలోల్ మేఘంలో
అగిన్ సథ్ంభం ఉండేది. పజల పయాణాలనిన్టిలోఈ విధంగా జరిగింది.
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లేవీకాండం
గంథకర

ఈగంథంచివరివచనం రచయితఎవరనేదిమనకు తెలుపుతునన్ది. “ఇవియెహోవాసీనాయికొండమీదఇశాయేలీయుల
కొరకుమోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు (27:34; 7:38; 25:1; 26:46). దేవుని చటాట్ లకు సంబంధించిన అనేకచారితక వివరాలను
ఈ పుసత్కం నమోదు చేసుత్ నన్ది (8-10; 24:10-23). లేవీకాండము అనే పేరు లేవి గోతం నుండి వచిచ్ంది. వీరిని దేవుడు
తన యాజకులుగా, ఆరాధన నాయకులుగా పతేయ్క పరిచాడు. లేవీయుల బాధయ్తలు, మరింత పధానంగా యాజకులకు
సూచనలు ఈ పుసత్కంలో ఉనాన్యి. వారు వారాధనలో పజలకు సహాయపడవలసిన పదధ్తి. పవిత జీవనం గురించి రాసి
ఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1446 - 1410
లేవీకాండంలో రాసి ఉనన్ ధరమ్శాసం దేవుడు మోషేకు సీనాయి కొండ వదద్ అందజేశాడు. ఆ సమయంలో ఇశాయేలీయుల

కొంత కాలం అకక్డ ఉనాన్రు.

సీవ్కర
ఈ గంథానిన్యాజకులకు, లేవీయులు,రానునన్ ఇశాయేల్ తరాలకు రాయడం జరిగింది.
పయోజనం

పతయ్కష్గుడారం నిరిమ్ంచ వలసిందిగా దేవుడు మోషేను కోరడంతో లేవికాండం మొదలవుతుంది. ఇపుప్డు వారి మధయ్
నివసిసుత్ నన్ వారి మహిమానివ్త దేవునితో స న సహవాసం కొనసాగించడమెలాగో ఆ విముక పజలకు ఈ గంథం వివరంగా
చెబుతునన్ది. ఆ జాతి అపుప్డే ఈజిపుట్ ను, దాని సంసక్ తిని, మతాలను విడిచి వచిచ్ంది. ఆ జాతి పభావం చూపగల
సంసక్ తులు, మతాలు ఉనన్ కనాను దేశంలో పవేశించనునన్ది. ఆ సంసక్ తులకు వేరుగా (పరిశుదధ్ంగా) యోహోవాకు
నమమ్కంగా ఉండడానికి కావలసిన నియమాలను లేవీకాండం వరిణ్సుత్ నన్ది.

ముఖాయ్ంశం
బోధ, సూచనలు

విభాగాలు
1. అరప్ణల గురించి ఆజఞ్లు – 1:1-7:38
2. దేవునియాజకుల గురించి ఆజఞ్లు – 8:1-10:20
3. దేవుని పజలకు ఆజఞ్లు – 11:1-15:33
4. బలిపీఠం,పాయశిచ్తత్ దినం గురించిన ఆజఞ్లు – 16:1-34
5. ఆచరణాతమ్క పవితత – 17:1-22:33
6. విశాంతి దినాలు, పండుగలు, ఉతస్వాలు – 23:1-25:55
7. దేవుని దీవెనపొందాలంటే షరతులు – 26:1-27:34

దహనబలి
1యెహోవామోషేనిపిలిచి పతయ్కష్ గుడారం నుండి అతనితో ఇలాఅనాన్డు. 2 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలతోమాటాల్ డి ఇలా

చెపుప్. మీలోఎవ నాయెహోవాకు అరప్ణ తేవాలంటేదానిన్ తన పశువులోల్ నుండి గానీ,మేకల, గొరెలమందలోల్ నుండి గానీ
తీసుకు రావాలి.

3ఒకవేళఅతడుదహనబలిగాపశువులోల్ నుండిఒకదానిన్అరిప్ంచాలనుకుంటేలోపంలేనిమగపశువునుతీసుకురావాలి.
యెహోవాసమకష్ంలోఅది అంగీకారంపొందాలంటేదానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర అరిప్ంచాలి. 4దహనబలిగాఅరిప్ంచే
పశువు తల మీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచాలి. అపుప్డు అతనికి పాయశిచ్తత్ం కలగడానికి అతని పకష్ంగా అది ఆమోదం
పొందుతుంది.

5 తరువాత అతడు యెహోవా సమకష్ంలో ఆ కోడె దూడని వధించాలి. యాజకు న అహరోను కొడుకులు దాని రకానిన్
తీసుకు వచిచ్ పతయ్కష్ గుడారం పవేశదావ్రం దగగ్ర ఉనన్ బలిపీఠం న చిలకరిసాత్ రు. 6తరువాత అతడు దహనబలి పశువు
చరామ్నిన్ ఒలిచి దానిన్ ముకక్లుగా కోయాలి.

7 తరువాత యాజకు న అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం న కటెట్లు పేరిచ్ మంట పెటాట్ లి. 8 అపుప్డు యాజకు న
అహరోను కొడుకులు ఆ పశువు శరీర భాగాలనూ, తలనూ, కొవువ్నూ ఒక పదధ్తి పకారం ఆ కటెట్ల న పేరాచ్లి. 9 కానీ
దాని లోపలి భాగాలనూ, కాళళ్నూ నీళళ్తో కడగాలి. అపుప్డు యాజకుడు అనిన్టినీ తీసుకుని యెహోవా బలిపీఠం న
దహనబలిగా దహించాలి. అపుప్డు అది నాకు కమమ్ని సువాసననిసుత్ ంది.

10 గొరెల, మేకల మందలోల్ నుండి దేని నా దహనబలిగా అరిప్ంచాలనుకుంటే లోపం లేని పోతును తీసుకు రావాలి.
11బలిపీఠం ఉతత్రం పుయెహోవాసమకష్ంలోదానిన్ వధించాలి. యాజకు న అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం అనిన్ పులా
దాని రకానిన్ చిలకరించాలి.
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12 అపుప్డు దానిన్ తలా, కొవువ్తో పాటు ఏ భాగానికి ఆ భాగంగా ముకక్లు చేయాలి. తరువాత వాటిని బలిపీఠం
ఉనన్ మంట అమరిచ్న కటెట్ల ఒక పదధ్తిలో పేరాచ్లి. 13దాని లోపలి భాగాలనూ, కాళళ్నూ నీళళ్తో కడగాలి. అపుప్డు
యాజకుడు అనిన్టినీ తీసుకుని బలిపీఠం దహించాలి. ఇది దహనబలి. ఇదియెహోవాకు కమమ్ని సువాసన కలుగజేసుత్ ంది.

14ఒక వయ్కి యెహోవాకు దహనబలిగా ప ని అరిప్ంచాలనుకుంటే ఒక గువవ్ని గానీ పావురం పిలల్ని గానీ తీసుకురావాలి.
15యాజకుడు దానిన్ బలిపీఠం దగగ్రికి తీసుకువచిచ్ దాని తలను చేతితో తుంచివేయాలి. తరువాత దానిన్ బలిపీఠం న
కాలాచ్లి. ఆ ప రకానిన్ బలిపీఠం పకక్నే పిండాలి.

16 తరువాత దాని *పొటట్ తీసివేసి బలిపీఠం తూరుప్ పున బూడిద పోసే చోట పారెయాయ్లి. 17 అతడు దాని రెకక్ల
సందులో చీలాచ్లి గానీ రెండు ముకక్లుగా చేయకూడదు. యాజకుడు దానిన్ బలిపీఠం న ఉనన్ కటెట్ల కాలాచ్లి. ఇది
దహనబలి, అంటే ఇదియెహోవాకు కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది.”

2
ధానయ్ వేదయ్ం

1ఎవ నా ఒక వయ్కియెహోవాకు ధానయ్ వేదయ్ం అరిప్ంచాలంటే ఆ అరప్ణ సనన్ని గోదుమ పిండి అయిఉండాలి. అతడు
దాని మీద నూనె పోసి, సాంబాణి వేయాలి. 2 అతడు దానిన్ యాజకు న అహరోను కొడుకుల దగగ్రికి తీసుకు రావాలి.
అపుప్డు యాజకుడు తన చేతి నిండుగా నూనే, సాంబాణీ కలిసిన సనన్ని పిండిని తీసుకుంటాడు. అపుప్డు యాజకుడు
యెహోవామంచితనం గూరిచ్ కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా సమ్రించడాని ఆ అరప్ణని బలిపీఠం న వేసి కాలాచ్లి. అదియెహోవా
కోసం కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది. 3 ఆ వేదయ్ంలో మిగిలింది అహరోనుకూ, అతని కొడుకులకూ చెందుతుంది.
యెహోవాకి అరిప్ంచే దహన బలులనిన్టిలో ఇది అతి పరిశుదధ్ం.

4మీరుపొయియ్లోకాలిచ్న వేదయ్ం అరిప్ంచాలంటేపొంగజేసేపదారధ్ం లేకుండాసనన్ని పిండితో, నూనె కలిపిచేసినమెతత్ని
చపాతీఅయిఉండాలి. లేదాసనన్ని పిండితో, నూనెరాసిచేసినఅపప్డంలా గటిట్గాఉండాలి. 5ఒకవేళ నీఅరప్ణ పెనంమీద
కాలిచ్న వేదయ్ తే అదిపొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా సనన్ని పిండితో, నూనె రాసి చేసిన ఉండాలి.

6 అది వేదయ్ం, కాబటిట్ దానిన్ నువువ్ ముకక్లు చేసి వాటి న నూనె పోయాలి. 7 ఒకవేళ నీ వేదయ్ం వంట పాతలో
వండిన తేదానిన్ సనన్ని పిండీ, నూనే కలిపి తయారు చేయాలి.

8 ఈ పదారాధ్ లతో చేసిన వేదాయ్నిన్ యెహోవా దగగ్రికి తీసుకురావాలి. దానిన్ యాజకుడికి అందించాలి. అతడు
దానిన్ బలిపీఠం దగగ్రికి తీసుకు వసాత్ డు. 9 తరువాత యాజకుడు యెహోవా మంచితనం గూరిచ్ కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా
సమ్రించుకోడానికి ఆ వేదయ్ంలో కొంత భాగం తీసుకుని బలిపీఠం దహించాలి. అది అగిన్తో చేసిన అరప్ణ. అదియెహోవా
కోసం కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది. 10 ఆ వేదయ్ంలో మిగిలిన భాగం అహరోనుకీ, అతని కొడుకులకీ చెందుతుంది.
యెహోవాకి అరిప్ంచే దహన బలులనిన్టిలో ఇది అతి పరిశుదధ్ం.

11మీరు యెహోవాకి సమరిప్ంచే ఏ వేదయ్ం లోనూ పొంగజేసే పదారధ్ం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే తేనెనూ, పొంగజేసే
పదారధ్ం దేని నా వేదయ్ంగా బలిపీఠం న దహించకూడదు. 12వాటిని పథమఫలంగాయెహోవాకి సమరిప్ంచవచుచ్. కానీ
బలిపీఠం న కమమ్ని సువాసన కలగజేయడానికి వాటినివాడకూడదు. 13నువువ్ అరిప్ంచే పతి వేదాయ్నికీ ఉపుప్ కలపాలి.
నీ దేవుని *నిబంధన ఉపుప్ లేకుండా నీ వేదయ్ం ఉండకూడదు. నీ వేదాయ్లనిన్టితోపాటు ఉపుప్ కూడా అరిప్ంచాలి.

14 నువువ్ యెహోవాకి పథమ ఫలం వేదాయ్నిన్ అరిప్ంచాలంటే పచచ్ని కంకులోల్ ని †కొతత్ ధానాయ్నిన్ వేయించి పిండి చేసి
అరిప్ంచాలి. 15తరువాతదాని నూనె,సాంబాణిపోయాలి. ఇదీ వేదయ్మే. 16తరువాతయాజకుడుయెహోవామంచితనం
గూరిచ్ కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా సమ్రించడాని పిండీ, నూనే, సాంబాణిలోల్ కొంత భాగం తీసుకుని వాటిని దహిసాత్ డు. అది
యెహోవాకోసం అగిన్తో చేసిన అరప్ణ.

3
శాంతిబలి

1“ఎవ నాఒకమందలోనిపశువులోల్ నుండిఒకమగదానిన్గానీఆడదానిన్గానీశాంతిబలిగాఅరిప్ంచాలనుకుంటే,అతడు
లోపం లేని దానిన్ యెహోవా సనిన్ధిలో అరిప్ంచాలి. 2 అతడు తాను అరిప్ంచబోయే పశువు తల తన చేతిని ఉంచాలి.
తరువాత పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర దానిన్ వధించాలి. అపుప్డు యాజకు న అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం చుటూట్
దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు.

3 అతడు ఆ పశువు లోపలి భాగాలకు అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ, మూతపిండాలనూ, వాటి న కొవువ్నూ, మూతపిండాల
దగగ్ర కాలేయానిన్ అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ వేరు చేయాలి. 4వాటినియెహోవాకు శాంతి బలి అరప్ణగా దహించాలి. 5అహరోను
కొడుకులు వాటిని బలిపీఠం మీద నిపుప్ల పేరిచ్న కటెట్ల న ఉనన్ దహనబలి తో పాటు దహిసాత్ రు. అదియెహోవా కోసం
కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది. అది అగిన్తో చేసిన అరప్ణగా ఉంటుంది.

6 ఎవ నా ఒక గొరెల లేక మేకల మందలో నుండి ఒక మగదానిన్ గానీ ఆడదానిన్ గానీ శాంతిబలిగా యెహోవాకు
అరిప్ంచదలిసేత్, అతడు లోపం లేని దానిన్ అరిప్ంచాలి. 7తన అరప్ణ కోసం గొరె పిలల్ని అరిప్ంచాలనుకుంటే దానిన్ యెహోవా

* 1:16 1:16జీరణ్ కోశం,పేగులుమొద నవి. * 2:13 2:13దేవునితోపజలకుఉనన్ఒడంబడికరుచికర నదిగా,చెడిపోకుండానిలిచిఉండాలి. † 2:14
2:14తాజా
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సనిన్ధికి తీసుకుని రావాలి. 8తాను అరిప్ంచబోయే దాని తల మీద అతడు తన చేతినుంచాలి. తరువాత దానిన్ పతయ్కష్
గుడారం ఎదుట వధించాలి. అపుప్డు అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం చుటూట్ దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు.

9ఆ వయ్కి శాంతిబలి అరప్ణను దహనబలి అరప్ణగాయెహోవాకు అరిప్సాత్ డు. ఆ బలి పశువు కొవువ్నూ, వెనెన్ముక చివర
వరకూ ఉండే కొవువ్ పటిట్న తోకనంతా, దాని అంతరాభ్గాలకి పటిట్ ఉనన్ కొవువ్నూ, వాటి దగగ్రలో కనిపించే కొవువ్నూ తీసి
వేరు చేయాలి. 10అలాగే రెండు మూత పిండాలనూ,వాటితోఉనన్ కొవువ్నూ,మూతపిండాల దగగ్ర కాలేయానిన్ అంటి ఉనన్
కొవువ్నూ కూడా వేరు చేయాలి. 11వీటనిన్టినీయాజకుడు బలిపీఠం న ఆహారంగా కాలుసాత్ డు. ఇదియెహోవాకి అరిప్ంచే
దహనబలి.

12అతడు అరిప్ంచేది మేక అయితేదానిన్యెహోవాఎదుట అరిప్ంచాలి. 13ఆ వయ్కి దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పతయ్కష్
గుడారం ఎదుట దానిన్ వధించాలి. అపుప్డు అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం చుటూట్ దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు. 14 తన
అరప్ణను దహనబలిగాయెహోవాకు అరిప్సాత్ డు. అతడుదానిఅంతరాభ్గాలకు పటిట్ ఉనన్ కొవువ్నూ,వాటిదగగ్రలో కనిపించే
కొవువ్నూ తీసి వేరు చేయాలి.

15అలాగేరెండుమూతపిండాలనూ,వాటితోఉనన్కొవువ్ను,మూతపిండాలదగగ్రకాలేయానిన్అంటిఉనన్కొవువ్ను కూడా
వేరు చేయాలి. 16 వీటనిన్టినీయాజకుడు కమమ్ని సువాసన వచేచ్లా బలిపీఠం న ఆహారంగా కాలుసాత్ డు. కొవువ్ అంతా
యెహోవాకే చెందుతుంది. 17మీరు రకానిన్ గానీ కొవువ్ని గానీ తినకూడదు. మీరు నివాసముండే పతిచోటా, మీ తరతరాలోల్
ఇదిమీకు శాశవ్త న శాసనం.”

4
పాపం కోసం బలి

1 యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకు ఇలా చెపుప్, చేయకూడదని యెహోవా
ఆజాఞ్ పించినవిషయాలోల్ దేని నాపొరపాటునఎవ నాచేసేత్,మీరిలాచేయండి. 3నేరంపజల కివచేచ్లాఒకవేళ *అభిషేకం
పొందినయాజకుడే అలాంటిపాపం చేసేత్, అతడు తనపాపం కోసం బలిగాలోపం లేని కోడెదూడనియెహోవాకు అరిప్ంచాలి.

4అతడు ఆ కోడెని పతయ్కష్ గుడారపు దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకురావాలి. ఆ కోడె తల న తన చెయియ్
ఉంచి,తరువాతయెహోవాఎదుటదానిన్ వధించాలి. 5అభిషేకంపొందినయాజకుడు ఆ కోడె రకం కొంచెం పతయ్కష్ గుడారానికి
తీసుకు రావాలి.

6తరువాతఆయాజకుడు తన వేలు ఆ రకంలోముంచిఅతిపరిశుదధ్ సథ్లం తెరల ఎదుటయెహోవాసమకష్ంలోఏడుసారుల్
ఆ రకానిన్ చిలకరించాలి. 7 తరువాతయాజకుడు పతయ్కష్ గుడారంలో యెహోవా సమకష్ంలో ఉనన్ సుగంధ ధూపవేదిక ని
కొముమ్లకు ఆ రకానిన్ కొంచెంపూయాలి. మిగిలినఆకోడె రకానిన్ పతయ్కష్ గుడారందావ్రం దగగ్ర ఉనన్ దహనబలిపీఠంఅడుగు
భాగంలోపారబోయాలి.

8తరువాతఅతడుపాపం కోసం బలి అరప్ణ చేసిన ఆ కోడెదూడ కొవువ్ అంతాకోసి వేరు చేయాలి. దానిఅంతరాభ్గాలను
కపిప్ ఉనన్ కొవువ్నూ,దాని అంతరాభ్గాలను అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ వేరు చేయాలి. 9అలాగేదాని రెండు మూత పిండాలనూ,
వాటి పేరుకునిఉనన్కొవువ్నూ,దానిమూతపిండాలకుదగగ్రకాలేయం నఉనన్కొవువ్నూకోసివేరుచేయాలి. 10శాంతిబలి
కోసం వధించే ఎదుద్ నుండి తీసినటేట్ యాజకుడు దీని నుండి కూడా తీయాలి. తరువాతయాజకుడు వీటిని దహన బలిపీఠం
న దహించాలి.
11 అతడు ఆ కోడె దూడలో ఇంకా మిగిలి ఉనన్ భాగా న దాని చరమ్ం, మాంసం, తల, కాళ ళ్, దాని అంతరాభ్గాలూ,

పేడ,మిగిలినభాగాలనిన్టినీ శిబిరం బయటకు తీసుకుపోవాలి. 12బూడిదనుపారేసే శుదధ్ న చోటికి తీసుకుపోయిఅకక్డ
బూడిదపారబోసే చోట కటెట్ల న వాటిని దహించాలి.

13 ఇశాయేలు సమాజమంతా పొరపాటుగా తెలియకుండా పాపం చేసేత్, చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని
అవగాహన లేకుండా చేసి దోషు తే 14తరువాతవారు చేసినపాపంవారికి తెలిసినపుప్డు, సమాజం ఒక కోడెదూడనిపాపం
కోసం బలిగా అరిప్ంచాలి. దానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తీసుకురావాలి. 15 సమాజానికి పెదద్లుగా ఉనన్వాళ ళ్
యెహోవాసమకష్ంలోదాని తల తమ చేతులుంచాలి. ఆ తరువాతయెహోవాసనిన్ధిలోదానిన్ వధించాలి.

16 అపుప్డు అభిషేకం పొందిన యాజకుడు ఆ కోడె రకంలో కొంత పతయ్కష్ గుడారానికి తీసుకుని రావాలి. 17 తరువాత
యాజకుడు ఆ రకంలో తన వేలును ముంచి తెరల ఎదుటయెహోవాసమకష్ంలో ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

18 తరువాతయాజకుడు పతయ్కష్ గుడారంలో యెహోవా సమకష్ంలో ఉనన్ సుగంధ ధూపవేదిక ని కొముమ్లకు ఆ రకానిన్
కొంచెం పూయాలి. మిగిలిన ఆ కోడె రకానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ దహన బలిపీఠం అడుగు భాగంలో
కుమమ్రించాలి. 19తరువాతదాని కొవువ్ అంతటినీ తీసి దహన బలిపీఠం న దహించాలి.

20ఈవిధంగాఅతడుఆకోడెకిచేయాలి. పాపంకోసంబలిఇచేచ్ పశువుకు చేసినటుట్ గానేదీనికీచేయాలి. ఇలాయాజకుడు
పజల కోసం పరిహారం చేసినపుప్డు వారికి కష్మాపణ కలుగుతుంది. 21ఆ కోడెను శిబిరం బయటకు తీసుకుని వెళిళ్మొదటి
కోడెను దహించినటుట్ గానే దీనీన్ దహించాలి. ఇది సమాజపాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణ.

22 ఒక అధికారి పాపం చేయాలనే ఉదేద్శం లేకుండా చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని పాపం చేయాలని
కాకుండా పొరపాటున చేసేత్ దోషి అవుతాడు. 23 తరువాత తాను చేసిన పాపం అతనికి తెలిసేత్ అపుప్డు అతడు ఒక మగ
మేకని తన అరప్ణగా తీసుకురావాలి. అదిలోపం లేనిదిగా ఉండాలి.
* 4:3 4:3 పధానయాజకుడు.
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24అతడు ఆమేక తల చెయియ్ఉంచిదానిన్యెహోవాసమకష్ంలోదహనబలిఅరిప్ంచేచోట వధించాలి. ఇదిపాపం కోసం
చేసే బలి. 25పాపం కోసం వధించిన దాని రకానిన్యాజకుడు వేలితో తీసుకుని దహన బలిపీఠం ని కొముమ్లకు పూయాలి.
మిగిలిన రకానిన్ దహన బలిపీఠం అడుగు భాగంలోపారబోయాలి.

26 దాని కొవువ్నంతా వేదిక న దహించాలి. శాంతిబలికి అరిప్ంచిన పశువు కొవువ్ను చేసినటుట్ గానే చేయాలి. ఇలా
యాజకుడు ఆ అధికారిపాపం విషయంలో పరిహారం చేయాలి. అపుప్డు ఆ అధికారికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

27సామానయ్ పజలోల్ ఎవ నా ఒకరు పాపం చేయాలనే ఉదేద్శం లేకుండా చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని
పాపం చేయాలని కాకుండా పొరపాటున చేసేత్ దోషి అవుతాడు. 28 తరువాత తాను చేసిన పాపం అతనికి తెలిసేత్ అపుప్డు
అతడు ఒక ఆడమేకను బలి అరప్ణగా తీసుకుని రావాలి. ఆమేక లోపం లేని ఉండాలి.

29పాపం కోసం బలి కాబోయే పశువు తల న అతడు తన చేతులుంచాలి. తరువాత దానిన్ దహనబలి అరిప్ంచే చోట
వధించాలి. 30దాని రకానిన్ యాజకుడు వేలితో తీసుకుని దహన బలిపీఠం ని కొముమ్లకు పూయాలి. మిగిలిన రకానిన్
దహన బలిపీఠం అడుగు భాగంలోపారబోయాలి.

31తరువాత శాంతిబలి పశువు కొవువ్ను వేరు చేసినటేట్ దీని కొవువ్ అంతా తీయాలి. యాజకుడు ఆ కొవువ్నుయెహోవాకు
కమమ్ని సువాసనగా బలిపీఠం న దహించాలి. ఈవిధంగాయాజకుడు ఆ వయ్కి కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి
కష్మాపణ కలుగుతుంది.

32ఎవ నాఒక వయ్కిపాపం కోసం బలి అరప్ణగాలోపం లేని ఒక ఆడగొరెను తీసుకు రావాలి. 33అతడుపాపం కోసం బలి
అరప్ణ కాబోయేదాని తల తన చెయియ్ ఉంచాలి. తరువాతదానిన్ దహనబలి అరిప్ంచే చోట వధించాలి.

34అపుప్డుదానిరకానిన్యాజకుడు వేలితోతీసుకునిదహనబలిపీఠం నికొముమ్లకుపూయాలి. మిగిలినరకానిన్దహన
బలిపీఠం అడుగుభాగంలోపారబోయాలి. 35తరువాతశాంతిబలిపశువుకొవువ్ని వేరు చేసినటేట్ దీని కొవువ్ అంతాతీయాలి.
యాజకుడు యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచే చోట బలిపీఠం న దానిన్ దహించాలి. ఈ విధంగాయాజకుడు ఆ వయ్కి పాపం
కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.”

5
1 “ఒక వయ్కి తాను చూసిన దానిన్ గానీ, వినన్ దానిన్ గానీ సాకష్ ం చెపాప్లిస్న అవసరం వచిచ్నపుప్డు సాకష్ ం చెపప్కుండా

పాపం చేసేత్ దానికి ఆ వయ్కే బాధయ్త వహించాలి. 2 ఇంకా ఒక వయ్కి దేవుడు అపవితమని నిరేద్శించిన ఏ అశుదధ్ జంతువు
కళేబరానిన్ గానీ, పశువు కళేబరానిన్ గానీ, పాకే జంతు కళేబరానిన్ గానీ తెలియక తాకితే ఆ వయ్కి అపవితుడూ, అపరాధీ
అవుతాడు.

3 ఒక వయ్కిని అపవితం చేసిన వాటిని అది ఏ నా సరే, తాకిన వయ్కి ఆ అపవితతను తాకానని తెలుసుకునన్ తరువాత
అపరాధి అవుతాడు. 4అలాగే ఎవ నా తెలియకుండా తొందరపడి మం నా, చె నా చేసాత్ నని ఒటుట్ పెటిట్ పమాణం చేసినా,
తెలియకుండా తొందరపడి ఏ నా చేసాత్ నని ఒటుట్ పెటిట్ పమాణం చేసినా ఆ తరువాత తెలుసుకుని చేయకుండా ఉంటే ఆ
విషయంలో అతడు అపరాధి అవుతాడు.

5 వీటిలో ఏ విషయంలో నా అతడు అపరాధి అయితే తాను ఎలాంటి పాపం చేశాడో దానిన్ ఒపుప్కోవాలి. 6 తాను
చేసిన అపరాధం కోసం బలి అరప్ణనుయెహోవాసమకష్ంలోకి తీసుకురావాలి. దానికోసం తనమందలోనుండి ఆడమేక నా,
ఆడగొరె నాపాపం కోసం బలిగా అరిప్ంచాలి. అతనిపాపం కోసంయాజకుడు పరిహారం చేసాత్ డు.

7ఒకవేళ అతనికి గొరెని తెచేచ్ సోత్ మత లేకపోతే తన పాపం కోసం అపరాధ బలి అరప్ణగా రెండు గువవ్లను గానీ, రెండు
పావురం పిలల్లను గానీ తీసుకు రావచుచ్. వాటిలో ఒకటి పాపం కోసం చేసే అరప్ణ, మరొకటి దహనబలి కోసం. 8 అతడు
వాటిని యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి. యాజకుడు మొదట ఒకదానిన్ పాపం కోసం బలిగా అరిప్సాత్ డు. అతడు దాని
తలను తుంచి వేసాత్ డు కానీపూరిగా వేరు చేయడు. 9అతడు కొంత రకానిన్ బలిపీఠం పకక్న చిలకరించాలి. మిగిలిన రకానిన్
బలిపీఠం అడుగున కుమమ్రించాలి. ఇదిపాపం కోసం చేసే బలి.

10తరువాతఆదేశాలోల్ చెపిప్నటుట్ రెండోప నిదహనబలిగాఅరిప్ంచాలి. అతడు చేసినపాపంకోసంయాజకుడు పరిహారం
చేసాత్ డు. అపుప్డు అతనికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

11 ఒకవేళ అతనికి రెండు గువవ్లను, రెండు పావురం పిలల్లను కొని తెచేచ్ సోత్ మతు లేకపోతే, అతడు తన పాపం కోసం
అరప్ణగా ఒక *కిలో సనన్ని గోదుమ పిండిని తీసుకురావాలి. అది పాపం కోసం చేసే అరప్ణ కాబటిట్ దాని మీద నూనె
పోయకూడదు, ఎలాంటిసాంబాణి వేయకూడదు.

12 అతడు యాజకుని దగగ్రికి దానిన్ తీసుకురావాలి. అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా మంచితనం గూరిచ్
కృతజఞ్తాపూరవ్కంగాజాఞ్ పకంచేసుకోడానికిదానిలోనుండిఒక గుపెప్డు సమ్ తిచిహన్ంగాతీసియెహోవాకిదహనబలిఅరిప్ంచే
చోట దహించాలి. అది పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణ. 13 న చెపిప్న వాటిలో అతడు చేసిన పాపానిన్ యాజకుడు
కపిప్వేసాత్ డు. అపుప్డు అతనికి కష్మాపణ కలుగుతుంది. వేదయ్ం అరప్ణలో మిగిలినదియాజకునికి చెందినటుట్ గా ఇకక్డ
కూడా అరప్ణ చేయగామిగిలినదియాజకునికి చెందుతుంది.”

అపరాధ బలి
14తరువాతయెహోవామోషేకు ఇంకాఇలాచెపాప్డు. 15“ఒకవయ్కియెహోవాకుఅరిప్త నవాటినిముందుపొరపాటుగా

ఆయనకు చెలిల్ంచకుండాతెలియకఆజఞ్ను అతికమించిపాపంచేసేత్,అపుప్డుఅతడు తనఅపరాధబలిఅరప్ణనుయెహోవా
దగగ్రికి తీసుకు రావాలి. అతడు తన †అపరాధ బలిగా మందలో నుండి లోపం లేని పొటేట్లును తీసుకురావాలి. ఆ పొటేట్లు

* 5:11 5:11 ఒక ఎయిఫా. † 5:15 5:15 దోషం కోస న బలి. పరిహారం చెలిల్ంచే బలి.



లేవీకాండం 5:16 90 లేవీకాండం 6:25

విలువను పతయ్కష్ గుడారంలో చెలామణీ అయేయ్ వెండితో నిరణ్యించాలి. 16 పరిశుదధ్ న వసుత్ వు విషయంలో తాను చేసిన
తపుప్కు నషట్ పరిహారం చెలిల్ంచాలి. దానికి ఐదో వంతు చేరిచ్ దానిన్యాజకుడికి ఇవావ్లి. అపుప్డుయాజకుడు అపరాధ బలి
అరప్ణ అయినపొటేట్లుతో అతని కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

17ఎవ నాచేయకూడదనియెహోవాఆజాఞ్ పించినదానిన్ చేసిపాపం చేసేత్,అదిపొరపాటుగా చేసినాఅపరాధి అవుతాడు.
దానికి శికష్ పొందుతాడు. 18అతడు తన అపరాధ బలి అరప్ణగా మందలో నుండి లోపం లేని పొటేట్లును తీసుకు రావాలి.
దాని పసుత్ త వెల నిరణ్యం జరగాలి. దానిన్ అపరాధ బలి అరప్ణగాయాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి. అపుప్డుయాజకుడు
పొరపాటుగాఆవయ్కిచేసినపాపంకోసంపరిహారంచేసాత్ డు. అపుప్డుఅతనికి కష్మాపణకలుగుతుంది. 19అదిఅపరాధబలి.
అతడు నిజంగానేయెహోవాఎదుట దోషి అయాయ్డు.”

6
1యెహోవామోషేతోమాటాల్ డిఇలాచెపాప్డు. 2“ఒకవయ్కితనపొరుగునఉనన్వాడుతనకు అపప్గించినదానివిషయంలో

అతణిణ్ మోసం చేసినా, వంచించినా, దోచుకునాన్, లేక తన పొరుగున ఉనన్వాణిణ్ పీడించినా 3అతడు పోగొటుట్ కునన్ వసుత్ వు
తనకు దొరికినా దాని విషయం అబదధ్ం చెపిప్నా, ఒటుట్ పెటిట్ మరీ అబదధ్ం చెపిప్నా, ఇంకా ఇలాంటి విషయాలోల్ పాపం చేసేత్
అదియెహోవాకి వయ్తిరేకంగా ఆయన ఆజఞ్లను ఉలల్ంఘించి చేసిన పాపం అవుతుంది. 4 ఇలాపాపం చేసినవాడు అపరాధి.
కాబటిట్ అలాంటివాడు తను ఇతరుల దగగ్ర దోచుకునన్దీ, పీడించి సంపాదించిందీ, లేక తనకు అపప్గించినదీ,తనకు దొరికినదీ
తిరిగి ఇచిచ్వేయాలి.

5తాను దేని గురిం తే అబదధ్ పమాణం చేసాడోదానిన్పూరిగాచెలిల్ంచాలి. ఇంకాఅది ఎవరికి చెందుతుందోవారికిదానిలో
ఐదో వంతు తపప్క చెలిల్ంచాలి. దానిన్ అపరాధ బలి అరిప్ంచే రోజున చెలిల్ంచాలి. 6 తరువాత అతడు తన అపరాధబలి
అరప్ణనుయెహోవాదగగ్రికితీసుకునిరావాలి. అపరాధబలిగామందలోనిలోపంలేనిపోటేట్లునుయాజకుడిదగగ్రికితీసుకుని
రావాలి. దానివిలువను పసుత్ త వెల పకారం నిరాథ్ రించాలి. 7యాజకుడుయెహోవాసమకష్ంలోఅతనిపాపం కోసం పరిహారం
చేసాత్ డు. అపుప్డు అతడు ఏ ఏ విషయాలోల్ అపరాధి అయాయ్డో ఆ విషయాలోల్ కష్మాపణపొందుతాడు.”

దహనబలి
8 ఇంకా యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 9 “నువువ్ అహరోనుకీ, అతని కొడుకులకీ ఇలా ఆదేశించు, ఇది

దహనబలికిసంబంధించినచటట్ం. దహనబలిఅరప్ణబలిపీఠం ననిపుప్ల రాతంతా,తెలల్వారేవరకూఉండాలి. బలిపీఠం
న అగిన్ మండుతూనే ఉండాలి.
10యాజకుడు నారతో చేసిన బటట్లు వేసుకోవాలి. అతని లోదుసుత్ లు కూడా నారతో చేసినవే అయి ఉండాలి. అతడు

దహనబలిఅరప్ణపూరిగాకాలిపోయినతరువాతబూడిదతీసిబలిపీఠం పకక్నేఉంచాలి. 11తరువాతఅతడు తన బటట్లు
మారుచ్కుని శిబిరం బయట ఉనన్ పవిత సథ్లానికి ఆ బూడిద తీసుకు వెళాళ్లి.

12 బలిపీఠం న అగిన్ మండుతూనే ఉండాలి. అది ఆరిపోకూడదు. పతి ఉదయంయాజకుడు దాని న కటెట్లు వేసూత్
ఉండాలి. దాని నదహనబలిఅరప్ణనిఉంచాలి. శాంతిబలి పశువు కొవువ్నుదాని న దహించాలి. 13బలిపీఠం న అగిన్
ఎపప్టికీ మండుతూనే ఉండాలి. అది ఆరిపోకూడదు.

వేదయ్ అరప్ణ
14ఇక వేదయ్ అరప్ణ గూరిచ్న చటట్ం ఇది. దీనిన్ అహరోను కొడుకులుయెహోవాసమకష్ంలో బలిపీఠం ఎదుట అరిప్ంచాలి.

15యాజకుడు వేదయ్ అరప్ణ నుండి గుపెప్డు పిండినీ, కొంత నూనెనూ, దాని నునన్ సాంబాణినూ తీసి వాటినియెహోవా
మంచితనానిన్ సమ్రించుకోడానికి బలిపీఠం న దహించాలి. అది ఆయనకు కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది.

16అరిప్ంచగా మిగిలిన దానిన్ అహరోనూ, అతని కుమారులూ భుజించాలి. పరిశుదధ్ సథ్లం లో దానిన్ తినాలి. పొంగజేసే
పదారధ్ం లేకుండా దానిన్ తినాలి. పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలో దానిన్ తినాలి. 17 దాని తయారీలో పొంగజేసే పదారధ్ం
కలపకూడదు. నాకు అరిప్ంచే దహనబలులోల్ వాళళ్ భాగంగా దానిన్ నేను ఇచాచ్ను. పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణగానూ,
అపరాధం కోసం చేసే బలి అరప్ణ గానూ ఇచాచ్ను. అది అతి పరిశుదధ్ం. 18మీ రాబోయే అనిన్ తరాలోల్ నూ అహరోను
వారసు న పతివాడూయెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచిన దానిలోనుండి దానిన్ తన భాగంగా భావించి తిన వచుచ్. వాటికి
తగిలిన పతిదీ పవితం అవుతుంది.”

19ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలాచెపాప్డు. 20“అహరోనుకూ,అతనికొడుకులకూ ఒకొక్కక్రికీ అభిషేకం జరిగిన
రోజునవాళ ళ్ చెలిల్ంచాలిస్న అరప్ణ ఇది. మామూలు వేదయ్ అరప్ణలాగేవాళ ళ్ సుమారు ఒక కిలో సనన్ని గోదుమ పిండిని
ఉదయం సగం,సాయంతం సగం అరిప్ంచాలి.

21దానిన్ నూనెతో పెనం న కాలాచ్లి. అది చకక్గా కాలిన తరువాత తీసుకురావాలి. దానిన్ ముకక్లు చేసి యెహోవాకు
కమమ్ని సువాసనగా వేదయ్ అరప్ణ చేయాలి. 22యాజకుని కొడుకులోల్ ,అభిషేకంపొందిఅతడిసాథ్ నంలోకొతత్గాయాజకు న
వయ్కి అలాగే అరిప్ంచాలి. ఆజఞ్ పకారం దానిన్యెహోవాకోసంపూరిగా దహించాలి. 23యాజకుడు అరిప్ంచే పతి వేదాయ్నూన్
పూరిగా దహించాలి. దానిన్ తినకూడదు.”

పాపం కోసం చేసే బలి
24ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 25 “నువువ్ అహరోనుతోనూ, అతని కొడుకులతోనూమాటాల్ డి ఇలా

చెపుప్, పాపం కోసం చేసే అరప్ణ చటట్ం ఇది. దహనబలి అరప్ణ పశువుని వధించిన చోటే పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణ
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పశువునూయెహోవా సమకష్ంలో వధించాలి. అది అతి పరిశుదధ్ం. 26పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలోని పరిశుదధ్ సథ్లం లో దానిన్
తినాలి.

27దానిమాంసానికి తగిలిన పతిదీ పరిశుదధ్ం అవుతుంది. దాని రకం బటట్ల న చిందితే రకం చిమిమ్నపాంతానిన్ పరిశుదధ్
సథ్లంలో శుభం చేయాలి. 28దానిన్మటిట్ కుండలోఉడకబెడితే,ఆ కుండని పగలగొటాట్ లి. ఒకవేళ ఇతత్డిపాతలోఉడకబెడితే
దానిన్ తోమి నీళళ్తో శుభం చేయాలి.

29 అది అతి పరిశుదధ్ నది కాబటిట్ యాజకుడి కుటుంబంలో పతి మగవాడూ దానిన్ కొంచెం తినవచుచ్. 30 కానీ పాపం
కోస న బలి అరప్ణ చేసిన పశువు రకం పరిహారం కోసం పతయ్కష్ గుడారంలోకి తీసుకు రావడం జరిగితే, ఆ పశువుమాంసం
తినకూడదు. దానిన్పూరిగా కాలిచ్ వేయాలి.”

7
అపరాధబలి

1 “*అపరాధం కోసం చేసే బలి అరప్ణ సంగతులు. అది ఎంతో పరిశుదధ్ం. 2దహనబలి కోసం పశువులను వధించే సథ్లం
లోనే అపరాధబలి పశువులను కూడా వధించాలి. దాని రకానిన్ బలిపీఠం చుటూట్ అనిన్ పులా చిమామ్లి. 3దాని కొవువ్
పటిట్న తోకనూ,దానిఅంతరాభ్గాలోల్ ని కొవువ్నూ, 4రెండు మూత పిండాలనూ,వాటి ని కొవువ్నూ,కాలేయం న పేరుకునన్
కొవువ్నూ, ఇలాదానిలోని కొవువ్ అంతటినీ తీసి అరిప్ంచాలి.

5యాజకుడు యెహోవాకి దహనబలిగా వీటిని బలిపీఠం న దహించాలి. అది అపరాధం కోసం చేసే బలి. యాజకుడి
కుటుంబంలో పతిమగవాడూ దీనిన్ తినవచుచ్. 6ఇది అతి పరిశుదధ్ం. కాబటిట్ పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే దీనిన్ తినాలి.

7పాపం కోసం చేసే బలి అపరాధం కోసం చేసే బలిలానే ఉంటుంది. ఈ రెంటికీ పాటించాలిస్న చటట్ం ఒకటే. ఆ బలులోల్
మిగిలినమాంసం వాటితో పరిహారం చేసేయాజకుడికే దకుక్తుంది. 8 దహనబలి పశువు చరమ్ం ఆ దహనబలిని అరిప్ంచిన
యాజకుడికి చెందుతుంది.

9పొయియ్ మీద కుండలో నా, పెనం మీద నా వండిన లేదా కాలిచ్న వేదయ్ం అంతాయాజకుడికే చెందుతుంది. 10అది
పొడి వేదయ్ నా, నూనె కలిపినది అయినాఅదంతా అహరోను సంతానం వాళ ళ్ సమానంగా పంచుకోవాలి.

శాంతి బలి
11 పజలు యెహోవాకు అరిప్ంచే శాంతి బలిని గూరిచ్న చటట్ం ఇది. 12 ఎవ నా కృతఙఞ్త అరప్ణగా దానిన్ అరిప్ంచదలిసేత్

దానితో పాటు పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా నూనె కలిపి చేసిన రొటెట్లూ, పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా నూనె రాసి చేసిన
అపప్డాలూ, సనన్ని పిండిలో నూనెబాగా కలిపి చేసిన రొటెట్లూ అరిప్ంచాలి.

13వీటితోపాటు కృతజఞ్తలుచెలిల్ంచడానికిశాంతిబలిఅరప్ణసమయంలోపొంగజేసేపదారధ్ంతోచేసినరొటెట్నుఅరిప్ంచాలి.
14ఈ వేరు వేరు అరప్ణలోల్ నుండి ఒక దానిన్ యెహోవాకి అరిప్ంచాలి. శాంతిబలి కోసం బలిపీఠం న రకానిన్ చిలకరించిన
యాజకునికి అది చెందుతుంది.

15 కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచే ఉదేద్శయ్ంతో శాంతిబలిని అరిప్ంచే వయ్కి బలిపశువుమాంసానిన్ బలి అరిప్ంచే రోజే తినాలి. దాంటోల్
దేనీన్ తరువాత రోజుకోసం ఉంచుకోకూడదు. 16అయితేమొకుక్ చెలిల్ంచడం కోసం గానీ, సేవ్చాఛ్రప్ణ చెలిల్ంచడం కోసం గానీ
బలి ఇసేత్ ఆ పశువుమాంసానిన్ బలి అరప్ణ రోజే తినాలి. కానీ ఏదనాన్ మిగిలితేదానిన్ రెండోరోజు కూడా తినవచుచ్.

17మూడో రోజుకి ఇంకామిగిలి ఉనన్మాంసానిన్ కాలిచ్ వేయాలి. 18ఎవరనాన్ శాంతిబలి పశువుమాంసానిన్ ఏ కొంచె నా
మూడోరోజు కూడాతింటే ఆ బలి అంగీకారానికి నోచుకోదు. ఆ బలి అరప్ణ తెచిచ్నవాడి లెకక్లోకి రాదు. అది అసహయ్కరంగా
ఉంటుంది. అలా తినేవాడు తన అపరాధానిన్మోసూత్ నే ఉంటాడు.

19 అపవిత న దానికి తగిలిన మాంసానిన్ తిన కూడదు. దానిన్ కాలిచ్వేయాలి. మిగిలిన మాంసం పవితు న వాళ ళ్
తినవచుచ్. 20యెహోవాకుఅరిప్ంచేశాంతిబలిపశువుమాంసానిన్ ఎవ నాఅపవితుడిగాఉండికొంచెం తినాన్అలాంటివాడు
పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.

21మనుషుయ్ల అపవితత నా, ఏదనాన్ జంతువు అపవితత నా, లేదాఅపవిత న,అసహయ్కర న వసుత్ వు నాతాకి
దాని తరువాత ఎవ నాయెహోవాకి అరిప్ంచే శాంతిబలి పశువుమాంసం తింటే అలాంటివాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.”

కొవువ్ను, రకానిన్ తినకూడదు
22ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డిఇలాచెపాప్డు. 23“నువువ్ఇశాయేలుపజలకు ఇలాచెపుప్,ఎదుద్ కొవువ్నుగానీ,గొరె

కొవువ్ను గానీ, మేక కొవువ్ను గానీమీరు తిన కూడదు. 24అరప్ణం కాకుండా సాధారణంగా చనిపోయిన పశువు కొవువ్నూ,
అడవిమృగాలుచీలిచ్ వేసినపశువుకొవువ్నూఇతరవిషయాలకుఉపయోగించవచుచ్గానీఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ నూతినకూడదు.

25యెహోవాకి దహనబలిగా పజలు అరిప్ంచే పశువుల కొవువ్ని తినేవాడు పజలోల్ లేకుండా పోవాలి. 26అలాగే ప రకం
గానీ, జంతువు రకం గానీమీ ఇళళ్లోల్ తినకూడదు. 27ఎవడు రకానిన్ తింటాడోవాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.”

28 ఇంకా యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 29 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకు ఇలా చెపుప్, యెహోవాకి
శాంతిబలి పశువును అరిప్ంచే వాడు దానిలో ఒక భాగానిన్ పతేయ్కంగాయెహోవాసమకష్ంలోకి తీసుకురావాలి. 30యెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచే వాటిని అతడు సవ్యంగా తీసుకు రావాలి. అతడు రొముమ్ భాగానీన్, దానితో ఉనన్ కొవువ్నీ
తీసుకురావాలి. యెహోవాసమకష్ంలో అరప్ణగా కెతిత్ కదిలించడానికి రొముమ్ భాగానిన్ తీసుకుని రావాలి.

* 7:1 7:1 పరిహారం చెలిల్ంచే బలి.
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యాజకులు భాగము
31యాజకుడు బలిపీఠం న ఆ కొవువ్ని దహించాలి. కానీ రొముమ్ భాగం అహరోనుకీ అతని వారసులకీ చెందుతుంది.

32శాంతిబలి పశువుల కుడి తొడభాగానిన్యాజకుడికి ఇవావ్లి.
33 అహరోను వారసులోల్ శాంతిబలి పశువు రకానీన్, కొవువ్నూ అరిప్ంచే యాజకుడికి ఆ పశువు కుడి తొడ భాగం

చెందుతుంది. 34 ఎందుకంటే నా ఎదుట కి లేపి కదిలించిన రొముమ్ భాగానీన్, తొడనూ నేను సీవ్కరించాను. వాటిని నేను
యాజకు న అహరోనుకీ, అతనివారసులకీ ఇచాచ్ను. ఇశాయేలు పజలు అరిప్ంచే శాంతి బలులనిన్టిలో ఇవివారి వంతుగా
ఉంటాయి. ఇది నా పజ న ఇశాయేల్వారు అనుసరించవలసిన శాశవ్త నియమం.

35 ఇది యాజకులుగా యెహోవాకి సేవ చేయడానికి వీరిని మోషే నియమించిన రోజు నుండి అహరోనుకూ అతని
వారసులకూయెహోవాకుఅరిప్ంచేదహనబలులోల్ ఏరాప్ నవాటా. 36వారినియాజకులుగాయెహోవాఅభిషేకంచేసినరోజున
వారికి ఇశాయేలు పజలు ఇవావ్లనియెహోవాఖాయం చేసినవాటా. ఇది అనిన్ తరాలోల్ వారి వాటాగాఉంటుంది.”

37 ఇవి దహనబలిని గూరీచ్, అపరాధం కోసం చేసే బలిని గూరీచ్, వేదయ్ అరప్ణ బలిని గూరీచ్, పాపం కోసం చేసే బలిని
గూరీచ్, పతిషాట్ రప్ణ బలిని గూరీచ్, శాంతిబలిని గూరీచ్ వివరించే చటట్ం. 38ఈ ఆజఞ్లను యెహోవా సీనాయి పరవ్తం న
మోషేకి ఇచాచ్డు. ఇశాయేలు పజలకు సీనాయిఅరణయ్ంలోయెహోవాకు అరప్ణలు చెలిల్ంచాలని ఆదేశించాడు.

8
అహరోనునూ, అతని కొడుకులను పతిషిట్ంచడం

1యెహోవామోషేకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ అహరోనును, అతని కొడుకులను తీసుకు రా. వాళళ్తో పాటు వాళళ్
బటట్లూ, అభిషేకం చేయడానికి నూనే, పాపం కోసం బలి అరిప్ంచడానికి ఒక ఎదూద్ , రెండు పొటేట్ళ ళ్, పొంగజేసే పదారధ్ం
లేకుండా చేసిన ఒక బుటెట్డు రొటెట్లూ తీసుకు రా. 3 సమాజంలో పజలందరీన్ పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్రికి
సమకూరుచ్.”

4మోషే యెహోవా తనకు ఆదేశించినటుట్ గా చేశాడు. సమాజంలో పజలందరూ పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్రికి
చేరుకునాన్రు. 5అపుప్డుమోషేవాళళ్ందరితో “ఇలా చేయమనియెహోవాఆజాఞ్ పించాడు” అనాన్డు.

6తరువాతమోషేఅహరోనునూ,అతనికొడుకులనూ తీసుకు వచిచ్వాళల్కి సాన్నం చేయించాడు. 7తరువాతఅహరోనుకు
చొకాక్ తొడిగి, అతనికి నడికటుట్ కటాట్ డు. అంగీ ధరింపజేసి ఏఫోదుని వేశాడు. అందంగా అలిల్న నడికటుట్ ని ఏఫోదు గా వేసి
బిగించి కటాట్ డు.

8అతనికి వకష్పతకం కటిట్ దానిలో ఊరీమును, తుమీమ్మును ఉంచాడు. 9అతనికి తలపాగా పెటాట్ డు. ఆ పాగాముందు
భాగంలో పరిశుదధ్ కిరీటంలా బంగారు రేకుని ఉంచాడు. యెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించినటుల్ గామోషే ఇదంతా చేశాడు.

10 తరువాత మోషే అభిషేకం చేయడానికి నూనె తీసుకునాన్డు. దానితో మందిరానీన్, మందిరంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్
అభిషేకించి వాటిననిన్టినీ శుదీధ్కరణం చేశాడు. 11 తరువాత ఆ నూనెలో కొంత బలిపీఠం ఏడుసారుల్ చిలకరించాడు.
బలిపీఠం దానికి సంబంధించినపాతలను, గంగాళానీన్,దాని పీటనూ శుదీధ్కరణం చేసి వాటిని అభిషేకించాడు.

12 తరువాత అతడు ఆ అభిషేకం చేసే నూనెలో కొంత తీసి అహరోనుని పతిషిట్ంచడానికి అతని తల న పోసి
అభిషేకించాడు. 13 తరువాత మోషే యెహోవా తనకు ఆదేశించిన విధంగా అహరోను కొడుకులను తీసుకు వచిచ్ వారికి
పొడవాటిచొకాక్లు వేశాడు. వారికి నడికటుల్ కటిట్ ,వారి తలల చుటూట్ నార బటట్లు కటాట్ డు.

14 ఆ తరువాత మోషే పాపం కోసం బలి అరప్ణ చేయడానికి ఒక కోడెదూడని తీసుకు వచాచ్డు. అహరోనూ అతని
కొడుకులూ పాపం కోసం బలి అరప్ణ కాబోతునన్ ఆ కోడె దూడ తల తమ చేతులుంచారు. 15మోషే దానిన్ వధించాడు.
దాని రకానిన్ తీసి తన వేలితో బలిపీఠం కొముమ్లకి పూసి బలిపీఠానిన్ శుదీధ్కరించాడు. మిగిలిన రకానిన్ బలిపీఠం అడుగు
భాగంలో కుమమ్రించాడు. మోషేదాని కోసం పరిహారం చేసి దానిన్ పతిషిట్ంచాడు.

16 అపుప్డు మోషే దాని లోపలి భాగాల ఉనన్ కొవువ్నంతా తీసి వేరు చేశాడు. కాలేయం నునన్ కొవువ్ను తీశాడు.
మూతపిండాలనూవాటి ని కొవువ్నూ తీసి అంతా బలిపీఠం దహించాడు. 17అయితేయెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ గా
మోషే ఆ కోడె దూడనూ,దాని చరామ్నీన్,మాంసానీన్, పేడనూ శిబిరం బయటపూరిగా కాలిచ్వేశాడు.

18ఆ తరువాతమోషే దహనబలిగా ఒకపొటేట్లును తీసుకు వచాచ్డు. అహరోనూ, అతని కొడుకులూ ఆపొటేట్లు తల న
తమ చేతులుంచారు. 19అపుప్డుమోషేదానిన్ వధించిన తరువాతదాని రకానిన్ బలిపీఠం చుటూట్ చలాల్ డు.

20 అతడు ఆ పొటేట్లును ముకక్లుగా చేసాడు. దాని తలనూ, ఆ ముకక్లనూ, కొవువ్నూ దహించాడు. 21 అతడు
దాని లోపలి భాగాలనూ, కాళళ్నూ నీళళ్తో కడిగి ఆమొతత్ం పొటేట్లును బలిపీఠం దహించాడు. అది దహనబలి. కమమ్టి
సువాసనను అది కలగజేసింది. అదియెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించినటుట్ అగిన్తోయెహోవాకు చేసిన బలి.

22 ఆ తరువాతమోషే రెండో పొటేట్లుని తీసుకు వచాచ్డు. ఇది అహరోనుని సేవ పతిషిట్ంచడం కోసం. పతిషట్ కోస న
ఈపొటేట్లు తల న అహరోనూ, అతని కొడుకులూ తమ చేతులుంచారు. 23మోషేదానిన్ వధించి దాని రకంలో కొంత తీసి,
అహరోను కుడి చెవి తమెమ్ నా, కుడిచేతి బొటన వేలి నా, కుడికాలి బొటన వేలి నాపూశాడు.

24మోషేఅహరోను కొడుకులను కూడా తీసుకు వచిచ్ కొంత రకానిన్ వారి కుడి చెవి తమెమ్ల నా, కుడి చేతుల బొటనవేళళ్
నా, కుడి కాళళ్ బొటన వేళళ్ నాపూసాడు. తరువాతమిగిలిన రకానిన్ బలిపీఠంకి అనిన్ పులా చిమామ్డు.
25 తరువాత మోషే దాని కొవువ్నూ, కొవువ్ పటిట్న దాని తోకనూ, దాని అంతరాభ్గాల ని కొవువ్నూ, కాలేయం ని

కొవువ్నూ, రెండు మూత పిండాలనూ, వాటి ని కొవువ్నూ, కుడి తొడ భాగానీన్ వేరు చేశాడు. 26యెహోవా సమకష్ంలో
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పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండాచేసినరొటెట్లతోఉనన్ బుటట్లో నుండి ఒక రొటెట్నూ, నూనెరాసిచేసిన ఒక రొటెట్నూ, ఒక అపప్డానీన్
తీసి వాటిని కొవువ్ నా, కుడి తొడ భాగం నా పెటాట్ డు. 27వాటిని అహరోను చేతులోల్ నూ, అతని కొడుకుల చేతులోల్ నూ
ఉంచి వాటినియెహోవాసనిన్ధిలో అరప్ణగా కి ఎతిత్ అటూఇటూ కదిలించి చూపాడు.

28తరువాతమోషేవాటినివాళళ్ చేతుల నుంచి తీసుకుని దహనబలిగా బలిపీఠం న దహించాడు. అవి పతిషాట్ రప్ణలు.
అవి కమమ్టి సువాసన కలుగజేసాయి. అది యెహోవాకు అరిప్ంచిన దహనబలి. 29 తరువాత మోషే దాని రొముమ్ భాగానిన్
తీసుకుని దానిన్ కదలిక అరప్ణగాయెహోవాసమకష్ంలో కెతిత్ కదిలించాడు. యాజకుణిణ్ పతిషిట్ంచే పనిలోయెహోవామోషేకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ పొటేట్లులో అదిమోషే వంతు.

30 తరువాతమోషే అభిషేకానికి ఉపయోగించే నూనెలో కొంత, బలిపీఠం ని రకంలో కొంత తీసుకుని వాటిని అహరోను
నా అతని బటట్ల నా, అతని కొడుకుల నా, వాళళ్ బటట్ల నా చిలకరించాడు. ఆ విధంగామోషే అహరోనునూ, అతని
బటట్లనూ, అతని కొడుకులనూ,వాళళ్ బటట్లనూ అభిషేకించాడు.

31ఆ తరువాతమోషే అహరోనుతోనూ, అతని కొడుకులతోనూ ఇలా చెపాప్డు. “పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్ర ఆ
మాంసానిన్ వండండి. దానీన్, బుటట్లో సేవాపతిషట్ కోసం ఉంచిన రొటెట్నూమీరు తినాలి. అహరోనూ,అతని కొడుకులూదానిన్
తినాలిఅని నేను ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు వాటినితినాలి. 32మీరు తినగామిగిలినమాంసానీన్, రొటెట్నూ కాలిచ్వేయాలి. 33మీ
పతిషఠ్ రోజులు ముగిసే వరకూ అంటే ఏడు రోజులు మీరు పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం నుండి బయటకు వెళళ్కూడదు. ఆ
ఏడు రోజులూయెహోవామిమమ్లిన్ పతిషట్ చేసాత్ డు.

34ఈ రోజు ఎలా జరిగిందో మీ కోసం పరిహారం చేయడానికి అలాగే జరగాలనియెహోవాఆజాఞ్ పించాడు. 35మీరు పతయ్కష్
గుడారందావ్రం దగగ్ర ఏడు రోజులురాతింబగళ ళ్ నిలిచియెహోవాఆజఞ్లనుపాటిసూత్ ఉండాలి. ఎందుకంటేయెహోవానాకు
అలా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.” 36కాబటిట్ యెహోవామోషేదావ్రా ఆజాఞ్ పించినవనీన్ అహరోనూ, అతని కొడుకులూ చేశారు.

9
యాజకులు వారి పనిని ఆరంభించడం

1ఎనిమిదో రోజుమోషేఅహరోనునూ, అతని కొడుకులనూ, ఇశాయేలు పజలోల్ పెదద్లనూ పిలిచాడు. 2అహరోనుతో ఇలా
అనాన్డు. “పాపంకోసంబలిఅరప్ణగామందలోనుండిలోపంలేనిఒకదూడనీ,దహనబలికోసంలోపంలేనిఒకపొటేట్లునూ
యెహోవాసమకష్ంలోకి తీసుకు రా.

3 నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్లి. యెహోవాకి అరిప్ంచడానికి పాపం కోసం బలిగా లోపం లేని
మేకపోతునూ, దహనబలి కోసం ఒకక్ సంవతస్రం వయసునన్ లోపం లేని ఒక దూడనూ, ఒక గొరెపిలల్నూ, తీసుకు రండి.
4 అలాగే యెహోవాకి శాంతిబలి అరిప్ంచడానికి ఒక ఎదుద్ నూ, ఒక పొటేట్లునూ, నూనె కలిపిన వేదాయ్నీన్ తీసుకు రండి.
ఎందుకంటేఈరోజుమీకుయెహోవాదరశ్నమిసాత్ డు” 5కాబటిట్ వాళ ళ్మోషేఆజాఞ్ పించినవాటనిన్టినీపతయ్కష్ గుడారందగగ్రికి
తీసుకు వచాచ్రు. ఇశాయేలు సమాజమంతా వచిచ్యెహోవాసమకష్ంలో నిలుచ్నాన్రు.

6అపుప్డుమోషే ఇలాఅనాన్డు. “యెహోవామీకు ఆజాఞ్ పించింది ఇదే. మీరిది చేసేత్ ఆయన తేజసుస్ మీకు కనిపిసుత్ ంది.”
7తరువాతమోషేఅహరోనుకి ఇలాచెపాప్డు. “బలిపీఠం దగగ్రికిరా,యెహోవాఆజాఞ్ పించినటుట్ నీపాపంకోసంఅరిప్ంచాలిస్న
బలినీ, నీ కోసం దహనబలినీ అరిప్ంచి నీ కోసం, పజల కోసం పరిహారం చెయియ్. పజల కోసం బలి అరిప్ంచి వాళళ్ కోసం
పరిహారం చెయియ్.”

8కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠం దగగ్రికి వెళాళ్డు. తనపాపాలకోసంబలిఅరప్ణగాదూడను వధించాడు. 9అతనికొడుకులు
దాని రకానిన్ అతని దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. అహరోను ఆ రకంలో తన వేలు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్ల న పూశాడు.
మిగిలిన రకానిన్ బలిపీఠం అడుగు భాగంలో కుమమ్రించాడు.

10అయితేయెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించినటుట్ దహనబలిగాదాని కొవువ్నూ, మూతపిండాలనూ, కాలేయం న పేరుకునన్
కొవువ్నూ, బలిపీఠం న దహించాడు. 11దానిమాంసానీన్, చరామ్నీన్ శిబిరం బయటపూరిగా కాలిచ్వేశాడు.

12 ఆ తరువాత అహరోను దహనబలి పశువును వధించాడు. అతని కొడుకులు దాని రకానిన్ అతనికి అందించారు. ఆ
రకానిన్ అహరోను బలిపీఠం అనిన్ పులా చిమామ్డు. 13తరువాత వాళ ళ్ అతనికి దహనబలి పశువును ముకక్లు చేసి ఆ
ముకక్లనూ, తలనూ ఇచాచ్రు. అతడు వాటిని బలిపీఠం న దహించాడు. 14దాని అంతరాభ్గాలనూ, కాళళ్నూ నీళళ్తో
కడిగి బలిపీఠం ఉనన్ దహనబలి అరప్ణల ఉంచి వాటిని కూడా దహించాడు.

15 తరువాత అహరోను పజల కోసం బలి అరిప్ంచాడు. మేకను పటుట్ కుని పజల పాపం కోసం బలి అరప్ణగా
దానిన్ వధించాడు. మొదటి మేకను వధించినటుట్ గానే దీనిన్ కూడా పాపాల కోసం వధించాడు. 16 తరువాత యెహోవా
ఆజాఞ్ పించినటుట్ గా దహనబలి జంతువును అరిప్ంచాడు. 17దాని తరువాత వేదాయ్నిన్ తెచిచ్ దానిలోనుంచి ఒక పిడికెడు
తీసి బలిపీఠం దానిన్ ఉదయం చెలిల్ంచాలిస్న దహనబలితోపాటు దహించాడు.

18 తరువాత పజల కోసం అరిప్ంచాలిస్న శాంతిబలి అరప్ణగా ఎదుద్ నూ, పోటేట్లునూ వధించాడు. అహరోను కొడుకులు
వాటి రకానిన్ అతనికి అందించారు. దానిన్ అతడు బలిపీఠం చుటూట్ చిమామ్డు. 19అయితేవాళ ళ్ ఆ ఎదుద్ కొవువ్నూ,పొటేట్లు
కొవువ్నూ, కొవువ్పటిట్న తోకనూ, వాటి అంతరాభ్గాలోల్ ని కొవువ్నూ, మూతపిండాలనూ, కాలేయం అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ
అతని కిచాచ్రు.



లేవీకాండం 9:20 94 లేవీకాండం 11:2

20వాళ ళ్ వీటిని ఆ పశువుల రొముమ్ భాగం న ఉంచారు. అపుప్డు అహరోను ఆ కొవువ్ను బలిపీఠం దహించాడు.
21మోషే ఆజాఞ్ పించినటుట్ అహరోను రొముమ్ భాగానీన్, కుడి తొడ భాగానీన్ యెహోవా సమకష్ంలో కెతిత్ అరప్ణగా ఆయనకు
అరిప్ంచాడు.

22 ఆ తరువాత అహరోను పాపం కోసం బలినీ, దహనబలినీ, శాంతిబలినీ అరిప్ంచి, తన చేతులను పజల పు ఎతిత్
వాళళ్ను దీవించాడు. తరువాత దిగి వచాచ్డు. 23మోషే, అహరోనులు పతయ్కష్ గుడారం లోపలికి వెళాళ్రు. తిరిగి వచిచ్
పజలను దీవించారు. అపుప్డు యెహోవా మహిమ తేజం పజలందరికీ కనిప్ంచింది. 24 యెహోవా సమకష్ం లోనుండి
అగిన్జావ్లలు బయలుదేరి బలిపీఠం న ఉనన్ దహనబలి సామగినీ, కొవువ్నీ కాలిచ్ వేశాయి. అది చూసి పజలంతా
ఉతాస్హంగా కేకలు పెటాట్ రు. సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశారు.

10
నాదాబు అబీహ లు మరణం

1నాదాబు అబీహ లు అహరోను కొడుకులు. వీళ ళ్ తమ ధూపం వేసే పాతలోల్ నిపుప్లు ఉంచి వాటి ధూప దవాయ్నిన్
వేశారు. యెహోవా ఆదేశించని వేరే అగిన్ని ఆయన సమకష్ంలోకి తీసుకు వచాచ్రు. 2దాంతో యెహోవా సమకష్ంలో నుండి
మంటలు వచిచ్ వాళళ్ని కాలిచ్ వేశాయి. యెహోవాసమకష్ంలోనేవాళ ళ్ చనిపోయారు.

3 అపుప్డు మోషే అహరోనుతో “నాకు సమీపంగా ఉనన్వారికి నా పవితతని చూపిసాత్ ను. పజలందరి ముందూ నేను
మహిమ పొందుతాను అని యెహోవా చెపిప్న మాటకి అరథ్ం ఇదే” అనాన్డు. అహరోను ఏమీ మాటాల్ డకుండా ఉనాన్డు.
4అపుప్డుమోషేఅహరోనుబాబాయిఉజీజ్యేలు కొడుకులుమీషాయేలునూ, ఎలాస్ఫానునూ పిలిపించివాళళ్కిలాచెపాప్డు.
“మీరు ఇకక్డికి రండి. పతయ్కష్ గుడారం ఎదుట నుండిమీసోదరులను శిబిరం బయటకు తీసుకుపొండి.”

5వాళిళ్ంకాయాజకుల అంగీలు వేసుకునే ఉనాన్రు. అలాగేమోషే ఆదేశించినటుట్ వాళ ళ్ వచిచ్ శిబిరం బయటకు వీళళ్ని
మోసుకు వెళాళ్రు. 6 అపుప్డు మోషే అహరోనుతో అతని కొడుకు న ఎలియాజరు, ఈతామారులతో “మీరు చావకుండా
ఉండాలనాన్,యెహోవాఈసమాజం నకోపగించుకోకుండాఉండాలనాన్మీరుమీతలల నిజుటుట్ విరబోసుకోకూడదు. మీ
బటట్లు చింపుకోకూడదు. అయితేయెహోవావారిని కాలిచ్వేసినందుకు వారి కోసం మీసోదరులు, ఇశాయేలు సమాజమంతా
ఏడవవచుచ్. 7 యెహోవా అభిషేకపు నూనె మీ న ఉంది. కాబటిట్ మీరు మాతం పతయ్కష్ గుడారం నుండి బయటకి
వెళళ్కూడదు. ఒకవేళ వెళేత్ మీరు చనిపోతారు” అని చెపాప్డు. వాళ ళ్మోషేమాట పకారం చేశారు.

8తరువాత యెహోవా అహరోనుతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 9 “నువూవ్ నీతో ఉండే నీ కొడుకులూ పతయ్కష్ గుడారంలోకి
పవేశించే సమయంలో దాకష్ మదాయ్నిన్ గానీ, ఇంకే మతుత్ పానీయాలు గానీ తాగవదుద్ . అలా చేసేత్ మీరు చనిపోతారు. 10మీ
రాబోయేతరాలోల్ ఇదిమీకు శాశవ్త నశాసనం. పతిషట్ చేసినదానిన్లౌకిక నదానినుండీ, పవిత నదానిన్ అపవిత న
దాని నుండీ వేరు చెయాయ్లి. 11యెహోవామోషేదావ్రా ఆదేశించిన శాసనాలను ఇశాయేలు పజలందరికీమీరు బోధించాలి.”

12 అపుప్డు మోషే అహరోనుతోనూ, మిగిలి ఉనన్ అతని కొడుకులు ఎలియాజరు ఈతామారులతోనూ మాటాల్ డాడు.
“యెహోవాకు అరిప్ంచిన దహనబలి నుండి మిగిలిన వేదాయ్నిన్ తీసుకుని పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా దానిన్ తినండి.
ఎందుకంటేఅదిఅతిపరిశుదధ్ ంది. 13దానిన్మీరుఒకపరిశుదధ్ సథ్లంలోతినాలి. ఎందుకంటేయెహోవాకుచేసినదహనబలి
అరప్ణలోల్ అది నీకూ, నీ కొడుకులకూ రావాలిస్న భాగం. మీకు ఈ సంగతి చెపాప్లనే ఆజఞ్ నేను పొందాను.

14తరువాత కదలికఅరప్ణగా కెతిత్న రొముమ్భాగానీన్,యెహోవాకు పతిషట్ చేసినతొడభాగానీన్ దేవుడు అంగీకరించినఒక
పవిత న సథ్లంలోమీరు తినాలి. వీటినీ నువూవ్, నీ కొడుకులూ, నీ కూతుళ ళ్ తినాలి. ఎందుకంటే అవి ఇశాయేలు పజలు
అరిప్ంచే శాంతిబలులోల్ నీకూ, నీ కొడుకులకూ రావాలిస్న భాగం. 15 కదలిక అరప్ణగా కెతిత్న రొముమ్ భాగానీన్, యెహోవాకు
పతిషట్ చేసిన తొడ భాగానీన్ దహనబలిగా అరిప్ంచిన కొవువ్తో పాటు వాళ ళ్ తీసుకురావాలి. వాటినియెహోవా ఎదుట కెతిత్
కదిలించే అరప్ణగా తీసుకు రావాలి. యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ అవి శాశవ్తంగా నీకూ నీ కొడుకులకూ చెందిన భాగం. ఇది
ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే చటట్ం.”

16 అపుప్డు మోషే పాపం కోసం బలి కావాలిస్న మేకను గూరిచ్ అడిగాడు. కానీ అది అపప్టికే దహన పోయిందని
తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడు తకిక్న అహరోను కొడుకులు ఎలియాజరు, ఈతామారుల కోపప్డాడ్ డు. 17 “మీరు పాపం
కోసం బలి అయిన పశువుమాంసానిన్ పవిత సథ్లం లో ఎందుకు తినలేదు? అది అతి పరిశుదధ్ం కదా. సమాజం పాపాలను
తీసివేయడానికీ, ఆయన ఎదుట పరిహారం చేయడానికీ యెహోవా దానిన్ మీకు ఇచాచ్డు కదా. 18 చూడండి, దాని రకానిన్
పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి తీసుకు రాలేదు. నేను ఆజాఞ్ పించినటేట్ మీరు దానిమాంసానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లం లో కచిచ్తంగా తినాలిస్ందే”
అనిమందలించాడు.

19అపుప్డు అహరోనుమోషేతో “చూడు, ఈ రోజు వీళ ళ్ పాపం కోసం తమ బలులూ, దహన బలులూయెహోవాఎదుట
అరిప్ంచారు. అయినాఈరోజేనాకు ఈ విపతుత్ జరిగింది. పాపం కోసం చేసిన బలిమాంసం నేను తింటేయెహోవాదృషిట్కి అది
స నదవుతుందా?” అనాన్డు. 20మోషేఆమాట విని ఒపుప్కునాన్డు.

11
శుదధ్ నవి, ఆశుదధ్ నవి ఆహారం

1ఆ తరువాత యెహోవామోషే అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “మీరు ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపప్ండి. భూమి
ఉనన్ జంతువులనిన్టిలోమీరు తినదగగ్వి ఇవి.



లేవీకాండం 11:3 95 లేవీకాండం 11:44

3చీలిన డెకక్లు ఉండి ఏ జంతువు అయితే నెమరు వేసుత్ ందో ఆ జంతువుని మీరు ఆహారంగా తీసుకోవచుచ్. 4అయితే
జంతువులోల్ కొనిన్ నెమరు వేసాత్ యి. కొనిన్టికి చీలిన డెకక్లుంటాయి. ఇలాంటి వాటిని మీరు ఆహారంగా తీసుకోకూడదు.
ఒంటె లాంటి జంతువులు నెమరు వేసాత్ యి. కానీదానికి చీలిన డెకక్లుండవు. కాబటిట్ ఒంటెను మీరు అపవితంగా ఎంచాలి.

5పొటిట్ కుందేలు నెమరు వేసుత్ ంది, కానీ దానికి చీలిన డెకక్లు లేవు. కాబటిట్ దానిన్ కూడా మీరు అపవితంగా ఎంచాలి.
6అలాగే కుందేలు నెమరు వేసుత్ ంది. కానీదానికి చీలిన డెకక్లు లేవు. కాబటిట్ దానిన్ కూడామీరు అపవితంగా ఎంచాలి. 7ఇక
పందికి చీలిన డెకక్లు ఉనాన్యి. కానీ అది నెమరు వేయదు కాబటిట్ దానిన్ మీరు అపవితంగా ఎంచాలి. 8 వీటిమాంసానిన్
మీరు తినకూడదు. వాటి కళేబరాలను అంటుకోకూడదు. అవిమీకు అపవితం.

9జలచరాలోల్ వీటినితినవచుచ్. సముదంలో నా,నదిలో నానీటిలోనివసించేఅనిన్ రకాలజీవులోల్ రెకక్లూ,పొలుసులూ
ఉనన్ వాటినిమీరు తినవచుచ్. 10సముదంలో నా, నదిలో నా నీటిలో కదిలే అనిన్ రకాల జీవులోల్ నూ, జల జంతువులోల్ నూ
రెకక్లూ,పొలుసులూ లేని వాటినిమీరు అసహియ్ంచుకోవాలి.

11అవిమీకు అసహయ్ం కాబటిట్ వాటిమాంసంమీరు తినకూడదు. వాటి కళేబరాలను అసహియ్ంచుకోవాలి. 12నీళల్లో దేనికి
రెకక్లూ,పొలుసులూ ఉండవో అదిమీకు అసహయ్ం.

13 పకష్ులోల్ మీరు అసహియ్ంచుకోవాలిస్నవీ, తినకూడనివీ ఏవంటే, గదద్ , రాబందు, 14 గరుడ ప , డేగ జాతిలో పతి ప ,
15కాకి జాతిలోని పతి ప , 16కొముమ్ల గుడల్గూబ, తీతువు పిటట్ , సముదపు కొంగ, గదద్ జాతిలో అనిన్ పకష్ులూ.

17ఇంకా గిడి కంటె, గుడల్గూబ, సముదపు డేగ, 18తెలల్ గుడల్గూబ, త గుడల్గూబ, సముదపురాబందు, 19కొకిక్రాయి,
అనిన్ రకాల కొంగలు, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లం.

20 రెకక్లు ఉండినాలుగుకాళల్తో నడిచే జీవులనీన్ మీకు అసహయ్ంగా ఉండాలి. 21అయితే రెకక్లు ఉండి నలుగు కాళళ్తో
నడిచే, ఎగరగలిగే జీవులు, నేల గంతులు వేయడానికి తొడలు గల పురుగులనిన్టినీ మీరు తినవచుచ్. 22 అనిన్ రకాల
మిడతలను మీరు తినవచుచ్. ఆకు మిడత, కీచురాయి, గడిడ్ మిడత ఇలా అనిన్ రకాల మిడతలను మీరు తినవచుచ్.
23అయితేనాలుగు కాళల్ గల ఎగిరే తకిక్న జీవులనీన్ మీకు అసహయ్ంగా ఉండాలి.

24 వీటిలో దేని కళేబరానిన్ అయినా మీరు తాకితే మీరు సాయంతం వరకూ అపవితంగా ఉంటారు. 25 ఎవ నా వాటి
కళేబరాలోల్ దేనిన్ అయినా మోసేత్ అలాంటి వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. వాడు సాయంకాలం వరకూ అపవితంగా
ఉంటాడు.

26 రెండు డెకక్లు గల అనిన్ జంతువులోల్ డెకక్లు పూరిగా చీలకుండా ఉండి నెమరు వేయకుండా ఉనన్వి మీకు అపవితం.
వాటి కళేబరాలు మీరు ముటుట్ కోకూడదు. అలాటి వాటిని తాకిన వాడు అపవితుడు అవుతాడు. 27నాలుగు కాళల్ నడిచే
జంతువులోల్ ఏవి తమపంజా నడుసాత్ యోఅవిమీకు అపవితం. వాటి కళేబరాలుముటుట్ కునన్ వాడుసాయంకాలం వరకూ
అపవితంగా ఉంటాడు. 28ఎవ నావాటి కళేబరాలోల్ దేనిన్ అయినామోసేత్ అలాంటి వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. వాడు
సాయంకాలం వరకూ అపవితంగా ఉంటాడు. ఈ జంతువులు మీకు అపవిత నవి.

29 నేల న పాకే జంతువులోల్ మీకు అపవిత నవి ఇవి. ముంగిస, ఎలుక, బలిల్ జాతికి చెందిన పతి జీవీ, 30 తొండ,
ఉడుము, బలిల్,తొండ, చిటిట్ ఉడుము,ఊసరవెలిల్.

31 పాకే జీవులనిన్టిలో ఇవి మీకు అపవితం. ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని ముటుట్ కునేవాడు సాయంకాలం వరకూ
అపవితుడుగా ఉంటాడు. 32 ఒకవేళ అవి చనిపోయిన తరువాత వాటి కళేబరాలు దేని న పడతాయో అవి చెకక్
వసుత్ వు నా, వసంతో చేసిన నా, చరమ్ంతో చేసిన నా, గోనె గుడడ్తో చేసిన నా అవి అపవితం అవుతాయి. ఆ వసుత్ వు
ఏ నా, దేనికోసం వాడుతునాన్ అపవితం అయినపుప్డు దానిన్ నీళళ్లో ఉంచాలి. సాయంకాలం వరకూ అది అపవితంగా
ఉంటుంది. తరువాత అది పవితం అవుతుంది. 33 వీటిలో ఏ జంతు నా ఏ నా మటిట్పాత న గానీ, మటిట్పాతలో గానీ
పడితే, ఆపాతలోఉనన్ది ఏ నా అపవితం అవుతుంది. అపుప్డు మీరు ఆ మటిట్పాతను పగలగొటాట్ లి.

34 పవితమూ తినదగినదీ అయిన ఏ ఆహారంలో నా ఆ అపవితం అయిన ఆ మటిట్పాతలోని నీళ ళ్ పడితే ఆ ఆహారం
అపవితం అవుతుంది. అలాంటి పాత లోంచి ఏ పానీయం తాగినా అది అపవితం అవుతుంది. 35 వాటి కళేబరాలోల్ ఏ
కొంచెమనాన్ దేని ననాన్ పడితే అది అపవితం అవుతుంది. అది పొయియ్ అయినా, వంటపాత అయినా దానిన్ ముకక్లుగా
పగలగొటాట్ లి. అది అపవితం, అదిమీకు అపవితంగానే ఉండాలి.

36నీళ ళ్ చేదుకునే పెదద్ తొటిట్లోగానీ,ఊటలోగానీఅలాంటి కళేబరం పడినాఆనీళ ళ్ అపవితం కావు. అయితేఆనీటిలో
పడిన కళేబరానిన్ ఎవ నాముటుట్ కుంటే వాళ ళ్ అపవితం అవుతారు. 37ఆ కళేబరాలోల్ ఏదో ఒక భాగం నాటేందుకు సిదధ్ంగా
ఉనన్ వితత్నాల పడినా ఆ వితత్నాలు అపవితం కావు. 38కానీ నానబెటిట్న వితత్నాల న అపవిత న కళేబరం పడితే అవి
మీకు అపవితం అవుతాయి.

39మీరు తిన దగగ్ జంతువులోల్ ఏదనాన్ చసేత్ దాని కళేబరానిన్ ముటుట్ కునే వాడు ఆ సాయంతం వరకూ అపవితుడిగా
ఉంటాడు. 40 ఆ కళేబరములోనుండి దేని నా తినేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. అతడు సాయంతం వరకూ
అపవితుడిగా ఉంటాడు. దాని కళేబరానిన్మోసేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.

41నేలమీదపాకే జీవులనీన్ అసహయ్ం. వాటినిమీరు తినకూడదు. 42నేల పాకే అనిన్ జంతువులు, అంటే తమపొటట్తో
పాకే జీవు నా,నాలుగు కాళళ్ నడిచే నా, అనేక న కాళ ళ్ ఉనన్ నా ఇవనీన్ మీరు తినకూడదు. ఇవిమీకు అసహయ్ంగా
ఉండాలి.

43ఇలాపాకేజీవులను తినిమిమమ్లిన్మీరు అపవితం చేసుకోకూడదు. వాటిదావ్రామీరు అపవితంకాకూడదు. అశుదధ్ం
కాకూడదు. 44 ఎందుకంటే నేను యెహోవాని. మీ దేవుణిణ్ . నేను పరిశుదుధ్ ణిణ్ . కాబటిట్ మీరు కూడా పరిశుదధ్ంగా ఉండేలా
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శుదీధ్కరణ చేసుకోండి. నేల నపాకే జీవులమూలంగామిమమ్లిన్మీరుమలినం చేసుకోవదుద్ . 45మీకు దేవుడిగాఉండటానికి
మిమమ్లిన్ ఐగుపుదేశంలో నుండి బయటకు తీసుకు వచిచ్న యెహోవాను నేను. కాబటిట్ మీరు పరిశుదుధ్ లుగా ఉండాలి.
ఎందుకంటే నేను పరిశుదుధ్ ణిణ్ .”

46 ఇది జంతువులూ, పకష్ులూ, నీళళ్లో నివసించే పాణులూ, నేల న పాకే జీవులను గూరిచ్న శాసనం. 47 ఏది తినాలో,
ఏది తినకూడదో, ఏది పవితమో, ఏది అపవితమోతెలియజేయడం దీని ఉదేద్శం.

12
పిలల్లు పుటిట్న తరువాత శుదీధ్కరణ

1యెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. 2 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకి ఇలా చెపుప్. ఒక సీ గరభ్వతిగాఉండి ఒకమగ పిలాల్ ణిణ్
కంటే ఆమె ఏడు రోజులు అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. తాను బహిషుట్ రోజులోల్ ఉనన్టేట్ అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. 3ఎనిమిదో రోజున ఆ
పిలాల్ డికి సునన్తి చేయించాలి.

4ఆమెతన రకసావం నుండి శుదిధ్ జరగడానికిము మూడు రోజులు పడుతుంది. తన రకశుదిధ్ రోజులుపూరయేవరకూ
ఆమె పరిశుదధ్ న దానిన్ దేనీన్ ముటుట్ కోకూడదు. పరిశుదధ్ సథ్లం లో పవేశింపకూడదు. 5ఆమెఒకవేళ ఆడపిలల్ని కంటే ఆమె
రెండు వారాలు అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. తాను బహిషుట్ రోజులోల్ ఉనన్టేట్ అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. ఆమె రకశుదిధ్కి అర ఆరు
రోజులు పడుతుంది.

6 కొడు నా, కూతు నా వాళళ్ కోసం ఆమె శుదిధ్ రోజులు పూరయాయ్క ఆమె ఒక సంవతస్రం వయసుస్నన్ గొరె పిలల్ని
దహనబలిగాతీసుకురావాలి. అలాగేపాపంకోసంఅరప్ణగాఒక గువవ్నుగానీ,ఒకతెలల్ పావురం పిలల్నిగానీతీసుకు రావాలి.
వీటిని పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తెచిచ్యాజకుడికి ఇవావ్లి.

7 అపుప్డు అతడు యెహోవా సమకష్ంలో వాటిని అరిప్ంచి ఆమె కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డామె తన రకసావం
విషయంలోఆమెకు శుదిధ్ కలుగుతుంది. ఇదిమగపిలాల్ ణిణ్ గానీ ఆడ పిలల్ను గానీ కనినపుప్డు సీ విషయంలోవిధించిన చటట్ం.
8ఆమెకు ఒకవేళగొరె పిలల్ని తీసుకువచేచ్సోత్ మతలేకపోతే,ఆమెరెండు తెలల్ గువవ్ల నా రెండుపావురం పిలల్ల నాతీసుకు
రావాలి. వాటిలోఒకటిదహనబలిగా,మరొకటిపాపంకోసంబలిఅరప్ణగాతీసుకురావాలి. యాజకుడు ఆమెకోసంపరిహారం
చేసాత్ డు. అపుప్డామె శుదుధ్ రాలు అవుతుంది.”

13
చరమ్ వాయ్ధులు గురించిన ఆదేశాలు

1యెహోవామోషే అహరోనులకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఒక వయ్కి చరమ్ం న వాపు గానీ, ఎండిన పొకుక్ గానీ, నిగనిగలాడే
మచచ్గానీఉండిఅదిచరమ్వాయ్ధిగామారితేఅతణిణ్ పధానయాజకు నఅహరోనుదగగ్రికిగానీ,యాజకు నఅతనికొడుకుల
దగగ్రికి గానీ తీసుకు రావాలి.

3అపుప్డు ఆయాజకుడు అతని చరమ్ం ఉనన్ వాయ్ధిని పరీకష్ చేసాత్ డు. వాయ్ధిమచచ్ ఉనన్ పాంతం న వెంటుకలు తెలల్గా
మారి, ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా ఉనన్టుట్ కనిప్సేత్ అది అంటువాయ్ధి. యాజకుడు అతణిణ్ పరీకష్ చేసిన తరువాత అతణిణ్
అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. 4ఒకవేళ నిగనిగలాడేమచచ్ చరమ్ం న తెలల్గా కనిప్ంచి, అది లోతుగా లేకుండా, అకక్డి చరమ్ం
వెంటుకలు తెలల్గామారకుండా ఉంటేయాజకుడు ఆ వయ్కిని ఏడు రోజులు వేరుగా, ఒంటరిగా ఉంచాలి.

5ఏడోరోజుయాజకుడు అతణిణ్ తిరిగి పరీ ంచాలి. తనదృషిట్లోవాయ్ధిముదరకుండా,ఆమచచ్వాయ్పించకుండాఉందేమో
చూడాలి. ఆ మచచ్ చరమ్ం వాయ్పించకుండా ఉంటే యాజకుడు మరో ఏడు రోజులు అతణిణ్ వేరుగా ఉంచాలి. 6 ఏడో
రోజుయాజకుడు అతణిణ్ రెండోసారి పరీ ంచాలి. వాయ్ధి తగిగ్ ఆ మచచ్ చరమ్ం న వాయ్పించకుండా ఉంటే అతణిణ్ శుదుధ్ డని
పకటించాలి. అదిపొకుక్మాతమే. అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. అపుప్డు శుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

7అయితే అతడు తన శుదిధ్ కోసంయాజకుడికి కనిప్ంచిన తరువాత ఆ మచచ్ చరమ్ం న వాయ్పిసేత్ యాజకుడికి మరో సారి
కనిపించాలి. 8అపుప్డు ఆ మచచ్ చరమ్ం న ఇంకా వాయ్పించి ఉంటేయాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.

9ఎవరి నా చరమ్ం న పొడలా కనిప్సేత్ అతణిణ్ యాజకుడి దగగ్రకి తీసుకురావాలి. 10యాజకుడు ఏదనాన్ వాపు చరమ్ం న
తెలల్గా కనిప్సుత్ ందేమో చూడాలి. అకక్డి వెంటుకలు తెలల్గా మారి, ఆ వాపు రేగి పుండులా కనిప్సుత్ ందేమో చూడాలి. 11ఈ
సూచనలు కనిప్సేత్ అది తీవ న చరమ్వాయ్ధి. యాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. అతడు అపప్టికే అశుదుధ్ డు
కాబటిట్ అతణిణ్ వేరుగా ఉంచకూడదు.

12ఆ చరమ్ వాయ్ధి మరింత తీవ ఆ వయ్కి తలనుండి కాలి వరకూ వాయ్పిసేత్, అలాయాజకుడికి కూడా అనిపిసేత్, అపుప్డు
యాజకుడు వాయ్ధి ఆ వయ్కి శరీరమంతా వాయ్పించిందేమో పరీకష్ చేయాలి. 13 ఆ చరమ్ వాయ్ధి అతని శరీరమంతా వాయ్పిసేత్
యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డని పకటించాలి. ఒళళ్ంతా తెలల్బారితే అతడు శుదుధ్ డు. 14 ఒకవేళ అతని ఒంటి చరమ్ం రేగి
పుండు అయితే అతడు అశుదుధ్ డు.

15యాజకుడు చరమ్ం పచిచ్ పుండు చూసి అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. ఎందుకంటే రేగిన చరమ్ం, పచిచ్ పుండు
అశుదధ్మే. అది అంటువాయ్ధి. 16 అయితే ఒకవేళ ఆ పుండు ఎండిపోయి చరమ్ం తిరిగి తెలల్గా కనిప్సేత్ ఆ వయ్కి యాజకుడి
దగగ్రికి వెళాళ్లి. 17యాజకుడు అతని చరమ్ం తెలల్గామారిందేమోచూసాత్ డు. అది తెలల్బారితే ఆ వయ్కి శుదుధ్ డని పకటిసాత్ డు.
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18ఒక వయ్కి చరమ్ం న పుండు వచిచ్ అదిమానిపోతే 19ఆపుండు ఉనన్ పాంతంలో తెలల్ని వాపుగానీ, నిగనిగలాడేమచచ్
గానీ, తెలుపుతో కూడిన ఎరని మచచ్ గానీ కనిప్సేత్ దానిన్ యాజకుడికి చూపించాలి. 20 ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా ఉండి
ఆ పాంతంలో వెంటుకలు తెలల్గా కనిప్సుత్ నాన్యో లేదో యాజకుడు పరీ సాత్ డు. ఒకవేళ అలా ఉంటే అతణిణ్ అశుదుధ్ డని
పకటించాలి. పుండు ఉనన్చోటే అది కనిప్సేత్ అది అంటురోగం.

21 యాజకుడు పరీ ంచినపుప్డు ఆ మచచ్ న వెంటుకలు తెలల్గా మారకుండా, అది చరమ్ం న లోతుగా కాకుండా
మానిపోతునన్టుట్ కనిప్సేత్ అతణిణ్ ఏడు రోజులపాటు వేరుగా, ఒంటరిగా ఉంచాలి. 22 తరువాత అది చరమ్ం అంతటా
వాయ్పిసేత్ యాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. అది ఒక అంటు వాయ్ధి. 23 నిగనిగలాడే మచచ్ అలాగే ఉండిపోయి
వాయ్పించకుండా ఉంటే అది పుండుమానినమచచ్. యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డని పకటించాలి.

24చరమ్ం న కాలిన గాయ ఆ కాలిన చోట నిగనిగలాడే తెలల్ని మచచ్ కానీ, తెలుపుతో కూడిన ఎరని మచచ్గానీ ఉంటే
యాజకుడు దానిన్ పరీ ంచాలి. 25 ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా ఉండి ఆ పాంతంలో వెంటుకలు తెలల్గా కనిప్సుత్ నాన్యో
లేదోయాజకుడు పరీ సాత్ డు. అలా ఉంటే అది అంటువాయ్ధి. అది కాలిన గాయంలోనుండి బయటకు వచిచ్ంది. అపుప్డు
యాజకుడు ఆ వయ్కిని అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. అది అంటువాయ్ధి.

26 అయితే యాజకుడు దానిన్ పరీ ంచినపుప్డు నిగనిగలాడే మచచ్లో తెలల్ని వెంటుకలు లేకపోయినా, మచచ్ లోతుగా
లేకుండా గాయం మానినటుట్ కనిప్సుత్ నాన్ అతణిణ్ ఏడు రోజులు ఒంటరిగా, వేరుగా ఉంచాలి. 27 ఏడో రోజు యాజకుడు
అతణిణ్ పరీ ంచినపుప్డు ఆ వాయ్ధి చరమ్ం అంతా వాయ్పిసేత్ అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. అది అంటువాయ్ధి. 28అయితే
నిగనిగలాడే మచచ్ చరమ్ం అంతా వాయ్పించకుండా అలాగే ఉండి మానినటుట్ కనిప్సేత్ అది కాలిన గాయం వలల్ కలిగిన వాపు.
యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డుగా నిరాథ్ రించాలి. అది కేవలం కాలడం మూలాన కలిగినమచచ్మాతమే.

29మగవాళళ్ నా, ఆడవాళల్ నా తలలో గానీ, గడడ్ంలో గానీ ఏదనాన్ అంటువాయ్ధి వసేత్ యాజకుడు దానిన్ పరీ ంచాలి.
30 అది చరమ్ంలో లోతుగా ఉనన్టుట్ కనిప్ంచినా, లేదా దాని వెంటుకలు పసుపు పచచ్గా మారినా ఆ వయ్కిని యాజకుడు
అశుదుధ్ డనీ, అశుదుధ్ రాలనీ నిరాథ్ రించాలి. తలలో లేదా గడడ్ంలో అది దురద పుటిట్ంచే ఒక అంటువాయ్ది.

31 ఏ నా మచచ్ దురద పుటేట్దిగా ఉనన్పుప్డు యాజకుడు ఆ మచచ్ని పరీ ంచాలి. ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా
లేకపోయినా, దాని నలల్ వెంటుకలు లేకపోయినా యాజకుడు ఆ దురద మచచ్ వాయ్ధి ఉనన్ వయ్కిని ఏడు రోజుల పాటు
ఒంటరిగా, వేరుగా ఉంచాలి.

32 ఏడో రోజుయాజకుడు ఆ మచచ్ వాయ్పించిందేమో చూడాలి. వాయ్ధి మచచ్ ఉనన్ పాంతంలో పసుపు పచచ్ వెంటుకలు
లేకపోయినా,ఆమచచ్ కేవలం చరమ్ం నమాతమేకనిప్సుత్ నాన్ అతనికిజుటుట్ కతిత్రించాలి. 33వాయ్ధిమచచ్ ఉనన్చోటమాతం
జుటుట్ కతిత్రించకూడదు. యాజకుడు ఆ మచచ్ ఉనన్ వయ్కిని మరో ఏడు రోజులు ఒంటరిగా, వేరుగా ఉంచాలి.

34 ఏడో రోజుయాజకుడు ఆ మచచ్ వాయ్పించిందేమో చూడాలి. ఆ మచచ్ కేవలం చరమ్ం న మాతమే కనిపిసూత్ ఉంటే
యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డిగా నిరాథ్ రించాలి. ఆ వయ్కి తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. తరువాత అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు.

35 ఒకవేళ అతడు శుదుధ్ డని నిరాధ్ రించిన తరువాత ఆ వాయ్ధి మచచ్ ఎకుక్వగా వాయ్పిసేత్ యాజకుడు తిరిగి అతణిణ్
పరీ ంచాలి. 36ఒకవేళఆవాయ్ధిచరమ్ం నవాయ్పిసేత్యాజకుడు పసుపుపచచ్ వెంటుకల కోసం వెదకాలిస్న పనిలేదు. అతడు
అశుదుధ్ డే. 37 అయితే ఆ దురద వాయ్ధి వాయ్పిత్ నిలిచిపోయిందనీ, ఆ వాయ్ధి మచచ్లో నలల్ వెంటుకలు మొలుసుత్ నాన్యనీ
యాజకుడికి అనిప్సేత్ ఆ వాయ్ధి నయం అయినటేట్ . అతడు శుదుధ్ డే. యాజకుడు అతడు శుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.

38మగవాళళ్ నా, ఆడవాళల్ నా చరమ్ం న నిగనిగలాడే తెలల్నిమచచ్లు ఏరప్డితేయాజకుడు వాళళ్ని పరీ ంచాలి. 39ఆ
నిగనిగలాడేమచచ్లు అసప్షట్ంగా ఉంటే చరమ్ం లోనుండి వచిచ్న పొకుక్మాతమే. వాళ ళ్ శుదుధ్ లే అవుతారు.

40మగవాడితలవెంటుకలురాలిపోతేఅతనిదిబటట్తల. అయినాఅతడు శుదుధ్ డే. 41ముఖం పుఉనన్జుటుట్ రాలిపోతే
అతడిది బోడి నొసలు. అతడు శుదుధ్ డే.

42అయితేఒకవయ్కి బటట్తల గానీ,నొసటి నగానీఎరుపుచాయలోతెలల్నిమచచ్ ఏరప్డితేఅదిఅంటువాయ్ధి. 43అతని
బటట్తల గానీ నొసటి గానీవాయ్ధి వచిచ్న పాంతంలో ఏరప్డిన వాపు చరమ్ంలో అంటువాయ్ధిని సూచిసుత్ ందేమోయాజకుడు
పరీ ంచాలి. 44ఆ వాపు అలా సూచిసుత్ ంటే అతనికి వచిచ్ంది అంటువాయ్ధి. అతడు అశుదుధ్ డు. అతని తల ఉనన్ వాయ్ధి
కారణంగాయాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డుగా పకటించాలి.

45ఆ అంటువాయ్ధి ఉనన్ వయ్కి బటట్లను చించివేయాలి. అతడు తన తలని విరబోసుకోవాలి. అతడు తన కింది పెదవిని
కపుప్కుని ‘అశుదుధ్ ణిణ్ ! అశుదుధ్ ణిణ్ !’ అని కేకలు పెటాట్ లి. 46 ఆ అంటువాయ్ధి ఉనన్నిన్ రోజులూ అతడు అశుదుధ్ డుగానే
ఉంటాడు. అతనికి అంటురోగం వచిచ్ అశుదుధ్ డుగా ఉనాన్డు కాబటిట్ అతడు ఒంటరిగానే ఉండాలి. శిబిరం బయట అతడు
నివసించాలి.

బూజు గురించిన ఆదేశాలు
47ఏ నాబటట్లకు బూజుపడితేఅదిఉనిన్అయినానారబటట్ నా, 48లేదానారతోవెంటుకలతోతోలుతోచేసినపడు నా,

పేక అయినా, వసుత్ నా 49వాటి న పచచ్ని లేదాఎరనిమాలినయ్ం ఏరప్డి,వాయ్పిసేత్ అది బూజు, తెగులు. దానిన్యాజకుడికి
చూపించాలి.

50యాజకుడు ఆ తెగులు కోసం ఆ వసుత్ వుని పరీ ంచాలి. ఆ తెగులు పటిట్న దానిన్ ఏడురోజుల పాటు వేరుగా ఉంచాలి.
51 ఏడో రోజు తిరిగి ఆ తెగులు కోసం పరీ ంచాలి. నారతోనో వెంటుకలతోనో, తోలుతోనో చేసిన పడు నా, పేక అయినా,
వసుత్ నా వాటి న ఆ తెగులు వాయ్పించినటుట్ కనిప్సేత్ అది హానికర న తెగులు. అది అశుదధ్ం. 52కాబటిట్ అతడు నారతోనో
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వెంటుకలతోనో, తోలుతోనో చేసిన పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా హానికర న తెగులు కనిప్ంచిన దానిన్ మంట పెటిట్
కాలేచ్యాలి. ఎందుకంటే అదివాయ్ధికి దారితీసుత్ ంది. దానిన్ సంపూరణ్ంగా తగలబెటాట్ లి.

53అయితేయాజకుడు పరీ ంచినపుప్డునారతోవెంటుకలతో,తోలుతోచేసినపడు నా,పేకఅయినా,వసుత్ నావాటి న
ఆతెగులువాయ్పించకపొతే 54యాజకుడుఆతెగులు పటిట్నదానిన్ఉతకమనిఆజాఞ్ పించాలి. దానిన్మరోఏడురోజులువిడిగా
ఉంచాలి. 55ఆతరువాతతెగులుపటిట్నఆవసుత్ వునియాజకుడుపరీ ంచాలి. ఆతెగులు రంగుమారకపోయినా,వాయ్పించక
పోయినా అలాగే ఉంటే అది అశుదధ్ం. దానిన్ మంట పెటిట్ కాలేచ్యాలి. ఆ తెగులు ఎకక్డ పటిట్నా, ఆ వసుత్ వుని సంపూరణ్ంగా
కాలేచ్యాలి.

56ఒకవేళ ఆ బటట్ని ఉతికిన తరువాతయాజకుడు దానిన్ పరీ ంచినపుప్డు ఆ తెగులు అసప్షట్ంగా కనిప్సేత్ అది బటట్ నా,
పడు నా, పేక అయినా, తోలు అయినాదానిన్యాజకుడు చించివేయాలి. 57ఆ తరువాత ఆ తెగులు నారతో వెంటుకలతో
తోలుతో చేసిన పడుగులోనో, పేకలోనో, వసుత్ వు నో, బటట్ల నో ఇంకా కనిప్సేత్ అది వాయ్పిసుత్ ందని అరథ్ం. అపుప్డు ఆ
తెగులునుపూరిగా కాలేచ్యాలి. 58నారతోనో వెంటుకలతోనో,తోలుతోనో చేసిన పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా, బటట్ నా
ఉతికిన తరువాత తెగులు కనిప్ంచకుంటే ఆ వసుత్ వునో, బటట్నో రెండోసారి ఉతికించాలి. అపుప్డు అది శుదధ్ం అవుతుంది.

59ఉనిన్బటట్ల నో,నారబటట్ల నో,పడుగు నో,పేక నోతోలువసుత్ వుల నోబూజూ,తెగులూ కనిప్ంచినపుప్డువాటిని
అశుదధ్ం అనో శుదధ్ం అనో పకటించడానికి ఉదేద్శించిన చటట్ం ఇది.”

14
చరమ్ వాయ్ధుల శుదీధ్కరణ

1యెహోవామోషేకి ఇలా చెపాప్డు. 2 “చరమ్వాయ్ధి ఉనన్ వయ్కి శుదీధ్కరణ జరిగే రోజుకి సంబంధించిన చటట్ం ఇది. అతణిణ్
యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి.

3చరామ్నికి కలిగినఅంటురోగంమానిందీలేనిదీపరీ ంచడానికియాజకుడు శిబిరంబయటకు వెళాళ్లి. యాజకుడుఅతణిణ్
చూసినపుప్డు అతని చరమ్వాయ్ధి నయం అయితే 4 శుదీధ్కరణ కావాలని కోరే ఆ వయ్కినియాజకుడు జీవించి ఉనన్,లోపం లేని
రెండు పకష్ులనూ, దేవదారు కరనూ, ఎరని నూలునూ, హిసోస్పు చెటుట్ రెమమ్నూ తీసుకు రమమ్ని ఆదేశించాలి. 5 తరువాత
యాజకుడు ఆరెండు పకష్ులోల్ ఒకదానిన్ పారే నీటి న, ఒక మటిట్ పాతలో చంపమని ఆదేశించాలి.

6అపుప్డుయాజకుడు బతికి ఉనన్ రెండో ప నీ, దేవదారు కరనూ, ఎరని నూలునూ,హిసోస్పు రెమమ్నూ తీసుకునివాటిని
పారే నీటి న, ఒకమటిట్ పాతలో చనిపోయిన ప రకంలోముంచాలి. 7చరమ్వాయ్ధి నయ శుదీధ్కరణ కోసం చూసే వయ్కి న
యాజకుడుఆనీళళ్నిఏడుసారుల్ చిలకరించాలి. తరువాతయాజకుడుఅతడు శుదుధ్ డనిపకటించాలి. అపుప్డుయాజకుడు
జీవించి ఉనన్ రెండో ప ని ఎగిరి పోయేటుట్ బయట దానంలో వదిలి వేయాలి.

8 అపుప్డు శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. తన జుటుట్ కతెత్ర వేసుకోవాలి. నీళళ్తో సాన్నం
చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు. తరువాత అతడు శిబిరంలోకి వచిచ్ తన గుడారం బయట ఏడు రోజులు
ఉండిపోవాలి. 9 ఏడో రోజున అతడు తన తల జుటుట్ నంతా రం చేసుకోవాలి. తరువాత తన గడాడ్ నీన్, కనుబొమలను
కూడా రం చేసుకోవాలి. తన జుటుట్ అంతా రం చేసుకునన్ తరువాత తన బటట్లు ఉతుకుక్ని నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి.
అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డవుతాడు.

10 ఎనిమిదో రోజు అతడు లోపం లేని రెండు మగ గొరె పిలల్లనూ, ఏడాది వయసుస్నన్ లోపం లేని ఒక ఆడ గొరె పిలల్నూ
యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి. వాటితోపాటు వేదయ్ం కోసం నూనె కలిసిన మూడు కిలోల మెతత్ని పిండినీ, అర లీటరు
నూనెనూతీసుకురావాలి. 11శుదీధ్కరణచేసేయాజకుడు శుదీధ్కరణకోసంవచిచ్నవయ్కినీఈసామగినీపతయ్కష్ గుడారందావ్రం
దగగ్రఉంచాలి.

12యాజకుడువాటిలోఒకమగగొరెపిలల్నూ, నూనెనూ తీసుకునివాటినిఅపరాధం కోసం చేసే బలిగాఅరిప్సాత్ డు. వాటిని
యెహోవాసమకష్ంలో కదలించే అరప్ణగా కెతిత్ కదిలిసాత్ డు. 13పాపం కోసం బలి పశువునూ, దహనబలి పశువునూ వధించే
పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే ఈ మగ గొరెపిలల్ని వధించాలి. పాపం కోసం చేసే అరప్ణలాగే అపరాధం కోసం చేసే అరప్ణ కూడా
యాజకుడికే చెందుతుంది. ఎందుకంటే అది అతి పరిశుదధ్ం.

14తరువాతయాజకుడు అపరాధం కోసం బలిగా వధించిన పశువు రకానిన్ కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి
కుడిచెవి తమెమ్ నా, కుడిచేతి బొటన వేలి నా, కుడి కాలి బొటన వేలి నాపూయాలి. 15తరువాతయాజకుడు అరలీటరు
నూనె లో కొంచం తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకోవాలి. 16 ఎడమ చేతిలో ఉనన్ నూనెలో తన కుడి చేతి వేలుని ముంచి
యెహోవాసమకష్ంలో ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

17 తరువాత యాజకుడు తన అరచేతిలో మిగిలిన నూనెలో కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి
తమెమ్ న, కుడిచేతి బొటన వేలి న, కుడి కాలి బొటన వేలి న ఉనన్ అపరాధ బలిగా వధించిన పశువు రకం పూయాలి.
18మిగిలిన నూనెని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి తల న రాయాలి. ఆ విధంగాయాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో ఆ వయ్కి
కోసం పరిహారం చేయాలి.

19 అపుప్డు యాజకుడు శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి పాపం కోసం బలిని అరిప్ంచి పరిహారం చేయాలి. ఆ తరువాత
యాజకుడు దహనబలిపశువును వధించాలి. 20యాజకుడు దహనబలినీ, వేదాయ్నీన్ బలిపీఠం నఅరిప్ంచాలి. ఆవిధంగా
యాజకుడు ఆ వయ్కి కోసం పరిహారం చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డవుతాడు.
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21అయితే ఆ వయ్కి పేదవా ఈ అరప్ణలనీన్ చెలిల్ంచే సోత్ మత అతనికి లేకపోతే తన పరిహారం కోసం అతడు యెహోవా
ఎదుట కదలిక అరప్ణగా ఒక మగ గొరె పిలల్నూ, నూనెతో కలిపిన కిలో గోదుమ పిండినీ, అర లీటరు నూనెనూ తీసుకుని
రావాలి. 22 వీటితో పాటు తన సోత్ మతుకు తగినటుట్ రెండు గువవ్లను గానీ రెండు తెలల్ పావురాలను గానీ తీసుకు రావాలి.
వాటిలో ఒకటి పాపం కోసం బలి అరప్ణగా మరొకటి దహనబలి అరప్ణగా తీసుకురావాలి. 23 ఎనిమిదో రోజు అతడు తన
శుదీధ్కరణ కోసం వాటిని పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రయెహోవాసమకష్ంలోయాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి.

24అపుప్డుయాజకుడుఅపరాధంకోసంబలిఅరప్ణ తెచిచ్నగొరెపిలల్నూనూనెనూతీసుకుని కదలికఅరప్ణగాయెహోవా
సమకష్ంలోవాటినికదిలించాలి. 25తరువాతఅతడుఅపరాధంకోసంబలిఅరప్ణగాతెచిచ్నగొరెపిలల్నివధించాలి. అపరాధం
కోసం బలిగా వధించిన పశువు రకానిన్ కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి తమెమ్ న, కుడిచేతి బొటన
వేలి న, కుడి కాలి బొటన వేలి నపూయాలి.

26 తరువాత యాజకుడు అరలీటరు నూనెలో కొంచం తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకోవాలి. 27 ఎడమ చేతిలో ఉనన్
నూనెలో తన కుడి చేతి వేలుని ముంచియెహోవాసమకష్ంలో ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

28 తరువాత యాజకుడు తన అరచేతిలో మిగిలిన నూనెలో కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి
తమెమ్ న, కుడిచేతి బొటన వేలి న, కుడి కాలి బొటన వేలి న అపరాధ బలిగా వధించిన పశువు రకం పూయాలి.
29మిగిలిన నూనెని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి తల నయెహోవాసమకష్ంలో రాయాలి.

30తరువాతఅతడు తనసోత్ మత కొదీద్ తెచిచ్న రెండు గువవ్లోల్ , లేదా రెండు తెలల్నిపావురం పిలల్లోల్ ఒక దానిన్పాపం కోసం
బలిగా మరో దానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 31తానరిప్ంచే వేదయ్ంతో పాటుగా వీటిని అరిప్ంచాలి. తరువాత శుదీధ్కరణ
కోసం వచిచ్న వయ్కి కోసం యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో పరిహారం చేయాలి. ఆ విధంగా యాజకుడు అతని పాపాలు
కపిప్వేసాత్ డు. 32 చరమ్ంలో వచిచ్న అంటువాయ్ధి శుదీధ్కరణ కోసం నిరాధ్ రించిన బలులు సమరిప్ంచుకోలేని వయ్కి విషయంలో
విధించిన చటట్ం ఇది.”

బూజు నుండి శుదీధ్కరణ
33తరువాతయెహోవా, మోషే అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు. 34 “నేను మీకు వారసతవ్ంగా ఇచేచ్ కనాను దేశంలో మీరు

పవేశించిన తరువాత ఏ నా ఇంటోల్ నేను బూజునూ, తెగులునూ కలిగిసేత్, 35ఆయింటియజమానియాజకుడి దగగ్రికి వచిచ్,
‘నా ఇంటోల్ బూజు వంటిదేదో ఉనన్టుట్ నాకనిప్సుత్ ంది’ అని చెపాప్లి.

36అపుప్డు ఆ ఇంటోల్ ఉనన్దంతా అశుదధ్ం కాకుండా ఉండటానికియాజకుడు వెళిళ్ ఆ ఇంటిని చూడాలి. దానికి ఎదుట
యాజకుడు వాళళ్ని ఆ ఇలుల్ ఖాళీ చేయమని ఆదేశించాలి. ఆ తరువాత యాజకుడు ఆ ఇంటిని చూడటానికి వెళాళ్లి.
37 అతడు ఆ బూజుని చూడాలి. అది ఇంటి గోడల న పాకిందేమో చూడాలి. అది ఇంటి గోడల న ఎర గీతలా గానీ,
పచచ్ గీతలాగానీఉండి గోడ పగుళళ్లో ఉంటే 38యాజకుడు ఆ ఇంటోల్ నుండి బయటకు వెళిళ్ ఆ ఇంటిని ఏడు రోజులపాటు
మూసి ఉంచాలి.

39 ఏడో రోజుయాజకుడు తిరిగి వచిచ్ మళీళ్ పరీ ంచాలి. గోడ న బూజు వాయ్పించిందేమో పరిశీలించాలి. 40 ఒకవేళ
అది వాయ్పిసేత్, ఆ బూజు పటిట్న రాళళ్ను గోడలోంచి తీసి పటట్ణం బయట ఉనన్ ఒక అశుదధ్ న పాంతంలో పారవేయమని
యాజకుడు ఆదేశించాలి.

41 ఆ తరువాత ఆ యింటి లోపల చుటూట్ గోడలను గీకించాలి. అలా గీకించిన తరువాత మాలినయ్ం అంటిన పెళల్లను
పటట్ణం బయట ఉనన్ ఒక అశుదధ్ న పాంతంలో పారవేయాలి. 42 వేరే రాళళ్ను తెచిచ్ తీసివేసిన రాళళ్ సాథ్ నంలో చేరాచ్లి.
అలాగే కొతత్ అడుసు తెచిచ్ ఆ ఇంటి గోడలకుపూయాలి.

43అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీసి, ఆ ఇలుల్ గీకించి, కొతత్ అడుసు పూసిన తరువాత మళీళ్ బూజు కనిప్సేత్ యాజకుడు వచిచ్
చూడాలి. 44ఆ ఇలల్ంతా బూజు వాయ్పించిందేమోయాజకుడు పరీ ంచాలి. ఒకవేళ బూజు కనిప్సేత్ అది హానికరం. ఆ ఇలుల్
అశుదధ్ం.

45కాబటిట్ ఆ ఇంటిని కూలిచ్ వేయాలి. ఆ ఇంటి రాళళ్నూ, కలపనూ, అడుసునూ తీసి పటట్ణం బయట ఉనన్ అశుదధ్ న
పాంతంలోకిమోసుకు వెళిళ్ పారవేయాలి. 46దీనికి తోడు ఆ ఇలుల్ మూసి ఉనన్ సమయంలో ఎవ నాదానిలో పవేశిసేత్ వాళ ళ్
సాయంతం వరకూ అశుదధ్ంగా ఉంటారు. 47ఆ ఇంటోల్ నిదించేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. అలాగే ఆ ఇంటోల్ భోజనం
చేసేవాడు కూడా తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.

48 ఒకవేళ యాజకుడు కొతత్ అడుసు పూసిన తరువాత ఆ ఇంటోల్ బూజు వాయ్పించేదేమో పరీ ంచడానికి వచిచ్నపుప్డు,
బూజు కనిప్ంచకుంటే ఆ ఇంటిని శుదధ్ నది గా పకటించాలి.

49అపుప్డుయాజకుడు ఆ యింటిని శుదీధ్కరణ చేయడానికి రెండు పకష్ులనూ, ఒక దేవదారు కరనూ, ఎరని నూలునూ,
హిసోస్పు రెమమ్నూ తీసుకోవాలి. 50పారేనీళళ్ న ఒకమటిట్ పాతలోఒక ప ని వధించాలి. 51ఆ దేవదారు కరనూ,హిసోస్పు
రెమమ్నూ, ఎరని నూలునూ, బతికి ఉనన్ ప నీ తీసుకుని చనిపోయిన ప రకంలోనూ, పారే నీళళ్లోనూ వాటిని ముంచాలి.
వాటితో ఆ ఇంటి న ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

52ఆవిధంగాప రకంతో,పారేనీళళ్తో,బతికిఉనన్ ప తో, దేవదారు కరతో,హిసోస్పురెమమ్తో,ఎరనినూలుతోఆఇంటిని
శుదిధ్ చేయాలి. 53అయితేబతికిఉనన్ ప నిపటట్ణంబయట దానాలోల్ వదిలివేయాలి. ఈవిధంగాఆఇంటికోసంపరిహారం
చేయాలి. అపుప్డు ఆ ఇలుల్ శుదిధ్ అవుతుంది.
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54అనిన్ రకాలచరమ్ సంబంధితఅంటువాయ్ధులకూ,పొకుక్లకూ 55వసంలోగానీ, ఇంటోల్ గానీ ఏరప్డిన బూజూ, 56వాపూ,
చరమ్ం రేగి కలిగే మచచ్లూ, నిగనిగలాడే మచచ్లూ వీటికి సంబంధించిన చటట్ం ఇది. 57 వీటిలో దేని మూలంగా ఒక వయ్కి
ఎపుప్డు అశుదుధ్ డు అవుతాడో, ఎపుప్డు శుదుధ్ డు అవుతాడోఈ చటట్ం వివరిసుత్ ంది. ఇది చరామ్నికి కలిగే అంటువాయ్ధులకూ
తెగులూ, బూజులకు సంబంధించిన చటట్ం.”

15
శరీరంలోసావాలు జరుగుట అది అశుదధ్ము

1యెహోవామోషేఅహరోనులతోమాటాల్ డి ఇలాచెపాప్డు. 2“మీరు ఇశాయేలు పజలకు ఇలాచెపప్ండి. ఎవ నాఒక వయ్కి
శరీరంలో ఎకక్డనాన్ ఏదనాన్ సావం జరుగుతుంటే ఆ సావం కారణంగా అతడు అశుదుధ్ డు అవుతాడు. 3అతని అశుదధ్తకు
కారణం రోగ కారక న సావమే. అతని శరీరంలో ఆసావాలు కారినా, నిలిచిపోయినాఅది అశుదధ్మే.

4 అతడు పడుకునే పడకా, కూరుచ్నే పతిదీ అశుదధ్మే అవుతుంది. 5 అతని పడకని తాకే ఎవ నా తన బటట్లు
ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డు గానే ఉంటాడు.

6 శరీరంలో సావం అవుతునన్ వాడు కూరుచ్నన్ దాని ఎవ నా కూరుచ్ంటే అలాంటి వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.
నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. వాడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 7 రోగ కారక న సావం అవుతునన్ వాణిణ్
తాకిన వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

8 అలాంటి సావం జరిగే వాడు ఎవ నా శుదుధ్ డి న ఉమిమ్ వేసేత్ అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం
చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 9 సావం జరిగేవాడు జీను కూరుచ్ంటే అదీ అశుదధ్ం
అవుతుంది.

10అతడు కూరుచ్నన్ ఏ వసుత్ వు నాతాకితే, ఆతాకినవాడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. ఆ వసుత్ వులను
మోసేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.
11సావం జరిగే వాడు నీళళ్తో చేతులు కడుకోక్కుండా ఎవరి నాతాకితే అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నం
చేయాలి. అతడుసాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 12సావం జరిగేవాడుతాకినమటిట్పాతను పగలగొటాట్ లి. అది
చెకక్ పాత అయితేదానిన్ నీళళ్తో కడగాలి.

13సావం జరిగే వాడు సావం మానిన తరువాత శుదుధ్ డు కావడానికి ఏడు రోజులు లెకక్ పెటుట్ కోవాలి. ఆ తరువాత తన
బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. పారే నీటిలో సాన్నం చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు. 14 ఎనిమిదో రోజు అతడు
రెండు గువవ్లను గానీ రెండు పావురం పిలల్లను గానీ తీసుకుని పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రయెహోవాసమకష్ంలోకి తీసుకు
రావాలి. అకక్డయాజకుడికివాటినిఇవావ్లి. 15యాజకుడువాటిలోఒకదానిన్పాపంకోసంబలిగారెండోదానిన్ దహనబలిగా
అరిప్ంచాలి. సావం జరిగే వాడి విషయంలోయాజకుడు ఇలాయెహోవాసమకష్ంలో పరిహారం చేయాలి.

16 ఒక వయ్కికి అపయతన్ంగా వీరయ్సక్లనం జరిగితే అతడు నీళళ్లో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ
అశుదుధ్ డుగాఉంటాడు. 17అతనివీరయ్ంఏదనాన్బటట్ల నో,తోలువసుత్ వు నోపడితేఆబటట్నీ,తోలునూనీళళ్తోఉతకాలి.
అవి సాయంతం వరకూ అశుదధ్ ఉంటాయి. 18 సీ పురుష సంపరక్ంలో వీరయ్సక్లన తే వాళిళ్దద్రూ సాన్నం చేయాలి.
వాళ ళ్ సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ లుగా ఉంటారు.

19ఒక సీ శరీరంలో బహిషుట్ సమయంలో రకసావం జరిగితే ఆమె అశుదధ్త ఏడు రోజులుంటుంది. ఆ సమయంలో ఆమెని
తాకిన వాళ ళ్ ఆ రోజు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ లుగా ఉంటారు. 20ఆ సమయంలో ఆమె పండుకునన్ పతిదీ అశుదధ్ంగా
ఉంటుంది. ఆమె దేని న కూరుచ్ంటుందో అది అశుదధ్ంగా ఉంటుంది.

21ఆమెమంచానిన్ తాకిన పతి వాడూ తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ
అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 22ఆమె దేని న కూరుచ్ంటుందో దానిన్ తాకితే అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం
చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 23ఆమెమంచానీన్ లేదా ఆమె కూరుచ్నన్దానీన్ తాకితే ఆ వయ్కి
సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

24ఒకవయ్కిసీతోసంభోగించినపుప్డుఆమెఅశుచిఅతనికితగిలితేఅతడుఏడురోజులుఅశుదుధ్ డుగాఉంటాడు. అతడు
పండుకునే పతి పడకా అశుదధ్మవుతుంది.

25ఒక సీకి తన బహిషుట్ సమయంలోకాకుండాఅనేకరోజులు రకసావం జరుగుతూ ఉనాన్, లేదాబహిషుట్ సమయందాటిన
తరువాత కూడా సావం జరుగుతూనే ఉనాన్ సావం జరిగిననిన్ రోజులూ ఆమెకు బహిషుట్ సమయం లానే ఉంటుంది. ఆమె
అశుదుధ్ రాలుగానేఉంటుంది. 26ఆమెకుసావం జరుగుతునన్ రోజులనీన్ ఆమెపండుకునేమంచం ఆమెబహిషుట్ సమయంలో
పండుకునే మంచం లాగే ఉంటుంది. ఆమె దేని న కూరుచ్ంటుందో ఆమె బహిషుట్ సమయంలో జరిగినటేట్ అది అశుదధ్ం
అవుతుంది. 27వీటిని ముటుట్ కునే వాడు అశుదుధ్ డు. అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు
సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

28ఆమెసావంనిలిచిపోయిఆమెశుదుధ్ రా తేదానికిఏడురోజులుపడుతుంది. ఆమెఆఏడురోజులనులెకక్పెటుట్ కోవాలి.
అవిగడచినతరువాతఆమెశుదుధ్ రాలుఅవుతుంది. 29ఎనిమిదోరోజుఆమెరెండు గువవ్లనుగానీరెండుపావురంపిలల్లను
గానీ తీసుకుని పతయ్కష్ గుడారం దావ్రంలో యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకు రావాలి. అకక్డ యాజకుడికి వాటిని ఇవావ్లి.
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30యాజకుడు వాటిలో ఒక దానిన్ పాపం కోసం బలిగా రెండోదానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. ఆమెకు జరిగినమలినకర న
రక సావం విషయంలోయాజకుడు ఇలాయెహోవాసమకష్ంలో పరిహారం చేయాలి.

31నేను ఇశాయేలుపజలమధయ్నివసిసుత్ నాన్ను. తమఅశుదధ్తతోవాళ ళ్నానివాససథ్లానిన్పాడుచేయకూడదు. వాళ ళ్
తమ అశుదధ్తతో నా నివాస సథ్లానిన్ పాడు చేసి చనిపోకుండామీరు వారి అశుదధ్తని వాళళ్కి దూరం చేయాలి.

32 శరీరంలో సావం జరిగే వాణిణ్ గూరీచ్, వీరయ్సక్లన అశుదుధ్ డయేయ్ వాణిణ్ గూరీచ్, 33 బహిషుట్ గా ఉనన్ సీ గూరీచ్, సావం
జరిగే సీ పురుషులను గూరీచ్, అశుదధ్ంగా ఉనన్ సీతో సంభోగించే వాణిన్ గూరీచ్ విధించిన నిబంధనలు ఇవి.”

16
పాయశిచ్తత్ దినం

1 అహరోను ఇదద్రు కొడుకులూ యెహోవా సమకష్ంలోకి వెళిళ్ చనిపోయిన తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా
చెపాప్డు. 2 “నువువ్ నీ సోదరు న అహరోనుతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్, అతడు పరిహార సాథ్ న న నిబంధన మందసం
మూత ముందునన్ తెరలోల్ ఉనన్ అతి పవిత సథ్లం లోకి అనిన్ సమయాలోల్ పవేశించకూడదు. అతడు పవేశిసేత్ చనిపోతాడు.
ఎందుకంటే నేను నిబంధనమందసం మూత నమేఘంలో కనిపిసాత్ ను.

3 అతడు పాపం కోసం బలిగా ఒక కోడె దూడనూ, దహనబలిగా ఒక పొటేట్లునూ తీసుకుని పవిత సథ్లం లోకి రావాలి.
4 అతడు పతిషట్ చేసిన సనన్ నార చొకాక్యి వేసుకోవాలి. సనన్ నారతో చేసిన లోదుసుత్ లు ధరించాలి. సనన్ నారతో చేసిన
నడికటుట్ కటుట్ కుని, సనన్ నారతో చేసిన తలపాగా ధరించాలి. ఇవనీన్ పతిషట్ చేసిన పవిత వసాలు. కాబటిట్ సాన్నం చేసి వీటిని
ధరించాలి. 5అతడు ఇశాయేలు సమాజం నుండి పాపం కోసం బలిగా రెండు మేక పోతులనూ దహనబలిగా ఒక పొటేట్లునూ
తీసుకురావాలి.

6తరువాత అహరోను పాపం కోసం బలిగా కోడెదూడనిమొదట తన కోసం అరిప్ంచి తనకూ తన కుటుంబానికీ పరిహారం
చేయాలి. 7 ఆ తరువాత ఆ రెండు మేకపోతులను తీసుకుని వచిచ్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలో
ఉంచాలి.

8 అపుప్డు అహరోను రెండు చీటీలు వేయాలి. ఒకటి యెహోవా కోసం రెండోది విడిచి పెటట్బోయే మేక కోసం వేయాలి.
ఆరెండు చీటీలను ఆ రెండు మేకల న వేయాలి. 9యెహోవా కోసం రాసిన చీటీ ఏ మేక న పడుతుందో ఆ మేకని తెచిచ్
పాపం కోసం బలిగా అరిప్ంచాలి. 10 ఏ మేకమీద ‘విడిచి పెటాట్ లి’ అనే చీటీ పడుతుందో ఆ మేకని యెహోవా సమకష్ంలోకి
పాణంతో తీసుకుని రావాలి. దానిమూలంగా పజలపాపాలకు పరిహారం కలిగేలాదానిన్ అడవిలో వదిలిపెటాట్ లి.

11 అపుప్డు అహరోను పాపం కోసం బలిగా కోడెదూడని తీసుకు వచిచ్ తన కోసం, తన కుటుంబం కోసం పరిహారం
చేసుకోవాలి. దాని కోసం అహరోను ముందు తన పాపంకోసం బలిగా ఆ కోడె దూడని వధించాలి.

12ఆ తరువాత అహరోను యెహోవా సమకష్ంలో ఉనన్ ధూపం వేసే పళెళ్ం తీసుకుని దానిన్ బలిపీఠం న ఉనన్నిపుప్లతో
పూరిగా నింపి, రెండు గుపిప్ళళ్లో పరిమళ ధూపం పొడిని తీసుకుని వాటిని తెరల లోపలికి తీసుకురావాలి. 13యెహోవా
సమకష్ంలో నిబంధన ఆజఞ్ల మందసం న ఉనన్ మూత గా ధూమం కముమ్కునేలాసాంబాణిని నిపుప్ల వేయాలి. అతనికి
మరణం రాకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయాలి.

14తరువాతఅతడు ఆ కోడె దూడ రకంలోకొంత తీసుకునిదానిన్ ఆమూత నతూరుప్ పున తన వేలితోచిలకరించాలి.
కొంత రకం తీసుకుని తన వేలితో ఆమూత న ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

15 అపుప్డు పజలరిప్ంచే పాపం కోసం బలిగా మేకని వధించాలి. దాని రకానిన్ అడడ్తెర లోపలికి తీసుకు రావాలి. కోడె
దూడ రకంతో చేసినటేట్ మేక రకంతోనూ చేయాలి. దాని రకానిన్ మందసం మూత ఎదుటా దాని నా చిలకరించాలి. 16ఈ
విధంగాఇశాయేలుపజలందరిఅశుదధ్ న పనులను బటీట్ ,వారితిరుగుబాటును బటీట్ ,వారందరిపాపాలనిన్టినిబటీట్ పరిశుదధ్
సథ్లానికి పరిహారం చేయాలి. వారి అశుదధ్ న పనుల మధయ్లో పతయ్కష్ గుడారంలోయెహోవావారిమధయ్లో నివసిసుత్ నాన్డు
కాబటిట్ పతయ్కష్ గుడారం కోసం కూడా పరిహారం చేయాలి.

17 అతి పవిత సథ్లం లో పరిహారం చేయడానికి అహరోను పవేశించినపుప్డు పతయ్కష్ గుడారంలో ఎవరూ ఉండకూడదు.
అతడు తన కోసం, తన కుటుంబం కోసం, ఇంకా పజలందరి కోసం పరిహారం చేయడం ముగించి బయటకి వచేచ్ంత వరకూ
పతయ్కష్ గుడారంలో ఎవరూ ఉండకూడదు. 18తరువాత అతడు బయటయెహోవా సమకష్ంలో ఉనన్ బలిపీఠం దగగ్రికి వెళిళ్
దానికోసం పరిహారం చేయాలి. అతడు ఆ కోడె దూడ రకంలో కొంత, మేక రకంలో కొంత తీసుకుని బలిపీఠం కొముమ్లకు
పూయాలి. 19 ఆ రకానిన్ ఏడు సారుల్ తన వేలితో బలిపీఠం చిలకరించాలి. అలా దానిన్ పవిత పరచి ఇశాయేలు పజలు
చేసే అశుదధ్ పనుల నుండి దానిన్ శుదీధ్కరించాలి.

20అతడు అతి పవిత సథ్లానికీ, పతయ్కష్ గుడారానికీ, బలిపీఠంకీ పరిహారం చేసి ముగించిన తరువాత బతికి ఉనన్ మేకని
తీసుకు రావాలి. 21 అపుప్డు అహరోను బతికి ఉనన్ ఆ మేక తల న తన రెండు చేతులూ ఉంచి ఇశాయేలు పజల
దురామ్రాగ్ లనన్టినీ, వారి తిరుగుబాటు అంతటినీ, వారిపాపాలనిన్టినీ ఒపుప్కోవాలి. ఆ విధంగా ఆపాపానన్ంతా ఆమేక న
మోపిదానిన్ అడవిలోకి తోలుకుని వెళళ్డానికి సిదధ్పడిన వయ్కితో పంపించి వేయాలి. 22ఆమేక పజల దురామ్రాగ్ లనిన్టినీ తన
వేసుకుని ఎవరూ లేనిపాంతానికి వెళాళ్లి. ఆ వయ్కి దానిన్ అడవిలోకి తీసుకు వెళిళ్ అకక్డ దానిన్ విడిచిపెటాట్ లి.
23తరువాతఅహరోనుపతయ్కష్ గుడారంలోకితిరిగివచిచ్అతిపవితసథ్లంలోకివెళేల్ ముందుతాను ధరించిననారవసాలను

తీసి వాటిని అకక్డే ఉంచాలి. 24 అతడు పవిత సథ్లం లో సాన్నం చేసి తిరిగి తన సాధారణ బటట్లు వేసుకుని బయటకు
రావాలి. అపుప్డు తన కొరకూ, పజల కొరకూ దహనబలులు అరిప్ంచి తన కోసం, పజల కోసం పరిహారం చేయాలి.
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25పాపం కోసం చేసే బలి పశువు కొవువ్ని బలిపీఠం న దహించాలి. 26విడిచిపెటేట్ మేకని వదిలి వచిచ్న వయ్కి తన బటట్లు
ఉతుకుక్ని సాన్నం చేయాలి. ఆ తరువాత అతడు శిబిరంలోకి రావచుచ్.

27 పవిత సథ్లం లో పాపాల కోసం బలి చేసిన ఏ కోడె దూడ రకం, ఏ మేక రకం అతి పవిత సథ్లం లోకి తెచాచ్రో ఆ కోడె
దూడ,మేకల కళేబరాలను ఒకవయ్కి శిబిరం బయటకు తీసుకువెళాళ్లి. అకక్డవాటి చరామ్లనూ,మాంసానీన్, పేడనూమంట
పెటిట్ కాలిచ్ వేయాలి. 28వాటిని కాలిచ్న వయ్కి తన బటట్లు ఉతుకుక్ని సాన్నం చేసి తిరిగి శిబిరంలోకి రావచుచ్.

29మీరు ఏడో నెల పదో రోజున ఉపవాసం ఉండాలి. ఆ రోజు ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు. సాథ్ నిక పజలకీ, మీ మధయ్
నివసిసుత్ నన్ విదేశీయులకీ ఇది వరిసుత్ ంది. ఇది మీకు నా శాశవ్త న శాసనం. 30ఎందుకంటే ఆ రోజుయెహోవా సమకష్ంలో
మిమమ్లిన్ పవితులుగా చేయడాని మీపాపాలకు శుదీధ్కరణ చేసేందుకు మీ కోసం పరిహారం జరిగింది. 31అది మీకు మహా
విశాంతి దినం. ఆ రోజుమీరు ఉపవాసం ఉండాలి. ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు. ఇదిమీకు నా శాశవ్త న శాసనం.

32తన తండి సాథ్ నంలో పతిషిఠ్ జరిగియాజకుడిగా అభిషేకం పొందిన వయ్కి పరిహారం చేసుకుని పతిషిఠ్ చేసిన నార బటట్లు
వేసుకోవాలి. 33 అతడు అతి పవిత సథ్లానికి పరిహారం చేయాలి. పతయ్కష్ గుడారానికీ, బలిపీఠంకీ పరిహారం చేయాలి.
యాజకుల కొరకూ, సమాజంలోని పజలందరి కొరకూ పరిహారం చేయాలి.

34 ఇశాయేలు పజల పాపాలనిన్టి కోసం సంవతస్రానికి ఒకసారి పరిహారం చేయాలి. ఇది మీకు శాశవ్త న శాసనం.”
యెహోవాఆదేశించిన పకారంమోషే చేసాడు.

17
రకానిన్ ఆహారంగా తీసుకోవడం నిషేధం

1 యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ అహరోనుతోనూ, అతని కొడుకులతోనూ, ఇశాయేలు
సమాజమంతటితోనూ ఇలా చెపుప్. ఇదియెహోవాఆజాఞ్ పించినమాట 3ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా బలి అరిప్ంచడాని ఒక
ఎదుద్ ని గానీ, మేకని గానీ, గొరె పిలల్ని గానీ పటుట్ కుని శిబిరం లోప నా, బయ నా చంపి, 4దానిన్యెహోవాకి అరిప్ంచడానికి
పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రికి దానిన్ తీసుకు రాకపోతే అతడు రకం విషయంలో అపరాధి అవుతాడు. అతడు రకం
చిందించాడు, కాబటిట్ అలాంటివాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.

5ఈ ఆదేశం వెనుక ఉనన్ ఉదేద్శం ఇది. ఇశాయేలు పజలు ఇక న బలి అరిప్ంచాలంటే బలి పశువులను పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రం దగగ్ర యెహోవాకి శాంతిబలి అరప్ణ చేయడానికియాజకుని దగగ్రికి తీసుకురావాలి. 6యాజకుడు పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రం దగగ్ర ఉనన్యెహోవాబలిపీఠం న రకానిన్ చిమామ్లి. యెహోవాకి కమమ్ని సువాసన కలిగేటుట్ కొవువ్ని దహించాలి.

7 ఏ విగహాలకు వాళ ళ్ ఇంతకు ముందు వేశయ్లాల్ పవరించారో ఆ మేక రూపంలో ఉనన్ విగహాలకు ఇంతకు ముందులాగా
బలులు అరిప్ంచకూడదు. ఇది వాళళ్ రాబోయేతరాలనిన్టికీ శాశవ్త న చటట్ం.

8 నువువ్ వాళల్కి ఇంకా ఇలా చెపుప్. ఇశాయేలు జాతి వా నా, మీతో కలసి నివసించే విదేశీయు నా దహనబలిని గానీ,
మరింకే నా బలి అరప్ణ గానీ చేసి 9దానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దగగ్రికి యెహోవాకు అరిప్ంచడానికి తీసుకు రాకపోతే ఆ వయ్కిని
పజలోల్ లేకుండా చేయాలి.

10 ఇశాయేలు జాతి వా నా, మీతో కలసి నివసించే విదేశీయు నా ఏరకానిన్ ఆహారంగా తీసుకుంటే నేను అలాంటి వాడికి
విరోధంగా ఉంటాను. రకా నా ఆహారంగా తీసుకునే వాణిణ్ మనుషులోల్ లేకుండా చేసాత్ ను. 11 ఒక జంతువుకి పాణం దాని
రకమే. మీపాణాల కోసం పరిహారం చేయడానికి నేను రకానిన్ ఇచాచ్ను. ఎందుకంటే రకమే పరిహారం చేసుత్ ంది. పాణానికి
పరిహారం చేసేది రకమే.

12 కాబటిట్ ఇశాయేలు పజ న మీలో ఎవరూ రకానిన్ ఆహారంగా తీసుకోకూడదని ఆదేశించాను. మీ మధయ్ నివసించే ఏ
విదేశీయుడూ రకానిన్ ఆహారంగా తీసుకోకూడదని ఆదేశించాను. 13 అలాగే ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా లేదా మీ మధయ్
నివసించే ఏ విదేశీయు నాతినదగిన జంతువునో, ప నోవేటాడిచంపితేదాని రకానిన్పారబోసిమటిట్తో కపాప్లి. ఎందుకంటే
పతిపాణికీ దాని రకమూ,పాణమూ ఒకక్టే. రకం,పాణంతో కలసి ఉంటుంది.

14కాబటిట్ నేను ఇశాయేలు పజలకి ‘మీరు జంతువు రకానీన్ ఆహారంగా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే జీవులనిన్టికీ పాణం
వాటి రకంలోనే ఉంటుంది. దానిన్ తినేవాడు పజలోల్ లేకుండా తీసివేసాత్ ను’ అని ఆదేశించాను.

15సాథ్ నికు నా, మీమధయ్లో నివసించే విదేశీయు నా చనిపోయిన జంతువునో లేదా మృగాలు చీలిచ్వేసిన జంతువునో
ఆహారంగా తీసుకుంటే, అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు. తరువాత అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు. 16 ఒకవేళ అతడు బటట్లు ఉతుకోక్కుండా, సాన్నం చేయకుండా ఉంటే
అపరాధిగా ఉండిపోతాడు.”

18
చటట్విరుదధ్ న ంగిక సంబంధాలు

1యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నేనుమీ దేవు నయెహోవాను అని నీవుఇశాయేలీయులతోచెపుప్. 3మీరు
నివసించిన ఐగుపు దేశాచారాల పకారం మీరు చేయకూడదు. నేను మిమమ్లిన్ రపిప్సుత్ నన్ కనాను దేశాచారాల పకారం మీరు
చేయకూడదు. వారిమతాచారాలను అనుసరించ కూడదు.



లేవీకాండం 18:4 103 లేవీకాండం 19:8

4 మీరు నా విధులను పాటించాలి. నా చటాట్ ల పకారం నడుచుకుంటూ వాటిని ఆచరించాలి. నేను మీ దేవు న
యెహోవాను. 5మీరు నా చటాట్ లను నా విధులను ఆచరించాలి. వాటిని పాటించే వాడు వాటి వలన జీవిసాత్ డు. నేను
యెహోవాను.

6మీలోఎవరూ తమ రకసంబంధులతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. నేనుయెహోవాను.
7నీ తండికి గౌరవదాయకం గా ఉనన్ నీ తలిల్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు ఆమె నీ తలిల్. ఆమెతో ంగిక సంబంధం

పెటుట్ కోకూడదు.
8నీ తండి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. అలా చేసి నీ తండిని అగౌరవ పరచకూడదు.
9 నీ సోదరితో అంటే ఇంటోల్ పుటిట్నా బయట పుటిట్నా నీ తండి కుమారెతో నా నీ తలిల్ కుమారెతో నా ంగిక సంబంధం

పెటుట్ కోకూడదు.
10నీ కుమారుడి కుమారెతోగానీ కుమారె కుమారెతోగానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. అది నీ గౌరవమే.
11నీ తండికి పుటిట్న నీ తండి భారయ్ కుమారె నీసోదరి. ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.
12నీ తండిసోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ తండి రకసంబంధి.
13నీ తలిల్ సోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ తలిల్ రకసంబంధి.
14 నీ తండి సోదరుని భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవడం దావ్రా అతనిని అగౌరవ పరచ కూడదు. అంటే అతని

భారయ్ను ఆ ఉదేద్శంతో సమీపించ కూడదు. ఆమె నీ పినతలిల్.
15నీ కోడలితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ కుమారుడి భారయ్. ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.
16నీసోదరుని భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కో కూడదు. అది నీసోదరుని గౌరవం.
17 ఒక సీతోనూ ఆమె కూతురితోనూ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. నీకు ంగిక సంబంధం ఉనన్ సీ కుమారుడి

కూతురుతోగానీ ఆమె కూతురు కూతురుతో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునేందుకు వారిని చేర దీయకూడదు. వారు ఆమె
రకసంబంధులు. అది దురామ్రగ్ం.

18 నీ భారయ్ బతికి ఉండగానే ఆమెను బాధించాలని ఆమె సోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవాలని ఆమెను
పెళాల్ డకూడదు.

19ఋతుసావం వలన సీ బయటఉనన్పుప్డు ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.
20నీపొరుగువాడిభారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని ఆమెమూలంగా అపవితం కాకూడదు.
21నీవునీసంతానానిన్మోలెకు దేవుడికోసం అగిన్గుండంలోఎంతమాతంఅరిప్ంచకూడదు. నీ దేవునినామానిన్ అపవిత

పరచకూడదు. నేనుయెహోవాను.
22సీతో ంగిక సంబంధం ఉనన్టుట్ పురుషునితో ఉండకూడదు. అది అసహయ్ం.
23 ఏ జంతువుతోనూ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని దాని వలన అపవితం కాకూడదు. ఏ సీ కూడా జంతువుతో ంగిక

సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. అది భషట్తవ్ం.
24వీటిలో దేనివలనామీరు అపవితులు కాకూడదు. నేను మీ ఎదుటి నుండి వెళల్ గొటట్బోతునన్ జాతులు ఇలాంటి పనులు

చేసి భషుట్ లయాయ్రు. 25ఆ దేశం అపవిత పోయింది. గనక నేను దాని దాని దోష శికష్ను విధిసుత్ నాన్ను. ఆ దేశం తనలో
నివసిసుత్ నన్ వారిని బయటికి కకిక్వేసుత్ నన్ది.

26 కాబటిట్ ఆ దేశంలో మీకంటే ముందు అకక్డ నివసించిన పజలను ఆ దేశం కకిక్వేసిన పకారం మీ అపవితతను బటిట్
మిమమ్లిన్ కకిక్ వేయకుండేలా 27మీరు గానీ మీలో నివసించే పరదేశి గానియీ అసహయ్ న కియలోల్ దేనీన్ చేయకూడదు.
28నాచటాట్ లను,నావిధులను ఆచరించాలి.

29 అలాటి అసహయ్ న పనులోల్ దేని నా చేసేవారు పజలోల్ లేకుండా పోతారు. 30 కాబటిట్ మీకంటే ముందుగా అకక్డ
నివసించిన వాళ ళ్ పాటించిన అసహయ్ న ఆచారాలోల్ దేని నా పాటించి అపవితు పోకుండా నేను మీకు విధించిన
నియమాలను అనుసరించి నడుచుకోవాలి. నేను మీ దేవుణిణ్ . యెహోవాను.”

19
వేరు వేరు చటాట్ లు

1యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. ఇశాయేలీయుల సమాజమంతటితో ఇలా చెపుప్. 2 “మీరు పరిశుదధ్ంగా
ఉండాలి. ఎందుకంటే మీ దేవు న యెహోవా అనే నేను పరిశుదుధ్ డిని. 3 మీలో పతివాడూ తన తలిల్ని తన తండిని
గౌరవించాలి. నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను ఆచరించాలి. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

4 మీరు పనికిమాలిన దేవుళళ్ పు తిరగకూడదు. మీరు పోత విగహాలను చేసుకోకూడదు. నేను మీ దేవు న
యెహోవాను.

5మీరుయెహోవాకు సమాధానబలిఅరిప్ంచేటపుప్డుఅదిఅంగీకారయోగయ్మయేయ్లాఅరిప్ంచాలి. 6మీరుబలిమాంసానిన్
బలి అరిప్ంచిన రో నా,మరునా నాదానిన్ తినాలి. మూడో రోజుదాకామిగిలి ఉనన్ దానిన్పూరిగా కాలిచ్వేయాలి. 7మూడో
రోజున దానిలో కొంచెం తినాన్ సరే, అది అసహయ్ం. అది ఆమోదం కాదు. 8మూడో రోజున దానిన్ తినేవాడు తన దోషశికష్ను
భరిసాత్ డు. వాడుయెహోవాకు పరిశుదధ్ న దానిన్ అపవిత పరిచాడు కదా. వాడిని పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి.
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9మీరు మీ పొలం పంట కోసేటపుప్డు నీ పొలం మూలలొల్ పూరిగా కోయకూడదు. నీ కోతలో పరిగె ఏరుకోకూడదు. నీ
పండల్ చెటల్ పరిగెను సమకూరుచ్కోకూడదు. 10నీదాకష్తోటలోపండల్నిన్టినీ సేకరించుకో కూడదు. దాకష్తోటలోరాలినపండల్ను
ఏరుకోకూడదు. పేదలకు, పరదేశులకు వాటిని విడిచిపెటాట్ లి.

11నేను మీ దేవు నయెహోవాను.
మీరు దొంగతనం చేయకూడదు.
అబదధ్ం ఆడకూడదు.
ఒకడినొకడు దగా చెయయ్కూడదు.
12నానామం పేరిట అబదధ్ంగా ఒటుట్ పెటుట్ కోకూడదు.
నీ దేవుని పేరును అపవిత పరచకూడదు. నేనుయెహోవాను.
13నీపొరుగు వాణిణ్ పీడించకూడదు.
అతణిణ్ దోచుకోకూడదు.
కూలివాడి కూలీ డబుబ్ మరునాటి వరకూ నీ దగగ్ర ఉంచుకోకూడదు.
14చెవిటివాణిణ్ తిటట్ కూడదు.
గుడిడ్వాడి దారిలో అడడ్ంకులు వేయకూడదు.
నీ దేవునికి భయపడాలి. నేనుయెహోవాను.
15అనాయ్యతీరుప్ తీరచ్కూడదు.
బీదవాడని పకష్పాతం చూపకూడదు.
గొపప్వాడని అభిమానం చూపకూడదు.
నీపొరుగువాడి పటల్ నాయ్యంగా పవరించాలి.
16నీ పజలమధయ్ కొండేలు చెబుతూ ఇంటింటికి తిరగకూడదు.
*ఎవరి నాపాణహాని కలిగించేది ఏదీ చెయయ్వదుద్ . నేనుయెహోవాను.
17నీహృదయంలో నీసోదరుణిణ్ అసహియ్ంచుకోకూడదు.
నీపొరుగువాడిపాపం నీమీదికి రాకుండేలా నీవు తపప్కుండా అతణిణ్ గదిద్ంచాలి.
18పగ సాధించ వదుద్ . ఎవరిమీదా కకష్ పెటుట్ కోవదుద్ .
నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ సాటిమనిషిని పేమించాలి. నేనుయెహోవాను.
19మీరు నా శాసనాలను పాటించాలి.
నీ జంతువులకు ఇతర జాతి జంతువులతో సంపరక్ం చేయకూడదు.
నీపొలంలో వేరు వేరు జాతుల వితత్నాలు చలల్కూడదు.
రెండు రకాల దారాలతో నేసిన బటట్లు ధరించకూడదు.
20 ఒక బానిస పిలల్లు ఒకడితో నిశిచ్తారథ్ం జరిగాక ఆమెను వెల ఇచిచ్ విడిపించకుండా, లేదా ఆమెకు విముకి కలగక

ముందు ఎవ నా ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే అలాటి వాణిణ్ శి ంచాలి. ఆమెకు విడుదల కలగలేదు గనక వారికి
మరణశికష్ విధించ కూడదు. 21 అతడు అపరాధ పరిహార బలిని, అంటే అపరాధ పరిహార బలిగా ఒక పొటేట్లును పతయ్కష్
గుడార దావ్రానికి యెహోవా సనిన్ధికి తీసుకు రావాలి. 22అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపానిన్బటిట్ పాప పరిహార
బలిగా ఆ పొటేట్లు మూలంగా యెహోవా సనిన్ధిలో అతని కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయాలి. ఈ విధంగా అతడు చేసిన పాపం
విషయ అతనికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

23మీరుఆదేశానికివచిచ్తినడానికిరకరకాలచెటుల్ నాటినపుప్డువాటిపండల్ను నిషేధంగాఎంచాలి. మూడుసంవతస్రాల
పాటు అవి మీకు అపవితంగా ఉండాలి. వాటిని తినకూడదు. 24 నాలుగో సంవతస్రంలో వాటి పండల్నీన్ యెహోవాకు
పతిషిఠ్త న సుత్ తి అరప్ణలుగా ఉంటాయి. ఐదో సంవతస్రంలోవాటి పండల్ను తినొచుచ్. 25నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

26 రకం కలిసి ఉనన్మాంసం తినకూడదు.
శకునాలు చూడకూడదు.
మంత పయోగం దావ్రా ఇతరులను వశపరచుకోడానికి చూడకూడదు.
27 విగహ పూజలు చేసే ఇతర జనాలాల్ గా మీ తల పకక్ భాగాలు గానీ నీ గడడ్ం అంచులు గానీ గుండంగా

గొరిగించుకోకూడదు.
28చచిచ్న వారి కోసం మీ దేహానిన్ గాయపరచుకోకూడదు. ఒంటి పచచ్బొటుల్ పొడిపించుకోకూడదు. నేను మీ దేవు న

యెహోవాను.
29 నీ కూతురిని వేశయ్గా చేసి ఆమెను హీనపరచకూడదు. అలా చేసేత్ మీ దేశం వయ్భిచారంలో పడిపోతుంది. మీపాంతం

కాముకతవ్ంతో నిండిపోతుంది.
30నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను మీరు ఆచరించాలి. నా పరిశుదధ్ మందిరానిన్ గౌరవించాలి. నేనుయెహోవాను.
31చచిచ్న ఆతమ్లతోమాటాల్ డుతామని చెపేప్ వారి దగగ్రికి సోదె చెపేప్వారి దగగ్రికి పోకూడదు. అలా చేసేత్ వారివలన మీరు

అపవితులౌతారు. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.
32 తల నెరసిన ముసలివాడి ఎదుట లేచి నిలబడి అతని ముఖానిన్ గౌరవించాలి. నీ దేవునికి భయపడాలి. నేను

యెహోవాను.
* 19:16 19:16పాణం నిలపడానికి చూడాలి.



లేవీకాండం 19:33 105 లేవీకాండం 20:23

33మీదేశంలో పరదేశి ఎవ నామీమధయ్ నివసించేటపుప్డు అతణిణ్ బాధ పెటట్కూడదు, 34మీమధయ్ నివసించే పరదేశిని
మీలోపుటిట్నవాడిలాగానేఎంచాలి. నినున్ నీవుపేమించుకునన్టేట్ అతణిణ్ పేమించాలి. ఐగుపులోమీరుపరదేశులుగాఉనాన్రు
గదా. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

35కొలతలోగానితూనికలోగానిపరిమాణంలోగానిమీరుఅనాయ్యంచేయకూడదు. 36నాయ్య నతాసులునాయ్య న
బరువులు,నాయ్య నకొలపాతలునాయ్య నపడిమీకుండాలి. నేను ఐగుపులోనుండిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచినమీదేవు న
యెహోవాను.

37మీరు నా శాసనాలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని పాటించాలి. నేనుయెహోవాను.”

20
పాపాలకు శికష్లు

1యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “నీవు ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. 2 ఇశాయేలీయులోల్ గానీ ఇశాయేలు
పజలోల్ నివసించే పరదేశులోల్ గాని ఎవ నా తన పిలల్లను మోలెకు దేవుడికి ఇసేత్ వాడికి తపప్కుండా మరణ శికష్ విధించాలి.
పజలు వాణిణ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. 3అతడు తన సంతానానిన్మోలెకుకు ఇచిచ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ అపవితపరచినా పవిత
నామానిన్ కలుషితం చేశాడు గనక నేను అతనికి శతువు పజలోల్ అతడు లేకుండా చేసాత్ ను. 4 ఆ వయ్కి తన సంతానానిన్
మోలెకుకు ఇసుత్ ండగా మీ దేశ పజలు చూసి కూడా కళ ళ్ మూసుకుంటే, వాణిణ్ చంపక పొతే 5 అపుప్డు నేనే వాడికి, వాడి
వంశానికి విరోధి వాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చేసాత్ ను. మోలెకుతో వేశయ్రికం చెయయ్డానికి వాడి వెంటబడి వయ్భిచారం చేసే
వారందరినీ పజలోల్ లేకుండా చేసాత్ ను.

6 చచిచ్న వారితో మాటాల్ డుతామని చెపేప్వారితో సోదె చెపేప్ వారితో వేశయ్రికం చెయయ్డానికి వారి పు తిరిగే వారికి నేను
విరోధి పజలోల్ వాణిణ్ లేకుండా చేసాత్ ను. 7కాబటిట్ మిమమ్లిన్ మీరు దేవునికి పతిషిట్ంచుకుని పవితంగా ఉండండి. నేను మీ
దేవు నయెహోవాను. 8మీరు నాశాసనాలను పాటించివాటి పకారం చెయాయ్లి. నేను మిమమ్లిన్ పవిత పరచేయెహోవాను.

9 ఎవడు తన తండినిగానీ తన తలిల్నిగానీ దూషిసాత్ డో వాడికి మరణశికష్ విధించాలి. వాడు తన తండినో తలిల్నో
దురాభ్షలాడాడు గనక అతడు దోషి,మరణ శికష్కు పాతుడు.

10 వేరొకడి భారయ్తో వయ్భిచరించిన వాడికి, అంటే తన పొరుగు వాడి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్ వాడికి-ఆ
వయ్భిచారికి, వయ్భిచారిణికి మరణశికష్ విధించాలి.

11తన తండిభారయ్తో ంగిక సంబంధం కోసం ఆమెతో పండుకునన్ వాడు తన తండి గౌరవానిన్ భంగపరిచాడు. వారిదద్రికీ
మరణశికష్ విధించాలి. వారు తమ శికష్కు తామేకారకులు.

12 ఒకడు తన కోడలితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే వారిదద్రికీ మరణశికష్ విధించాలి. వారు వరసలు తపాప్రు. వారు
దోషులు. మరణ శికష్కు పాతులు.

13 ఒకడు సీతో పెటుట్ కునన్టుట్ పురుషుడితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే వారిదద్రూ అసహయ్ కారయ్ం చేశారు గనక వారికి
మరణశికష్ విధించాలి. వారు దోషులు,మరణ శికష్కు పాతులు.

14 ఒకడు సీని పెళాళ్డి ఆమె తలిల్ని కూడా పెళాల్ డితే అది దురామ్రగ్ం. అతణిణ్ , ఆ సీలను సజీవ దహనం చెయాయ్లి. ఆ
విధంగామీమధయ్నుండి దురామ్రగ్త తొలిగిపోతుంది.

15ఎవ నా జంతువుతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే వాడికి తపప్క మరణ శికష్ విధించాలి. ఆ జంతువును చంపాలి.
16జంతువుతోఒక సీ ంగికంగా కలవడం కోసందాని దగగ్రికి పోతేఆ సీని ఆ జంతువును చంపాలి. ఆమెకు దానికి తపప్క

మరణ శికష్ పడాలి. వారు దోషులు,మరణ శికష్కు పాతులు.
17 ఒకడు తన సోదరితో, అంటే తన తండి కుమారెతో గానీ తన తలిల్ కుమారెతో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే

అది సిగుగ్ చేటు. తమ జాతి వారి సమకష్ంలో వారిని పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి. వాడు తన సోదరితో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కునాన్డు. తన దోష శికష్ను తాను భరించాలి.

18 ఒక సీ ఋతుసావం సమయంలో ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే ఆమె రక సావానిన్, రకధారను బటట్బయలు
చేసాడు. పజలోల్ నుండి వారిదద్రినీ లేకుండా చేయాలి.

19నీ తలిల్ సోదరితో గాని నీ తండి సోదరితో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఎందుకంటే అలా చేసేత్ నీవు నీ దగగ్ర
బంధువును హీన పరిచావు. నీ దోషశికష్ను భరించాలి.

20 బాబాయి భారయ్తో గానీ మేనమామ భారయ్తో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు తన దగగ్ర బంధువును
హీనపరిచాడు. వారు తమపాపశికష్ను భరించాలి. వారు పిలల్లు లేకుండా చనిపోతారు.

21 ఒకడు తన సోదరుని భారయ్ను పెళాల్ డితే అది అశుదధ్ం. ఎందుకంటే వాడు తన సోదరుని వివాహబంధానిన్ మీరాడు.
వారు సంతానహీనులుగా ఉంటారు.

22కాబటిట్ మీరు నివసించాలని నేను ఏ దేశానికిమిమమ్లిన్ తీసుకు పోతునాన్నో ఆ దేశంమిమమ్లిన్ కకిక్వేయకుండేలామీరు
నా శాసనాలనిన్టిని,నావిధులనిన్టిని పాటించాలి.

23నేను మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొడుతునన్ జాతుల ఆచారాల పకారం నడుచుకోకూడదు. వారు అలాటి కియలనీన్ చేశారు
కాబటిట్ నేను వారిని అసహియ్ంచుకునాన్ను.
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24 నేను మీతో చెపాప్ను. మీరు వారి భూమిని వారసతవ్ంగా పొందుతారు. *పాలు తేనెలు పవహించే ఆ దేశానిన్ మీరు
సావ్ధీన పరచుకునేందు మీకిసాత్ ను. జాతులోల్ నుండి మిమమ్లిన్ వేరు చేసినమీ దేవు నయెహోవాను నేనే.

25 కాబటిట్ మీరు శుదధ్ జంతువులకు, అశుదధ్ జంతువులకు, శుదధ్ పకష్ులకు, అశుదధ్ పకష్ులకు అంతరం తెలుసుకోవాలి.
అశుదధ్ నదని నేను మీకు వేరు చేసి చెపిప్న ఏ జంతువు మూలంగా గానీ ఏ ప మూలంగా గానీ, నేల మీద పాకే దేని
మూలంగా గానీ మిమమ్లిన్ మీరు అపవిత పరచుకోకూడదు. 26మీరు నాకు పరిశుదుధ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే యెహోవా
అనే నేను పరిశుదుధ్ డిని. మీరు నావా ఉండేలా అనయ్ జనులోల్ నుండి మిమమ్లిన్ వేరు చేశాను.

27 పురుషుడుగానీ సీగానీ పూనకం వచిచ్ చచిచ్న వారితో, ఆతమ్లతో మాటాల్ డే వాళ ళ్ ఉంటే వారికి తపప్క మరణ శికష్
విధించాలి. పజలు వారిని రాళల్తో కొటాట్ లి. వారు దోషులు,మరణపాతులు.”

21
యాజకులు కోసం నియమాలు

1యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “యాజకు న అహరోను కొడుకులతో ఇలా చెపుప్. మీలోఎవరూమీ పజలోల్ శవానిన్
ముటుట్ కుని తనను అపవితం చేసుకోకూడదు. 2 అయితే తన రక సంబంధులు, అంటే తలిల్, తండి, కొడుకు, కూతురు,
సోదరుడు, 3తన ఇంటోల్ నివసిసుత్ నన్ పెండిల్ కానీ కనయ్ అయినసోదరి గానీ చనిపోతే ఆ శవానిన్ తాకడం వలల్ తనను అపవిత
పరచుకోవచుచ్.

4యాజకుడు తన భారయ్ తరుపు బంధువుల కోసం తనను అపవిత పరచుకుని ల పడకూడదు.
5యాజకులుబోడిగుండు చేసుకోకూడదు. గడడ్ం పకక్లను కష్వరం చేసుకో కూడదు. కతిత్తో శరీరానిన్గాటుల్ పెటుట్ కోకూడదు.

6వారు తమ దేవునికి పతిషిఠ్త నవారుగా ఉండాలి. తమ దేవుని నామానిన్ అపదిషట్ పాలు చెయయ్కూడదు. ఎందుకంటే
వారు తమ దేవునికి ‘ వేదయ్ం’ అంటేయెహోవాకుహోమదవాయ్లు అరిప్ంచే వారు. కాబటిట్ వారు పవితంగా ఉండాలి.

7వారు వేశయ్ను గానీచెడిపోయినదానిన్గానీపెళాల్ డకూడదు. భర విడాకులు ఇచిచ్న సీనిపెళిల్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే
యాజకుడు తన దేవునికి పతిషిఠ్తుడు.

8అతడు నీ దేవుడికి ‘ వేదయ్ం’ అరిప్ంచే వాడు గనక నీవు అతణిణ్ పరిశుదధ్పరచాలి. మిమమ్లిన్ పరిశుదధ్ పరిచేయెహోవా
అనే నేను పవితుణిణ్ గనక అతడు మీ దృషిట్కి పవితుడుగా ఉండాలి.

9యాజకుని కూతురు వేశయ్గాతననుఅపవితపరచు కునన్టెతేఆమెతనతండికిఅపదిషట్ తీసుకువసుత్ ంది. ఆమెనుసజీవ
దహనం చెయాయ్లి.

10సోదరులోల్ పధానయాజకుడు కావడానికిఎవరితలమీదఅభిషేక లంపోసాత్ రో,పధానయాజకదుసుత్ లు ధరించడానికి
ఎవరు పతిషట్ అవుతారోఅతడు తనజుటుట్ విరబోసుకోకూడదు. తన బటట్లు చింపుకోకూడదు. 11అతడు శవం ఉనన్ చోటికి
పోకూడదు. తన తండి శవం మూలంగా గానీ తన తలిల్ శవం మూలంగా గానీ ల పడకూడదు.

12 పధానయాజకుడు పరిశుదధ్మందిరానిన్ విడిచి వెళల్కూడదు. తన దేవుని పరిశుదధ్ మందిరానిన్ ల పడేలా
చెయయ్కూడదు. ఎందుకంటే తన దేవుని అభిషేక లం వలల్ అతడు పధాన యాజకునిగా అభిషేకం పొందాడు. నేను
యెహోవాను.

13అతడు కనయ్నుమాతమేపెళాళ్డాలి. 14వితంతువునుగానీవిడాకులు తీసుకునన్ సీనిగానీవేశయ్నుగానీఅలాటివారిని
కాక తన పజలోల్ ని కనయ్నే పెళాల్ డాలి. 15అతడు ఈ నియమాలు పాటించాలి. యెహోవాఅనే నేను అతణిణ్ పవితపరిచే వాణిణ్
గనక అతడు తన పజలోల్ తన సంతానానిన్ అపవిత పరచకూడదు.”

16యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 17 “నీవు అహరోనుతో ఇలా చెపుప్. నీ సంతానంలో ఎవరి నా కళంకమే నా
కలిగితేఅతడు తన దేవుడికి వేదయ్ం అరిప్ంచడానికి సమీపించ కూడదు. 18ఎందుకంటే ఎవరిలో కళంకం ఉంటుందో,అంటే
వాడు గుడిడ్ వా నా, కుంటివా నా, వికృత రూపి అయినా, 19కాలు గానీ చెయియ్ గానీ అవిటితనం ఉనాన్, 20 గూనివా నా,
మరుగుజుజ్ వా నా, కంటి దోషం లేక జబుబ్ ఉనన్వా నా, గజిజ్ , పకుక్ ఉనన్వా నా వృషణాలు నలిగినవా నా అలాంటివాడు
సమీపించకూడదు.

21యాజకు న అహరోను సంతానంలో అవిటితనం గలవారెవరూ యెహోవాకు హోమదవాయ్లు అరిప్ంచడానికి దగగ్రికి
రాకూడదు. అతడు అవిటి వాడు. అలాటి వాడు తన దేవునికి వేదయ్ం పెటట్డానికి దగగ్రికి రాకూడదు. 22 అతి
పరిశుదధ్ నవిగాని, పరిశుదధ్ నవిగాని, తన దేవునికి అరిప్ంచే ఏ ఆహార వసుత్ వు నా అతడు తినొచుచ్. 23మొతత్ం మీద
అతడు అవిటితనం గలవాడు గనక అడడ్తెర ఎదుటికి అతడు రాకూడదు. బలిపీఠం సమీపించకూడదు. 24నా పరిశుదధ్
సథ్లాలను అపవితపరచకూడదు. వారిని పరిశుదధ్ పరిచే యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్.” మోషే ఈ విధంగా
అహరోనుతో, అతని కొడుకుల తో ఇశాయేలీయులందరితోఈ విషయాలు చెపాప్డు.

22
1యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “అహరోనుతో అతని కొడుకులతో ఇది చెపుప్. వారు ఇశాయేలీయులు నాకు

పతిషిఠ్ ంచే వాటిని పతేయ్క నవిగా భావించాలి. వారు నా పరిశుదధ్ నామానిన్ అపవిత పరచకూడదు. నేను యెహోవాను.
3నీవువారితోఇలాచెపుప్. మీతరతరాలకుమీసంతతివారందరిలోఒకడుఅపవితంగాఉండిఇశాయేలీయులుయెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచే వాటిని సమీపిసేత్ అలాంటివాణిణ్ నా సనిన్ధిలో ఉండకుండాా దూరంగా కొటిట్వేసాత్ ను. నేనుయెహోవాను.

* 20:24 20:24సారవంత న
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4 అహరోను సంతానంలో ఎవరి నా కుషుట్ వాయ్ధి గానీ, శరీరం నుండి రసి లాంటిది కారడం గానీ ఉంటే అలాటి వాడు
పవితుడయేయ్ వరకూ పతిషిఠ్త నవాటిలోదేనినీతినకూడదు. శవానిన్తాకడం వలాల్ ,అపవిత న దేని నాముటుట్ కోవడం
వలాల్ , వీరయ్సక్లనం చేసిన వాణిణ్ తాకడం వలాల్ , 5 అపవిత న పురుగును, లేక ఏదో ఒక అపవితత మూలంగా
అపవితు పోయిన మనిషిని ముటుట్ కోవడం వలాల్ , అలాటి అపవితత తగిలినవాడు సాయంతం వరకూ అపవితుడుగా
ఉంటాడు. 6అతడు నీళల్తోతనఒళ ళ్ కడుకుక్నే వరకూ పతిషిఠ్త నవాటినితినకూడదు. 7సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు
అతడు పవితుడౌతాడు. ఆ తరువాత అతడు పతిషిఠ్త న వాటిని తినవచుచ్. అవి అతనికి ఆహారమే గదా.

8 అతడు చచిచ్న జంతువును గానీ, మృగాలు చీలిచ్న వాటిని గాని తిని దాని వలన తనను అపవిత పరచుకోకూడదు.
నేను యెహోవాను. 9కాబటిట్ నేను విధించిన నియమానిన్ మీరి, దాని పాపదోషం తన వేసుకుని దాని వలన చావకుండేలా
చూసుకోవాలి. నేను వారిని పరిశుదధ్ పరిచేయెహోవాను.

10 పతిషిఠ్త న దానిన్ యూదులు కాని వారు తినకూడదు. యాజకుని ఇంటోల్ నివసించే అనుయ్డు గాని, సేవకుడు గాని
పతిషిఠ్త నదానిన్ తినకూడదు. 11అయితేయాజకుడు తనడబుబ్తోకొనుకుక్నన్వాడు,అతనిఇంటోల్ పుటిట్నవాడు అతడు
తినేఆహారంతినవచుచ్. 12యాజకుని కుమారెనుఅనుయ్నికి ఇచిచ్ పెళిల్ చేసేత్ ఆమెపతిషిఠ్త నఅరప్ణలోల్ దేనినీతినకూడదు.
13యాజకుని కుమారెలోల్ వితంతువుగానీ,విడాకులుతీసుకునన్దిగానీపిలల్లుపుటట్కపోవడంవలల్ ఆమెతనబాలయ్పాయంలో
వలె తన తండియింటికి తిరిగి చేరితే తన తండి ఆహారానిన్ తినవచుచ్. అనుయ్డుమాతం దానిన్ తినకూడదు.

14 ఒకడు పొరబాటున పతిషిఠ్త న దానిన్ తింటే వాడు ఆ పతిషిఠ్త న దాని విలువలో ఐదో వంతు కలిపియాజకునికి
తిరిగి ఇవావ్లి.

15 ఇశాయేలీయులు పతిషిఠ్త న వాటిని తినడం వలన అపరాధానిన్ భరించకుండా ఉండాలంటే తాము యెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచే పరిశుదధ్ వసుత్ వులను అపవిత పరచకూడదు. 16నేను *అరప్ణలను పరిశుదధ్ పరచేయెహోవానని చెపుప్.”

అంగీకరింపదగని బలులు
17యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 18 “నీవు అహరోనుతో, అతని కొడుకులతో, ఇశాయేలీయులందరితో ఇలా

చెపుప్. ఇశాయేలీయుల కుటుంబాలోల్ గానీఇశాయేలీయులోల్ నివసించేపరదేశులోల్ గానియెహోవాకు దహనబలిఅరిప్ంచదలిసేత్
అది సేవ్చాఛ్రప్ణగానివవ్ండి, మొకుక్బడి గానివవ్ండి 19ఆ అరప్ణ దేవుడు అంగీకరించేలా ఆవులోల్ నుండి గానీ, గొరె మేకలోల్
నుండి గానీ దోషంలేని మగదానిన్ అరిప్ంచాలి. 20 కళంకం ఉనన్ దానిన్ అరిప్ంచ కూడదు. అది అంగీకారం కాదు. 21 ఒకడు
మొకుక్బడిగా సేవ్చాఛ్రప్ణంగా అరిప్ంచడానికి శాంతి బలిగా ఆవు నా గొరె నా మేక నా యెహోవాకు తెసేత్ ఆయన దానిన్
అంగీకరించేలా అది దోషం లేని ఉండాలి. దానిలో కళంకమేదీ ఉండకూడదు. 22 గుడిడ్దానిన్ గానీ కుంటిదానిన్ గానీ,
పా పోయిన దానిన్ గానీ, గడడ్లు, గజిజ్ , కురుపులు ఉనన్ దానిన్ గానీ యెహోవాకు అరిప్ంచకూడదు. అలాంటివి దేనీన్
బలివేదిక యెహోవాకుహోమం చేయకూడదు.

23అంగ కలయ్ం గల కోడెదూడ నాగొరెలమేకలమందలోనిదా నాసేవ్చాఛ్రప్ణంగాఅరిప్ంచవచుచ్ గానీమొకుక్బడిగా
మాతం అది అంగీకారం కాదు.

24 గాయపడిన, నలిగిన, మృగాలు చీలిచ్న, వృషణాలు చితక గొటిట్న జంతువును యెహోవాకు అరిప్ంచకూడదు. మీ
దేశంలో అలాంటివి అరిప్ంచకూడదు. 25 †విదేశీయుల దగగ్ర నుండి అలాటి వాటిని తీసుకుని మీ దేవుడికి వేదయ్ంగా
అరిప్ంచకూడదు. అవిలోపం గలవి,వాటికి కళంకం ఉంది. మీపకష్ంగా దేవుడు వాటిని అంగీకరించడు, అని చెపుప్.”

26యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 27 “దూడగాని, గొరెపిలల్గాని, మేకపిలల్గాని పుటిట్నపుప్డు అది ఏడు
రోజులు దాని తలిల్తో ఉండాలి. ఎనిమిదవ రోజుమొదలు అదియెహోవాకుహోమంగా అంగీకారమే. 28అయితేఅది ఆ నా
గొరెమేక నామీరుదానిన్,దానిపిలల్ను ఒకక్నాడేవధించకూడదు. 29మీరు కృతజఞ్త బలిగాఒక పశువును వధించినపుప్డు
అదిమీకోసంఅంగీకారం అయేయ్లాదానిన్ అరిప్ంచాలి. 30ఆనాడేదానితినెయాయ్లి. మరుసటిరోజుదాకాదానిలోకొంచె నా
మిగలచ్కూడదు. నేనుయెహోవాను.

31 మీరు నా ఆజఞ్లను అనుసరిసూత్ వాటి పకారం నడుచుకోవాలి. నేను యెహోవాను. 32 నా పరిశుదధ్ నామానిన్
అపవితపరచకూడదు, నేను ఇశాయేలీయులోల్ ననున్ పరిశుదుధ్ నిగా చేసుకుంటాను. నేను మిమమ్లిన్ పరిశుదధ్ పరిచే
యెహోవాను. 33నేను మీకు దేవుడ ఉండేలా ఐగుపు దేశంలోనుండిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచినయెహోవాను అని చెపుప్.”

23
1యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నీవు ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. మీరు చాటించ వలసిన యెహోవా

నియామక కాలాలు ఇవే. ఈకాలాలోల్ మీరు పరిశుదధ్ సమూహాలుగా సమకూడాలి. నా నియామక కాలాలు ఇవి.
విశాంతి దినం

3ఆరు రోజులు పనిచెయాయ్లి. వారంలో ఏడవ రోజు విశాంతి దినం. అది పరిశుదధ్ సంఘ దినం. అందులో మీరు ఏ పనీ
చేయకూడదు. మీ ఇళళ్నిన్టిలో అదియెహోవా నియమించిన విశాంతి దినం. 4 ఇవియెహోవా నియామక కాలాలు. వాటిని
బటిట్ మీరు చాటించవలసిన పరిశుదధ్ సంఘ దినాలు ఇవి.

పసాక్ పండగ,పొంగని రొటెట్ల పండగ

* 22:16 22:16 లేక పజలను. † 22:25 22:25 కనానీయ పజలు తాము పెంచే జంతువుల వృషణాలు చితక గొడతారు. అందుకని వారి దగగ్ర కొనన్
జంతువులను దేవునికి అరిప్ంచ కూడదు.
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5*మొదటినెలపదాన్లుగోరోజుసాయంతంయెహోవాపసాక్పండగజరుగుతుంది. 6ఆనెలపదిహేనోరోజునయెహోవాకు
పొంగని రొటెట్ల పండగ జరుగుతుంది. ఏడు రోజుల పాటు మీరు పొంగని వంటకాలే తినాలి. 7 మొదటి రోజున మీరు
పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడాలి. అందులో మీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన ఏ పనీ చేయకూడదు. 8 ఏడు రోజులు
మీరు యెహోవాకు హోమ బలి చేయాలి. ఏడవ రోజున పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడాలి. అందులో మీరు జీవనోపాధికి
సంబంధించిన ఏ పనీ చేయకూడదనివారితో చెపుప్.”

మొదటి పంటలు
9యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు 10“నీవుఇశాయేలీయులతోఇలాచెపుప్. నేనుమీకు ఇసుత్ నన్ దేశానికిమీరు వచిచ్

దాని పంట కోసేటపుప్డు మీమొదటి పంటలో ఒక పననుయాజకుని దగగ్రికి తేవాలి. 11యెహోవామిమమ్లిన్ అంగీకరించేలా
అతడు యెహోవా సనిన్ధిలో ఆ పనను కదిలించాలి. విశాంతి రోజుకు మరుసటి రోజున యాజకుడు దానిన్ కదిలించాలి.
12మీరు ఆ పనను అరిప్ంచే రోజున నిరోద్ ష న ఏడాది పొటేట్లును యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 13దాని వేదయ్ం
నూనెతో కలిసినపదివంతుల గోదుమపిండి రెండుభాగాలు. అదియెహోవాకు పరిమళహోమం. దానిపానారప్ణం ఒక లీటర్
దా రసం. 14మీరుమీదేవునికి అరప్ణం తెచేచ్దాకాఆ దినమంతామీరు రొటెట్ , పేలాలు, పచచ్ని వెనున్లు,మొద నవి ఏమీ
తినకూడదు. ఇదిమీ తరతరాలకు మీ నివాసాలనిన్టిలో నితయ్ శాసనం.

పెంతెకొసుత్ పండుగ
15మీరు విశాంతి రోజుకు మరునాడుమొదలు, అంటే కదిలించే పనను మీరు తెచిచ్న దినంమొదలు కుని ఏడు వారాలు

లెకిక్ంచాలి. లెకక్కు తకుక్వ కాకుండా ఏడు వారాలు ఉండాలి. 16 ఏడవ విశాంతి దినం మరుసటి దినం వరకూ మీరు
ఏ రోజులు లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొతత్ పండల్తో వేదయ్ం అరిప్ంచాలి. 17 మీరు మీ ఇళళ్లో నుండి తూములో రెండేసి
పదివంతుల పిండితో చేసిన రెండు రొటెట్లను కదిలించే అరప్ణంగా తేవాలి. వాటిని గోదుమపిండితో చేసి పొంగేలా కాలాచ్లి.
అవియెహోవాకు పథమఫలాల అరప్ణం.

18మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్ ష న ఏడాది మగ గొరెపిలల్లు ఏడింటిని, ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంచాలి.
అవి వారి వేదాయ్లతోను వారి పానారప్ణాలతోను దహనబలిగా యెహోవాకు పరిమళ హోమం అవుతుంది. 19 అపుప్డు
మీరు మేకలోల్ ఒక పోతును పాపపరిహార బలిగా అరిప్ంచి రెండు ఏడాది వయసునన్ గొరెపిలల్లను శాంతి బలిగా అరిప్ంచాలి.
20యాజకుడు పథమఫలాల రొటెట్లతో ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను యెహోవా సనిన్ధిని కదిలించాలి. అవి యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచిన
భాగాలు. అవియాజకునివి. 21ఆరోజేమీరు పరిశుదధ్ సమూహంగాసమకూడాలనిచాటించాలి. అరోజునమీరు జీవనోపాధి
కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. ఇదిమీ నివాసాలనిన్టిలోమీతరతరాలకు నితయ్ శాసనం.

22మీరుమీపంటపొలంకోసేటపుప్డుపొలంఅంచులోల్ పూరిగాకోయకూడదు. నీకోతలోరాలినపరిగెనుఏరుకొనకూడదు.
పేదవారికి, పరదేశులకు వాటిని విడిచిపెటాట్ లి. నేను మీ దేవుడ నయెహోవాను.”

బూరలూదే పండుగ
23యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. 24“నీవుఇశాయేలీయులతోఇలాచెపుప్. ఏడోనెలమొదటిరోజుమీకువిశాంతి

దినం. అందులోజాఞ్ పకారథ్ కొముమ్ బూరధవ్ని వినబడినపుప్డుమీరు పరిశుదధ్ సమూహంగా సమకూడాలి. 25ఆరోజునమీరు
జీవనోపాధి కోసం పని చేయడంమానియెహోవాకుహోమం చేయాలి.”

పాయశిచ్తత్ం చేసే రోజు
26యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. 27“ఈఏడోనెలపదవరోజుపాపానికిపాయశిచ్తత్ం చేసేరోజు. అరోజునమీరు

పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడాలి. మిమమ్లిన్ మీరు దుఃఖపరచుకుని యెహోవాకు హోమం చేయాలి. 28ఆ రోజున మీరు ఏ
పనీచేయకూడదు. మీదేవు నయెహోవాసనిన్ధిలోమీరుమీకోసంపాయశిచ్తత్ం చేసుకోడానికిఅదిపాయశిచ్తత్ దినం. 29ఆ
రోజున తనను దుఃఖపరుచుకోకుండా ఉండే పతివాణిణ్ తన పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి. 30 ఆ రోజున ఏ పని అయినా చేసే
పతివాణిణ్ తన పజలోల్ ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను. 31ఆ రోజున మీరు ఏ పనీ చేయకూడదు. అది మీ నివాసాలనిన్టిలో
మీ తరతరాలకు నితయ్ శాసనం. 32అదిమీకు మహా విశాంతి దినం. అ రోజునమిమమ్లిన్ మీరు దుఃఖపరచుకోవాలి. ఆ నెల
తొమిమ్దో రోజుసాయంతంమొదలు మరుసటిసాయంతం వరకూ మీరు విశాంతి దినంగా ఆచరించాలి.”

పరణ్శాలల పండగ
33యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. 34“నీవుఇశాయేలీయులతోఇలాచెపుప్. ఈఏడోనెలపదిహేనోదినంమొదలు

ఏడు దినాలు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండగ జరపాలి. 35వాటిలోమొదటి రోజున మీరు పరిశుదధ్సంఘంగా సమకూడాలి.
అందులో మీరు జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. 36 ఏడు రోజులు మీరు యెహోవాకు హోమం చేయాలి. ఎనిమిదో
రోజున పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడియెహోవాకుహోమబలి అరిప్ంచాలి. అదిమీకు వతదినం. అందులోమీరు జీవనోపాధి
కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు.

37 ఇవి యెహోవా నియామక పండగలు. ఆయనకు హోమ బలులు, దహన బలులు, వేదాయ్లు, పానీయారప్ణలు
అరిప్ంచడానికి పరిశుదధ్ సంఘ దినాలుగా మీరు చాటించవలసిన రోజులు ఇవే. ఏ అరప్ణ రోజున ఆ అరప్ణ తేవాలి.
38యెహోవానియమించిన విశాంతి దినాలకు,మీరు కానుకలు ఇచేచ్ రోజులకు,మీమొకుక్బడి రోజులకు,మీరుయెహోవాకు

* 23:5 23:5 ఇదిమారిచ్ 16 నుంచి ఏపిల్ 17లోపల వసుత్ ంది.
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సేవ్చాఛ్రప్ణలిచేచ్ రోజులకు ఇవి అదనం. 39అయితే ఏడో నెల పదిహేనో రోజున మీరు పంట సమకూరుచ్కునేటపుప్డు ఏడు
రోజులుయెహోవాకు ఉతస్వం చెయాయ్లి. మొదటిరోజు, ఎనిమిదవ రోజు విశాంతి దినాలు.

40మొదటిరోజునమీరు దబబ్ కాయలు,ఈతమటట్లు,గొంజిచెటల్ కొమమ్లు,కాలవలఒడుడ్ న ఉండే నిరవంజిచెటల్ కొమమ్లు
తెచిచ్ ఏడు రోజులుమీదేవు నయెహోవాసనిన్ధిలోఉతస్వం చేసుకోవాలి. 41అలామీరు ఏటేటాఏడు రోజులుయెహోవాకు
పండగగాఆచరించాలి. ఇదిమీతరతరాలకు నితయ్ నశాసనం. ఏడవనెలలోదానిన్ఆచరించాలి. 42నేను ఐగుపులోనుండి
ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు వారు పరణ్శాలలో నివసించేలా చేసానని మీ పజలకు తెలిసేలా ఏడు రోజులు మీరు
పరణ్శాలలోల్ నివసించాలి. ఇశాయేలీయులోల్ పుటిట్న వారంతా పరణ్శాలలోల్ నివసించాలి. 43నేను మీ దేవు నయెహోవాను.”

44ఈ విధంగామోషే ఇశాయేలీయులకుయెహోవానియామక కాలాలను తెలియపరిచాడు.

24
రొటెట్లు, ఒలీవ నూనె నితయ్మూ దేవుని సనిన్ధిలో ఉండాలి

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “దీపం ఎపుప్డూ వెలుగుతూ ఉండేలా పమిదల కోసం దంచి తీసిన
సవ్చఛ్ నఒలీవనూనెతేవాలనిఇశాయేలీయులకుఆజాఞ్ పించు. 3పతయ్కష్ గుడారంలో *శాసనాలఅడడ్తెరబయటఅహరోను
సాయంతం నుండి ఉదయం దాకా అది వెలుగుతూ ఉండేలా యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది మీ
తరతరాలకు నితయ్ నశాసనం. 4అతడునిరమ్ల నదీపవృకష్ంమీదపమిదలనుయెహోవాసనిన్ధిలోనితయ్ంచూసుకోవాలి.

5 నీవు గోదుమ పిండి తీసుకుని దానితో పనెన్ండు రొటెట్లు చెయాయ్లి. ఒకొక్కక్ రొటెట్కు రెండు కిలోల పిండి వాడాలి.
6యెహోవా సనిన్ధిలో నిరమ్ల న బలల్మీద ఆరేసి రొటెట్లునన్ రెండు దొంతులుగా వాటిని ఉంచాలి. 7 ఒకొక్కక్ దొంతి మీద
సవ్చఛ్ న సాంబాణి ఉంచాలి. అదియెహోవా కోసం పరిమళహోమం. 8యాజకుడు పతి విశాంతి దినాన నితయ్ నిబంధన
పకారం ఇశాయేలీయుల పకష్ంగా ఆ రొటెట్లు బలల్ పెడుతూ ఉండాలి. 9ఈ అరప్ణ అహరోనుకు అతని సంతానానికి. వారు
పరిశుదధ్సథ్లం లోదానిన్ తినాలి. నితయ్ శాసనం చొపుప్నయెహోవాకు చేసేహోమాలోల్ అది అతి పవితం.”

వదూషణకు రాళల్ శికష్
10 ఒక ఇశాయేలు జాతి సీకి ఐగుపు పురుషుడికి పుటిట్న ఒకడు ఇశాయేలీయులతో కలిసి వచాచ్డు. 11 ఆ

ఇశాయేలీయురాలి కొడుకిక్ ఒక ఇశాయేలీయుడికి శిబిరంలో గొడవ జరిగింది. ఆ ఇశాయేలీయురాలి కొడుకు యెహోవా
నామానిన్ దూషించి శపించాడు. పజలుమోషే దగగ్రికి వాణిణ్ తీసుకొచాచ్రు. వాడితలిల్ పేరు షెలోమీతు. ఆమెదాను గోతికుడు
దిబీ కూతురు. 12యెహోవా ఏమి చెబుతాడో తెలిసేదాకా వాణిణ్ కావలిలో ఉంచారు. 13 అపుప్డు యెహోవామోషేకు ఇలా
చెపాప్డు.

14 “శపించినవాణిణ్ శిబిరం బయటికి తీసుకురా. వాడు పలికిన శాపనారాథ్ లు వినన్ వారంతావాని తలమీద చేతులుంచిన
తరవాత పజలంతా రాళల్తో వాణిణ్ చావగొటాట్ లి. 15 నీవు ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. తన దేవుణిణ్ శపించేవాడు తన
పాపశికష్ను భరించాలి. 16యెహోవానామానిన్ దూషించేవాడికి మరణశికష్ విధించాలి. పజలంతా రాళల్తో అలాటి వాణిణ్ చావ
గొటాట్ లి. పరదేశిగాని సవ్దేశిగానియెహోవానామానిన్ దూషిసేత్ వాడికి మరణశికష్ విధించాలి.

17ఎవ నాహతయ్చేసినటట్యితేవాడికిమరణశికష్ విధించాలి. 18జంతువుపాణంతీసినవాడుపాణానికిపాణమిచిచ్దాని
నషట్పరిహారం చెలిల్ంచాలి. 19ఒకడు తన సాటిమనిషిని గాయపరిసేత్ వాడు చేసినటేట్ వాడికీ చెయాయ్లి. 20ఎముక విరగొగ్ డితే
వాడి ఎముక విరగొగ్ టాట్ లి. కంటికి కనున్, పంటికి పనున్. ఒకడు వేరొకడికి గాయం చేసేత్ వాడికి అదే చెయాయ్లి.

21 జంతువును చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్పరిహారం ఇచుచ్కోవాలి. హతయ్ చేసినవాడికి మరణశికష్ విధించాలి. 22మీరు
పకష్పాతంలేకుండాతీరుప్ తీరాచ్లి. మీలోనివసించేపరదేశికిమీరుచేసినటేట్ మీసవ్జాతివారికీచెయాయ్లి. నేనుమీదేవుడి న
యెహోవాననివారితో చెపుప్” అనాన్డు.

23 కాబటిట్ మోషే ఇశాయేలీయులతో “దేవుణిణ్ శాపనారాథ్ లు పెటిట్న వాణిణ్ శిబిరం బయటికి తీసుకుపోయి రాళల్తో
చావగొటట్ండి” అని చెపాప్డు. యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలీయులు చేశారు.

25
విశాంతి సంవతస్రం

1యెహోవాసీనాయికొండమీదమోషేకు ఇలా చెపాప్డు 2 “నీవు ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. నేను మీకిసుత్ నన్ దేశానికి
మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమి కూడాయెహోవా పేరట విశాంతి కాలానిన్ పాటించాలి. 3ఆరు సంవతస్రాలు నీ పొలంలో
వితత్నాలు చలాల్ లి. ఆరు సంవతస్రాలు నీ పండల్ తోటను సాగుచేసి దాని పండుల్ సమకూరుచ్కోవచుచ్.

4 ఏడవ సంవతస్రం భూమికి మహా విశాంతి కాలం, అంటే అది యెహోవా పేరట విశాంతి సంవతస్రంగా ఉండాలి. ఆ
సంవతస్రం నీ పొలంలో వితత్నాలు చలల్ కూడదు. నీ పండల్ తోటను బాగు చేయకూడదు. 5బీడుగా వదిలిన చేలో దానంతట
అదే పండిన పంట కోత కోసం ఏరాప్టుల్ చేసుకోకూడదు. బాగు చేయని నీ చెటల్ పండుల్ ఏరుకోకూడదు. అది భూమికి విశాంతి
సంవతస్రం. 6 అపుప్డు భూమి విశాంతి సంవతస్రంలో దానంతట అదే పండిన పంట నీకు, నీ సేవకుడికి, నీ దాసికి, నీ
జీతగాడికి, నీతో నివసిసుత్ నన్ పరదేశికి ఆహారంగాఉంటుంది. 7నీ పశువులకు, నీ దేశంలోని జంతువులకు దాని పంట అంతా
మేతగాఉంటుంది.
* 24:3 24:3 నిబంధనమందసం తెర
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ఏ యవ సంవతస్రం (సునాద కాలం)
8ఏడు విశాంతి సంవతస్రాలను, అంటే ఏడేసి సంవతస్రాలను లెకక్ బెటాట్ లి. ఆ ఏడు విశాంతి సంవతస్రాల కాలంమొతత్ం

49 సంవతస్రాలు అవుతుంది. 9 ఏడో నెల పదవ రోజు మీ దేశమంతటా కొముమ్ బూర ఊదాలి. పాయశిచ్తత్ దినాన మీ
దేశమంతటా ఆ బూర ఊదాలి. 10మీరు ఆ సంవతస్రానిన్, అంటే ఏ యవ సంవతస్రానిన్ పరిశుదధ్ పరచి మీ దేశంలో ఉనన్
వారందరికి విడుదల కలిగిందని చాటించాలి. అది మీకు *సునాదం. అపుప్డు మీలో పతివాడూ తన ఆసిత్ని తిరిగి సొంతం
చేసుకోవాలి. పతివాడూ తన కుటుంబానికి తిరిగి రావాలి.

11ఆసంవతస్రం,అంటే ఏ యవసంవతస్రంమీకు సునాదకాలం. ఆసంవతస్రంలోమీరు వితత్నాలు చలల్ కూడదు, కోత
ఏరాప్టుల్ చేసుకోకూడదు. బీడుగా వదిలిన చేలోదానంతట అదే పండిన పంట తినవచుచ్. బాగు చేయనిదాకష్ తోటలో పండుల్
ఏరుకోవచుచ్. 12 అది సునాద కాలం. అది మీకు పవితం. చేలో దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తింటారు. 13 ఆ
సునాద సంవతస్రం మీలో పతివాడు తన ఆసిత్ని తిరిగి పొందాలి.

14 నీవు నీ పొరుగు వాడికి అమిమ్న దాని విషయంలో గానీ నీ పొరుగు వాడి దగగ్ర నీవు కొనుకుక్నన్ దాని విషయంలో
గానీ మీరు ఒకరినొకరు బాధించుకోకూడదు. 15 సునాద సంవతస్రం అయిన తరువాత జరిగిన సంవతస్రాల లెకక్ పకారం
నీ పొరుగు వాడి దగగ్ర నీవు దానిన్ కొనాలి. పంటల లెకక్ చొపుప్న అతడు నీకు దానిన్ అమామ్లి. 16 ఆ సంవతస్రాల లెకక్
పెరిగిన కొదీద్ దాని వెలపెంచాలి. ఆసంవతస్రాల లెకక్ తగిగ్న కొదీద్ దాని వెలతగిగ్ంచాలి. ఎందుకంటే పంటవచిచ్న సంవతస్రాల
లెకక్ చొపుప్న అతడు దాని ఖరీదు కటాట్ లి గదా. 17మీరు ఒకరి నొకరు బాధించుకో కుండా నీ దేవునికి భయపడాలి. నేను మీ
దేవు నయెహోవాను.

18 కాబటిట్ మీరు నా శాసనాలను నా విధులను పాటించి వాటి ననుసరించి నడుచుకోవాలి. 19 అపుప్డు మీరు ఆ
దేశంలో సుర తంగా నివసిసాత్ రు. ఆ భూమి ససయ్శాయ్మలంగా ఉంటుంది. మీరు తృపిత్గా తిని దానిలో సుర తంగా
నివసిసాత్ రు. 20ఏడవ సంవతస్రంలో మేము ఏమి తింటాము? మేము వితత్నాలు చలల్కూడదు, పంట కూరుచ్కోకూడదు గదా
అనుకుంటారేమో. 21 నేను ఆరో సంవతస్రం నా దీవెన మీకు కలిగేలా ఆజాఞ్ పిసాత్ ను. ఆ సంవతస్రం మూడేళళ్కు సరిపడిన
పంట పండుతుంది. 22మీరు ఎనిమిదో సంవతస్రాన వితత్నాలు చలిల్ తొమిమ్దో సంవతస్రం వరకూ పాత పంట తింటారు. కొతత్
పంట వచేచ్దాకాపాతదానిన్ తింటారు.

23 భూమిని శాశవ్తంగా వేరొకడికి అమమ్కూడదు. ఎందుకంటే భూమి నాది. మీరు నా దగగ్ర తాతాక్లికంగా నివసిసుత్ నన్
పరదేశులు. 24నీవు కొనుకుక్నే ఆసిత్ అంతటి విషయంలో విడుదల హకుక్ను గురించాలి. నీవు ఎవరినుంచి ఆసిత్ కొనాన్వో ఆ
కుటుంబం దానిన్ తిరిగి కొనుకుక్నే సదుపాయం కలిప్ంచాలి. 25 నీ సోదరుడు పేదరికం వలల్ తన ఆసిత్లో కొంత అముమ్కుంటే
అతని సమీప బంధువుదానిన్ విడిపించడానికి ఎదుటికి వచిచ్ తన సోదరుడు అమిమ్నదానిన్ విడిపిసాత్ డు.

26అయితేఒకడు సమీప బంధువు లేకపోయినాతనఆసిత్ని విడిపించుకోడానికి కావలసిన డబుబ్ తానే సంపాదించుకుంటే
27దానిన్ అమిమ్న సమయం నుండి గడచిన సంవతస్రాలు లెకక్బెటాట్ లి. తన ఆసిత్ కొనుకుక్నన్ వాడికి ఆ డబుబ్ ఇచిచ్ అతడు
తన ఆసిత్ని దకిక్ంచుకుంటాడు. 28అతనికి దాని తిరిగి కొనుకుక్నేందుకు కావలసిన డబుబ్ దొరకక్ పోతే అతడు అమిమ్న ఆసిత్
సునాదసంవతస్రంవరకూకొనన్వాడిసావ్ధీనంలోఉండాలి. సునాదసంవతస్రంలోఅదివిడుదలఅవుతుంది. అపుప్డతడు
తన ఆసిత్ని తిరిగి పొందుతాడు.

29 ఎవ నా పాకారం ఉనన్ ఊరిలోని తన సొంతిలుల్ అమిమ్తే దానిన్ అమిమ్న రోజు మొదలుకుని సంవతస్రంలోగా దానిన్
విడిపించుకోవచుచ్. ఆ సంవతస్రమంతా దానిన్ విడిపించుకునే అవకాశం అతనికి ఉంది. 30అయితే ఆ సంవతస్రం నిండే
లోగాదానిన్ విడిపించుకోకపోతేపాకారంఉనన్ఊళోళ్నిఆఇలుల్ కొనుకుక్నన్వాడికేతరతరాలకు ఉండిపోతుంది. అదిసునాద
సంవతస్రంలోమొదటియజమాని ఆధీనంలోకి తిరిగి రాదు.

31పాకారం లేని గామాలోల్ ని ఇళళ్నుమాతం దేశంలోనిపొలాలతో సమానంగా ఎంచాలి. వాటిని తిరిగి విడిపించుకోవచుచ్.
అవి సునాదకాలంలో విడుదల అవుతాయి. 32అయితేలేవీయుల పటట్ణాలోల్ ని ఇళళ్ను వారు ఎపుప్ నా విడిపించుకోవచుచ్.

33 లేవీయుల పటట్ణాలోల్ ని ఇళ ళ్ ఇశాయేలీయుల మధయ్ నివసిసుత్ నన్ ఆ లేవీయుల ఆసిత్ గనక ఎవ నా లేవీయుల దగగ్ర
ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్రనుకోండి. అది లేవీయులకు పితారిజ్తంగా వచిచ్న పటట్ణంలో అమిమ్న ఇలుల్ . అది సునాద సంవతస్రంలో
విడుదల అవుతుంది. 34లేవీయులు తమ పటట్ణ పాంతం భూములను అముమ్కోకూడదు. అవివారికి శాశవ్త ఆసిత్.

35నీజాతివాడు ఎవ నా పేదవా తనను పోషించుకోలేని సిథ్తిలో నీ దగగ్రికి వసేత్ నీవు ఒక పరదేశికి, నీ దగగ్ర నివసిసుత్ నన్
బయటి వయ్కికి సహాయం చేసినటేట్ అతనికి సహాయం చెయాయ్లి. 36అతని దగగ్ర వడీడ్ తీసుకోకూడదు. అతని వలన లాభం
పొందాలని చూడకూడదు. నీ సోదరుడు నీ మూలంగా బతకాలి. ఆ విధంగా నీ దేవుణిణ్ నీవు గౌరవించాలి. 37 డబుబ్ ఇచిచ్
వడీడ్ తీసుకోకూడదు. నీ దగగ్రునన్ ఆహారపదారాథ్ లను లాభం వేసుకుని అతనికి అమమ్కూడదు. 38 నేను యెహోవాను. మీకు
దేవుడుగా ఉండడానికి ఐగుపులోనుండిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచి,మీకు కనాను దేశానిన్ ఇచిచ్న వాణిణ్ .

39 నీ సవ్జాతి వాడు పేదవా తనను నీకు అమేమ్సుకుంటే వాడిచేత బానిసలా ఊడిగం చేయించుకో కూడదు. 40వాడు
సేవకునిలాగా పరదేశిలాగా నీ దగగ్ర ఉండి సునాద సంవతస్రం వరకూ నీ దగగ్ర సేవకుడుగా పని చేసాత్ డు. 41అపుప్డతడు
తనపూరీవ్కుల ఆసిత్ని మళీల్ అనుభవించేలా తన పిలల్లతో సహా నీ దగగ్ర నుండి బయలు దేరి తన వంశం వారి దగగ్రికి తిరిగి
వెళాళ్లి. 42ఎందుకంటే వారు నాకే సేవకులు. నేను ఐగుపులో నుండి వారిని రపిప్ంచాను. బానిసలను అమిమ్నటుట్ వాళళ్ను
అమమ్కూడదు. 43నీ దేవునికి భయపడి అలాటివాణిణ్ కఠినంగా చూడకూడదు.

* 25:10 25:10 అకష్రాలాపొటేట్లు కొముమ్ బూర ఊదడం. ఈ సంవతస్రంలో అనిన్టికీపూరవ్సిథ్తి వసుత్ ంది.
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44మీ చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ జాతులోల్ నించి దాస దాసీలను కొనుకోక్వచుచ్. 45మీమధయ్ నివసించే పరదేశులను నీ దేశంలో
వారికి పుటిట్న పరాయి వారిని కొనవచుచ్. వారు మీ ఆసిత్ అవుతారు. 46అలాటి బానిసలను మీ తరవాత మీ సంతానానికి
కూడా ఆసిత్గా సంపాదించుకోవచుచ్. వారు శాశవ్తంగా మీకు బానిసలౌతారు. కానీ మీ సోదర ఇశాయేలీయులతో కఠిన న
చాకిరీ చేయించుకోకూడదు.

47 పరదేశిగానీ మీ దగగ్ర తాతాక్లికంగా నివసించేవాడు గాని ధనికు , నీ సాటి ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు పేదవా
ఆ పరదేశి నా ఆ పరదేశి కుటుంబంలో ఎవరి నా తనను అముమ్కునాన్డనుకోండి. 48 నీ సాటి ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు
అముమ్డుబోయిన తరువాత అతణిణ్ విడిపించ వచుచ్. అతడి బంధువులోల్ ఎవ నా అతణిణ్ విడిపించవచుచ్.

49అతని బాబాయిగానిబాబాయికొడుకు గాని అతని వంశంలోని రకసంబంధిగాని అతణిణ్ విడిపించవచుచ్. అవసర న
విడుదల వెల అతనికి దొరికితే అతడు తనను తాను విడిపించుకోవచుచ్.

50 అపుప్డు అతడు తనను కొనుకుక్నన్ వాడితో బేరమాడాలి. తాను అముమ్డుబోయిన సంవతస్రం నుండి సునాద
సంవతస్రం వరకూ సంవతస్రాలు లెకక్ బెటాట్ లి. తనను కొనుకుక్నన్ వాడి దగగ్ర ఎంతకాలం పనిచేశాడు అనే దానిన్ బటిట్
అతని విడుదల వెల లెకక్గటాట్ లి. ఆ వెలను జీతానికి పెటుట్ కునన్ సేవకునికి ఇచేచ్ దాని పకారం లెకిక్ంచాలి.

51 సునాద సంవతస్రానికి ఇంకా చాలా సంవతస్రాలు మిగిలి ఉంటే, ఆ సంవతస్రాల లెకక్ పకారం తన విడుదల వెల
తిరిగి చెలిల్ంచాలి. 52 సునాద సంవతస్రానికి ఇక కొదిద్ కాలమే ఉంటే కొనన్ వాడితో లెకక్ చూసుకుని మిగిలిన సంవతస్రాల
లెకక్చొపుప్న చెలిల్ంచాలి. 53సంవతస్రాల లెకక్ పకారం జీతం పని చేసే వాడిలాగావాడతని దగగ్ర పని చెయాయ్లి. అతని
చేత కఠినంగా సేవ చేయించకుండామీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి.

54అతడు ఈ విధంగా విడుదల పొందకపోతే సునాద సంవతస్రంలో అతడు తన పిలల్లతో సహా విడుదల పొందుతాడు.
55 ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులు నాకే దాసులు. నేను ఐగుపుదేశంలో నుండి రపిప్ంచిన నా దాసులే. నేను మీ దేవు న
యెహోవాను.”

26
విధేయతకు పతిఫలము

1 “మీరు విగహాలను చేసుకోకూడదు. చెకిక్న పతిమను గానీ దేవతా రాతి సత్ంభానిన్ గానీ నిలబెటట్కూడదు. మీ దేశంలో
మీరుమొకక్డానికి చెకిక్న రాతి బొమమ్ను నిలబెటట్కూడదు. నేను మీ దేవు నయెహోవాను. 2నేను నియమించిన విశాంతి
దినాలనుమీరు ఆచరించాలి. నాపరిశుదధ్ మందిరానిన్ పవితంగా చూడాలి. నేనుయెహోవాను. 3మీరు నాశాసనాలను బటిట్
నడుచుకుంటూ నా ఆజఞ్లను పాటిసూత్ వాటిని అనుసరించి పవరించాలి.

4 వరాష్ కాలంలో మీకు వరష్ం ఇసాత్ ను. మీ భూమి పంటలనిసుత్ ంది. మీపొలాలోల్ చెటుల్ ఫలిసాత్ యి. 5మీ దాకష్ పండల్కాలం
వరకూమీ పంట నూరుప్ కొనసాగుతుంది. మీరు తృపిత్గా తినిమీ దేశంలో నిరభ్యంగా నివసిసాత్ రు. 6ఆ దేశంలో నేను మీకు
మం కలిగిసాత్ ను. మీరు పండుకొనేటపుప్డు ఎవరూ మిమమ్లిన్ భయపెటట్రు. ఆ దేశంలో కూరమృగాలు లేకుండా చేసాత్ ను.
మీదేశంలోకి ఖడగ్ ం రాదు.

7మీరు మీ శతువులను తరుముతారు. వారు మీ ఎదుట కతిత్వాత కూలుతారు. 8మీలో ఐదుగురు వంద మందిని
తరుముతారు. వందమందిపదివేలమందినితరుముతారు,మీశతువులుమీఎదుట కతిత్వాత కూలిపోతారు. 9ఎందుకంటే
నేను మిమమ్లిన్ కరుణించిమీకు సంతానమిచిచ్ మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేసిమీతో నేను చేసిన నిబంధనను సిథ్రపరుసాత్ ను.

10మీరు చాలాకాలం నిలవ ఉనన్ పాతధానయ్ం తింటారు. కొతత్ది వచిచ్నాపాతదిమిగిలి ఉంటుంది.
11నామందిరానిన్ మీ మధయ్ ఉంచుతాను. మీ విషయం నా మనసుస్ అసహయ్పడదు. 12 నేను మీ మధయ్ సంచరిసాత్ ను.

మీకు దేవుడి ఉంటాను. మీరు నాకు పజ ఉంటారు. 13మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశంలోనుండి
మిమమ్లిన్ రపిప్ంచాను. నేనుమీదేవు నయెహోవాను. నేనుమీకాడిఅడడ్కొయయ్లువిరగగొటిట్ మిమమ్లిన్తలెతుత్ కునినడిచేలా
చేశాను.

ఆవిధేయతకు శికష్
14ఒకవేళమీరునామాటవినకుండానాఆజఞ్లనిన్టినీఅనుసరించకుండా 15నాశాసనాలనునిరాకరిసూత్ ,నాఆజఞ్లనిన్టినీ

నిరాకరిసూత్ నా నిబంధనను ఉలల్ంఘిసూత్ నా తీరుప్లను తోసిపుచుచ్తూ ఉంటారేమో. 16 అలా తే నేను మీకు చేసేది ఇదే.
మీమీదికి భయం రపిప్సాత్ ను. మీకు జవ్రం కలిగించిమీ కళ ళ్ దెబబ్ తిని పాణాలు నీరసించి పోయేలాచేసాత్ ను. మీరు చలిల్న
వితత్నాలు వయ్రథ్ పోతాయి. మీ శతువులు వాటి పంటను తింటారు.

17మీనుండి ముఖం తిపేప్సుకుంటాను. మీ శతువులు మిమమ్లిన్ లోబరచుకుంటారు. మిమమ్లిన్ దేవ్షించేవారు మిమమ్లిన్
పరిపాలిసాత్ రు. ఎవరూ తరమకపోయినామీరు పారిపోతారు. 18నా ఆజఞ్లు పాటించకపోతే నేను మీ పాపాలను బటిట్ మరి
ఏడంతలుగామిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను. 19మీబల గరావ్నిన్ భంగపరచి, ఆకాశానిన్ ఇనుములాగాభూమిని ఇతత్డిలాగాచేసాత్ ను.
20మీభూమి ఫలించదు. మీదేశంలోని చెటుల్ ఫలించవు. మీబలం వృథాగా ఇంకి పోతుంది.

21మీరు నామాట వినకుండా నాకు విరోధంగా నడిసేత్ నేను మీ పాపాలను బటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ ను.
22 మీ మధయ్కు కూరమృగాలను పంపిసాత్ ను. అవి మీ పిలల్లను ఎతుత్ కుపోతాయి. మీ పశువులను నాశనం చేసాత్ యి.
మిమమ్లిన్ కొదిద్ మందిగా చేసాత్ యి. మీ దారులు నిరామ్నుషయ్ పోతాయి. 23 ఇంత చేసినా మీరు నాకు విరోధంగా నడుసూత్
ఉంటే 24నేను కూడామీ కోపంగా నడుచు కుంటాను. నేనేమీపాపాలను బటిట్ ఇంకా ఏడంతలుగామిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను.
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25మీమీదికి కతిత్ రపిప్సాత్ ను. అదినా నిబంధన విషయం పతి దండన చేసుత్ ంది. మీరు మీ పటట్ణాలోల్ సమకూడి ఉండగా
మీ మధయ్కు తెగులు రపిప్సాత్ ను. మీరు శతువుల వశ పోతారు. 26 నేను మీ ఆహారానిన్, అంటే మీ పాణాధారం తీసేసిన
తరువాత పదిమంది సీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు రొటెట్లు చేసి కొలత పకారం మీకు ఇసాత్ రు. మీరు తింటారు గాని తృపిత్
పొందరు.

27 నేను ఇలా చేసిన తరువాత కూడా మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధంగా నడిసేత్ 28 నేను కోపపడి మీకు విరోధంగా
నడుసాత్ ను. నేనే మీ పాపాలను బటిట్ ఏడంతలుగా మిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను. 29మీరు మీ కొడుకుల మాంసం తింటారు, మీ
కుమారెలమాంసం తింటారు. 30నేను మీ ఉనన్త సథ్లాలను పాడు చేసాత్ ను. మీవిగహాలను ధవ్ంసం చేసాత్ ను. మీవిగహాల
శవాల మీ శవాలను పడవేయిసాత్ ను. నామనసుస్లోమిమమ్లిన్ అసహియ్ంచు కుంటాను.

31 నేను మీ ఊళళ్ను పాడు చేసాత్ ను. మీ పరిశుదధ్ సథ్లాలను పాడుచేసాత్ ను. మీ సువాసన గల అరప్ణలును వాసన
చూడను.

32 నేనే మీ దేశానిన్ పాడు చేసిన తరువాత దానిలో నివసించే మీ శతువులు దానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పడతారు. 33 జనాలోల్ కి
మిమమ్లిన్చెదరగొటిట్ కతిత్ దూసిమీవెంటబడితరుముతాను. మీదేశంపా పోతుంది,మీఊళల్ పాడుబడిపోతాయి. 34మీరు
మీ శతువుల దేశంలో ఉండగామీ దేశం పాడుబడి ఉనన్ కాలమంతా అది తన విశాంతి కాలాలను అనుభవిసుత్ ంది.

35 అది పా ఉండే దినాలనీన్ విశాంతి తీసుకుంటుంది. మీరు దానిలో నివసించినపుప్డు అది విశాంతి కాలంలో
పొందలేకపోయిన విశాంతిని అది పా ఉనన్ దినాలోల్ అనుభవిసుత్ ంది. 36 మీలో మిగిలినవారు తమ శతువుల దేశాలోల్
ఉండగా వారి హృదయాలోల్ అ రయ్ం పుటిట్సాత్ ను. గాలికి కొటుట్ కుపోతునన్ ఆకు చపుప్డుకు వారు పారిపోతారు. ఖడగ్ ం నుండి
తపిప్ంచుకోడానికి పారిపోతునన్టుట్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోతారు. తరుమేవాడు ఎవరూ లేకుండానే పడిపోతారు.
37 తరిమేవాడు ఎవరూ లేకుండానే వారు కతిత్ని చూసినటుట్ గా ఒకడి మీద ఒకడు పడతారు. మీ శతువుల ఎదుట మీరు
నిలవలేక పోతారు. 38మీరు జనంగా ఉండకుండాా నశించి పోతారు. మీ శతువుల దేశం మిమమ్లిన్ తినేసుత్ ంది.

39 మీలో మిగిలినవారు మీ శతువుల దేశాలోల్ తమ దోషాలను బటిట్ ణించిపోతారు. వారు తమ మీదికి వచిచ్న
తమ తండుల దోషాలను బటిట్ ణించిపోతారు. 40 వారు నాకు విరోధంగా చేసిన తిరుగుబాటును, తమ దోషానిన్, తమ
తండుల దోషానిన్ ఒపుప్కుని, తాము నాకు విరోధంగా నడిచామని, 41 నేను వారికి విరోధంగా నడిచానని, తమ శతువుల
దేశంలోకి తముమ్ను రపిప్ంచాననీ ఒపుప్కుంటే, అంటే లోబడని తమహృదయాలు లొంగి తాము చేసిన దోషానికి పతి దండన
అనుభవించామని ఒపుప్కుంటే, 42 నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. నేను ఇసాస్కుతో
చేసిన నా నిబంధనను నేను అబాహాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. ఆ దేశానిన్ కూడా జాఞ్ పకం
చేసుకుంటాను. 43 తమ దేశానిన్ వారు విడిచిపెటిట్ పోగా పా పోయిన వారి దేశం తన విశాంతి దినాలను అనుభవిసుత్ ంది.
వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా శాసనాలను అసహియ్ంచుకునాన్రు. ఆ కారణం చేతనే వారు తమ కి వచిచ్న దోషశికష్
నాయ్యమని ఒపుప్కొంటారు. 44అయితే వారు తమ శతువుల దేశంలో ఉనన్పుప్డు వారిని నిరాకరించను. నా నిబంధనను
భంగపరచి వారిని బొతిత్గా నశింపజేయడానికి వారి అసహయ్పడను. ఎందుకంటే నేను వారి దేవు నయెహోవాను.

45నేనువారికి దేవుడ ఉండేలావారిపూరివ్కులను వివిధజాతులు చూసుత్ ండగాఐగుపులోనుండి రపిప్ంచివారితోచేసిన
నిబంధనను ఆ పూరివ్కులను బటిట్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. నేను యెహోవాను, అని చెపుప్” అనాన్డు. 46యెహోవామోషే
దావ్రా సీనాయికొండమీద తనకు, ఇశాయేలీయులకును మధయ్ నియమించిన శాసనాలు, తీరుప్లు, ఆజఞ్లు ఇవే.
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దేవునివి విడిపించడం

1యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నీవు ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. ఎవరనాన్ విశేష నమొకుక్బడి చేసేత్
నీవు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న వారు యెహోవాకు దానిన్ చెలిల్ంచాలి. 3 నీవు నిరణ్యించవలసిన వెల ఇది. ఇర ఏళ ళ్
మొదలు అర ఏళల్ వయసుస్ వరకూ పురుషుడికి *పరిశుదధ్ సథ్లం తులం లెకక్ పకారం ఏ తులాల వెండి నిరణ్యించాలి.

4 సీకి ము తులాలు నిరణ్యించాలి. 5 ఐదేళ ళ్ మొదలు ఇర ఏళల్ లోపలి వయసుస్ గల పురుషుడికి ఇర తులాల
వెలను, సీకి పది తులాల వెలను నిరణ్యించాలి. 6 ఒక నెలమొదలు ఐదేళళ్ లోపు వయసుస్గల పురుషుడికి ఐదు తులాల
వెండి వెలను సీకి మూడు తులాల వెండి వెలను నిరణ్యించాలి. 7అర ఏళల్ వయసు దాటిన పురుషుడికి పదిహేను తులాల
వెలను సీకి పది తులాల వెలను నిరణ్యించాలి. 8 ఎవ నా నీవు నిరణ్యించిన వెల చెలిల్ంచలేనంత పేద వా తే అతడు
యాజకుని ఎదుటికి రావాలి. అపుప్డు యాజకుడు అతని వెల నిరణ్యిసాత్ డు. మొకుక్కునన్ వాడి తాహతు చొపుప్న వాడికి
వెలను నిరణ్యించాలి.

9యెహోవాకు అరప్ణంగా అరిప్ంచే పశువులోల్ పతిదానీన్ యెహోవాకు పతిషిఠ్తంగా ఎంచాలి. 10దానిన్ మారచ్కూడదు.
చెడడ్దానికి బదులు మంచిదానిన్ గానీ మంచిదానికి బదులు చెడడ్దానిన్ గానీ ఒక దానికి బదులు మరొక దానిన్గానీ
ఇయయ్కూడదు. మొకుక్కునన్ జంతువుకు బదులు వేరొకజంతువునుమారిసేత్ అదీదానికిబదులుగాఇచిచ్నదీ కూడాపతిషిఠ్తం
అయిపోతుంది.

11పజలుయెహోవాకు అరిప్ంచకూడనిఅపవితజంతువులోల్ ఒకదానిన్ తెసేత్ ఆ జంతువునుయాజకుని ఎదుట నిలబెటాట్ లి.
12అదిమంచి నా చెడడ్ నాయాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యించాలి. యాజకుడి న నీవు నిరణ్యించిన వెలఖాయం.

* 27:3 27:3 ఇది ఆలయంలోవాడకం కోసం మతాధికారులు నియమించిన పతేయ్క న కొలత. ఇది ఒకషెకెల్ 6 కిలోలు.
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13అయితేఎవ నాఅలాటిజంతువునువిడిపించుకోవాలనుకుంటేనీవునిరణ్యించినవెలలోఐదోవంతుదానితోకలపాలి.
14 ఎవ నా తన ఇలుల్ యెహోవాకు సమరిప్ంచడానికి దానిన్ పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే అది మంచి నా చెడడ్ నాయాజకుడు దాని
వెల నిరణ్యించాలి. యాజకుడు నిరణ్యించిన వెలఖాయం అవుతుంది.

15 తన ఇలుల్ దేవునికి అరిప్ంచిన వాడు దానిన్ విడిపించుకోవాలనుకుంటే అతడు నీవు నిరణ్యించిన వెలలో ఐదో వంతు
దానితో కలపాలి. అపుప్డు ఆ ఇలుల్ అతనిదవుతుంది. 16 ఒకడు తన పితారిజ్త న పొలంలో కొంత యెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే దానిలో †చలేల్ వితత్నాల కొలత చొపుప్న దాని వెల నిరణ్యించాలి. పది తూముల బారీల్ వితత్నాలకు ఏ
తులాల వెండి నిరణ్యించాలి. 17 అతడు సునాద సంవతస్రం మొదలు తన పొలానిన్ పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే నీవు నిరణ్యించే
వెలఖాయం.

18 సునాద సంవతస్ర న తరువాత ఒకడు తన పొలానిన్ పతిషిఠ్ ంచినటట్యితేయాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రాల లెకక్
చొపుప్న, అంటే మరుసటి సునాద సంవతస్రం వరకూ ఉనన్ సంవతస్రాలను బటిట్ వెలను నిరణ్యించాలి. నీవు నిరణ్యించిన
వెలలోదానిఅంచనాను తగిగ్ంచాలి. 19పొలానిన్ పతిషిఠ్ ంచినవాడుదానిన్ విడిపించుకోవాలనుకుంటే నీవునిరణ్యించినవెలలో
ఐదోవంతును అతడుదానితో కలపాలి. అపుప్డు అదిఅతనిదవుతుంది. 20అతడు ఆపొలానిన్ విడిపించకపోతేలేదాదానిన్
వేరొకడికి అమిమ్తే ఇక ఎనన్టికీ దానిన్ విడిపించడం వీలు కాదు. 21ఆ పొలం సునాద సంవతస్రంలో విడుదల అయితే అది
పతిషిఠ్ ంచిన పొలం లాగానేయెహోవాకు పతిషిఠ్తం అవుతుంది. ఆ ఆసిత్ యాజకునిది అవుతుంది.

22 ఒకడు తాను కొనన్ పొలానిన్, అంటే తన ఆసిత్లో చేరని దానిన్ యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే 23యాజకుడు సునాద
సంవతస్రంవరకూనిరణ్యించినవెలచొపుప్నఅతనికినియమించాలి. ఆరోజునేనీవునిరణ్యించినవెలచొపుప్నయెహోవాకు
పతిషిఠ్తంగా దాని చెలిల్ంచాలి. 24 సునాద సంవతస్రంలో ఆ భూమి ఎవరి పితారిజ్తమో వాడికి, అంటే ఆ పొలానిన్ అమిమ్న
వాడికి అది తిరిగి రావాలి.

25 ‡నీ వెలలనీన్ పరిశుదధ్ సథ్లం వెల చొపుప్న నిరణ్యించాలి. ఒక తులం ఇర చినాన్లు. 26 జంతువులోల్ తొలిపిలల్
యెహోవాది గనక ఎవరూ దానిన్ పతిషిఠ్ ంచకూడదు. అది ఎదుద్ అయినా గొరెమేకల మందలోని నా యెహోవాదే. 27 అది
అపవిత జంతు తే వాడు నీవు నిరణ్యించే వెలలో ఐదో వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపించవచుచ్. దాని విడిపించకపోతే
నీవు నిరణ్యించిన వెలకు దాని అమామ్లి.

28అయితేమనుషులోల్ గానిజంతువులోల్ గానిసొంతపొలంలోగానితనకు కలిగినవాటనిన్టిలోదేని నాఒకడుయెహోవాకు
పతిషిట్ంచినటట్యితే పతిషిఠ్ ంచిన దానిన్ అమమ్కూడదు, విడిపించ కూడదు. పతిషిఠ్ ంచిన పతిదీయెహోవాకు అతి పరిశుదధ్ంగా
ఉంటుంది. 29మనుషులు పతిషిఠ్ ంచే వాటిలో దేని నా విడిపించకుండా చంపి వేయాలి.

30 ధానయ్ంలో, చెటల్ కాయలోల్ , భూమి ఫలమంతటిలో పదవ వంతు యెహోవా సవ్ంతం. అది యెహోవాకు పతిషిఠ్తం
అవుతుంది. 31 ఒకడు తాను చెలిల్ంచవలసిన దశమభాగాలోల్ దేని నా విడిపించుకోవాలి అనుకుంటే దానిలో ఐదో వంతును
దానితో కలపాలి. 32 ఆవులోల్ గాని, గొరె మేకలోల్ గాని, కాపరి కరతో తోలే వాటనిన్టిలో దశమభాగం పతిషిఠ్తం అవుతుంది.
33 అది మంచిదో చెడడ్దో పరీకష్ చెయయ్కూడదు, దానిన్ మారచ్కూడదు. దానిమారిసేత్ అదీ దానికి బదులుగా ఇచిచ్నది కూడా
పతిషిఠ్తాలు అవుతాయి. అలాటిదానిన్ విడిపించ కూడదు అని చెపుప్.”

34ఇవియెహోవాసీనాయికొండమీద ఇశాయేలీయుల కోసంమోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు.

† 27:16 27:16 లేక పంట కోతలో లభించే ధానయ్ం. ‡ 27:25 27:25 నిరగ్మ 30:13 చూడండి.
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సంఖాయ్ కాండము
గంథకర

సరవ్జనీనంగాయూదు, ర్సత్వ సంపదాయాలు సంఖాయ్కాండం గంథ కర తావ్నిన్మోషేకు ఆపాదించాయి. ఈపుసత్కంలో
అనేక గణాంకాలు, జనాభా లెకక్లు, గిరిజన, యాజక వివరాలు ఉనాన్యి. ఈజిపుట్ నుంచి నిరగ్మనం తరువాత 2 వ
సంవతస్రం నుండి 40 వ సంవతస్రం వరకు 38 సంవతస్రాల కాలానిన్ ఈ గంథం వివరిసుత్ నన్ది. అంటే సీనాయి దగగ్ర
విడిసి ఉనన్ సమయం మొదలుకొని, కొతత్ తరం వాగాద్ న భూమిలో పవేశించే దాకా. అంతే గాక నిరగ్మం తరువాత రెoడవ,
నలభయయ్వ సంవతస్రాలోల్ జరిగిన వాటికే ఈ గంథం పాధానయ్తనిచిచ్ంది. మధయ్లో వారు అరణయ్ సంచారం చేసిన 38
సంవతస్రాల గురించి పెదద్గా సమాచారం లేదు.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1445 - 1400
ఇశాయేలీయులు ఈజిపుట్ వదిలి వచిచ్న రెండవ సంవతస్రం అంటే పజానీకం సీనాయికొండవదధ్ ఉనన్ సమయం (1:1).

సీవ్కర
వాగాద్ న దేశానికి ఇశాయేలీయుల పయాణానిన్ గంథసథ్ం చేయడానికి ఆ పజల కోసం రాసిన గంథమిది. అంతే గాక దేవుని

పజల పరలోక పయాణంలో ఆయనవారిలోఉంటాడనిఈ గంథం తెలుపుతునన్ది.
పయోజనం

రెండవ తరం వాగాద్ న దేశంలోకి పవేశించటానికి సిదధ్ న తరుణంలో మోషే సంఖాయ్కాండం రాశాడు. (సంఖాయ్ 33:2).
దేవుని వాగాధ్ నానిన్ విశావ్సంతో సవ్ంతం చేసుకొమమ్ని ఆ తరానిన్ పోతస్హించడం ఈ గంథం ఉదేద్శం. దేవుని షరతులు లేని
నమమ్కతావ్నిన్ కూడా సంఖాయ్కాండం వెలల్డిసుత్ ంది. మొదటి తరం నిబంధన ఆశీరావ్దాలను తిరసక్రించగా దేవుడు మాతం
తన నిబంధనకు కటుట్ బడే ఉనాన్డు. పజల ఫిరాయ్దులు, తిరుగుబాటులు అలా ఉనన్పప్టికి ఆయన ఆ జాతిని దీవిసూత్ నే,
రెండవ తరానికి ఆ దేశానిన్ ఇసాత్ ననన్ వాగాధ్ నానికి కటుట్ బడే ఉనాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
పయాణాలు

విభాగాలు
1. వాగాద్ న దేశం పయాణ సనాన్హాలు— 1:1-10:10
2. సీనాయినుండి కాదేషుకు పయాణం— 10:11-12:16
3. తిరుగుబాటు మూలంగా ఆలసయ్ం— 13:1-20:13
4. కాదేషుకు నుండిమోయాబు దాన భూమికి పయాణం— 20:14-22:1
5.మోయాబులో ఇశాయేల్వాగాద్ న భూమి ఆకమణకు సనాన్హాలు— 22:2-32:42
6. వివిధ అంశాల నిరవ్హణ— 33:1-36:13

జనాభా లెకక్లు
1యెహోవా సీనాయి అరణయ్ంలో ఉనన్ సనిన్ధి గుడారంలో నుండిమోషేతోమాటాల్ డాడు. ఇది ఇశాయేలు పజలు ఐగుపు

దేశం నుండి బయటకు వచిచ్న రెండో సంవతస్రం రెండో నెల మొదటి తేదీన జరిగింది. యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు.
2 “ఇశాయేలు పజల జనాభా లెకక్లు వారి వారి వంశాల పకారం, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం రాయించు. వారి
పేరుల్ రాయించు. 3 ఇశాయేలు రాజయ్ం కోసం నికులుగా యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన వారు, ఇర ఇంకా ఆ వయసునన్
పురుషులందరినీ లెకక్పెటుట్ . ఒకోక్ దళంలో ఎంతమంది పురుషులునాన్రో నువూవ్, అహరోనూ కలసి నమోదు చేయాలి.

4మీతో కలసి సేవ చేయడానికి ఒకోక్ గోతం నుండి ఒక వయ్కి గోత నాయకుడిగా ఉండాలి. అతడు తన తెగలో పముఖు
ఉండాలి. 5 మీతో కలసి పోరాటాలోల్ పాలొగ్ నే నాయకులు వీరు. రూబేను గోతం నుండి షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు,
6షిమోయ్ను గోతం నుండి సూరీషదాద్ యి కొడుకు షెలుమీయేలు, 7యూదా గోతం నుండి అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను,
8ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి సూయారు కొడుకు నెతనేలు 9జెబూలూను గోతం నుండి హేలోను కొడుకు ఏలీయాబు.

10యోసేపుసంతాన నఎఫాయిముగోతం నుండిఅమీహ దు కొడుకు ఎలీషామాయు,మనషేష్ గోతం నుండి పెదాసూరు
కొడుకు గమలీయేలు, 11 బెనాయ్మీను గోతం నుండి గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను, 12దాను గోతం నుండి అమీషదాద్ యి కొడుకు
అహీయెజెరు, 13 ఆషేరు గోతం నుండి ఒకాను కొడుకు పగీయేలు, 14 గాదు గోతం నుండి దెయూవేలు కొడుకు ఎలాసాపు
15నఫాత్ లి గోతం నుండి ఏనాను కొడుకు అహీర.”

16 వీళళ్ంతా పజలోల్ నుండి నియమితులయాయ్రు. వీరు తమ పూరీవ్కుల గోతాలకు నాయకులుగానూ, ఇశాయేలు పజల
తెగలకు *పెదద్లుగానూ ఉనాన్రు.

17 ఈ పేరల్తో ఉనన్ వయ్కులను మోషే అహరోనులు పిలిచారు. 18 వీళళ్తో పాటు ఇశాయేలు పజలోల్ పురుషులందరినీ
రెండో నెల మొదటి రోజున సమావేశపరాచ్రు. ఇర ఏళ ళ్ ఆ వయసునన్ వారు తమ తమ వంశాలనూ, పూరీవ్కుల

* 1:16 1:16 వెయియ్మందికి నాయకులుగా ఉనాన్రు.
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కుటుంబాలనూతమతెగలపెదద్లపేరల్నూతెలియజేసారు. 19అపుప్డుయెహోవాతనకాజాఞ్ పించినటుట్ గాసీనాయిఅరణయ్ంలో
మోషేవారి సంఖయ్ నమోదు చేశాడు.

20ఇశాయేలుమొదటి కొడుకు రూబేను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి,
యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు.
21అలా రూబేను గోతం నుండి 46, 500మందిని లెకిక్ంచారు.

22షిమోయ్ను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలోఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి,యుదాధ్ నికి వెళేళ్సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 23 అలా షిమోయ్ను గోతం
నుండి 59, 300మందిని లెకిక్ంచారు.

24గాదు సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 25అలా గాదు గోతం నుండి
45, 650మందిని లెకిక్ంచారు.

26యూదా సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాల,పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 27అలాయూదా గోతం నుండి
74, 600మందిని లెకిక్ంచారు.

28ఇశాశ్ఖారు సంతానంవివరాలు ఇవి. వారిలోఇర ఏళ ళ్ అంతకంటేఎకుక్వ వయసుస్ండి,యుదాధ్ నికి వెళేళ్సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 29 అలా ఇశాశ్ఖారు గోతం
నుండి 54, 400మందిని లెకిక్ంచారు.

30 జెబూలూను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్
సామరథ్ ం ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 31 అలా
జెబూలూను గోతం నుండి 57, 400మందిని లెకిక్ంచారు.

32 యోసేపు కొడుకులోల్ ఒక న ఎఫాయిము సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ
వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు
చేసుకునాన్రు. 33అలా ఎఫాయిము గోతం నుండి 40, 500మందిని లెకిక్ంచారు.

34మనషేష్ సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 35అలామనషేష్ గోతం నుండి
32, 200మందిని లెకిక్ంచారు.

36 బెనాయ్మీను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్
సామరథ్ ంఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్ నమోదుచేసుకునాన్రు. 37అలాబెనాయ్మీను
గోతం నుండి 35, 400మందిని లెకిక్ంచారు.

38దాను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 39అలాదాను గోతం నుండి
62, 700మందిని లెకిక్ంచారు.

40ఆషేరు సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 41అలాఆషేరు గోతం నుండి
41, 500మందిని లెకిక్ంచారు.

42 నఫాత్ లి సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 43అలా నఫాత్ లి గోతం నుండి
53, 400మందిని లెకిక్ంచారు.

44 ఇశాయేలులోని పనెన్ండు గోతాలకు నాయకతవ్ం వహించిన వారితో పాటు వీరందరీన్ మోషే అహరోనులు లెకిక్ంచారు.
45ఆ విధంగా ఇశాయేలు పజలోల్ ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి,యుదాధ్ లకు వెళళ్గలిగేవారిందరీన్ వారివారి
పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకిక్ంచారు. 46వారింతా కలసి 6,03,550మంది అయాయ్రు.

47కాని లేవీ వారసులను వారు లెకిక్ంచలేదు. 48ఎందుకంటేయెహోవామోషేకి ఇంతకు ముందే ఆజాఞ్ పించాడు. 49 “లేవీ
గోతికులను ఇశాయేలు జనసంఖయ్లో చేరచ్కూడదు. వారిని నమోదు చేయవదుద్ .

50వాళల్కు నిబంధన శాసనాల గుడారంబాధయ్తలు అపప్గించు. శాసనాల గుడారం లోని అలంకరణలూ, వసుత్ వులనిన్టినీ
వారు చూసుకోవాలి. లేవీయులే గుడారానిన్మోసుకుంటూ వెళాళ్లి. దానిలోఉనన్ వసుత్ వులను వారేమోయాలి. దానిచుటూట్
వారు తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.

51 గుడారానిన్ మరో సథ్లానికి తరలించాలిస్ వసేత్ లేవీయులే దానిన్ ఊడదీయాలి. తిరిగి గుడారానిన్ నిలపాలనాన్ లేవీయులే
దానిన్ నిలపాలి. ఎవరనాన్ పరాయివయ్కి గుడారానిన్ సమీపిసేత్ వాడికి మరణ శికష్ విధించాలి. 52ఇశాయేలు పజలు వారి వారి
నిక దళానికి చెందిన జెండా ఎకక్డ నాటారో అకక్డే తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.
53నాకోపం ఇశాయేలు పజల కి రాకుండా ఉండాలంటే లేవీయులు నిబంధన శాసనాల గుడారం చుటూట్ తమ నివాసాలు

ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. నిబంధనశాసనాల గుడారానిన్వారేజాగతత్గా చూసుకోవాలి.” 54ఇశాయేలు పజలుఈఆజఞ్ల పకారం
అనీన్ చేసారు. యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన వాటనిన్టినీ ఇశాయేలు పజలు నెరవేరాచ్రు.



సంఖాయ్కాండం 2:1 116 సంఖాయ్కాండం 3:2

2
పయాణాలు కోసం, గోతాలు మకాం చేసే ఏరాప్టు

1యెహోవామరోసారిమోషే, అహరోనులతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా అనాన్డు. 2 “ఇశాయేలు పజలోల్ పతి ఒకక్రూ
నయ్ంలో తమ దళానికి చెందిన పతాకం చుటూట్ , తన గోతానిన్ సూచించే చినన్జెండా చుటూట్ తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.
సనిన్ధి గుడారానికి అభిముఖంగావారి గుడారాలు ఉండాలి.

3యూదా శిబిరానికి చెందిన వారు తమ నిక దళంతో యూదా పతాకం చుటూట్ తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. ఇవి
సనిన్ధి గుడారానికి తూరుప్ దికుక్న సూరుయ్డు ఉదయించే పున ఉండాలి. యూదా నిక దళానికి అమీమ్నాదాబు కొడుకు
నయసోస్ను నాయకతవ్ం వహించాలి. 4యూదా దళంలో నమో నవారు 74, 600మందిపురుషులు.

5యూదా గోతం సమీపంలో ఇశాశ్ఖారు గోతం వారు తమ శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. సూయారు కొడుకు నెతనేలు
ఇశాశ్ఖారు గోతం వారి నాయకుడు. 6నెతనేలుతో ఉనన్ నయ్ంలో 54, 400మందిపురుషులు నమోదయాయ్రు.

7 ఇశాశ్ఖారు గోతం వారి తరువాత జెబూలూను గోతం వారుండాలి. హేలోను కొడుకు ఏలీయాబు జెబూలూను గోతం వారి
నాయకుడు. 8అతని దళంలో నమో నవారు 57, 400మందిపురుషులు.

9యూదావారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్ వారుమొతత్ం లెకిక్సేత్ 1, 86, 400మంది పురుషులు ఉనాన్రు. వీరు
మొదటగా శిబిరం నుండి కదిలి వెళాళ్లి.

10 ద ణ దికుక్న రూబేను దళం తమ పతాకం చుటూట్ గుడారాలు వేసుకోవాలి. షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు రూబేను
నిక దళాలకు నాయకుడు. 11అతని నయ్ంలో నమో నవారు 46, 500మందిపురుషులు.
12 రూబేను గోతం వారి పకక్నే షిమోయ్ను గోతం వారు తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. సూరీషదాద్ యి కొడుకు షెలుమీయేలు

షిమోయ్ను గోతం వాళల్కు నాయకుడు. 13అతని దళంలో నమో నవారు 59, 300మందిపురుషులు.
14 తరువాత గాదు గోతం ఉండాలి. రగూయేలు కుమారుడు ఏలీయాసాపు గాదు గోతానికి నాయకతవ్ం వహించాలి.

15అతని నయ్ంలో నమో నవారు 45, 650మందిపురుషులు.
16కాబటిట్ రూబేను గోతం వారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్ వారిమొతత్ం లెకిక్సేత్ 1, 51, 450మంది పురుషులు

ఉనాన్రు. వీళళ్ంతా రెండో వరుసలోముందుకు నడవాలి.
17సనిన్ధి గుడారం శిబిరంనుండిమిగిలినగోతాలనిన్టిమధయ్లోలేవీయులతోకలసిముందుకు కదలాలి. వారు శిబిరంలోకి

ఏ కమంలో వచాచ్రో అదే కమంలో శిబిరం నుండి బయటకు వెళాళ్లి. పతి ఒకక్డూ తన సాథ్ నంలో ఉండాలి. తన పతాకం
దగగ్రే ఉండాలి.

18 ఎఫాయిము గోతం సనిన్ధి గుడారానికి పడమటి పున ఉండాలి. అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామా ఎఫాయిము
నాయ్లకు నాయకతవ్ం వహించాలి. 19ఎఫాయిము నయ్ంగా నమో నవారు 40, 500మందిపురుషులు.
20మనషేష్ గోతం వారు ఎఫాయిము గోతం వారి పకక్నే ఉండాలి. పెదాసూరు కొడుకు గమలీయేలు మనషేష్ నాయ్లకు

నాయకుడుగా ఉండాలి. 21అతని నయ్ంగా నమో నవారు 32, 200మందిపురుషులు.
22 మనషేష్ గోతం వాళల్కు దగగ్రోల్ నే బెనాయ్మీను గోతం వారుండాలి. గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను బెనాయ్మీను నాయ్లకు

నాయకుడుగా ఉండాలి. 23అతని నయ్ంగా నమో నవారు 35, 400మందిపురుషులు.
24కాబటిట్ ఎఫాయిము గోతం వారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్ వారిమొతత్ం లెకిక్సేత్ 1,08,100మందిపురుషులు

ఉనాన్రు. వారింతామూడో వరుసలో శిబిరం నుండి కదలాలి.
25 దాను శిబిరానికి చెందిన వారు తమ నిక దళంతో దాను పతాకం చుటూట్ తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. సనిన్ధి

గుడారానికి ఉతత్రం పున తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. అమీషదాయి కొడుకు అహీయెజెరు దాను గోతానికి నాయకతవ్ం
వహించాలి. 26దాను గోతానికి చెందిన నయ్ంగా నమో నవారు 62, 700మందిపురుషులు.

27అతనికి దగగ్రలోనే ఆషేరు గోతం వారు ఉండాలి. ఒకాను కొడుకు పగీయేలు ఆషేరు నాయ్నికి నాయకుడుగా ఉండాలి.
28అతని నయ్ంగా 41, 500మందిపురుషులు నమోదయాయ్రు.

29ఆషేరు గోతం వాళల్కు దగగ్రలోనే నఫాత్ లి గోతం వారుండాలి. ఏనాను కొడుకు అహీర నఫాత్ లి గోతం వాళల్కు నాయకుడిగా
ఉండాలి. 30నఫాత్ లి గోతం వారి నయ్ంగా నమో నవారు 53, 400మందిపురుషులు.

31 కాబటిట్ దాను గోతం వారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్ వారు మొతత్ం లెకిక్సేత్ 1, 57, 600 మంది పురుషులు
ఉనాన్రు. వీరు తమ ధవ్జాల పకారం చివరి బృందంగా నడవాలి.”

32 ఇశాయేలు పజలోల్ తమ తమపూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారంమోషే, అహరోనులు వీళళ్ను లెకిక్ంచారు. వీరుమొతత్ం
6,03,550మందిపురుషులు. 33అయితేయెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించిన పకారం లేవీయుల సంఖయ్ లెకక్పెటట్లేదు.

34ఈవిధంగాఇశాయేలుపజలుమోషేకియెహోవాఆజాఞ్ పించినదంతాచేసారు. వారుతమతమధవ్జాలదగగ్ర గుడారాలు
వేసుకునాన్రు. శిబిరం నుండి బయటకు వెళిళ్నపుప్డు తమపూరీవ్కుల కుటుంబాల కమంలో వెళాళ్రు.

3
లేవీ గోతం

1యెహోవా సీనాయి కొండ నమోషేతోమాటాల్ డిన నాటికి అహరోను మోషేల సంతానం వివరాలు ఇవి. 2అహరోను పెదద్
కొడుకు నాదాబు. ఆ తరువాత అబీహ , ఎలియాజరు,ఈతామారు పుటాట్ రు.
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3 ఈ పేరుల్ కలిగిన అహరోను కొడుకులు యాజకులుగా పనిచేయడానికి అభిషేకం పొందారు. వారిని యాజకులుగా
పతిషిట్ంచారు. 4కాని నాదాబు, అబీహ సీనాయి అరణయ్ంలో దేవునికి అంగీకారం కాని అగిన్ని అరిప్ంచినపుప్డు యెహోవా
సమకష్ంలో పడి చనిపోయారు. నాదాబు, అబీహ లకు పిలల్లు లేరు. కాబటిట్ ఎలియాజరు, ఈతామారుమాతమే తమ తండి
అయిన అహరోనుతో కలసియాజక సేవ జరిగించారు.

5 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ లేవీ గోతం వారిని తీసుకుని రా. 6వారిని అహరోను ఎదుట
నిలబెటుట్ . వారు అతనికి సహాయకులుగా ఉండాలి.

7వారు సనిన్ధి గుడారం ఎదుట అహరోను తరపునా, సమాజమంతటి తరపునా బాధయ్తలు నిరవ్రించాలి. వారు దేవుని
మందిరంలో పరిచరయ్ చేయాలి. 8 సనిన్ధి గుడారంలోని అలంకరణలూ, వసుత్ వుల విషయ వారు జాగతత్ తీసుకోవాలి.
ఇశాయేలు గోతాల పజలు మందిరంలో సేవ చేసుత్ నన్పుప్డు వాళల్కి సహాయం చేయాలి.

9 కాబటిట్ నువువ్ లేవీయులను అహరోనుకూ అతని కొడుకులకూ అపప్గించు. ఇశాయేలు పజలకి సేవ చేయడంలో
వారు అహరోనుకి సాయంగా ఉండాలి. వారు సంపూరణ్ంగా అతనికి సావ్ధీనం అయాయ్రు. 10 నువువ్ అహరోనునూ అతని
కొడుకులను యాజకులుగా నియమించు. ఆ పరిచరయ్ చేయడానికి పరాయి వాడు ఎవడనాన్ సమీపిసేత్ వాడికి మరణ శికష్
విధించాలి.”

11యెహోవామోషేతో ఇంకా మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 12 “ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి నేను లేవీయులను
ఎనున్కునాన్ను. ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి పతి మొదటి మగ సంతానానిన్ తీసుకోడానికి బదులుగా నేను లేవీయులను
తీసుకునాన్ను. వారు నా వారు. 13మొదటి సంతానం నాకు చెందుతుంది. ఐగుపు దేశంలో నేను వారిమొదటి సంతానానిన్
సంహరించినపుప్డు ఇశాయేలులోమనుషులోల్ నూ,పశువులోల్ నూమొదటిసంతానానిన్నాకోసంనేను పతేయ్కపరచుకునాన్ను.
వారు నావారు. అవినావి. నేనేయెహోవాను.”

14 సీనాయి అరణయ్ంలో యెహోవామోషేకు ఇలా చెపాప్డు. 15 “లేవీ వంశానికి చెందిన వాళల్ందరీన్ లెకిక్ంచు. వారి వారి
పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారం,వారివంశాలపకారం లెకిక్ంచు. లేవీవంశానికిచెందినవాళల్ందరీన్ లెకిక్ంచు. వారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం, వారి వంశాల పకారం లెకిక్ంచు. ఒక నెల వయసునన్ పిలల్ల నుండి పురుషులందరినీ లెకక్పెటుట్ .”
16మోషేయెహోవాతనకు ఆదేశించిన పకారం ఆయన చెపిప్నటేట్ వారిని లెకిక్ంచాడు.

17 లేవీకి గెరోష్ ను, కహాతు, మెరారి అనే కొడుకులునాన్రు. 18 గెరోష్ ను కొడుకుల పేరుల్ లిబీన్, షిమీ. ఈ పేరల్తో పిలిచే
తెగలకు వీరే వంశకరలు. 19 కహాతు కొడుకుల పేరుల్ అమాము, ఇసాహ్ రు, హెబోను, ఉజీజ్యేలు. ఈ పేరల్తో పిలిచే తెగలకు
వీరే వంశకరలు. 20మెరారి కొడుకుల పేరుల్ మాహలి, మూషి. ఈ పేరల్తో పిలిచే తెగలకు వీరే వంశకరలు. ఇవి లేవీ వంశానికి
చెందిన తెగలు.

21 గెరోష్ ను వంశసుత్ లు లిబీన్యులు, షిమీయులు. గెరోష్ నీయుల తెగలు అంటే వీరే. 22 వీళళ్లో ఒక నెల వయసునన్ మగ
పిలల్ల నుండి లెకక్ పెడితేమొతత్ం 7, 500మందిఉనాన్రు. 23గెరోష్ నీయులతెగలు దేవునిమందిరానికి పడమటిదిశగాఅంటే
వెనుక పున గుడారాలు వేసుకోవాలి.

24 గెరోష్ నీయుల తెగలకు లాయేలు కుమారుడు ఎలీయాసాపు నాయకతవ్ం వహించాలి. 25 గెరోష్ ను వంశం వారు సనిన్ధి
గుడారంలో మందిరానికీ, కపుప్గా ఉనన్ తెరలకు బాధయ్త వహించాలి. ఇంకా గుడారానికీ, కపుప్కీ, సనిన్ధి గుడారం
పవేశదావ్రం దగగ్ర ఉండే తెరలకీ బాధయ్త వహించాలి. 26మందిరమూ, బలిపీఠమూ ఉండే ఆవరణ అడడ్తెరలకూ, ఆవరణ
దావ్రం దగగ్ర ఉండేతెరలకూవారుబాధయ్తవహించాలి. సనిన్ధి గుడారంలోనితాళల్కీదానిలోఉనన్ సమసాత్ నికీవారుబాధయ్త
వహించాలి.

27 కహాతు నుండి అమామీయులు, ఇసాహ్ రీయులు, హెబోనీయులు, ఉజీజ్యేలీయులు అనే తెగలు కలిగాయి. ఇవి
కహాతీయుల తెగలు 28వీళళ్లో ఒక నెల వయసునన్ మగ పిలల్ల నుండి లెకక్ పెడితేమొతత్ం 8, 600మంది ఉనాన్రు. వీరు
పరిశుదధ్ సథ్లం బాధయ్త తీసుకోవాలి. 29 కహాతు వంశసుత్ లు మందిరం ద ణం పున తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.

30 కహాతీయుల తెగలకు ఉజీజ్యేలు కొడుకు ఎలీషాపాను నాయకతవ్ం వహించాలి. 31వీరు మందసం, బలల్, దీపసత్ంభం,
వేదికలు,పరిశుదధ్ సథ్లంలోనివసుత్ వులు,పరిశుదధ్సథ్లంతెరఇంకాపరిశుదధ్సథ్లంలోఉనన్వాటివిషయ బాధయ్తవహించాలి.
32 లేవీయులను నడిపించే వారందరికీ యాజకు న అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు నాయకతవ్ం వహించాలి. అతడు
పరిశుదధ్సథ్లం బాధయ్త తీసుకునన్ వారిని పరయ్వే ంచాలి.

33మెరారి నుండి రెండు తెగలు కలిగాయి. అవి మహలీయులు, మూషీయులు. ఇవి మెరారి తెగలు. 34 వీళళ్లో ఒక
నెల వయసునన్ మగ పిలల్ల నుండి లెకక్ పెడితేమొతత్ం 6, 200మంది ఉనాన్రు. 35మెరారీ తెగలకు అబీహాయిలు కొడుకు
సూరీయేలు నాయకతవ్ం వహించాలి. వారు మందిరానికి ఉతత్రం పున తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.

36మెరారివంశసుత్ లుమందిరపుపలకలకూ,దానిఅడడ్కరలకూ,దానిసత్ంభాలకూ,దానిమూలాలకూ,దానిసిథ్రసామగికీ,
ఇంకాదానికిసంబంధినవాటనిన్టికీ, 37అంటేదానిచుటూట్ ఉనన్ఆవరణసత్ంభాలకీ,వాటిదిమమ్లకీ,మేకులకీ,తాళల్కీబాధయ్త
వహించాలి.

38మోషే, అహరోనూ, అతని కొడుకులూ మందిరానికి తూరుప్ పున సూరోయ్దయ దిశగా సనిన్ధి గుడారానికి ఎదురుగా
తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. ఇశాయేలు పజలు చేయాలిస్న పనులకూ, పరిశుదధ్ సథ్లంలో నెరవేరాచ్లిస్న విధులకూ వారు
బాధయ్త వహించాలి. పరాయివాడు ఎవ నా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ సమీపిసేత్ వాడికి మరణ శికష్ విధించాలి. 39యెహోవాతమకు
ఆదేశించినటుల్ మోషే అహరోనులు లేవీ వంశంలో ఒక నెల వయసునన్ మగ బిడడ్ నుండి అందరీన్ లెకిక్ంచారు. వారు 22,000
మంది అయాయ్రు.
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40తరువాతయెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు “ఇశాయేలుపజలోల్ మొదటిసంతానంఅయినపురుషులను ఒక నెల,ఆ
వయసునన్వారిందరీన్ లెకక్ పెటుట్ . వారిపేరుల్ రాయి. 41నేనేయెహోవాను. ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటిసంతానానికిబదులుగా
నాకోసం లేవీ జాతివారిని వేరు చెయియ్. అలాగే ఇశాయేలు పజలకు చెందిన పశువులోల్ మొదటి సంతానానికి బదులుగా లేవీ
జాతివారి పశువులను నాకోసం తీసుకోవాలి.”

42యెహోవా తనకు ఆదేశించిన విధంగామోషే ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటి సంతానానిన్ లెకక్పెటాట్ డు. 43 ఒక నెల, ఆ
వయసునన్మొదటిమగ సంతానానిన్ లెకిక్ంచాడు. వారి సంఖయ్ 22, 273 అయింది.

44తరువాతయెహోవామోషేకి ఇలాఆదేశించాడు. 45 “ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటి సంతానం అయిన 22, 273మందిలో
పతివాడికి బదులుగా నువువ్ లేవీ జాతి వారిని వారి పశువులకి బదులుగా లేవీ జాతి వారి పశువులను తీసుకో. లేవీ జాతి
వారు నావారుగా ఉంటారు. నేనేయెహోవాను.

46 ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటి పుటిట్నవారు లేవీ జాతి వారి కంటే 273 మంది ఎకుక్వ అయాయ్రు. వారిని విడిపించడం
కోసం ఒకొక్కక్రి దగగ్ర ఐదేసి తులాల వెండి తీసుకో. 47పరిశుదధ్ సథ్లంలో పమాణ న తులం బరువులో అది ఉండాలి. ఒక
తులం 20చినాన్లు. 48ఎకుక్ నవారిని విడిపించడానికి సేకరించిన ఆ ధనానిన్ అహరోనుకూ అతని కొడుకులకూ ఇవావ్లి.”

49 కాబటిట్ మోషే లేవీ జాతివారి కంటే ఎకుక్వగా ఉనన్ వారి దగగ్ర ఆ విడుదల సొముమ్ను సేకరించాడు. 50 ఇశాయేలు
పజల పెదద్ కొడుకుల దగగ్ర ఆ సొముమ్ను సేకరించాడు. పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం పకారం 1, 365 తులాలు
సేకరించాడు. 51మోషేతనకుయెహోవాఆదేశించినటుల్ ఆ విడుదల సొముమ్ను అహరోనుకీ అతని కొడుకులకీ ఇచాచ్డు.

4
కహాతు వంశసుత్ లు

1యెహోవా మోషే అహరోనులతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 2 “లేవీ గోతం పజలోల్ ని కహాతు వంశసుత్ లోల్
పురుషులను వారి తెగల పకారం,వారిపూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ లి. 3వారిలోము ఏళల్ వయసుస్ నుండి
యా ఏళల్ వరకూఉనన్వారినిలెకక్ పెటుట్ . వీరు సనిన్ధి గుడారంలోసేవలోచేరాలి. 4సనిన్ధి గుడారంలోనాకోసంజరగాలిస్న
అతి పరిశుదధ్ న పరిచరయ్లకు కహాతు వంశసుత్ లు బాధయ్త తీసుకోవాలి.

5 పజలు పయాణానికి సిదధ్ నపుప్డు అహరోనూ, అతని కుమారులూ గుడారంలోకి వెళాళ్లి. అకక్డ పరిశుదధ్ సథ్లానికీ
అతి పరిశుదధ్ సథ్లానికీ మధయ్లో ఉనన్ అడడ్ తెరలను దించాలి. ఆ తెరలతో నిబంధన శాసనాలునన్ మందసం పెటెట్ను కపాప్లి.
6దాని న *డాలిఫ్న్ చరామ్నిన్ కపాప్లి. ఇంకా దాని న నీలం రంగు బటట్ పరచాలి. దానిన్ మోసుకు వెళళ్డానికి పెటెట్కు ఉనన్
రింగులోల్ కరలు దూరాచ్లి.

7 సనిన్ధి బలల్ న నీలం రంగు బటట్ను పరచి దాని న గినెన్లను, గరిటెలను, పాతలను, నీళ ళ్ పోయడానికి కలశాలను
ఉంచాలి. దాని నరొటెట్ పతినితయ్ం ఉండాలి. 8దాని న ఎరటి బటట్ను పరచాలి. తిరిగిదాని నడాలిఫ్న్ చరామ్నిన్ కపాప్లి.

9తరువాతవారునీలం రంగు బటట్ను తీసుకునిదానితోఏడు దీపాలసత్ంభానీన్,దానిదీపాలను, కతెత్రనూ కతెత్ర పళాళ్లను,
దీపాలోల్ పోసేనూనెపాతలనూ కపాప్లి. 10ఏడు దీపాలసత్ంభానీన్,దానికిసంబంధించినపరికరాలనిన్టినీ గండుచేపచరమ్ంలో
చుటిట్ మోసుకు వెళళ్డానికివీలుగా కరల నఉంచాలి. 11తరువాతబంగారు బలిపీఠం ననీలం రంగు బటట్ పరచాలి. దానిన్
గండుచేప చరమ్ంలో చుటిట్ దానికునన్ రింగులోల్ కరలు దూరాచ్లి.

12 తరువాత పరిశుదధ్ సథ్లంలో సేవకు ఉపయోగించే పరికరాలనిన్టి నా నీలం రంగు బటట్ పరచాలి. దానిన్ గండుచేప
చరమ్ంలో చుటిట్ మోసుకు వెళళ్డానికి వీలుగా కరల న ఉంచాలి. 13బలిపీఠం న బూడిదను తీసివేసి దాని ఊదా రంగు
బటట్ పరచాలి. 14బలిపీఠం దగగ్ర సేవ ఉపయోగించే పరికరాలనిన్టినీమోసుకు వెళళ్డానికి వీలుగా కరల న ఉంచాలి. ఈ
పరికరాలేవంటే నిపుప్ తెచేచ్ పాతలూ, ముళళ్ గరిటెలూ, పారలూ, గినెన్లూ. బలిపీఠానిన్ గండుచేప చరమ్ంలో చుటిట్ మోసుకు
వెళళ్డానికి వీలుగా దానికునన్ రింగులోల్ కరలు దూరాచ్లి.

15అహరోనూ అతని కొడుకులూ పరిశుదధ్ సథ్లానీన్, దానికి సంబంధించిన పరికరాలనిన్టినీ సంపూరణ్ంగా కపిప్న తరువాత
పజలు పయాణంమొదలుపెటిట్నపుప్డు కహాతువంశసుత్ లు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్మోయడానికిముందుకురావాలి. అయితేవారు
పరిశుదధ్ పరికరాలను ముటుట్ కుంటే చనిపోతారు. సనిన్ధి గుడారంలోని పరికరాలను మోసుకు వెళళ్డం కహతు వంశసుత్ ల
బాధయ్త. 16 యాజకుడు అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు దీపాలోల్ నూనె ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే అతడు
పరయ్వే ంచాలిస్న బాధయ్తలు, పరిమళ సాంబాణి, వేదయ్ం, అభిషేకానికి వాడే నూనె, మొతత్ం మందిరం, దానిలోనివనీన్,
పరిశుదధ్ పరికరాలు, వసుత్ వులు-వీటనిన్టికీ అతడు బాధయ్త వహించాలి.”

17తరువాతయెహోవామోషే, అహరోనులతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 18 “మీరు కహాతు తెగ వారిని లేవీ
గోతంనుండివేరుకానీయవదుద్ . 19వారుపరిశుదధ్ నవాటినిసమీపించిచావకుండావారినిపరిర ంచండి. 20వారుపరిశుదధ్
సథ్లంలోకి ఒకక్ కష్ణం కూడా వెళళ్డానికి వీలేల్దు. అలా వెళేత్ వారు చనిపోతారు. అహరోనూ, అతని కొడుకులూ లోపలికి
వెళాళ్లి. ఆ తరువాత కహాతు వారిలో ఒకొక్కక్రికీ వారు చేయాలిస్న పనినీ,వారి పతేయ్క విధులను అపప్గించాలి.”

గెరోష్ ను వంశసుత్ లు

* 4:6 4:6 నిరగ్మ 25:5



సంఖాయ్కాండం 4:21 119 సంఖాయ్కాండం 5:4

21తరువాతయెహోవామోషే, అహరోనులతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 22 “గెరోష్ ను వంశసుత్ లను కూడావారి
తెగలపకారం,వారిపూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారం లెకిక్ంచండి. 23వారిలోల్ ము ఏళల్ నుండియా ఏళల్ వయసునన్వారిని
లెకిక్ంచండి. సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికి ఈ వయసుస్లో ఉనన్ వారినందరీన్ లెకక్పెటాట్ లి.

24 గెరోష్ ను తెగల వారు చేయాలిస్న సేవలూ, వారు మోయాలిస్న బరువులూ ఇవి. 25వారు సనిన్ధి గుడారానీన్, మందిరం
తెరలను, దాని కపుప్నూ దాని న కపిప్ ఉనన్ గండుచేప చరామ్నీన్, సనిన్ధి గుడారం పవేశం దగగ్ర ఉనన్ తెరలనూమోసుకు
వెళాళ్లి. 26మందిరానికీ, బలిపీఠానికీ సమీపంగా ఉండే ఆవరణలోని తెరలను, ఆవరణదావ్రం దగగ్ర ఉండే తెరలను వాటి
తాళల్నూ,వాటిసేవకి సంబంధించిన పరికరాలనిన్టినీవారుమోసుకు వెళాళ్లి. వీటితో చేయాలిస్న పనులనీన్ వారు చేయాలి.

27గెరోష్ ను తెగలపజలుచేయాలిస్నసేవలవిషయంలో,వారుమోయాలిస్నబరువులవిషయంలోవారినిఅహరోనూఅతడి
కొడుకులూ నిరేద్శించాలి. వారి బాధయ్తలను వాళల్కు మీరు అపప్గించాలి. 28 సనిన్ధి గుడారం దగగ్ర గెరోష్ ను తెగల పజలు
జరిగించాలిస్న సేవ ఇది. యాజకుడు అహరోను కొడుకు ఈతామారు చేతి కింద వారు తమ సేవ జరిగించాలి.

మెరారి వంశసుత్ లు
29మెరారి వంశసుత్ లను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకిక్ంచండి. 30వారిలోల్ ము ఏళల్

నుండియా ఏళల్ వయసునన్ వారిని లెకిక్ంచండి. సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికి ఈ వయసుస్లో ఉనన్ వారినందరీన్
లెకక్పెటాట్ లి.

31 సనిన్ధి గుడారంలో వారు తమ బాధయ్తగా జరిగించాలిస్న సేవలు ఇవి. వారు మందిరం చటానీన్, దాని అడడ్ కరలను,
సత్ంభాలను, దాని దిమమ్లను చూసుకోవాలి. 32 వీటితో పాటు మందిరం చుటూట్ ఉనన్ ఆవరణలోని సత్ంభాలను, వాటి
దిమమ్లను, మేకులను, వాటితాళల్నూ, వాటికి సంబంధించిన సామగినీ జాగతత్గా చూసుకోవాలి. వారు మోసుకు వెళాళ్లిస్న
బరువులను పేరల్ వరుసలో రాసి ఉంచాలి.

33మెరారి తెగల పజలు సనిన్ధి గుడారంలోయాజకుడు అహరోను కొడుకు ఈతామారు చేతికింద చేయాలిస్న సేవ ఇది.”
లేవీ గోతంలోనిమూడుతెగల వారిని లెకిక్ంచుట

34అపుప్డుమోషే, అహరోనూ, సమాజంలోని నాయకులూ కహాతు తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 35వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండియా ఏళల్ వయసునన్ వారిని సనిన్ధి గుడారంలో సేవ
చేయడానికి చేరే వారిందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 36వారి తెగల పకారం 2 750మందిమగవారిని లెకక్ పెటాట్ రు.

37 కహాతు తెగల పజలోల్ నుండి సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికిమోషే,అహరోనులు వీరిని లెకిక్ంచారు. మోషేదావ్రా
యెహోవాపలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

38 గెరోష్ ను తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 39వారిలోల్ ము
ఏళ ళ్ నుండియా ఏళల్ వయసునన్వారిని, సనిన్ధి గుడారంలోసేవచేయడానికి చేరేవారందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 40వారితెగల
పకారం,వారిపూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం 2, 630మందిపురుషులను లెకక్పెటాట్ రు.

41గెరోష్ ను తెగల పజలోల్ నుండి సనిన్ధి గుడారంలోసేవచేయడానికిమోషే,అహరోనులు వీళళ్ను లెకిక్ంచారు. మోషేదావ్రా
యెహోవాపలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

42మెరారి తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 43వారిలోల్ ము
ఏళ ళ్ నుండియా ఏళల్ వయసునన్వారిని, సనిన్ధి గుడారంలోసేవచేయడానికి చేరేవారిందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 44వారితెగల
పకారం,వారిపూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం 3 200మందిపురుషులను లెకక్పెటాట్ రు.

45మెరారి తెగల పజలోల్ నుండి సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికిమోషే, అహరోనులు వీరిని లెకిక్ంచారు. మోషేదావ్రా
యెహోవాపలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

46ఈవిధంగామోషే,అహరోనూ,ఇశాయేలుపజలనాయకులూలేవీగోతంవారిందరీన్వారితెగలపకారం,వారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 47 వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండి యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని, మందిరంలో సేవ
చేయడానికి చేరే వారిందరీన్, సనిన్ధి గుడారంలో బరువులుమోసేవారిని లెకిక్ంచారు. 48అలామొతత్ం 8, 580మంది మగ
వారిని లెకక్ పెటాట్ రు.

49యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం మోషే వారిని లెకిక్ంచాడు. వారిలో పతి ఒకక్డూ తాను చేసే సేవల పకారం, మోసే
బరువుల పకారం నమోదయాయ్రు. ఈ విధంగామోషేదావ్రాయెహోవాపలికిన ఆజఞ్కు విధేయత చూపారు.

5
శిబిరంలో ఆదేశాలు

1తరువాతయెహోవామోషేతోమాటాల్ డాడు. 2“ఇశాయేలుపజలకిఇలాఆజాఞ్ పించు. చరమ్ంలోఅంటువాయ్ధి కలిగినవాణీణ్ ,
శరీరంలో నుండి సావం అవుతునన్ వాణీణ్ , శవానిన్ ముటుట్ కుని అపవితు న వాణిణ్ శిబిరంలో నుండి బయటికి పంపివేయాలి.
3 వారు ఆడవా నా మగవా నా శిబిరం నుండి బయటకు పంపించి వేయాలి. వారు శిబిరానిన్ కలుషితం చేయడానికి
వీలేల్దు. ఎందుకంటే నేను శిబిరంలో వారి మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.” 4 ఇశాయేలు పజలు అలాగే చేశారు. యెహోవామోషేకి
ఆజాఞ్ పించినటుల్ అలాంటి వారిని శిబిరం బయటకు వెళళ్గొటాట్ రు. ఇశాయేలు పజలుయెహోవాకు విధేయత చూపారు.

పాపాలకు పరిహారం
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5యెహోవా మరోసారి మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజలకి ఇలా చెపుప్. 6పురుషుడు
గానీ సీ గానీ ఏదనాన్ పాపం చేసి నాకు దోహం చేసేత్ ఆ వయ్కి అపరాధి అవుతాడు. 7అపుప్డు అతడు తాను చేసిన పాపానిన్
ఒపుప్కోవాలి. తాను చేసిన పాపం వలల్ కలిగిన నషాట్ నిన్ అతడు చెలిల్ంచాలి. ఆ రుసుముకి అదనంగా దానిలో ఐదో వంతు
కలిపి చెలిల్ంచాలి. తాను ఎవరికి విరోధంగాపాపం చేసాడోవారికి దానిన్ చెలిల్ంచాలి.

8 ఆ అపరాధ చెలిల్ంపుని తీసుకోడానికి ఆ వయ్కికి దగగ్ర బంధువు ఎవరూ లేకుంటే అతడు ఆ సొముమ్ను యాజకుడి
దావ్రా నాకు చెలిల్ంచాలి. దాంతోపాటు ఒక పొటేట్లును తన పరిహారం కోసం అరిప్ంచాలి. ఆ సొముమ్తో పాటు పొటేట్లు
కూడాయాజకునిదవుతుంది. 9 ఇశాయేలు పజలు యాజకునికి సమరిప్ంచేదీ, నా కోసం పతిషిట్ంచినదీ ఏ నాయాజకునికే
చెందుతుంది. 10పతిషిట్త వసుత్ వులు ఎవరి దగగ్ర ఉనాన్ అవియాజకునికే చెందుతాయి. యాజకునికి ఇచిచ్ందియాజకునికే
చెందుతుంది.”

దోహం చేసినభారయ్కు పరీకష్
11యెహోవామళీళ్ మోషేతోమాటాల్ డాడు. 12 “ఇశాయేలు పజలతోమాటాల్ డి వారికి ఇలా చెపుప్. ఎవ నా ఒకడి భారయ్

దారి తపిప్ అతడికి దోహం చేసినపుప్డు, 13 అంటే వేరే వయ్కి ఆమెతో సంబంధం పెటుట్ కునాన్డనుకోండి. అపుప్డు ఆమె
అపవితం అయినటేట్ . ఆ విషయానిన్ ఆమె భర చూడకపోయినా, అతనికి తెలియక పోయినా, ఆ కారయ్ం చేసుత్ ండగా ఎవరూ
పటుట్ కోకపోయినా, ఆమెకు వయ్తిరేకంగా సాకష్ ం చెపప్డానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోయినా ఆమె పటుట్ బడదు. 14 కానీ
ఆ భర మనసుస్లో రోషం పుటిట్ తన భారయ్ అపవిత న సంగతి గహిసేత్, లేదా ఆమె అపవితం కాకపోయినా అలాంటిదే
అనుమానం అతనిమనసుస్లో కలిగితే అతడు చేయాలిస్ంది ఇది.”

15అలాంటివిషయంలోఆవయ్కితనభారయ్నుయాజకుడిదగగ్రికితీసుకురావాలి. ఆమెతోపాటుతూమెడుయవలపిండిలో
పదో వంతు కూడా తీసుకు రావాలి. దానిమీద నూనె పోయకూడదు. సాంబాణి వేయకూడదు. ఎందుకంటే అది రోషానిన్
సూచించే వేదయ్ం. పాపానిన్ సూచించడానికి చేసుత్ నన్ వేదయ్ం.

16 యాజకుడు ఆమెను యెహోవా సమ నికి తీసుకురావాలి. 17 తరువాత యాజకుడు మటిట్కుండలో పవితజలం
తీసుకోవాలి. మందిరం నేల నుండి కొంత ధూళి తీసుకుని ఆ నీళళ్లో కలపాలి.

18 తరువాత యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో ఆ సీని నిలబెటాట్ లి. ఆ సీ తల ముసుగుని తీసి ఆమె జుటుట్ జడలు
విపాప్లి. రోషంకారణంగాచేసిన వేదాయ్నిన్ అంటేపాపానికి సూచనగాఉనన్ వేదాయ్నిన్యాజకుడు ఆమెచేతులోల్ ఉంచాలి.
ఇదిరోషంకారణంగాచేసిన వేదయ్ం. ఆసమయంలోశాపానిన్ కలిగించేచేదు నీళ ళ్యాజకుడిచేతిలోఉండాలి. 19అపుప్డు
యాజకుడు ఆ సీతో ఒటుట్ పెటిట్ంచి ఇలా చెపాప్లి. “ఏ పురుషుడూ నీతో ంగికంగా కలవక పొతే, నువువ్ దారి తపిప్ అపవిత
కారయ్ం చేయకపోతే శాపానిన్ కలిగించే ఈ చేదు నీళ ళ్ నీ పభావం చూపించవు.

20కానీభరఆధీనంలోఉనన్ నువువ్దారితపిప్ ఉంటే,అపవితురాలి తే, వేరే వయ్కి నీతోసంబంధం పెటుట్ కుంటే” 21ఇకక్డ
యాజకుడు ఆమె కి శాపం వచేచ్టుల్ ఆమెతో ఒటుట్ పెటిట్ంచాలి. తరువాత తన మాటలు కొనసాగించాలి. “యెహోవా నీ
పజలోల్ అందరికీ తెలిసేలా నినున్ శాపానికి గురిచేసాత్ డు గాక. నీ తొడలు బలహీన నీ కడుపు ఉబిబ్పోతుంది. 22శాపానిన్
కలిగించే ఈ నీళ ళ్ నీ కడుపులోకి వెళిల్ *నీ పొతిత్కడుపు ఉబిబ్పోయేలా చేసి నీ తొడలను బలహీనం చేసాత్ యి.” యాజకుడు
ఇలా చెపిప్న తరువాత ఆ సీ “నేను దోషి తే అలాగే జరగాలి” అని చెపాప్లి.

23యాజకుడు అపుప్డు ఆ శాపాలను ఒక పతం న రాయాలి. రాసిన ఆ శాపాలను చేదు నీళళ్తో తుడిచి వేయాలి.
24 తరువాత యాజకుడు శాపానిన్ కలిగించే ఆ చేదు నీళళ్ని ఆమెతో తాగించాలి. శాపానిన్ కలిగించే ఆ నీళ ళ్ ఆమెలో

చేదునుపుటిట్సాత్ యి. 25తరువాతయాజకుడురోషంకారణంగాఅరిప్ంచిన వేదాయ్నిన్ఆమెచేతిలోనుండితీసుకునియెహోవా
సమకష్ంలో కి ఎతిత్,ఊపిదానిన్ బలిపీఠం దగగ్రకి తీసుకురావాలి. 26తరువాతయాజకుడు ఆ వేదయ్ంలో నుండి ఓ గుపెప్డు
తీసి బలిపీఠం న దానిన్ దహించాలి. ఆ తరువాత ఆ నీళళ్ను ఆమెకు తాగించాలి.

27యాజకుడు ఆమెకు ఆనీళల్ తాగించినపుప్డు ఒకవేళఆమెఅపవితురా తనభరకిదోహంచేసిఉంటేశాపం కలుగజేసే
ఆ నీళ ళ్ ఆమె కడుపులోకి వెళిళ్ చేదు అవుతాయి. ఆమె పొతిత్ కడుపు వాచి ఉబుబ్తుంది. ఆమె తొడలు బలహీనం
అవుతాయి. ఆమె తన పజలోల్ శాపగసుత్ రాలవుతుంది. 28 ఒకవేళ ఆ సీ అపవితం కాకుండా పవితంగా ఉంటే విడుదల
పొందుతుంది. ఆమె సంతానం పొందడానికియోగుయ్రాలవుతుంది.

29అనుమానం గురించిన చటట్ం ఇది. భర ఆధీనంలోఉనన్ ఏ సీ అయినాదారితపిప్ అపవితురా నపుప్డుపాటించాలిస్న
చటట్ం ఇది. 30 ఒకవేళ భరకు తన భారయ్ అనుమానం కలిగినా ఇదే చటట్ం పాటించాలి. †అతడు ఆమెను యెహోవా
సమకష్ంలోకి తీసుకు రావాలి. ఈ అనుమానం గురించిన చటట్ం వివరించిన వాటనిన్టినీ యాజకుడు ఆమె విషయంలో
జరిగించాలి.

31 అపుప్డు ఆ వయ్కి తన భారయ్ను యాజకుడి దగగ్రకి తీసుకు వచిచ్న నేరం నుండి విముకుడవుతాడు. ఆ సీ ఏదనాన్
అపరాధం చేసేత్ ఆ శికష్ భరించాలి.

6
నాజీరు వారు

* 5:22 5:22 నీవు ఎనన్టికీ పిలల్లను కనలేవు. † 5:30 5:30యాజకుడు కూడా కావచుచ్.
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1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఇశాయేలు పజలతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్.
ఎవరనాన్ సీ గానీ పురుషుడు గానీ తనను యెహోవా కోసం పతేయ్కపరచుకుని *నాజీరు కావడానికి మొకుక్కుంటే ఆ వయ్కి
దా రసానిన్గానీమతుత్ కలిగించేపానీయాలుగానీతీసుకోకూడదు. పులిసినదా రసంగానీమదాయ్నిన్గానీతీసుకోకూడదు.
3ఎలాంటిదా రసానీన్తాగకూడదు. దా పళ ళ్పండిన నా,ఎండిన నాతినకూడదు. 4నాకోసంఅతడు పతేయ్కంగాఉనన్
రోజులోల్ దాకష్ తీగల నుండి తీసిన దేనినీ తినకూడదు. అవి పచిచ్ కాయ నా, న ఉండే తోలు అయినాతినకూడదు.

5అతడు పతేయ్కంగా ఉండాలని మొకుక్కునన్ రోజులోల్ మంగలి కతిత్ అతడి తలని తాకకూడదు. యెహోవాకు పతేయ్కంగా
ఉండాలనిమొకుక్కునన్ రోజులు పూరయే వరకూ జుటుట్ పెరగనియాయ్లి. దేవుని కోసం అతడు పతేయ్కంగా ఉండాలి. తల
జుటుట్ పొడుగాగ్ పెరగనియాయ్లి.

6అతడు తననుయెహోవాకు పతేయ్కించుకునన్ రోజులోల్ మృతదేహానిన్ సమీపించకూడదు. 7తన తండి, తలిల్, సోదరుడు,
సోదరి,వీరిలోఎవరుమరణించినాఅతడువారినితాకితననుఅపవితంచేసుకోకూడదు. 8అతడు పతేయ్కంగాఉనన్ రోజులోల్
పవితంగా ఉంటాడు. యెహోవాకోసం పతేయ్కంగా ఉంటాడు.

9ఎవ నాఅతనిపకక్నే అకసామ్తుత్ గా పడిచనిపోతే,దానివలల్ పతేయ్కంగాఉండే వయ్కి అపవితు తేఅతడుతాను పవితం
అయాయ్క అంటే ఏడు రోజుల తరువాత తన తల జుటుట్ ని కతిత్రించుకోవాలి. అంటే ఏడో రోజున కతిత్రించుకోవాలనన్మాట.

10ఎనిమిదో రోజున అతడు రెండు గువవ్లను గానీ లేదా రెండు పావురం పిలల్లను గానీ పటుట్ కుని వాటిని సనిన్ధి గుడారం
దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి. 11అపుప్డు యాజకుడు ఒకదానిన్ పాపం కోసం చేసే బలిగా. రెండో
దానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. ఆ వయ్కి మృతదేహానిన్ తాకి పాపం చేసాడు కాబటిట్ ఇవి అతని కోసం పరిహారం అవుతాయి.
ఆ రోజునే అతడు తనను తను పవితం చేసుకోవాలి.

12తరువాత అతడు తిరిగి నాజీరుగా ఉండే కాలానిన్ పతిషిట్ంచాలి. అతడు అపరాధ బలిగా ఒక ఏడాది వయసునన్ మగ
గొరె పిలల్ని తీసుకురావాలి. అతడు అపవితుడు కాకముందుమొకుక్కునన్ రోజులు లెకక్లోకి రాకూడదు. ఎందుకంటే అతడు
యెహోవాకోసం పతేయ్కంగా ఉండి అపవితం అయాయ్డు.

13 నాజీరుగా ఉండటానికి మొకుక్కుని ఆ నాజీరుగా ఉండే సమయం ముగిసిన తరువాత అతడు చేయాలిస్న దాని
గురించినచటట్ం ఇది. అతణిణ్ సనిన్ధి గుడారందావ్రందగగ్రకితీసుకురావాలి. 14అతడుతనఅరప్ణయెహోవాకుఅరిప్ంచాలి.
ఒక ఏడాది వయసునన్ లోపరహిత న ఒక మగ గొరెపిలల్ని దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. అలాగే ఒక ఏడాది వయసునన్
లోపరహిత న ఆడ గొరెపిలల్ను పాపం కోసం చేసే అరప్ణగా తీసుకురావాలి. అతడింకా లోపరహిత న ఒక పొటేట్లును
శాంతి బలిగా తీసుకురావాలి. 15 అలాగే అతడు తన వేదయ్ అరప్ణ, పానారప్ణలతో పాటు పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా
చేసిన గంపెడు రొటెట్లూ, సనన్ని గోదుమ పిండితో నూనె రాసి చేసిన వంటకాలూ, పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా నూనె రాసి
చేసిన అపప్డాలూయెహోవాదగగ్రకి తీసుకురావాలి.

16 అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలోకి వాటిని తెచిచ్ అతడి కోసం దహనబలినీ, పాపం కోసం చేసే బలినీ
అరిప్ంచాలి. 17పొంగజేసేపదారధ్ం లేకుండాచేసినరొటెట్ల గంపతోపాటు ఆపొటేట్లునుయెహోవాకుశాంతిబలిగాఅరిప్ంచాలి.
అతని వేదాయ్నిన్ పానారప్ణతో కలిపి అరిప్ంచాలి.

18అపుప్డా నాజీరు సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర తన పతేయ్కతను సూచించే తల జుటుట్ కతిత్రించుకోవాలి. ఆ జుటుట్ ను
శాంతిబలి అరప్ణ సామగి కింద ఉనన్ మంటలో పడవేయాలి.

19అపుప్డుయాజకుడు ఉడికినపొటేట్లు జబబ్నీ గంపలోనుండిపొంగని పదారధ్ంతోచేసినఒక రొటెట్నూపొంగని పదారధ్ంతో
చేసిన ఒక అపప్డానీన్ తీసుకోవాలి. యాజకుడు వాటిని పతేయ్కతను సూచించే తన తల వెండుకలు కతిత్రించుకునన్ నాజీరు
చేతులోల్ ఉంచాలి. 20 తరువాత యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో కెతిత్ కదిలేచ్ అరప్ణ గా వాటిని కదిలించాలి. వాటిని
యెహోవాకు అరిప్ంచాలి. అది పవిత ఆహారం. కెతిత్ కదిలించిన రొముమ్ భాగం, తొడ భాగంతో కలిపి ఇది యాజకునికి
చెందుతుంది. దాని తరువాత ఆనాజీరు దా రసం తాగవచుచ్.

21మొకుక్కునన్ నాజీరును గురించిన ఉపదేశం ఇది. తనను యెహోవా కోసం పతేయ్కించుకోడానికి అతడు అరిప్ంచాలిస్న
వాటిని గురించిన ఉపదేశం ఇది. తాను నాజీరు కావడానికిమొకుక్కునన్ దంతా అతడు నెరవేరాచ్లి.”

యాజకుడు పజలను దీవించే విధానం
22యెహోవామళీళ్మోషేతోమాటాల్ డాడు. 23 “అహరోనుకూ అతని కొడుకులకూ ఇలా చెపుప్. మీరు ఇశాయేలు పజలను

ఈ విధంగా దీవించాలి. మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి.
24యెహోవామిమమ్లిన్ దీవించి సంర సాత్ డు గాక!
25యెహోవామీ తన వెలుగు పకాశింప చేసాత్ డు గాక! మిమమ్లిన్ కరుణిసాత్ డు గాక!
26యెహోవామిమమ్లిన్ కనున్లారా చూసిమీకు శాంతి పసాదించు గాక!
27ఈ విధంగావారు ఇశాయేలు పజలకి నానామానిన్ ఉచచ్రిసూత్ ఉండాలి. నేను అపుప్డు వారిని దీవిసాత్ ను.”

7
దేవునిమందిరంలోకి తీసుకు వచిచ్న అరప్ణలు

* 6:2 6:2యెహోవాపని కోసం పతేయ్కించబడిన.



సంఖాయ్కాండం 7:1 122 సంఖాయ్కాండం 7:38

1మోషేదేవునిమందిరనిరామ్ణంముగించినరోజునేదానిన్దానిలోనిఅలంకరణలతోసహాయెహోవాసేవకోసంఅభిషేకించి
పవిత పరిచాడు. బలిపీఠానిన్, అకక్డ పాతలను అభిషేకించి పవిత పరిచాడు. వాటనిన్టినీ అభిషేకించి పవిత పరిచాడు.
2ఆరోజునేఇశాయేలు పజలనాయకులు,తమపూరీవ్కుల కుటుంబాలపెదద్లు బలులు అరిప్ంచారు. వీరు తమతమగోతాల
పజలను నడిపిసుత్ నన్వారు. జనాభా లెకక్లను పరయ్వే ంచింది వీరే. 3వీరు తమ అరప్ణలనుయెహోవాసమకష్ంలోకి తీసుకు
వచాచ్రు. వీరు ఆరు గూడు బళ ళ్, పనెన్ండు ఎదుద్ లను తీసుకు వచాచ్రు. ఇదద్రు నాయకులకు ఒక బండినీ, ఒకొక్కక్రికీ ఒక
ఎదుద్ నీ తీసుకు వచాచ్రు. వీటినిమందిరం ఎదుటికి వారు తీసుకు వచాచ్రు.

4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా అనాన్డు. 5 “వారి దగగ్ర నుండి ఈ కానుకలు సీవ్కరించు.
వాటిని సనిన్ధి గుడారంలో సేవ ఉపయోగించు. ఈ కానుకలను లేవీ వారికపప్గించు. వారిలో పతి వాడి సేవకు తగినటుట్ గా
వాటినివాళల్కివువ్.”

6మోషే ఆ బళల్నూ ఎదుద్ లను తీసుకుని వాటిని లేవీ వారికి ఇచాచ్డు. 7వాటిలో గెరోష్ ను వంశం వారికి వారు చేసే సేవ
పకారం రెండు బళల్నూ నాలుగు ఎదుద్ లను ఇచాచ్డు. 8యాజకుడు అహరోను కొడుకు ఈతామారు పరయ్వేకష్ణ లో పనిచేసే
మెరారి వంశసుత్ లకి వారు చేసే సేవను బటిట్ నాలుగు బళల్నూ ఎనిమిది ఎదుద్ లనూ ఇచాచ్డు.

9 అయితే కహాతు వాళల్కి ఏమీ ఇవవ్లేదు. ఎందుకంటే వారి సేవ అంతా మందిరంలోని సామగికీ వసుత్ వులకీ
సంబంధించింది. వాటినివారు తమ భుజాల మోసుకు వెళాళ్లి. కాబటిట్ వారికి బళ ళ్ ఇవవ్లేదు.

10 మోషే బలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన రోజున ఆ నాయకులు బలిపీఠానిన్ పతిషిట్ంచడానికి సామగిని తీసుకు వచాచ్రు.
బలిపీఠం ఎదుట తాము తెచిచ్న అరప్ణలను సమరిప్ంచారు. 11యెహోవామోషేకి “బలిపీఠం అభిషేకం కోసం అరప్ణలు
తీసుకు రావడానికి పతినాయకుడికీ ఒకోక్ రోజు కేటాయించు” అని ఆదేశించాడు.

12మొదటిరోజుఅరప్ణంతెచిచ్ందియూదాగోతంవాడూ,అమీమ్నాదాబుకొడుకు నయసోస్ను. 13అతడుపరిశుదధ్ సథ్లంలో
చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ, 70 తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్
సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపినమెతత్ని పిండిని వేదయ్ అరప్ణగాఉంచాడు. 14వీటితోపాటు పది తులాల
బరువునన్ పాతను సాంబాణితో నింపి అరిప్ంచాడు.

15ఇంకా అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక ఏడాది వయసునన్ గొరె పిలల్నూ ఇచాచ్డు. 16పాపం
కోసం బలిగాఒకమేకపోతును ఇచాచ్డు. 17రెండు ఎదుద్ లను, ఐదుపొటేట్ళల్నూ ఐదుమేకపోతులను, ఒక ఏడాదివయసునన్
ఐదు గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా సమరిప్ంచాడు. ఇవి అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను తెచిచ్న అరప్ణం.

18 రెండో రోజు అరప్ణం తెచిచ్ంది ఇశాశ్ఖారు వంశంలో నాయకుడూ, సూయారు కొడుకూ అయిన నెతనేలు. 19 అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్
వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపిన సనన్ని పిండిని వేదయ్ అరప్ణగా ఉంచాడు.

20అతడింకా సాంబాణి తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను ఇచాచ్డు. 21 దహన బలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక
పొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ గొరె పిలల్నూ ఇచాచ్డు. 22పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును ఇచాచ్డు.
23అలాగే అతడు శాంతిబలిగా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పోటేట్ళళ్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు
గొరె పిలల్లను తీసుకు వచాచ్డు. ఇది సూయారు కొడుకు నెతనేలు తెచిచ్న అరప్ణం.

24 మూడో రోజు జెబూలూను వంశసుత్ లకు నాయకుడూ హేలోను కొడుకూ అయిన ఏలీయాబు తన అరప్ణ తీసుకు
వచాచ్డు. 25 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ
70తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈరెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపినమెతత్ని గోదుమ
పిండిని తెచాచ్డు. 26ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

27ఇంకా దహనబలిగా ఒక కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒకమగ గొరెపిలల్నూ ఇచాచ్డు. 28పాపం
కోసం చేసే బలిగాఒకమేకపోతును ఇచాచ్డు. 29శాంతి బలిగా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదుపోటేట్ళళ్నూ ఐదుమేకపోతులను, ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను తీసుకు వచాచ్డు. ఇది హేలోను కొడుకు ఏలీయాబు తెచిచ్న అరప్ణం.

30నాలుగో రోజు రూబేను వంశసుత్ ల నాయకుడూ, షెదేయూరు కొడుకూ అయిన ఏలీసూరు తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
31అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల
బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపిన మెతత్ని పిండిని వేదయ్ అరప్ణగా ఉంచాడు.
32ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

33అతడు దహనబలిగా ఒక ఎదుద్ నూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒకమగ గొరెపిలల్నూ తీసుకువచాచ్డు.
34 పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తీసుకువచాచ్డు. 35 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళళ్నూ ఐదు
మేకపోతులను,ఐదుమగగొరెపిలల్లను శాంతిబలిఅరప్ణగాతీసుకువచాచ్డు. ఇదిషెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు అరప్ణం.

36 ఐదో రోజు షిమోయ్ను వంశసుత్ ల నాయకుడూ, సూరీషదాయి కొడుకూ అయిన షెలుమీయేలు తన అరప్ణం తీసుకు
వచాచ్డు. 37అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీఅయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్ను, 70
తులాల బరువునన్ వెండి పాతను, సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ
పిండిని తెచాచ్డు. 38ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.
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39ఇతడు దహనబలిగాఒకకోడెనూఒకపొటేట్లునూఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒకగొరెపిలల్నూతీసుకువచాచ్డు. 40ఒక
మేకపోతును పాపం కోసం చేసే బలిగా ఇచాచ్డు. 41 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది సూరీషదాయికొడుకు షెలుమీయేలు అరప్ణం.

42ఆరోరోజుగాదు వంశసుత్ లకునాయకుడూ,దెయూవేలు కొడుకు ఎలీయాసాపాతనఅరప్ణతీసుకువచాచ్డు. 43అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్
వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు.
44ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

45అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను, ఒక పొటేట్లును, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్ను తీసుకు వచాచ్డు.
46పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 47 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఒకసంవతస్రం వయసునన్ ఐదుమగగొరెపిలల్లనుశాంతిబలిగాఇచాచ్డు. ఇదిదెయూవేలు కొడుకు ఎలీయాసాపాఅరప్ణం.

48 ఏడో రోజు ఎఫాయిము వంశసుత్ లకు నాయకుడూ, అమీహ దు కొడుకూ అయిన ఎలీషామా తన అరప్ణ
తీసుకువచాచ్డు. 49 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి
గినెన్నూ 70తులాలబరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈరెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపినమెతత్ని
గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 50ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

51అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను, ఒక పొటేట్లును, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్ను తీసుకు వచాచ్డు.
52పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 53 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామాఅరప్ణం.

54 ఎనిమిదో రోజు మనషేశ్ వంశసుత్ ల నాయకుడూ, పెదాసూరు కొడుకూ అయిన గమలీయేలు తన అరప్ణ
తీసుకువచాచ్డు. 55 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి
గినెన్నూ 70తులాలబరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈరెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపినమెతత్ని
గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 56ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాత ఒకదానిన్ తీసుకువచాచ్డు.

57అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు.
58పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 59 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది పెదాసూరు కొడుకు గమలీయేలు అరప్ణం.

60తొమిమ్దో రోజుబెనాయ్మీను వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, గిదోయ్నీ కొడుకూ అయినఅబీదాను తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
61అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల
బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని
తెచాచ్డు. 62ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

63అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు.
64పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 65 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను అరప్ణం.

66పదో రోజుదాను వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, అమీషదాయికొడుకూ అయినఅహీయెజెరు తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
67అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల
బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని
తెచాచ్డు. 68ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

69అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు.
70పాపంకోసంచేసేబలిగాఒకమేకపోతునుతెచాచ్డు. 71ఇంకారెండు ఎదుద్ లను,ఐదుపొటేట్ళల్ను,ఐదుమేకపోతులను,ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది అమీషదాయికొడుకు అహీయెజెరు అరప్ణం.

72 పదకొండో రోజు ఆషేరు వంశసుత్ ల నాయకుడూ, ఒకాను కొడుకూ అయిన పగీయేలు తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
73అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల
బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని
తెచాచ్డు. 74ఇంకాసాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

75అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు.
76పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 77 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది ఒకాను కొడుకు పగీయేలు అరప్ణం.

78 పనెన్ండో రోజు నఫాత్ లీ వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, ఏనాను కొడుకూ అయిన అహీరా. 79 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో
చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్
సమరిప్ంచాడు. ఈరెంటినిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపినమెతత్ని గోదుమపిండినితెచాచ్డు. 80ఇంకాసాంబాణి
తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

81అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒకపొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు.
82పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 83 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను,
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ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది ఏనాను కొడుకు అహీరా అరప్ణం.
బలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన రోజున ఇశాయేలీయుల పధానులు అరిప్ంచిన పతిషాఠ్ రప్ణలు ఇవి. వెండి గినెన్లు పనెన్ండు, వెండి
పోకష్ణపాతలు పనెన్ండు, బంగారు ధూపారులు పనెన్ండు, పతి వెండి గినెన్ నూటము తులాల బరువు ఉంది.

84 మోషే బలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన రోజున ఇశాయేలు నాయకులు వీటనిన్టినీ పతిషిట్ంచారు. వారు పనెన్ండు వెండి
గినెన్లను, పనెన్ండు వెండి పాతలను, పనెన్ండు బంగారు పాతలను పతిషిట్ంచారు. పతి పోకష్ణపాత డె తులాల
బరువునన్ది. ఆ ఉపకరణాల వెండి అంతా పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం రెండు వేల
నాలుగువందల తులాల బరువు. 85 పతి వెండి గినేన్ 130 తులాలు, పతి పాతా 70 తులాల బరు నవి. పరిశుదధ్ సథ్లంలో
చెలామణీఅయేయ్తులం బరువుపకారంమొతత్ం వెండిపాతలనీన్ 2, 400తులాలబరువుఉనాన్యి. 86సాంబాణితోనిండిన
బంగారు పాతలు పనెన్ండు ఉనాన్యి. పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం ఒకొక్కక్టి పది తులాల
బరువుంది. మొతత్ం బంగారం 120 తులాలుంది.

87 దహనబలి కింద వారు పనెన్ండు ఎదుద్ లను, పనెన్ండు పొటేట్ళల్నూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ పనెన్ండు మగ గొరెలను
పతిషిట్ంచారు. తమ వేదయ్ అరప్ణ అరిప్ంచారు. పాపం కోసం బలిగా పనెన్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచారు. పశువులనీన్
పనెన్ండు కోడెలు, పొటేట్ళల్ పనెన్ండు, ఏడాది గొరెపిలల్లు పనెన్ండు, వాటి వేదాయ్లు పాపపరిహారం కోసం మగ మేక పిలల్లు
పనెన్ండు, సమాధానబలి పశువులు ఇర నాలుగు కోడెలు, 88వారి పశువులనిన్టిలో నుండి 24 ఎదుద్ లను, 60పొటేట్ళల్నూ
60మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 60మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా అరిప్ంచారు.

89 యెహోవాతో మాటాల్ డడానికి మోషే సనిన్ధి గుడారంలోకి వెళిళ్నపుప్డు అతడు దేవుని సవ్రం తనతో మాటాల్ డడం
వినాన్డు. నిబంధన మందసం శాసనాల పెటెట్ న ఉనన్ పరిహార సాథ్ నం నుండి ఇదద్రు కెరూబుల మధయ్లోనుండి దేవుడు
అతనితోమాటాల్ డాడు. యెహోవాఅతనితోమాటాల్ డాడు.

8
దీపాల సత్ంభాని అహరోను వెలిగించుట

1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ అహరోనుతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్.
దీపాలను వెలిగించినపుప్డు ఆ ఏడు దీపాల వెలుగు ఏడు దీపాల సత్ంభానికి ఎదురుగా పడేలా చూడు.”

3అహరోను అలాగే చేశాడు. మోషేకియెహోవాఆజాఞ్ పించినటేట్ దీపాల కాంతి ఆ ఏడు దీపాల సత్ంభానికి ఎదురుగా పడేలా
వాటిని వెలిగించాడు. 4దాని అడుగు నుండి న పువువ్ల వరకూ ఆ దీప సత్ంభానిన్ సాగగొటిట్న బంగారంతో చేశారు. దానిన్
ఎలా చేయాలోయెహోవామోషేకి చూపించాడు.

లేవీ గోతం వారిని వేరు చేయుట
5యెహోవామళీళ్మోషేతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 6 “ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి లేవీ వారిని వేరు చెయియ్.

తరువాతవారిని పవితం చెయియ్.
7వారిని పవితం చేయడానికి ఇలా చెయియ్. పరిహారం కోసం వారి పవితజలానిన్ చిలకరించు. వారిలోల్ పతి ఒకక్డూ

మంగలి కతిత్తో తన శరీరం ఉనన్ జుటుట్ అంతటినీ నునన్గా కతిత్రించుకుని, తన బటట్లు ఉతుకుక్ని, తనను పవితం
చేసుకోవాలి. 8 తరువాత వారు ఒక కోడెదూడను, దాని వేదయ్ అరప్ణగా నూనె కలిపిన సనన్ని గోదుమ పిండినీ తీసుకు
రావాలి. పాపాల కోసం చేసే బలిగామరో కోడెని తీసుకు రావాలి.

9 తరువాత నువువ్ వారిని సనిన్ధి గుడారం ఎదుటకి తీసుకు రావాలి. ఇశాయేలు సమాజానన్ంతా సమావేశ పరచాలి.
10లేవీ వారినియెహోవా ననా ఎదుట నిలబెటుట్ . అపుప్డు ఇశాయేలు పజలు లేవీ వారి న తమ చేతులుంచాలి. 11లేవీ
వారినిఅహరోనునాఎదుట సమరిప్ంచాలి. ఇశాయేలు పజలతరపునవారిని కదలిక అరప్ణగానాఎదుట కదిలించాలి. లేవీ
వారు నాకు సేవ చేయడానికి అతడు ఈ విధంగా చేయాలి.

12లేవీవారు ఆ కోడెదూడల తలల తమ చేతులుంచాలి. లేవీవారి కోసం పరిహారం చేయడానికిపాపం కోసం అరప్ణగా
ఒక ఎదుద్ నూ దహనబలిగామరొక ఎదుద్ నూ నువువ్నాకు అరిప్ంచాలి. 13వారినిఅహరోను ఎదుటా,అతని కొడుకుల ఎదుటా
హాజరు పరచి నాకు కదలిక అరప్ణగానా ఎదుట నిలబెటాట్ లి.

14ఈ విధంగా నువువ్ ఇశాయేలు పజల నుండి లేవీ వారిని వేరు చేయాలి. లేవీ వంశం వారు నాకు చెందిన వారుగా
ఉంటారు. 15 ఇదంతా అయాయ్క లేవీ వారు సేవ చేయడానికి సనిన్ధి గుడారంలోకి వెళాళ్లి. నువువ్ వారిని పవిత పరచాలి.
వారినినాకు కదలిక అరప్ణ గానా ఎదుట వారిని ఎతిత్ పటుట్ కోవాలి.

16 ఇలా తపప్కుండా చెయియ్. ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి వీరు సంపూరణ్ంగా నా వారు. ఇశాయేలు సంతానంలో
గరభ్ం నుండి బయటకు వచేచ్ పతిమొదటి మగ పసికందు సాథ్ నానిన్ వీరు తీసుకుంటారు. లేవీ వారిని నేను తీసుకునాన్ను.
17ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలోల్ పతిమొదటి సంతానం నాదే. ఇదిమనుషులకీ, పశువులకీ వరిసుత్ ంది. ఈజిపుట్ లోమొదటి
సంతానానిన్ నేను సంహరించినపుప్డు వీరిని నాకోసం పతేయ్కించుకునాన్ను.

18మొదటి సంతానానికి బదులుగా నేను ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి లేవీ వారిని తీసుకునాన్ను. 19వారిని అహరోనుకీ
అతని కొడుకులకీ ఒక బహ మానంగా ఇచాచ్ను. సనిన్ధి గుడారంలో ఇశాయేలు పజల కోసం పనిచేయడానికి వారిని
ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి తీసుకునాన్ను. ఇశాయేలు పజలు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ సమీపించినపుప్డు వాళల్కి ఎలాంటి తెగులు
హాని చేయకుండావారి కోసం పరిహారం చేయడానికి నేను వీరిని నియమించాను.”
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20 అపుప్డు మోషే, అహరోనూ, ఇశాయేలు సమాజమంతా అలాగే చేశారు. లేవీ వారి విషయంలో యెహోవా మోషేకి
ఆదేశించింది అంతాఅమలు చేశారు. ఇశాయేలు పజలు లేవీవాళల్కి ఇదంతా చేశారు. 21లేవీవారు తమబటట్లు ఉతుకుక్ని
పవితంఅయాయ్రు. వారినిపవితంచేయడానికిఅహరోనువారినియెహోవాఎదుట సమరిప్ంచివారికోసం పరిహారం చేశాడు.

22తరువాత లేవీవారు అహరోను ఎదుటా, అతని కొడుకుల ఎదుటా సనిన్ధి గుడారంలో తమ సేవ చేయడానికి వెళాళ్రు.
లేవీవారిని గురించియెహోవామోషేకి ఆదేశించిన దాని పకారం ఇది జరిగింది. లేవీవాళల్కందరికీ ఇలాగే జరిగించారు.

23యెహోవాతిరిగిమోషేతోమాటాల్ డాడు. 24 “ఇర ఐదు సంవతస్రాలు,అంతకంటే ఎకుక్వ వయసునన్ లేవీవాళల్ందరికీ
ఇలాగే చేయాలి. వారు సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడం కోసం చేరాలి.

25అయితేవాళల్కియా ఏళ ళ్ వచాచ్కఈవిధంగాచేసేసేవనుండి విరమించాలి. వారు అకక్డితోఆగిపోవాలి. 26సనిన్ధి
గుడారంలో పని చేసే తమ సోదరులకు వారు సహాయం చేయవచుచ్ గానీ సేవ నుండి మానుకోవాలి. ఈ విషయాలనిన్టిలో
నువువ్ వాళల్కిమారగ్ దరశ్నం చేయాలి.”

9
పసాక్ పండుగ

1యెహోవాసీనాయిఅరణయ్ంలోమోషేతోమాటాల్ డాడు. ఇదివారుఐగుపుదేశంనుండిబయటకువచిచ్నరెండోసంవతస్రం
మొదటినెలలోజరిగింది. ఆయనఇలాచెపాప్డు. 2“పతిసంవతస్రం ఇశాయేలుపజలు పసాక్పండగనుదానికినిరాధ్ రించిన
తేదీలోల్ ఆచరించాలి. 3దానిన్ నిరాధ్ రించిన కాలం ఈ నెల పదాన్లుగో రోజు. ఆ రోజుసాయంతం మీరు పసాక్ జరుపుకోవాలి.
దానిన్ ఆచరించాలి. దానికి సంబంధించిన నియమాలను, ఆదేశాలను తపప్క పాటించాలి.”

4కాబటిట్ మోషే పసాక్ పండగను ఆచరించాలని ఇశాయేలు పజలకి చెపాప్డు. 5దాంతో సీనాయి అరణయ్ంలో ఆమొదటి
నెలలో పదాన్లుగో రోజు సాయంతం వారు పసాక్ ఆచరించారు. యెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించిన వాటికి ఇశాయేలు పజలు
విధేయులయాయ్రు.

6కొంతమంది చనిపోయిన వయ్కి శరీరానిన్ తాకి అపవితులయాయ్రు. కాబటిట్ ఆ రోజు వారు పసాక్ ఆచరించలేక పోయారు.
7 ఆ వయ్కులు మోషే దగగ్రకి వచిచ్ “మేము చనిపోయిన వయ్కి కారణంగానే కదా అపవితులమయాయ్ం. ఈ సంవతస్రంలో
నిరాధ్ రించిన రోజునయెహోవాకు బలిఅరిప్ంచకుండామమమ్లిన్ ఎందుకు దూరం చేసుత్ నాన్రు?” అనిఅడిగారు. 8దానికిమోషే
“కాసత్ ఆగండి. మీ గురించియెహోవాఏం చెబుతాడో విందాం.” అని జవాబిచాచ్డు.

9అపుప్డు యెహోవామోషేతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 10 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకి ఇలా చెపుప్. ‘మీలో
ఎవ నా లేదా మీ సంతానంలో ఎవ నా శవానిన్ తాకి అపవితు నా, లేదా దూర పయాణంలో ఉనాన్ ఆ వయ్కి పసాక్ను
ఆచరించ వచుచ్.’

11వారు రెండో నెల పదాన్లుగో రోజున సాయంతం పసాక్ ఆచరించాలి. పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన రొటెట్లు, చేదు
ఆకు కూరలతో తినాలి. 12మరాన్టి ఉదయానికి దానిలో దేనీన్ మిగలచ్కూడదు. దాని ఎముకలోల్ దేనీన్ విరగొగ్ టట్కూడదు.
పసాక్కి సంబంధించిన నియమాలనిన్టినీ వారు పాటించాలి.

13 అయితే పవితంగా ఉండీ, పయాణమేదీ చేయని వాడు ఒకవేళ పసాక్ను ఆచరించకపోతే ఆ వయ్కిని సమాజంలో
లేకుండా చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ వయ్కి సంవతస్రంలో నిరాధ్ రించిన రోజున యెహోవాకు అవసర న బలి అరప్ణ
అరిప్ంచలేదు. ఆ వయ్కి తన పాపానిన్ భరించాలిస్ందే. 14మీమధయ్ నివసించే విదేశీయుడు ఎవ నాయెహోవాగౌరవం కోసం
పసాక్ని ఆచరించాలనుకుంటే అతడు ఆయన ఆదేశాలను అనుసరించాలి. నియమాలను అనుసరించే పసాక్ ఆచరించాలి.
పసాక్ అనుసరించే విషయంలోమీ దేశంలోపుటిట్న వాడికీమీమధయ్ నివసించే విదేశీయుడికీ ఒకే విధానం ఉండాలి.”

మందిరం గామేఘం కనిపించుట
15మందిరానిన్ నిలబెటిట్న రోజున మేఘం నిబంధన శాసనాల గుడారానిన్ కముమ్కుంది. సాయంతానికి మేఘం మందిరం
గా కనిపించింది. అది మరాన్టి ఉదయం వరకూ అగిన్లా కనిపించింది. 16అది ఎలల్పుప్డూ అలాగే కనిపించింది. మేఘం
మందిరానిన్ కమిమ్ రాతిలో అగిన్లా కనిపించింది. 17 గుడారం నుండి ఆమేఘం కి వెళిళ్పోయినపుప్డు ఇశాయేలు పజలు
పయాణంసాగించేవారు. ఆమేఘం ఆగినపుప్డు ఇశాయేలు పజలు నిలిచి గుడారాలు వేసుకునేవారు.

18యెహోవాఆదేశాల పకారం ఇశాయేలు పజలు పయాణం సాగించారు. ఆయన ఆదేశాల పకారం గుడారాలు వేసుకుని
నిలిచిపోయారు. మందిరం నమేఘం నిలిచినపుప్డు తమ శిబిరంలో ఉండేవారు. 19ఆమేఘం ఒకవేళ ఎకుక్వ రోజులు
మందిరం న ఉండిపోతేయెహోవాఆదేశాలను బటిట్ ఇశాయేలు పజలు పయాణం చేసేవారు కాదు.

20 కొనిన్సారుల్ మేఘం కొనిన్ రోజులు మాతమే మందిరం న నిలిచి ఉంటే వారు కూడా నిలిచిపోయే వారు. యెహోవా
ఆదేశాల మేరకు గుడారాలు వేసుకుని తిరిగి ఆయన ఆదేశాల పకారం పయాణమయేయ్ వారు. 21 కొనిన్సారుల్ మేఘం
సాయంతం నుండి మరాన్టి ఉదయం వరకూ ఉండేది. అపుప్డు ఉదయంమేఘం వెళళ్గానే పయాణంమొదలు పెటేట్వారు.
ఒకవేళమేఘం ఒక పగలూ ఒక రాతీ ఉంటే ఆమేఘం వెళిళ్న తరువాతమాతమే పయాణం చేసేవారు.

22ఆమేఘం రెండు రోజులు గానీ, ఒక నెలగానీ, లేదాఒక సంవతస్రం గానీమందిరం న నిలిచిపొతే ఇశాయేలు పజలు
పయాణం చేయకుండా తమ గుడారాలోల్ ఉండి పోయారు. ఆ మేఘం వెళిల్ పోయిన తరువాతమాతమే పయాణం చేశారు.
23యెహోవాఆదేశాలకువిధేయు వారుతమగుడారాలువేసుకునాన్రు. యెహోవాఆదేశాలకువిధేయు పయాణంచేశారు.
యెహోవామోషేదావ్రా తమకిచిచ్న ఆదేశాలకు వారు విధేయులయాయ్రు.
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10
వెండి బాకాలు

1యెహోవామోషేతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా అనాన్డు. 2 “రెండు వెండి బాకాలు చేయించు. వెండినిసాగగొటిట్ వాటిని
చేయించాలి. సమాజానిన్ సమావేశం కోసం పిలవడానికీ, సేనలను తరలించడానికీ ఆబాకాలను ఉపయోగించాలి.

3సనిన్ధి గుడారం ఎదుట నీ దగగ్రికి సమాజమంతా సమావేశం కావడానికియాజకులు ఆబాకాలు ఊదాలి. 4యాజకులు
ఒకే బాకాఊదితే ఇశాయేలు సమాజంలోనాయకులూ, తెగల పెదద్లు నీ దగగ్రకి రావాలి. 5మీరు పెదద్ శబద్ంతోవాటినిఊదితే
అది సంకేతంగాభావించి తూరుప్ పున ఉనన్ సేనలు పయాణంపారంభించాలి.

6మీరు రెండో సారి పెదద్ శబద్ంతో వాటిని ఊదితే అది సంకేతంగా భావించి ద ణం పున నాయ్లు పయాణం మొదలు
పెటాట్ లి. వారిపయాణంపారంభించినపుప్డు పెదద్ శబద్ంతోఊదాలి. 7సమాజం సమావేశంగా కూడినపుప్డుబాకాలుఊదాలి
గానీపెదద్ శబద్ం చేయకూడదు. 8యాజకు నఅహరోను కొడుకులు ఆబాకాలుఊదాలి. మీతరతరాలోల్ మీసంతానానికిఅది
నితయ్ న నియమంగా ఉండాలి.

9మిమమ్లిన్ బాధించే శతువుకి వయ్తిరేకంగా మీ దేశంలో యుదాధ్ నికి బయలు దేరే సమయంలో ఆ బాకాలు పదేపదే పెదద్
శబద్ంతోఊదాలి. అపుప్డుమీదేవు నయెహోవాఅనేనేనుమిమమ్లిన్జాఞ్ పకంచేసుకుని శతువులనుండిమిమమ్లిన్ ర సాత్ ను.

10మీ పండగల సమయంలోనూ, నెల పారంభంలోనూ మీరు వేడుకలు చేసుకునేటపుప్డు మీరు అరిప్ంచే దహన బలుల
గౌరవారధ్ం, మీ శాంతి బలుల గౌరవారధ్ం మీరు బాకాలు ఊదాలి. ఇవి మీకు మీ దేవుడి న ననున్ జాఞ్ పకం చేసాత్ యి. నేనే
యెహోవాను. మీదేవుణిణ్ .”

ఇశాయేలు పజలు సీనాయిని వదిలిపెటట్డం
11రెండోసంవతస్రం రెండోనెలఇరవయోయ్రోజునశాసనాలగుడారం నుండిమేఘంవెళిల్ పోయింది. 12కాబటిట్ ఇశాయేలు

పజలు సీనాయిఅరణయ్ంలోతమపయాణంసాగించారు. మేఘంతిరిగిపారానుఅరణయ్ంలోనిలిచింది. 13యెహోవామోషేకి
ఇచిచ్న ఆదేశాలను బటిట్ వారు తమమొదటి పయాణం చేశారు.

14యూదా గోతం వారి ధవ్జం కింద ఉనన్ నయ్ంమొదట శిబిరం బయటికి కదిలింది. అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను
ఆ నాయ్నికి నాయకుడు. 15 ఇశాశ్ఖారు గోతం నాయ్నిన్ సూయారు కొడుకు నెతనేలు నడిపించాడు. 16 జెబూలూను గోతం
నాయ్నికి హేలోను కొడుకు ఏలీయాబు నాయకుడు.
17 గెరోష్ ను, మెరారి తెగలవారు తమ బాధయ్త పకారం మందిరానిన్ విపిప్ దానిన్ మోసూత్ ముందుకు సాగారు. 18తరువాత

రూబేను గోతం ధవ్జం కింద ఉనన్ నయ్ం ముందుకు కదిలింది. ఆ నాయ్నికి నాయకుడు షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు.
19షిమోయ్ను గోతం నాయ్నికి సూరీషదాయికొడుకు షెలుమీయేలునాయకుడు. 20గాదు గోతం నాయ్నికి దెయూవేలు కొడుకు
ఎలీయాసాపునాయకుడు.

21 కహాతు తెగవారు పయాణమయాయ్రు. వారు పరిశుదధ్ సథ్లంలోని పరిశుదధ్ పరికరాలను మోసూత్ వెళాళ్రు. తరువాతి
శిబిరంలో కహాతు తెగవారు వచేచ్లోగాఇతరులుమందిరానిన్ నిలబెడుతూఉనాన్రు. 22ఎఫాయీముగోతంవారి ధవ్జం కింద
వారి సేనలు కదిలాయి. ఈ నాయ్నికి అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామానాయకుడు. 23మనషేశ్ గోతం నాయ్నికి పెదాసూరు
కొడుకు గమలీయేలు నాయకుడు. 24బెనాయ్మీను గోతం నాయ్నికి గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను నాయకుడు.

25 చివరోల్ దాను గోతపు నాయ్లు తమ ధవ్జం కింద కదిలాయి. ఈ నాయ్నికి నాయకుడు అమీషదాయి కొడుకు
అహీయెజెరు. 26ఆషేరు గోతం నాయ్నికి ఒకాను కొడుకు పగీయేలు నాయకుడు. 27 నఫాత్ లి గోతం సేనలకి ఏనాను కొడుకు
అహీరానాయకుడు. 28ఈ విధంగా ఇశాయేలు నాయ్లు ముందుకు పయాణం చేసాయి.

29మోషేహోబాబుతోమాటాల్ డాడు. ఈహోబాబు మోషే భారయ్కు తండి అయిన రెవూయేలు కొడుకు. ఇతడు మిదాయ్ను
పాంతంవాడు. మోషేహోబాబుతో “యెహోవామాకు చూపించిన దేశానికిమేము వెళత్ నాన్ం. దానిన్మీకు ఇసాత్ ననియెహోవా
మాకు చెపాప్డు. నువువ్ మాతో రా. మా వలల్ మీకు మేలు కలుగుతుంది. ఇశాయేలు పజలకి మేలు చేసాత్ నని యెహోవా
పమాణం చేశాడు” అని చెపాప్డు. 30దానికి అతడు “నేను రాను. నేను నా సవ్దేశానికీ, నాసొంత పజల దగగ్రకీ వెళాత్ ను”
అనాన్డు.

31 అపుప్డు మోషే ఇలా జవాబిచాచ్డు. “నువువ్ మమమ్లిన్ దయచేసి విడిచి పెటట్వదుద్ . అరణయ్ంలో ఎలా నివసించాలో
నీకు బాగా తెలుసు. నువువ్మా కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండాలి. 32నువువ్మాతో వసేత్ యెహోవామాకు చేసినమేలుని మేము
నీకు చేసాత్ ం.”

33వారుయెహోవాకొండ దగగ్ర నుండిమూడు రోజులు పయాణంచేశారు. వారివిశాంతి సథ్లం కోసం చేసినమూడు రోజుల
పయాణంలో యెహోవా నిబంధన శాసనాల పెటెట్ వాళల్కి ముందుగా కదిలింది. 34వారు తాము మజిలీ చేసిన సథ్లం నుండి
పయాణం చేసినపుప్డుయెహోవామేఘం పగటివేళ వారిమీద ఉంది.

35నిబంధనపెటెట్ పయాణంకోసం లేచినపుప్డలాల్ మోషే “యెహోవా,లే,నీ శతువులను చెదరగొటుట్ . నినున్ దేవ్షించేవారిని
నీఎదుటనుండితరిమికొటుట్ ”అనేవాడు. 36నిబంధనపెటెట్ ఆగినపుప్డుమోషే “యెహోవాలకష్లాదిమందిఇశాయేలు పజల
దగగ్రికి తిరిగి రా” అనేవాడు.

11
యెహోవాదగగ్ర నుండి అగిన్
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1 పజలు యెహోవా వింటుండగా తమ సమసయ్ల గురించి ఫిరాయ్దు చేయడం మొదలు పెటాట్ రు. వారి మాటలు విని
యెహోవా ఆగహించాడు. దాంతో వారి మధయ్లో మంటలు రేగి శిబిరం ఒక పున అంచులోల్ కాలిపోవడం మొదలయింది.
2అపుప్డు పజలు గటిట్గా కేకలు పెటిట్ మోషేను బతిమాలారు. కాబటిట్ మోషేయెహోవాకు పారిధ్ంచాడు. అపుప్డు ఆ మంటలు
చలాల్ రాయి. 3యెహోవాఅగిన్ వారిమధయ్లో రగిలింది కాబటిట్ ఆ సథ్లానికి “*తబేరా” అనే పేరు వచిచ్ంది.

యెహోవాదగగ్ర నుండిపూరేడు పిటట్లు
4కొంతమంది విదేశీయులు ఇశాయేలు పజలమధయ్ వారితో కలసి నివసిసుత్ నాన్రు. వారు తినడానికి ఇంకామంచి ఆహారం

కోరుకునాన్రు. దాంతో ఇశాయేలు పజలు ఫిరాయ్దు చేసూత్ “తినడానికి మాకు మాంసం ఎవరిసాత్ రు? 5 ఐగుపులో మేము
సేవ్చఛ్గా ఆరగించిన చేపలూ, కీర దోస కాయలూ, కరూబ్జాలూ, ఆకు కూరలూ, ఉలిల్ పాయలూ, వెలుల్ లీల్ మాకు గురుకు
వసుత్ నాన్యి. 6 ఇపుప్డు మేము బలహీనులమయాయ్ం. తినడానికి ఈ మనాన్ తపిప్ంచి మాకేం కనిప్ంచడం లేదు” అని
చెపుప్కునాన్రు.

7ఆమనాన్కొతిత్మీర గింజలాల్ ఉంటుంది. చూడాడ్ నికి గుగిగ్లంలాఉంటుంది. 8పజలు శిబిరం దానంలోనడుసూత్ మనాన్ని
సేకరించేవారు. తిరగలిలోవిసిరిగానీ రోటోల్ దంచి గానీదానిన్ పిండి చేసి పెనం న కాలిచ్ రొటెట్లు చేసేవారు. దాని రుచితాజా
ఒలీవ నూనె రుచిలా ఉండేది.

9 రాతి వేళలోల్ శిబిరం న మంచు కురిసినపుప్డు దాంతో పాటే మనాన్ కూడా ఆ మంచు న పడేది. 10 పజలు వారి
కుటుంబాలతో కలసి ఎవరి గుమమ్ం ఎదుట వారు కూరుచ్ని ఏడుసుత్ ండగా మోషే వినాన్డు. యెహోవా భీకర కోపం రగిలి
పోయింది. వారు ఏడవడం, ఫిరాయ్దు చేయడంమోషే దృషిట్లో తపుప్గా ఉంది.

11అపుప్డు మోషేయెహోవాతో ఇలా అనాన్డు. “నేను నీ సేవకుణిణ్ . నా ఇంత నిరద్యగా వయ్వహరించావెందుకు? నా
ఇంత కోపంగా ఉనాన్వెందుకు? ఈ పజల భారానిన్ నా మోపావు. 12ఈ జనానన్ంతా నేను కనాన్నా? ‘తండి తన బిడడ్ని
గుండెకి హతుత్ కునన్టుట్ గా వీరిని హతుత్ కో’ అని నువువ్ నాతో చెపప్డానికి నేనేమనాన్ వారిని నా గరభ్ంలో మోసానా? వారి
పూరీవ్కులకి నువువ్ ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన దేశానికి నేను వారినిమోసుకు వెళాళ్లా?

13 ఇంతమంది పజలకి మాంసం నేను ఎకక్డ నుండి తేవాలి? వారు ననున్ చూసి ఏడుసుత్ నాన్రు. ‘మేము తినడానికి
మాంసం ఇవువ్’ అంటునాన్రు. 14ఈ పజలందరి భారం మోయడం నా ఒకక్డి వలల్ కాదు. వీళళ్ భారం నా శకికి మించింది.
15 నువువ్ నాతో ఇలా వయ్వహరించదలిసేత్ ననున్ ఇపుప్డే చంపెయియ్. నా మీద నీకు దయ కలిగితే ననున్ చంపి నా బాధ
తీసెయియ్.”

16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు పజలోల్ పెదద్లు 70 మందిని నాదగగ్రికి తీసుకురా. వారు
పజలోల్ పెదద్లనీ అధిపతులనీ సప్షట్ంగా గురించి తీసుకురా. వారిని సనిన్ధి గుడారం దగగ్రికి తీసుకుని రా. వారిని నీతో కూడా
నిలబెటుట్ . 17అకక్డ నేను దిగి నీతోమాటాల్ డతాను. తరువాత నీ మీద ఉనన్ ఆతమ్లో కొంత వారి న ఉంచుతాను. వారు
నీతో కలసి పజలభారానిన్మోసాత్ రు. నువువ్ ఒంటరిగాఈభారంమోయాలిస్న అవసరం లేదు.

18 నువువ్ పజలకుఇలా చెపుప్. రేపటికి మిమమ్లిన్ మీరు పవితం చేసుకోండి. యెహోవా రాక సిదధ్పడండి. యెహోవా
వింటుండగా మీరు ఏడాచ్రు కాబటిట్ మీరు కచిచ్తంగా మాంసం తింటారు. ‘మాకు మాంసం ఎవరు పెడతారు? మాకు
ఐగుపులోనే బాగుంది’ అనాన్రు గదా. అందుకని యెహోవామీకు మాంసం ఇసాత్ డు. మీరు దానిన్ తింటారు. 19 ఒకక్ రోజు
కాదు, రెండు రోజులు కాదు, ఐదు రోజులు కాదు, పది రోజులు కాదు, ఇర రోజులు కాదు. 20ఒక నెల రోజులుమీరుమాంసం
తింటారు. అది మీ ముకుక్ పుటాలోల్ ంచి బయటకు వచిచ్ మీకు అసహయ్ం పుటేట్ వరకూ తింటారు. మీరు మీ మధయ్ ఉనన్
యెహోవానుతిరసక్రించారుకాబటిట్ అదిమీకు వెగటుపుటిట్సుత్ ంది. ఆయనముందుమీరు ఏడాచ్రు. ‘ఐగుపునుండిఎందుకు
వచాచ్ం?’ అనాన్రు.”

21 దానికి మోషే “నేను ఆరు లకష్లమంది జనంతో ఉనాన్ను. నువేవ్మో ‘ఒక నెల అంతా వాళల్కి మాంసం ఇసాత్ ను’
అంటునాన్వు. 22 ఇపుప్డు వారిని తృపిత్ పరచడానికి గొరెలను, పశువులను చంపాలా? సముదంలో ఉనన్ చేపలనిన్టినీ వారి
కోసం పటాట్ లా?” అనాన్డు. 23అపుప్డుయెహోవామోషేతో “నాబాహ బలానికి శకి తగిగ్ందా? నామాటనిజమోకాదోనువువ్
ఇపుప్డే చూసాత్ వు” అనాన్డు.

24మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలు పజలకు చెపాప్డు. పజలోల్ నుండి 70 మంది పెదద్లను గుడారం చుటూట్
నిలబెటాట్ డు. 25అపుప్డుయెహోవామేఘంలోదిగాడు. అతనితోమాటాల్ డాడు. అతని నఉనన్ ఆతమ్లో ఒకభాగానిన్ పెదద్ల
న ఉంచాడు. ఆతమ్ వారి ఉనన్పుప్డు వారు పవచనం చెపాప్రు. వారంతా ఆ సందరభ్ంలోనే పవచించారు, ఆ తరువాత
ఎపుప్డూ పవచనం చెపప్లేదు.

26ఆ మనుషులోల్ ఇదద్రు శిబిరంలో ఉండిపోయారు. వారి పేరుల్ ఎలాద్ దు, మేదాదు. ఆతమ్ వారి కూడా నిలిచాడు. వారి
పేరుల్ పెదద్ల జాబితాలో ఉనాన్యి కానీ వారు గుడారం దగగ్రకి వెళళ్లేదు. అయినా వారి శిబిరంలోనే వారు పవచించారు.
27అపుప్డు శిబిరంలోఒకయువకుడుమోషేదగగ్రికిపరుగెతుత్ కుంటూవచిచ్ “ఎలాద్ దు,మేదాదులు శిబిరంలోపవచిసుత్ నాన్రు”
అని చెపాప్డు.

28మోషేసహాయకుడూ,తాను ఎనున్కునన్ వారిలో ఒకడూ, నూను కొడుకూ అయినయెహోషువ “మోషే,నాయజమానీ,
వారిని ఆపు” అనాన్డు. 29దానికిమోషే “నాకోసం నీకు రోషం వచిచ్ందా? అసలుయెహోవాపజలందరూ పవకలు కావాలని
కోరుకుంటునాన్ను. దాని కోసంయెహోవాతన ఆతమ్ని అందరి నా ఉంచుతాడు గాక” అని అతనితో చెపాప్డు. 30అపుప్డు
మోషే, ఇశాయేలు పెదద్లంతా శిబిరంలోకి వెళాళ్రు.

* 11:3 11:3 తగలబడిపోవడం.
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31 అపుప్డు యెహోవా దగగ్రనుండి వాయువు బయలేద్రింది. అది సముదం నుండి పూరేడు పిటట్లను తీసుకు వచిచ్
శిబిరంలో అంతటా పడవేసింది. ఈ పునుండి ఆ పుకీ, ఆ పునుండి ఈ పుకీ ఒక రోజు పయాణమంత దూరం వరకూ
అవి వచిచ్ పడాడ్ యి. అవి భూమికి రెండు మూరల ఎతుత్ న పడాడ్ యి. 32కాబటిట్ పజలు ఉదయానేన్ లేచి ఆ రోజంతా వాటిని
సేకరించారు. ఆ రాతీ మరుసటి రోజు అంతా వాటిని సేకరించారు. నూరు తూముల పిటట్ల కంటే తకుక్వ సేకరించినవాడు
లేడు. తరువాతవారు వాటిని శిబిరం చుటూట్ తమ కోసం పరచి ఉంచారు.

33ఆమాంసం వారి పళళ్ మధయ్ ఉండగానే, వారు దానిన్ నములుతూ ఉనన్పుప్డే యెహోవా వారి ఆగహించాడు. పెదద్
రోగంతో ఆయనవారినిబాధించాడు. 34మాంసం కోసం అతిగాఆశ పడినవారిని పజలు ఒక సథ్లంలోపాతిపెటాట్ రు. అందుకే
ఆ సథ్లానికి “†కిబోతు హతాత్ వా” అనే పేరు కలిగింది. 35 పజలు కిబోతు హతాత్ వా నుండి హజేరోతుకి పయాణ వెళాళ్రు.
అకక్డ నివసించారు.

12
మోషేకి వయ్తిరేకంగామిరాయ్ము, అహరోను

1మోషే కూషు దేశానికి చెందిన ఒక సీని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. అందుకని మిరాయ్ము, అహరోనులు మోషేకి వయ్తిరేకంగా
మాటాల్ డారు. 2 “యెహోవా కేవలం మోషేతోనే మాటాల్ డాడా? మాతో ఆయన మాటాల్ డలేదా?” అని చెపుప్కునాన్రు. వాళల్
మాటలుయెహోవావినాన్డు. 3మోషేఎంతోసాధుగుణం గలవాడు. భూమి న ఉనన్వారందరిలో ఎంతోసాతివ్కుడు.

4 వెంటనే యెహోవామోషే, అహరోను, మిరాయ్ములతో మాటాల్ డాడు. “మీరు ముగుగ్ రూ ఉనన్ పళంగా సనిన్ధి గుడారం
దగగ్రకి రండి” అనాన్డు. ఆ ముగుగ్ రూ అకక్డికి వెళాళ్రు. 5 అపుప్డు యెహోవా మేఘసత్ంభంలో దిగి వచాచ్డు. గుడారం
దావ్రం దగగ్ర నుండి అహరోను,మిరాయ్ములను పిలిచాడు. వారిదద్రూ అకక్డికి వెళాళ్రు.

6యెహోవాఇలాఅనాన్డు.
“మీరు ఇపుప్డు నామాటలు వినండి.
మీమధయ్ నా పవక ఎవరనాన్ ఉంటే, నేను అతనికి సవ్పాన్ల దావ్రా దరశ్నం ఇసాత్ ను.
కలల దావ్రా అతనితోమాటాల్ డతాను.
7నా సేవకుడుమోషే అలాంటివాడు కాదు.
అతడు నా ఇలల్ంతటిలో నమమ్క నవాడు.
8నేను అతనితో సవ్పాన్లోల్ నో, నిగూఢ న రీతిలోనోమాటాల్ డను.
ముఖాముఖీగామాటాల్ డతాను.
అతడు నా సవ్రూపానిన్ చూసాత్ డు.
అలాంటపుప్డు నా సేవకు నమోషేకి వయ్తిరేకంగామాటాల్ డడానికిమీరెందుకు భయపడలేదు?”
9యెహోవావారి తీవంగా ఆగహించి అకక్డనుండి వెళిళ్పోయాడు. 10 గుడారం నుండి మేఘం కి వెళిళ్పోయింది.

అపుప్డు అకసామ్తుత్ గామిరాయ్ముకు కుషుట్ వాయ్ధిసోకింది. ఆమెమంచులా తెలల్గా కనిప్ంచింది. అహరోను ఆమెని చూశాడు.
ఆమెకి కుషుట్ వాయ్ధి ఉండడం చూశాడు.

11అపుప్డు అహరోనుమోషేతోఇలాఅనాన్డు. “అయోయ్నాపభూ,మేము చేసినపాపానికి శికష్మాకు వేయవదుద్ . మేము
తెలివి తకుక్వగా మాటాల్ డి పాపం చేశాం. 12 తన తలిల్ గరభ్ంలోంచి బయటకి వచేచ్టపప్టికే సగం మాంసం పోగొటుట్ కునన్
మృతశిశువులా ఆమెని ఉండనీయకు.”

13కాబటిట్ మోషే యెహోవాకు మొర పెటాట్ డు. “దేవా, దయచేసి ఈమెను బాగు చెయియ్” అని పారిధ్ంచాడు. 14అపుప్డు
యెహోవామోషేతో “ఆమె తండి ఆమె ముఖం ఉమిమ్ వేసేత్ ఆ అవమానం ఆమె ఏడు రోజులు భరిసుత్ ంది కదా. ఆ ఏడు
రోజులూ ఆమెని శిబిరం బయట పతేయ్కంగా ఉంచు. ఆ తరువాత ఆమెని తిరిగి శిబిరంలోకి తీసుకు రా”అనాన్డు. 15కాబటిట్
మిరాయ్ము ఏడు రోజులు శిబిరం బయటే గడిపింది. మిరాయ్ము తిరిగి శిబిరంలోకి వచేచ్ వరకూ పయాణం చేయకుండా పజలు
నిలిచిపోయారు.

16ఆ తరువాత పజలు హజేరోతు నుండి పయాణం చేసిపారాను అరణయ్ంలో ఆగారు.

13
కనాను దేశానిన్ పరీ ంచడానికి

1ఆతరువాతయెహోవామోషేతోమాటాల్ డాడు. ఆయనఇలాచెపాప్డు. 2నేను ఇశాయేలు పజలకి ఇసుత్ నన్ కనాను దేశానిన్
పరీ ంచడానికి కొంతమందిని పంపించు. తమపూరీవ్కుల గోతాలపకారం ఒకోక్ గోతం నుండి ఒకోక్ వయ్కినిమీరు పంపించాలి.
వారిలోల్ పతి వాడూ తమ పజలోల్ నాయకు ఉండాలి.

3మోషేయెహోవా ఆజఞ్కు విధేయులయేయ్లా వారిని పారాను అరణయ్ం నుండి పంపించాడు. వెళిళ్న వారంతా ఇశాయేలు
పజలోల్ నాయకులు. 4వారి పేరుల్ ఇవి. రూబేను గోతం నుండి జకూక్రు కొడుకు షమూమ్య, 5 షిమోయ్ను గోతం నుండి హోరీ
కొడుకు షాపాతు, 6యూదా గోతం నుండి యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు, 7 ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి యోసేపు కొడుకు ఇగాలు.
8ఎఫాయిము గోతం నుండి నూను కుమారుడుహోషేయ.

† 11:34 11:34 అతాయ్శ సమ్శానం.
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9 బెనాయ్మీను గోతం నుండి రాఫు కొడుకు పలీత్, 10 జెబూలూను గోతం నుండి సోరీ కొడుకు గదీయేలు, 11యోసేపు గోతం
నుండి అంటే మనషేష్ గోతం నుండి సూసీ కొడుకు గదీ, 12దాను గోతం నుండి గెమలి కొడుకు అమీమ్యేలు, 13ఆషేరు గోతం
నుండి మిఖాయేలు కొడుకు సెతూరు, 14 నఫాత్ లి గోతం నుండి వాపెసీ కొడుకు నహబీ, 15గాదు గోతం నుండి మాకీ కొడుకు
గెయువేలు. 16ఆదేశానిన్ పరీ ంచడానికిమోషేపంపిన వయ్కుల పేరుల్ ఇవి. నూను కొడుకుహోషేయకిమోషేయెహోషువఅనే
పేరు పెటాట్ డు.

17వారిని కనాను దేశానిన్ చూసి పరీ ంచడానికి మోషే పంపించాడు. అపుప్డు వాళల్తో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ద ణం
పు నుండి పవేశించి పరవ్త పాంతంలోకి ఎకిక్ వెళళ్ండి. 18ఆ దేశం ఎలాంటిదో పరీ ంచండి. అకక్డ నివసించే పజలను
పరిశీలించండి. ఆ పజలు బలవంతులా లేక బలహీనులా అనన్ది చూడండి. అకక్డి పజల జనాభా కొదిద్మందే ఉనాన్రా
లేక అధికంగా ఉనాన్రా అనేది చూడండి. 19వారు నివసించే నేల ఎలాంటిదో చూడండి. అది మంచిదా, చెడడ్దా? ఎలాంటి
పటట్ణాలు అకక్డ ఉనాన్యి? వారి నివాసాలు శిబిరాలాల్ ఉనాన్యా లేక పాకారాలునన్ కోటలోల్ నివసిసుత్ నాన్రా? 20 అకక్డి
భూమి లకష్ణం ఎలాంటిదో చూడండి. అది సారవంత నదా లేక నిసాస్ర నదా? అకక్డ చెటుల్ ఉనాన్యో లేవో చూడండి.
రయ్ంగా ఉండండి. అకక్డి భూమి మీద పండే ఉతప్తుత్ లోల్ ఏ నా రకాలు తీసుకు రండి.” అది దాకష్ పళ ళ్ పకావ్నికి వచేచ్
కాలం.

21కాబటిట్ ఆ వయ్కులు బయలేద్రి వెళాళ్రు. వారు లెబో హమాతు అనే పాంతానికి దగగ్రగా సీను అరణయ్ం నుండి రెహోబు
వరకూ వెళిల్ సంచారం చేశారు. 22వారు ద ణం పు నుండి పయాణం చేసిహెబోనుకి వచాచ్రు. అకక్డ అనాకు వంశంవారు
అయినఅహీమాను,షేషయి,తలమ్యిఅనేతెగలపజలు ఉనాన్రు. ఆహెబోను పటట్ణానిన్ ఐగుపులోఉనన్సోయను పటట్ణం
కంటే ఏడేళ ళ్ ముందుగా కటాట్ రు.

23వారు ఎషోక్లు లోయ చేరుకునాన్రు. అకక్డ దాకష్ గుతుత్ లు ఉనన్ ఒక కొమమ్ను కోశారు. దానిన్ ఒక కరకి కటిట్ ఇదద్రు
వయ్కులు మోశారు. అకక్డనుంచే కొనిన్ దానిమమ్ పళళ్నూ కొనిన్ అంజూరు పళళ్నూ తీసుకు వచాచ్రు. 24 ఇశాయేలు పజలు
ఆ పాంతంలో కోసిన దాకష్ గెలను బటిట్ ఆ పాంతానికి “*ఎషోక్లు లోయ” అనే పేరు పెటాట్ రు.

పరీ ంచిన కనాను దేశం నుంచి సమాచారం
25వారు ఆ దేశంలో నల రోజుల పాటు సంచరించి, పరీ ంచి తిరిగి వచాచ్రు. 26పారాను అరణయ్ంలో కాదేషులో ఉనన్

మోషే అహరోనుల దగగ్రికీ, ఇశాయేలు పజలందరి దగగ్రికీ వచాచ్రు. ఆ దేశం గురించిన సమాచారం తెలియజేశారు. అలాగే
తాము తెచిచ్న ఆపాంతం పళ ళ్ చూపించారు.

27 వారు మోషేకి ఇలా చెపాప్రు. “నువువ్ మమమ్లిన్ పంపించిన దేశానికి మేము వెళాల్ ం. అకక్డ పాలు తేనెలు
పవహిసుత్ నాన్యి అనన్ది నిజమే. ఆ దేశం పళ ళ్ ఇవి. 28 కానీ అకక్డ నివసిసుత్ నన్ పజలు చాలా బలవంతులు. అకక్డి
పటట్ణాలు పెదద్వి. అవనీన్ బమాహ్ ండ నపాకారాలుఉనన్ పటట్ణాలు. అకక్డమేముఅనాకు వంశంవారినిచూశాం. 29ద ణ
పాంతంలో అమాలేకు పజలు నివసిసుత్ నాన్రు. కొండ పాంతంలో హితీత్, యెబూసీ, అమోరీ తెగల వారు నివసిసుత్ నాన్రు. ఇక
సముదం సమీపంలోనూ,యొరాద్ ను నదీ పాంతంలోనూ కనాను పజలు నివసిసుత్ నాన్రు.”

30 అపుప్డు కాలేబు మోషే చుటూట్ చేరిన జనానిన్ ఉతాస్హపరచడానికి పయతన్ం చేశాడు. “మనం దాని దాడి చేసి
సావ్ధీనం చేసుకుందాం. దానిన్ జయించడానికి మనకునన్ బలం సరిపోతుంది” అనాన్డు. 31కాని అతనితో వెళిళ్న మిగతా
వారు “అకక్డి పజల మనం దాడి చేయలేం. ఎందుకంటే వారు మనకనాన్ బలవంతులు.” అనాన్రు.

32ఈ విధంగా వారు తాము వెళిల్ చూసి వచిచ్న పాంతం గురించి ఇశాయేలు పజలకు నిరుతాస్హ పరిచే నివేదిక ఇచాచ్రు.
“మేము చూసి వచిచ్న ఆ దేశం తన నివాసులేన్ మింగివేసే దేశం. మేము చూసిన పజలంతా ఆజానుబాహ లు. 33అకక్డ
మేము నెఫీలీ పజలను చూశాం. వారు అనాకు వంశం వా న నెఫీలీ తెగవారు. వారి ఎదుటమాదృషిట్కి మేముమిడతలాల్ గా
ఉనాన్ం. వారి దృషిట్కీ అలాగే ఉనాన్ం” అనాన్రు.

14
ఇశాయేలు పజల తిరుగుబాటు

1 ఆ రాతి పజలందరూ పెదద్గా కేకలు పెటిట్ ఏడాచ్రు. 2 ఇశాయేలీయులందరూ మోషే అహరోనులకు వయ్తిరేకంగా గొడవ
చేశారు. 3 ఆ సమాజమంతా వారితో “ఈ అరణయ్ంలో చనిపోవడం కనాన్ మేము ఐగుపులో చనిపోతే బాగుండేది! మేము
కతిత్వాత చావాలని యెహోవా మమమ్లిన్ ఈ పదేశానికి తీసుకొచాచ్డా? మాభారయ్లు, మా చినన్ పిలల్లు బాధల పాలౌతారు.
మళీళ్ ఐగుపు తిరిగి వెళళ్డంమాకు మేలు కాదా?” అనాన్రు.

4వారు “మనం ఇంకొక నాయకుణిణ్ ఎంపిక చేసుకుని ఐగుపుకు తిరిగి వెళాద్ ం పదండి” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.
5అపుప్డుమోషే, అహరోను ఇశాయేలు పజల సమావేశం ఎదుట సాగిలపడాడ్ రు.

6 అపుప్డు, ఆ పదేశానిన్ పరిశీలించి చూసిన వారిలో నూను కొడుకు యెహోషువ, యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు బటట్లు
చింపుకుని, 7ఇశాయేలీయులసరవ్జనసమూహంతోమాటాల్ డుతూ “మేముసంచారంచేసిపరిశీలించిచూసినపదేశం ఎంతో
మంచిపదేశం. 8యెహోవామనలను బటిట్ ఆనందిసేత్,ఆపదేశంలోమనలను చేరిచ్,దానిన్మనకు ఇసాత్ డు. అదిపాలుతేనెలు
పవహించే పదేశం.

9 కాబటిట్ , మీరు యెహోవా మీద తిరగబడవదుద్ . ఆ దేశ పజలకు భయపడవదుద్ . వారు మనకు అనన్ం తినన్ంత తేలిక.
యెహోవామనతోఉనాన్డు గనక వారి భదత ఇక వారి నుండి తొలిగిపోతుంది. వాళల్కు భయపడవదుద్ ”అనాన్రు. కాని, ఆ
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సమూహం, వారిని రాళల్తో కొటిట్ చంపాలనాన్రు. 10అపుప్డు సనిన్ధి గుడారంలోయెహోవామహిమ ఇశాయేలీయులందరికీ
కనబడింది.

11యెహోవామోషేతో “ఎంతకాలం ఈ పజలు ననున్ కించపరుసాత్ రు? నా శకిని చూపించే సూచనలనీన్ నేను వారి మధయ్
జరిగించినా, ననున్ ఇంకెంతకాలం నమమ్కుండా ఉంటారు? 12 నేను వారి మీద తెగులుపంపిసాత్ ను. వారికి వారసతవ్ హకుక్
లేకుండా చేసాత్ ను. ఈ జనం కంటే మరింత గొపప్ బల న జనాంగానిన్ నీ వంశం దావ్రాపుటిట్సాత్ ను” అనాన్డు.

13మోషే యెహోవాతో “అలా చేసేత్ ఐగుపీత్యులు దాని గురించి వింటారు. ఎందుకంటే నీ బలంతో నువువ్ ఈ జనానిన్
ఐగుపీత్యులోల్ నుంచి రపిప్ంచావు. వారు ఈ దేశ వాసులతో ఈ విషయం చెపాత్ రు. 14యెహోవాఅనే నువువ్ ఈ పజల మధయ్
ఉనాన్వనీ,యెహోవాఅనే నువువ్ ముఖాముఖిగా కనిపించినవాడివనీ, నీమేఘంవారిమీద నిలిచి ఉనన్దనీ, నువువ్ పగలు
మేఘసత్ంభంలోనూ,రాతి అగిన్సత్ంభంలోనూ వారిముందు నడుసుత్ నాన్వనీ,వారు విని ఉనాన్రు గదా.

15 కాబటిట్ నువువ్ ఒకక్ దెబబ్తో ఈ పజలను చంపితే నీ కీరిని గురించి వినన్ పజలు 16 ‘పమాణ పూరవ్కంగా తాను ఈ
పజలకిచిచ్న దేశంలోవారినిచేరచ్డానికి శకిలేక,యెహోవావారినిఅరణయ్ంలోచంపేశాడు’అనిచెపుప్కుంటారు. 17 ‘యెహోవా
దీరఘ్శాంతుడు, నిబంధన నమమ్కతవ్ం సమృదిధ్గా కలిగినవాడు. 18 దోషం, అతికమం పరిహరించేవాడు. అపరాధిని
నిరపరాధిగా ఎంచకుండా, మూడు నాలుగు తరాల వరకూ తండుల దోషానిన్ కొడుకుల మీదికి తెచేచ్ వాడిగా ఉనాన్డు’ అని
నువువ్ చెపిప్నమాట పకారం నా పభువు బలానికి ఘనత కలుగు గాక. 19ఐగుపులోనుంచి వచిచ్ందిమొదలు ఇంతవరకూ
నువువ్ ఈ పజల పాపం పరిహరించినటుట్ నీ గొపప్ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్బటిట్ ఈ పజల పాపానిన్ దయచేసి కష్మించు”
అనాన్డు. 20 యెహోవా “నీ కోరిక పకారం నేను కష్మించాను. 21 కాని, నా జీవంతో తోడు, భూమి అంతా నిండి ఉనన్
యెహోవామహిమతోడు, 22ఐగుపులో,అరణయ్ంలోనేనుచేసినసూచనలనూ,నామహిమనుచూసినఈమనుషులందరూ,
ఈ పదిసారుల్ నా మాట వినకుండా ననున్ పరీకష్కు గురి చేశారు. 23 కాబటిట్ వారి పితరులకు పమాణ పూరవ్కంగా నేనిచిచ్న
దేశానిన్ వారు చూడనే చూడరు. ననున్ పటిట్ంచుకోని వారిలో ఎవరూ దానిన్ చూడరు. 24నా సేవకు న కాలేబు వీళళ్ లాంటి
వాడు కాదు. అతడు పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరించిన కారణంగా అతడు పరిశీలించడానికి వెళిళ్న దేశంలో అతనిన్
పవేశపెడతాను. 25అతని సంతానం దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటుంది. అమాలేకీయులు, కనానీయులు ఆ లోయలో నివాసం
ఉంటునాన్రు. రేపుమీరు తిరిగి ఎరసముదంమారగ్ంలో అరణయ్ంలోకి పయాణ వెళళ్ండి” అనాన్డు.

26ఇంకాయెహోవామోషేఅహరోనులతోమాటాల్ డుతూ, 27“నాకు విరోధంగాననున్ విమరిశ్ంచేఈచెడడ్ సమాజానిన్ నేనెంత
వరకూ సహించాలి? ఇశాయేలీయులు నాకు విరోధంగా చేసుత్ నన్ విమరశ్లు నేను వినాన్ను.

28నువువ్వారితో,యెహోవాచెపేప్దేమంటే,నేనుజీవంతోఉనన్టుట్ ,మీరునాతోచెపిప్నటుట్ నేను కచిచ్తంగామీపటల్ చేసాత్ ను.
29మీ శవాలు ఈ అరణయ్ంలోనే రాలిపోతాయి. మీ పూరి లెకక్ పకారం మీలో లెకక్కు వచిచ్న వారందరూ, అంటే, ఇర
సంవతస్రాలు మొదలు ఆ వయసుస్ కలిగి, నాకు విరోధంగా విమరిశ్ంచిన వారిందరూ రాలిపోతారు. 30యెఫునెన్ కొడుకు
కాలేబు, నూను కొడుకుయెహోషువ తపప్మీకు నివాసంగా ఇసాత్ నని నేను పమాణం చేసిన దేశంలో కచిచ్తంగామీలోఎవరూ
పవేశించరు.

31కాని, బందీలౌతారని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ దేశం లోపలికి రపిప్సాత్ ను. మీరు తృణీకరించిన దేశానిన్ వారు
అనుభవిసాత్ రు. 32మీవిషయంలోమాతం, మీ శవాలు ఈ అరణయ్ంలో రాలిపోతాయి. 33మీపిలల్లు ఈ అరణయ్ంలో నల
సంవతస్రాలు తిరుగులాడతారు. ఈ అరణయ్ం మీ శరీరాలను చంపే వరకూ మీ తిరుగుబాటు వలల్ వచిచ్న పరయ్వసానాలను
వారు భరించాలి.

34 మీరు ఆ పదేశానిన్ సంచారం చేసి చూసిన నల రోజుల లెకక్ పకారం రోజుకు ఒక సంవతస్రం పకారం నల
సంవతస్రాలు మీ పాపశికష్ను భరించి, నేను మీకు శతు తే ఎలా ఉంటుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. 35 నేను, యెహోవాను
మాటాల్ డాను. నాకు విరోధంగా సమకూడిన ఈ దురామ్రగ్పు సమాజం పటల్ నేను దీనిన్ కచిచ్తంగా జరిగిసాత్ ను. ఈ అరణయ్ంలో
వారు నాశనం అయిపోతారు. ఇకక్డే చనిపోతారు” అనాన్డు.

36మోషేపంపినపుప్డు ఆ దేశంలో సంచారం చేసి చూడడానికి వెళిల్ తిరిగి వచిచ్ ఆ దేశం గురించి చెడడ్ సమాచారం చెపప్డం
వలల్ సమాజం అంతా అతని మీద తిరుగుబాటు చేసిన మనుషులు, 37 అంటే ఆ దేశం గురించి చెడడ్ సమాచారం చెపిప్న
మనుషులు యెహోవా సనిన్ధిలో తెగులు వలల్ చనిపోయారు. 38అయితే ఆ దేశం సంచారం చేసి చూసిన మనుషులోల్ నూను
కొడుకు యెహోషువ,యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు బతికారు.

39మోషే ఇశాయేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆ పజలు చాలా దుఃఖపడాడ్ రు. 40వారు ఉదయాన లేచి
ఆ కొండ శిఖరం ఎకిక్ “మనం నిజంగా పాపం చేశాం. చూడండి, మనం ఇకక్డ ఉనాన్ం. యెహోవామనకు వాగాద్ నం చేసిన
సథ్లానికి వెళాద్ ం” అనాన్రు. 41కానిమోషే “మీరు యెహోవా ఆజఞ్ను ఎందుకు అతికమిసుత్ నాన్రు? 42దానిన్ మీరు సాధించ
లేరు. యెహోవామీ మధయ్ లేడు కాబటిట్ మీ శతువుల ఎదుట మీరు హతం అవుతారు. మీరు వెళళ్వదుద్ . 43 ఎందుకంటే,
అమాలేకీయులు, కనానీయులు మీకంటే ముందుగా అకక్డికి చేరారు. మీరు ఖడగ్ ం చేత చనిపోతారు. మీరు యెహోవాను
అనుసరించ లేదు గనక ఇంకయెహోవామీకు తోడుగా ఉండడు” అని చెపాప్డు.

44కానివారుమూరఖ్ంగా ఆకొండ కొనమీదకు ఎకిక్ వెళాళ్రు. కాని,యెహోవానిబంధనమందసంగానీ,మోషేగానీ శిబిరం
నుంచి బయటకు వెళళ్లేదు. 45అపుప్డు ఆ కొండమీదనివాసంఉనన్ అమాలేకీయులు, కనానీయులు దిగి వచిచ్వారి దాడి
చేసి,హోరామ్ వరకూ వారిని తరిమిహతం చేశారు.
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15
వివిధ అరప్ణలకు నియామాలు

1తరువాతయెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో చెపుప్, ‘యెహోవామీకిసుత్ నన్ ఆ పదేశంలోకి
మీరు వెళిళ్నపుప్డు, 3 యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగేలా మందలోని పశువులోల్ , దహనబలిగా నా, బలిగా నా
తెచిచ్, మొకుక్బడి చెలిల్ంచడానికి గాని, సేవ్చాఛ్రప్ణగా గాని, నియామక కాలంలో అరిప్ంచేదిగా గాని, దేని నా మీరు
అరిప్ంచాలనుకునాన్రనుకోండి.

4 యెహోవాకు ఆ అరప్ణ అరిప్ంచే వాడు ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన రెండునన్ర కిలోల పిండిని వేదయ్ంగా తేవాలి.
5 ఒకొక్కక్ గొరెపిలల్తో పాటు దహనబలి మీద గాని, బలి మీద గాని పొయయ్డానికి ముపాప్వు లీటరల్ దా రసం పానారప్ణగా
సిదధ్ం చెయాయ్లి. 6పొటేట్లుతో పాటు ఒక పడి నూనెతో కలిపిన నాలుగు లీటరల్ పిండిని వేదయ్ంగా సిదధ్ం చెయాయ్లి 7 ఒక
లీటరు దా రసం పానారప్ణగా తేవాలి. అదియెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన.

8మొకుక్బడి చెలిల్ంచడాని నా,యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచడాని నా, నువువ్ దహనబలిగా నా, బలిగా నాలేత
దునన్పోతును సిదధ్ం చేసేత్, 9దానితోపాటు,లీటరునన్ర నూనె కలిపినఏడునన్ర కిలోలగోదుమపిండిని వేదయ్ంగాఅరిప్ంచాలి.
10ఇంకా,యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగిన దహన బలిగామీరు తేవలసినవి.

11 లీటరునన్ర దా రసం పానీయారప్ణగా తేవాలి. ఒకొక్కక్ కోడెతోపాటు, ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతోపాటు, గొరెలోల్ నా,
మేకలోల్ నా ఒకొక్కక్ పిలల్తో పాటు ఆ విధంగా చెయాయ్లి. 12మీరు సిదధ్పరిచే వాటి లెకక్ను బటిట్ వాటి లెకక్లో పతి దానికీ ఆ
విధంగా చెయాయ్లి. 13దేశంలోపుటిట్న వారందరూయెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగిన దహనబలి అరప్ణ తెచేచ్టపుప్డు
ఆ విధంగానే చెయాయ్లి.

14మీదగగ్ర నివాసంఉనన్పరదేశిగాని,మీతరతరాలోల్ మీమధయ్ఉనన్వాడుఎవ నాగానియెహోవాకుఇషట్ న సువాసన
కలిగిన దహనబలి అరిప్ంచాలని అనుకునన్పుప్డు, మీరు చేసినటేట్ అతడు కూడా చెయాయ్లి. 15 సమాజానికి, అంటే మీకూ,
మీలోనివాసంఉనన్ పరదేశికీఒకే కటట్డ. అదిమీతరతరాలకుఉండేశాశవ్త న కటుట్ బాటు. యెహోవాసనిన్ధిలోమీరునన్టేట్
పరదేశి కూడా ఉండాలి. 16మీకూ,మీదగగ్ర నివాసం ఉండే పరదేశికీ ఒకే ఏరాప్టు, ఒకే నాయ్యవిధి ఉండాలి’ ” అనాన్డు.

17యెహోవామోషేతోమళీళ్మాటాల్ డుతూ “ఇశాయేలీయులతో ఇలాచెపుప్, 18నేనుమిమమ్లిన్ తీసుకెళత్ నన్ దేశంలోమీరు
పవేశించిన తరువాత 19మీరు ఆ దేశపు ఆహారం తినన్పుప్డుయెహోవాకు పతిషట్ అరప్ణ అరిప్ంచాలి.

20 మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పతిషాట్ రప్ణగా అరిప్ంచాలి. కళల్పు అరప్ణలా దానిన్ అరిప్ంచాలి. 21 మీ
తరతరాలకు మీమొదటి పిండిముదద్లోనుంచి పతిషాఠ్ రప్ణనుయెహోవాకు అరిప్ంచాలి” అనాన్డు.

పొరపాటున చేసినపాపాలకు అరప్ణలు
22 “యెహోవా మోషేతో చెపిప్న ఈ ఆజఞ్లనిన్టోల్ , అంటే 23 యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన రోజు మొదలుకుని ఆ తరువాత

మీ తరతరాలకు యెహోవా మోషే దావ్రా మీకు ఆజాఞ్ పించిన వాటిలో పొరపాటున దేని నా మీరు చెయయ్నపుప్డు,
అది సమాజానికి తెలియజేసేత్, 24 సమాజమంతా యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగా ఉండడానికి దహనబలిగా ఒక లేత
దునన్పోతును ఆజఞ్పకారం దాని వేదాయ్నిన్,దానిపానీయారప్ణను,పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్ం చెయాయ్లి.

25యాజకుడు ఇశాయేలీయుల సరవ్సమాజం కోసం పాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. తెలియక దానిన్ చేశారు గనక కష్మాపణ
దొరుకుతుంది. వారు పొరపాటున చేసిన పాపాలను బటిట్ తమ అరప్ణ, అంటే యెహోవాకు చెందవలసిన దహనబలి,
పాపపరిహారారథ్బలి యెహోవా సనిన్ధికి తీసుకు రావాలి. 26 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల సరవ్సమాజానికి గాని, వారి మధయ్
నివాసం ఉంటునన్ పరదేశికి గాని, కష్మాపణ దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే, పజలందరూ తెలియకదానిన్ చెయయ్డం జరిగింది.

27 ఒకడు పొరపాటున పాపం చేసేత్, అతడు పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ ఆడమేక పిలల్ను
తీసుకురావాలి. 28పొరపాటుగా యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్ చేశాడు గనక తెలియక పాపం చేసిన అతని కోసంయాజకుడు
పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ డు. అతని కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడం వలల్ అతడు కష్మాపణ పొందుతాడు. 29 ఇశాయేలీయులోల్
పుటిట్నవాడు గాని వారి మధయ్ నివాసం ఉంటునన్ పరదేశి గాని పొరపాటున ఎవ నా పాపం చేసేత్, అతనికీ, మీకూ ఒకక్టే
చటట్ం ఉండాలి.

30 కాని, దేశంలో పుటిట్నవాడు గాని పరదేశి గాని ఎవ నా కావాలని పాపం చేసేత్, 31 అతడు యెహోవాను తృణీకరించిన
వాడు గనక అలాంటి వాడు కచిచ్తంగా పజలోల్ ఉండకుండాా కొటిట్వేయాలి. అతని పాపం అతని మీద ఉంటుంది. అతడు
యెహోవామాటనుఅలకష్ ంచేసిఆయనఆజఞ్ను అతికమించినకారణంగాఅతడుతనపజలోల్ లేకుండాపోతాడు”అనాన్డు.

విశాంతి దినాన పని చేసినవారికి శికష్
32 ఇశాయేలీయులు అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు ఒకడు విశాంతి దినాన కటెట్లు ఏరడం గమనించారు. 33 అతడు కటెట్లు

ఏరడం చూసిన వారు మోషే అహారోనుల దగగ్రికి, సమాజం ఎదుటికి అతనిన్ తీసుకొచాచ్రు. 34 అతని పటల్ ఏం చెయాయ్లో
అదివాళల్కు తెలియ లేదు గనక అతనిన్ అదుపులోకి తీసుకుని ఉంచారు.

35తరువాతయెహోవామోషేతో “ఆ వయ్కికి మరణ శికష్ విధించాలి. 36సరవ్సమాజం శిబిరం బయట అతనిన్ రాళల్తో కొటిట్
చంపాలి” అనాన్డు. కాబటిట్ యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ సరవ్ సమాజం శిబిరం బయటకు అతనిన్ తీసుకెళిళ్, రాళల్తో
కొటిట్ చంపారు.

బటట్లు కుచుచ్లు
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37 ఇంకా యెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ, 38 “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్, వారు తమ తరతరాలకు తమ
బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు చేసుకుని, అంచుల కుచుచ్ల మీద నీలిరంగు దారం తగిలించాలి. 39మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టినీ
జాఞ్ పకం చేసుకుని,మీదేవునికిపతిషిఠ్తు ఉండేలాఇదివరకు కోరినవాటినిబటిట్ ,చూసినవాటినిబటిట్ ఆధాయ్తిమ్క వయ్భిచారం
చెయయ్కుండా ఉండాలి.

40మీరు నా కోసం పతేయ్కపరచినవారు గనక,మీరు పవితులుగా ఉండేందుకు యెహోవాఆజఞ్లనిన్టినీ జాఞ్ పకం చేసుకుని
వాటినిఅనుసరించడానికిజాగతత్ తీసుకోండి. 41నేనుమీకు దేవుడుగాఉండాలనిఐగుపుదేశంలోనుంచిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన
మీ దేవుడ నయెహోవాను. మీదేవుడ నయెహోవాను నేనే.”

16
కోరహ ,దాతాను, అబీరాము

1 లేవీ మునిమనవడు, కహాతు మనవడు, ఇసాహ్ రు కొడుకు కోరహ , రూబేనీయులోల్ ఏలీయాబు కొడుకులు దాతాను,
అబీరాము, పేలెతు కొడుకు ఓనుతో కలిసి 2 ఇశాయేలీయులోల్ పేరు పొందిన 250 మంది నాయకులతో సహా మోషే మీద
తిరుగుబాటుగా లేచి 3మోషే అహరోనులకు విరోధంగా సమకూడారు. “మీరు చాలా ఎకుక్వ అధికారం చలాయిసుత్ నాన్రు.
ఈ సమాజంలో ఉనన్ వారిందరూ పవితులే. అందరూ యెహోవా కోసం పతేయ్కించిన వారే. యెహోవావారి మధయ్ ఉనాన్డు.
యెహోవాసమాజంమీదమిమమ్లిన్ మీరు ఎందుకు గొపప్ చేసుకుంటునాన్రు?” అనాన్రు.

4మోషే ఆ మాట వినన్పుప్డు, సాగిలపడాడ్ డు. ఆ తరువాత అతడు కోరహ తో, అతని గుంపుతో, 5 “ఆయన వారు
ఎవరో యెహోవా కోసం పతేయ్కించిన వారెవరో రేపు యెహోవా తెలియజేసి అతనిన్ తన సనిన్ధికి రానిసాత్ డు. ఆయన తాను
ఏరప్రచుకునన్వాణిణ్ తన దగగ్రికి చేరుచ్కుంటాడు.

6కోరహ , నువూవ్ నీ గుంపూఇలాచెయయ్ండి,మీరు ధూపారులు తీసుకునివాటిలోనిపుప్ ఉంచి రేపుయెహోవాసనిన్ధిలో
వాటి మీద ధూపసాంబాణి వెయయ్ండి. 7 అపుప్డు యెహోవా ఎవరిని ఏరాప్టు చేసుకుంటాడో అతనే పవితుడు. లేవీ
కొడుకులారా,మీరు చాలా దూరం వెళాళ్రు” అనాన్డు.

8 ఇంకా మోషే కోరహ తో “లేవీ కొడుకులారా వినండి, 9 తన మందిరసేవ చెయయ్డానికి యెహోవా మిమమ్లిన్ తన దగగ్రికి
చేరుచ్కోవడం చినన్ విషయమా? మీరు సమాజం ఎదుట నిలబడి వారు చెయయ్వలసిన సేవ చేసేలా ఇశాయేలీయుల దేవుడు
ఇశాయేలీయుల సమాజంలోనుంచిమిమమ్లిన్ పతేయ్క పరచుకోవడంమీకు తకుక్వగా కనిపిసుత్ నన్దా? 10ఆయననినూన్, నీతో
లేవీయు న నీ గోతం వారిందరీన్ చేరుచ్కునాన్డు గదా. ఇపుప్డు మీరు యాజకతవ్ం కూడా కోరుతునాన్రు. 11 దీని కోసం
నువూవ్, నీ గుంపూ యెహోవాకు విరోధంగా పోగయాయ్రు. మీరు అహరోనును ఎందుకు విమరిశ్సుత్ నాన్రు? అతడు కేవలం
యెహోవాకు లోబడినవాడు” అనాన్డు.

12మోషే అపుప్డు ఏలీయాబు కొడుకులు దాతాను అబీరాములను పిలిపించాడు. 13 కాని వారు “మేము రాము, ఈ
అరణయ్ంలోమమమ్లిన్ చంపాలని *పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో నుంచిమమమ్లిన్ తీసుకు రావడం చాలదనటుట్ ,మామీద
పభుతవ్ం చెయయ్డానికి నీకు అధికారం కావాలా? 14అంతేకాదు, నువువ్పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలోకిమమమ్లిన్ తీసుకు
రాలేదు. పొలాలు, దాకష్తోటలు ఉనన్ సావ్సథ్ ం మాకివవ్లేదు. మమమ్లిన్ శుషక్ పియాలతో గుడిడ్వారుగా చేసాత్ వా? మేము
రాము” అనాన్రు.

15అందుకు మోషే పటట్రాని కోపంతో, యెహోవాకు చెపూ “నువువ్ వారి వేదాయ్నిన్ గురించ వదుద్ . ఒకక్ గాడిద నా నేను
వారి దగగ్ర తీసుకోలేదు. వారిలో ఎవరికీ నేను హాని చెయయ్లేదు” అనాన్డు. 16 అపుప్డు మోషే కోరహ తో “నువూవ్, నీ
గుంపూ, అంటే నువూవ్, నీ వారూ, అహరోను, రేపు యెహోవా సనిన్ధిలో నిలబడాలి. 17మీలో పతివాడూ తన ధూపారిని
తీసుకుని వాటి మీద ధూప సాంబాణి వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిని పటుట్ కుని 250 ధూపారులను యెహోవా సనిన్ధికి
తేవాలి. నువూవ్, అహరోను ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిని తేవాలి” అని చెపాప్డు.

18 కాబటిట్ వారిలోల్ పతివాడూ తన ధూపారిని తీసుకుని వాటిలో నిపుప్ ఉంచి వాటి మీద ధూప సాంబాణి వేసినపుప్డు,
వారూ, మోషే అహరోనులూ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు. 19 కోరహ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తన
సమాజానిన్ వాళల్కు విరోధంగాపోగు చేసినపుప్డు,యెహోవామహిమసమాజమంతటికీ కనిపించింది.

20అపుప్డుయెహోవా “మీరుఈసమాజంలోనుంచిఅవతలికి వెళళ్ండి. 21తకష్ణమేనేనువారినికాలేచ్సాత్ ను”అనిమోషే
అహరోనులతో చెపిప్నపుప్డు, 22వారు సాగిలపడి “దేవా, సమసత్ మానవాళి ఆతమ్లకు దేవా,ఈఒకక్డు పాపం చేసినందుకు
ఈ సమాజం అంతటిమీద నువువ్ కోపం చూపిసాత్ వా?” అనియెహోవాను వేడుకునాన్రు.

23 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు జవాబిసూత్ , 24 “సమాజమంతటితో చెపుప్, కోరహ , దాతాను, అబీరాముల గుడారాల
చుటుట్ పటల్ నుంచి వెళిళ్ పొండి” అనాన్డు. 25 అపుప్డు మోషే లేచి, దాతాను అబీరాముల దగగ్రికి వెళిళ్నపుప్డు
ఇశాయేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళాళ్రు. 26అతడు “ఈ దుషుట్ ల గుడారాల దగగ్ర నుంచి వెళిళ్ పొండి. మీరు వారి
పాపాలనిన్టోల్ పాలివా నాశనం కాకుండా ఉండేలా వాళల్కు కలిగినది ఏదీ ముటుట్ కోకండి” అని ఆ సమాజంతో అనాన్డు.
27కాబటిట్ వారుకోరహ ,దాతాను,అబీరాములగుడారాలదగగ్ర నుంచిఇటుఅటులేచివెళిళ్పోయారు. దాతాను,అబీరాము,
వారిభారయ్లు,వారి కొడుకులు,వారి పసిపిలల్లు తమ గుడారాలదావ్రం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.

28అపుప్డుమోషే “ఈకారాయ్లనీన్ చెయయ్డానికియెహోవాననున్ పంపాడనీ,నాఅంతటనేనేవాటినిచెయయ్లేదనీదీనివలల్
మీరు తెలుసుకుంటారు. 29మనుషులందరికీ వచేచ్ చావు లాంటి చావు వీళళ్కు వసేత్ పతి మనిషికీ కలిగేదే వీళళ్కూ కలిగితే,

* 16:13 16:13సారవంత న
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యెహోవా ననున్ పంపలేదు. 30కాని, యెహోవాఒక అదుభ్తం చేసి, వారు పాణాలతోనే పాతాళంలోకి కుంగిపోయేలా భూమి
తన నోరు తెరచి వారిని, వాళల్కు కలిగిన సమసాత్ నీన్ మింగేసేత్, వారు యెహోవాను అలకష్ ం చేశారని మీకు తెలుసుత్ ంది”
అనాన్డు.

31మోషే ఆ మాటలనీన్ చెపిప్న వెంటనే వారి కింద ఉనన్ నేల తెరుచుకుంది. 32 భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని, వారి
కుటుంబాలను, కోరహ సంబంధులందరీన్,వాళల్కు చెందిన వాటనిన్టినీమింగేసింది.

33వారూ,వారిసంబంధులందరూపాణాలతోపాతాళంలోకి కుంగిపోయారు. భూమివారినిమింగేసింది. వారుసమాజంలో
ఉండకుండాా నాశనం అయాయ్రు. 34వారి చుటూట్ ఉనన్ ఇశాయేలీయులందరూ వారి కేకలు విని “భూమి మనలను కూడా
మింగేసుత్ ందేమో” అనుకుంటూ పారిపోయారు. 35అపుప్డు యెహోవా దగగ్ర నుంచి అగిన్ బయలుదేరి, ధూపారప్ణ తెచిచ్న
ఆ 250మందిని కాలేచ్సింది.

36అపుప్డుయెహోవామోషేతో “నువువ్యాజకు నఅహరోను కొడుకు ఎలియాజరుతోచెపుప్,ఆఅగిన్మధయ్లోనుంచిఆ
ధూపారులను ఎతుత్ ,అవి పతిషిఠ్త నవి. 37ఆ నిపుప్ని దూరంగా చలుల్ . 38పాపం చేసి తమపాణాలకుముపుప్ తెచుచ్కునన్
వీళళ్ ధూపారులను తీసుకుని బలిపీఠానికి కపుప్గా వెడ న రేకులు చెయాయ్లి. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్న
కారణంగా అవి పతిషిఠ్తం అయాయ్యి. అవి ఇశాయేలీయులకు గురుగా ఉంటాయి.”

39అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డు ఎవరూ యెహోవా సనిన్ధిలో ధూపం అరిప్ంచడానికి వచిచ్, 40 కోరహ లా,
అతని గుంపులాఅయపోకుండా ఇశాయేలీయులకుజాఞ్ పికగాఉండడానికికాలిపోయినవారు అరిప్ంచిన ఇతత్డి ధూపారులను
యాజకు న ఎలియాజరు తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుట్ వాటితో బలిపీఠానికి కపుప్గా వెడ న రేకులు
చెయియ్ంచాడు.

41 తరువాత రోజు ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా మోషే అహరోనులను విమరిశ్సూత్ “మీరు యెహోవా పజలను
చంపారు” అని చెపిప్, 42 సమాజమంతా మోషే అహరోనులకు విరోధంగా సమకూడారు. వారు సనిన్ధి గుడారం పు
తిరిగి చూసినపుప్డు, ఆ మేఘం దానిన్ కమిమ్ంది. యెహోవా మహిమ కూడా కనిపించింది. 43మోషే అహరోనులు సనిన్ధి
గుడారం ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు, 44 యెహోవా మోషేతో “మీరు ఈ సమాజం మధయ్ నుంచి వెళిళ్ పొండి, 45 తకష్ణమే
నేను వారిని నాశనం చేసాత్ ను” అని చెపిప్నపుప్డు, వారు సాగిలపడాడ్ రు. 46 అపుప్డు మోషే “నువువ్ ధూపారిని తీసుకుని
బలిపీఠపునిపుప్లతోనింపి ధూపం వేసితవ్రగాసమాజందగగ్రికి వెళిల్ వారి కోసంపాయశిచ్తత్ం చెయియ్, ఎందుకంటే,యెహోవా
సనిన్ధిలోనుంచి కోపం బయలుదేరింది. తెగులుమొదలయియ్ంది” అని అహరోనుతో చెపాప్డు.

47 మోషే చెపిప్నటుట్ అహరోను వాటిని తీసుకుని సమాజం మధయ్కు పరుగెతిత్ వెళిళ్నపుప్డు పజలోల్ తెగులు మొద
పాకిపోతూఉంది. కాబటిట్ అతడు ధూపం వేసిఆపజలకోసంపాయశిచ్తత్ం చేశాడు. 48అతడు చనిపోయినవారికీ,బతికునన్
వారికీ మధయ్ నిలబడినపుప్డు తెగులు ఆగింది.

49 కోరహ తిరుగుబాటులో చనిపోయిన వారు కాకుండా 14, 700మంది ఆ తెగులు వలల్ చనిపోయారు. 50ఆ తెగులు
ఆగినపుప్డు అహరోను సనిన్ధి గుడారపుదావ్రం దగగ్ర ఉనన్మోషే దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్డు.

17
అహరోను చేతికర చిగిరచ్డం

1 యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో మాటాల్ డు, వారి దగగ్ర ఒకొక్కక్ పితరుల వంశానికి
ఒకొక్కక్చేతికరచొపుప్న,అంటేపతివంశానికిచెందినవారినాయకునిదగగ్రనుంచితమతమవంశాలపకారం 12చేతికరలు
తీసుకుని ఎవరి చేతికర మీదవారి పేరు రాయి.

3లేవీ చేతికర మీద అహరోను పేరు రాయాలి. ఎందుకంటే ఒకొక్కక్ పితరుల వంశాల నాయకునికి ఒకక్ చేతికరే ఉండాలి.
4నేను మిమమ్లిన్ కలుసుకునే సనిన్ధి గుడారంలోని *నిబంధన శాసనాలముందు వాటిని ఉంచాలి. 5అపుప్డు నేను ఎవరిని
ఏరప్రచుకుంటానో, అతని కర చిగురిసుత్ ంది. ఇశాయేలీయులు మీకు విరోధంగా చేసుత్ నన్ ఫిరాయ్దులు నాకు వినిపించకుండా
ఆపేసాత్ ను” అనాన్డు.

6కాబటిట్ మోషేఇశాయేలీయులతోచెపిప్నపుప్డువారినాయకులందరూతమతమపితరులవంశాలోల్ ఒకొక్కక్నాయకునికి
ఒకొక్కక్ కర పకారం 12 కరలు అతనికిచాచ్రు. అహరోను కర కూడా వారి కరల మధయ్లో ఉంది. 7మోషే, వారి కరలను
నిబంధన శాసనాల గుడారంలోయెహోవాసనిన్ధిలో పెటాట్ డు.

8తరువాత రోజుమోషే నిబంధన శాసనాల గుడారంలోకి వెళిల్ చూసినపుప్డు లేవీ వంశానికి చెందిన అహరోను కర మొగగ్
తొడిగి ఉంది. అదిమొగగ్లు తొడిగి, పూలు పూసి, పండిన బాదం కాయలు కాసింది. 9మోషేయెహోవా సనిన్ధిలోనుంచి ఆ
కరలనీన్ ఇశాయేలీయులందరి ఎదుటకు తెచిచ్నపుప్డు వారు వాటిని చూసి ఒకొక్కక్రూ ఎవరి కర వారు తీసుకునాన్రు.

10 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “అహరోను కరను నిబంధన శాసనాల ఎదుట శాశవ్తంగా ఉంచు. అలా చేసేత్, అది
తిరుగుబాటు చేసిన వారి అపరాధానికి గురుగానూ, నాకు విరోధంగా సణిగి ఎవవ్రూ చనిపోకుండా ఉండడానికీ వీలౌతుంది”
అనాన్డు. 11అపుప్డుయెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ , అతడు కచిచ్తంగా అలాగే చేశాడు.

12అయితేఇశాయేలీయులుమోషేతో “మేము ఇకక్డ చనిపోతాం. మేమందరం నశించిపోతాం! 13యెహోవామందిరానిన్
సమీపించిన పతిఒకక్రూ చనిపోతారు. మేమందరం చావాలిస్ందేనా?” అనాన్రు.

* 17:4 17:4 నిబంధనమందసం. సంఖాయ్ 17:4 చూడండి. నిరగ్మ అధాయ్. 31మొ. చూడండి.
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18
లేవీవారి,యాజకుల భాధయ్తలు

1యెహోవా అహరోనుతో “పవిత సథ్లంలో సేవలో జరిగే పాపాలకు నువూవ్, నీ కొడుకులూ, నీ వంశం జవాబుదారులు.
నువూవ్, నీ కొడుకులూ మీ యాజకతవ్పు పాపాలకు జవాబుదారులు. 2 ఇంకా, నీ తండి గోతం, అంటే లేవీ వంశసుత్ న
నీ సహోదరులను నువువ్ దగగ్రికి తీసుకు రావాలి. నువూవ్ నీ కొడుకులూ నిబంధన శాసనాల గుడారం ఎదుట పరిచరయ్
చేసుత్ నన్పుప్డు వారు నీతో కలిసి నీకు సాయం చేసాత్ రు.

3వారు నీకూ, గుడారం అంతటికీ సేవ చెయాయ్లి. కాని వారూ, మీరూ చనిపోకుండా ఉండాలంటే వారు పవిత సథ్లపు
ఉపకరణాల దగగ్ర నా, బలిపీఠం దగగ్ర నా రాకూడదు. 4వారు నీతో కలిసి సనిన్ధి గుడారంలోని సేవంతటి విషయంలో శదధ్
వహించాలి. 5ఒక బయటివాడుమీదగగ్రికి రాకూడదు. ఇకముందు ఇశాయేలీయులమీదకినాకోపంరాకుండాఉండాలంటే
మీరు పవితసథ్లం పటల్ , బలిపీఠం పటల్ బాధయ్త వహించాలి.

6చూడండి, ఇశాయేలీయుల మధయ్ నుంచి లేవీయు నమీ సహోదరులను నేనే ఎంపిక చేసుకునాన్ను. సనిన్ధి గుడారపు
సేవ చెయయ్డానికి వారిని యెహోవా కోసం మీకు ఒక బహ మానంగా ఇచాచ్ను. 7 కాని నువూవ్, నీ కొడుకులు మాతమే
బలిపీఠానికీ,అడడ్తెరలోపలఉనన్వాటికీసంబంధించినపనులనిన్టివిషయంలోయాజకతవ్ం జరుపుతూసేవచెయయ్గలరు.
కేవలం మీరుమాతమేఈబాధయ్తలు చేపటట్గలరు. ఈయాజకతావ్నిన్ మీకు ఒక బహ మానంగా ఇసుత్ నాన్ను. వేరే ఎవ నా
దానిన్ సమీపిసేత్ అతనికి మరణ శికష్ విధించాలి” అనాన్డు.

లేవీయులు,యాజకుల కోసం అరప్ణలు
8ఇంకాయెహోవాఅహరోనుతో “చూడు, ఇశాయేలీయులునాకు తెచేచ్ కానుకలు, పవితఅరప్ణలబాధయ్త నీకిచాచ్ను. ఈ

అరప్ణలోల్ నీకూ, నీ కొడుకులకూ శాశవ్తంగా భాగం దకుక్తుంది. 9అతి పవిత న వాటిలో అగిన్లోపూరిగా కాలనివి నీకు
చెందుతాయి. వారి వేదాయ్లనిన్టోల్ ,వారిపాప పరిహారారథ్ బలులనిన్టోల్ ,వారి అపరాధ పరిహారారథ్ బలులనిన్టోల్ ,వారు నాకు
చెలిల్ంచే పవిత అరప్ణలనీన్ నీకు, నీ కొడుకులకూ చెందుతాయి. మీరు వాటిని అతి పవిత నవిగా ఎంచి తినాలి.

10మీలోపతిమగవాడుఈఅరప్ణలు తినాలి. అవినాకు *పతేయ్కించినఅరప్ణలుగామీరు పరిగణించాలి. 11ఇంకావారి
దానాలోల్ పతిషిట్ంచిందీ, ఇశాయేలీయులు అలాల్ డించే అరప్ణలనీన్ నీకు చెందుతాయి. నీకూ, నీ కొడుకులకూ, నీ కూతుళళ్కూ
శాశవ్త న భాగంగా నేను మీకిచాచ్ను. నీ ఇంటోల్ ఆచారరీతిగా శుచిగా ఉనన్వారు ఈ అరప్ణలోల్ దేని నా తినొచుచ్.

12 వారు యెహోవాకు అరిప్ంచే మొదటి ఫలాలు, అంటే, నూనెలో పశసత్ నది, దా రసం, ధానాయ్లోల్ పశసత్ నవనీన్
నీకిచాచ్ను. 13వారు తమదేశపుపంటలనిన్టోల్ యెహోవాకు తెచేచ్మొదటిఫలాలు నీకు చెందుతాయి. నీ ఇంటోల్ ఆచారరీతిగా
శుచిగా ఉనన్వారు ఈ అరప్ణలోల్ దేని నా తినొచుచ్.

14 ఇశాయేలీయులు పతిషట్ చేసిన పతిదీ నీకు చెందుతుంది. 15మనుషుయ్లోల్ గాని, పశువులోల్ గాని, వారు యెహోవాకు
అరిప్ంచే పాణులనిన్టోల్ పతి తొలిచూలు నీకు చెందుతుంది. అయితే, పజలు తొలిచూలు మగబిడడ్ను వెల చెలిల్ంచి తిరిగి
సంపాదించుకోవాలి. 16 అపవిత పశువుల తొలిచూలు మగపిలల్ను వెల చెలిల్ంచి మళీళ్ కొనుకోక్వాలి. వెల చెలిల్ంచి మళీళ్
కొనుకోక్వాలిస్న వాటిని పుటిట్న నెల రోజులకు నువువ్ నియమించిన వెల పకారం పవిత మందిరపు తూకంతో ఐదు తులాల
వెండి ఇచిచ్ వాటిని తిరిగి కొనుకోక్వాలి. అంటే †55గాములు.

17కాని ఆవు తొలి చూలుని, గొరె తొలి చూలుని, మేక తొలి చూలుని విడిపించకూడదు. అవి పతిషిఠ్త నవి. వాటి రకం
నువువ్ బలిపీఠం మీద పోసి, యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగేలా వాటి కొవువ్ను కాలాచ్లి. కాని వాటి మాంసం నీకు
చెందుతుంది. 18అలాల్ డించే అరప్ణగా ఉనన్ బోర, కుడి జబబ్, నీ నటుట్ అది కూడా నీకు చెందుతుంది.

19 ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచే పవిత న పతిషాఠ్ రప్ణలనీన్ నేను నీకూ, నీ కొడుకులకూ, నీ కూతుళళ్కూ
శాశవ్త న భాగంగా ఇచాచ్ను. అది నీకూ, నీతో పాటు నీ సంతానానికీ యెహోవా సనిన్ధిలో సిథ్ర న శాశవ్త నిబంధన”
అనాన్డు. 20ఇంకాయెహోవాఅహరోనుతో “పజల భూమిలోనీకు సావ్సథ్ ం ఉండకూడదు. వారిమధయ్ నీకు ఆసిత్గానిభాగం
గాని ఉండకూడదు. ఇశాయేలీయులమధయ్ నీ భాగం, నీసావ్సథ్ ం నేనే.

21చూడు, లేవీయులు చేసే సేవకు, అంటే, సనిన్ధి గుడారపు సేవకు పతిగా నేను ఇశాయేలీయుల పదోవంతును వాళల్కు
వారసతవ్ంగా ఇచాచ్ను. 22ఇశాయేలీయులు ఇకముందు సనిన్ధి గుడారం దగగ్రికి రాకూడదు. అలాచేసేత్ ఆపాపం కారణంగా
చనిపోతారు.

23 అయితే లేవీయులు సనిన్ధి గుడారం సేవ చేసి, వారి సేవలో పాపాలకు వారే జవాబుదారులుగా ఉంటారు. మీ
పజల తరతరాలకు ఇది శాశవ్త న శాసనం. ఇశాయేలీయుల మధయ్ వాళల్కు ఏ సావ్సథ్ ం ఉండకూడదు. 24 అయితే
ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు పతిషాఠ్ రప్ణగా అరిప్ంచే పదోవంతు భాగాలు నేను లేవీయులకు సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్ను.
అందుచేత వారు ఇశాయేలీయులమధయ్ సావ్సథ్ ం సంపాదించకూడదని వారితో చెపాప్ను” అనాన్డు.

25 ఇంకా యెహోవా మోషేతో, 26 “నువువ్ లేవీయులతో ఇలా చెపుప్, ‘నేను ఇశాయేలీయుల దావ్రా మీకు సావ్సథ్ ంగా
ఇపిప్ంచిన పదోవంతు భాగాలు మీరు వారి దగగ్ర తీసుకునన్పుప్డు మీరు దానిలో, అంటే ఆ పదోవంతు భాగంలో పదోవంతు
భాగంయెహోవాకు పతిషాఠ్ రప్ణగా చెలిల్ంచాలి. 27మీకు వచేచ్ పతిషాఠ్ రప్ణను కళల్పు పంటలా,దాకష్ల తొటిట్ ఫలంలా ఎంచాలి.

* 18:10 18:10 పరిశుదధ్ నదిగా ఎంచి తినాలి. దానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లంలో ఆరగించాలి. † 18:16 18:16 20 గేరాలు.
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28ఆవిధంగామీరు ఇశాయేలీయుల దగగ్రపొందినమీపదోవంతుభాగాలు అనిన్టోల్ నుంచిమీరు పతిషాఠ్ రప్ణయెహోవాకు
చెలిల్ంచాలి. దానిలోనుంచి మీరు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచే అరప్ణ యాజకు న అహరోనుకు ఇవావ్లి. 29 మీరు పొందిన
బహ మానాలోల్ పశసత్ న వాటిలోనుంచియెహోవాకు శేషఠ్ న అరప్ణ ఇవావ్లి.’

30 ఇంకా నువువ్ వారితో, మీరు పొందిన వాటిలో నుంచి పశసత్భాగం అరిప్ంచినపుప్డు, లేవీయులు దానిన్ కళళ్ం నుంచీ,
దాకష్గానుగ నుంచీ వచిచ్న ఫలంలాపరిగణించాలి. 31మీరూ,మీకుటుంబాలూ ఏ సథ్లంలో నావాటినితినొచుచ్. ఎందుకంటే
సనిన్ధి గుడారంలోమీరు చేసే సేవకు అది మీకు జీతం. 32మీరు పొందిన వాటిలోనుంచి పశసత్ నవియెహోవాకు అరిప్ంచి
ఉంటే,దానిన్ తిని,తాగినందుకు మీకు ఏపాపశికష్ ఉండదు. మీరు చనిపోకుండా ఉండాలంటే ఇశాయేలీయుల పతిషిఠ్త న
వాటిని అపవితం చెయయ్కూడదని చెపుప్” అనాన్డు.

19
అశుదధ్తను తొలగించే నీళ ళ్

1యెహోవామోషేఅహరోనులతో, 2“యెహోవాఆజాఞ్ పించినధరమ్శాసవిధిఏదంటే,ఇశాయేలీయులు కళంకంలేనిదీ,మచచ్
లేనిదీ, ఎపుప్డూ కాడిమోయయ్ని ఎర ఆవును నీ దగగ్రికి తీసుకురావాలనివారితో చెపుప్.

3మీరుయాజకు న ఎలియాజరుకు దానిన్ అపప్గించాలి. ఒకడు పాళెం బయటికి దానిన్ తోలుకెళిళ్ అతని ఎదుట దానిన్
వధించాలి. 4యాజకు నఎలియాజరుదానిరకంకొంచెంవేలితోతీసి,సనిన్ధిగుడారంఎదుటఆరకానిన్ఏడుసారుల్ చిమామ్లి.
5 అతని కళళ్ ఎదుట ఒకడు ఆ ఆవును కాలాచ్లి. దాని చరమ్ం, మాంసం, రకం, పేడతో సహా కాలెచ్యాయ్లి. 6 ఇంకా ఆ
యాజకుడు దేవదారు కర,హిసోస్పు, ఎరరంగు నూలు తీసుకుని, ఆ ఆవును కాలుసుత్ నన్ మంటలోల్ వాటిని వెయాయ్లి.

7అపుప్డు ఆయాజకుడు తన బటట్లు ఉతుకుకుని, నీళల్తో తలసాన్నం చేసిన తరువాతపాలెంలోపవేశించిసాయంకాలం
వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 8దానిన్ కాలిచ్నవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉతుకుకుని నీళల్తో తలసాన్నం చేసిసాయంకాలం
వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

9ఇంకా శుదుధ్ నవాడు ఒకడు ఆ ఆవుబూడిదనుపోగు చేసిపాలెం బయటఒక శుదధ్ న సథ్లంలో పెటాట్ లి. ఆబూడిదను
ఇశాయేలీయుల సమాజం కోసం భదం చెయాయ్లి. ఆ బూడిద పాపపరిహారారధ్ అరప్ణ నుంచి వచిచ్ంది గనక, పాపం నుంచి
శుదీధ్కరణకోసంవారు ఆ బూడిదను నీళళ్తో కలుపుతారు. 10ఆఆవుబూడిదనుపోగు చేసినవాడు తనబటట్లు ఉతుకుక్ని,
సాయంకాలంవరకూఅశుదుధ్ డుగాఉంటాడు. ఇదిఇశాయేలీయులకూ,వారిలోల్ నివాసంఉంటునన్ పరదేశులకూశాశవ్త న
శాసనం.

11 మానవ శవానిన్ ముటుట్ కునన్వాడు ఏడు రోజులు అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 12 అతడు మూడో రోజు ఆ నీళళ్తో
పాపశుదిధ్ చేసుకుని, ఏడో రోజు శుదుధ్ డౌతాడు. అయితే అతడు మూడో రోజు పాపశుదిధ్ చేసుకోకపోతే ఏడో రోజు శుదుధ్ డు
కాడు. 13మనిషి శవానిన్ ముటుట్ కునన్వాడు ఆ విధంగా పాపశుదిధ్ చేసుకోకపోతే అతడు యెహోవా మందిరానిన్ అపవితం
చేసినవాడౌతాడు. పాపపరిహార జలం అతని మీద చలల్ లేదు గనక ఆ వయ్కిని ఇశాయేలీయులోల్ లేకుండా చెయాయ్లి. అతడు
అశుదుధ్ డుగానే ఉండిపోతాడు. అతని అశుదధ్త అతనిమీద ఉంటుంది.

14 ఎవ నా ఒక గుడారంలో చనిపోతే, దాని గురించిన చటట్ం ఇది. ఆ గుడారంలో పవేశించే పతివాడూ, ఆ గుడారంలో
ఉనన్వారూ ఏడు రోజులు అశుదధ్ంగాఉంటారు. 15మూతవేయకుండాతెరచిఉనన్పాతలనీన్ అశుదధ్ం ఔతాయి. 16గుడారం
బయట కతిత్తో నరికినవాడి నా, శవా నా,మనిషిఎముక నా, సమాధి నాముటుట్ కునన్వాడు ఏడు రోజులు అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు.

17 అశుదుధ్ న వయ్కి కోసం, పాప పరిహారారథ్ న కాలిన బూడిద కొంచెం తీసుకుని ఒక కూజాలో ఉనన్ మంచినీళళ్తో
కలపాలి. 18 తరువాత ఒక శుదుధ్ డు హిసోస్పు తీసుకుని ఆ నీళళ్లోల్ ముంచి, ఆ గుడారం మీద, దానిలోని ఉపకరణాలు
అనిన్టి మీదా, అకక్డునన్ మనుషుల మీదా చలాల్ లి. ఎముకనుగాని, కతిత్తో నరికిన వాణిణ్ గాని, శవానిన్గాని, సమాధినిగాని
ముటుట్ కునన్ వాడిమీద కూడాదానిన్ చలాల్ లి. 19మూడోరోజు, ఏడో రోజూ, శుదుధ్ డు అశుదుధ్ నిమీదదానిన్ చలాల్ లి. ఏడో రోజు
అతడు పాపశుదిధ్ చేసుకుని, తన బటట్లు ఉతుకుక్ని నీళల్తో సాన్నం చేసి,సాయంకాలానికి శుదుధ్ డౌతాడు.

20 ఎవ నా అశుదుధ్ డుగానే ఉండి పాపశుదిధ్ చేసుకోడానికి నిరాకరిసేత్, అతడు యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ అశుదధ్ం
చేశాడు గనక అలాంటి వాణిణ్ సమాజంలో లేకుండా చేయాలి. పాపపరిహార జలం అతని మీద చలల్ లేదు గనక అతడు
అశుదుధ్ డుగానే ఉంటాడు. 21ఈ పరిసిథ్తులకు సంబంధించిన శాశవ్త న శాసనం ఏదంటే-పాపపరిహార జలం చలేల్వాడు
తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. పాపపరిహార జలం ముటుట్ కునన్వాడు సాయంకాలం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. అశుదుధ్ డు
ముటుట్ కునన్దంతా అశుదధ్ం 22దానిన్ ముటుట్ కునన్ వారిందరూ సాయంకాలం వరకూ అశుదుధ్ లుగా ఉంటారు.”

20
బండలోనుంచి నీళ ళ్

1మొదటి నెలలో ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా సీను అనే నిరజ్న బీడు పాంతానికి వెళాళ్రు. వారు కాదేషులో శిబిరం
వేసుకునాన్రు. అకక్డమిరాయ్ము చనిపోయింది. ఆమెను అకక్డ పాతిపెటాట్ రు.

2 ఆ సమాజానికి నీళల్ లేనందువలల్ వారు మోషే అహరోనులకు విరోధంగా పోగయాయ్రు. 3 పజలు మోషేను విమరిశ్సూత్
“మా తోటి ఇశాయేలీయులు యెహోవా ముంగిటోల్ చనిపోయినపుప్డు మేము కూడా చనిపోతే బాగుండేది! 4మేమూ మా
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పశువులూ చనిపోడానికి యెహోవా సమాజానిన్ ఈ నిరజ్న బీడు పాంతంలోకి ఎందుకు తీసుకొచాచ్వు? 5ఈ భయంకర న
పాంతానికి మమమ్లిన్ తీసుకు రావడానికి ఐగుపులోనుంచి మమమ్లిన్ ఎందుకు రపిప్ంచావు? ఈ పాంతంలో గింజలు లేవు,
అంజూరాలు లేవు,దాకష్లు లేవు,దానిమమ్లు లేవు,తాగడానికి నీళేళ్ లేవు” అనాన్రు.

6అపుప్డుమోషేఅహరోనులు సమాజం ఎదుట నుంచి సనిన్ధి గుడారపుదావ్రం లోకి వెళిల్ సాగిలపడినపుప్డు,యెహోవా
మహిమవాళల్కు కనిపించింది.

7అపుప్డుయెహోవామోషేతో, 8“నువువ్ నీ కర తీసుకుని, నువూవ్, నీ సహోదరుడు అహరోను,ఈసమాజంఅంతటీన్టిని
చేరిచ్, వారి కళళ్ఎదుట ఆ బండతో మాటాల్ డి, నీళ ళ్ పవహించమని దానికి ఆజాఞ్ పించు. నువువ్ వారి కోసం బండలోనుంచి
నీళ ళ్ రపిప్ంచి, ఈ సమాజం, వారి పశువులూ తాగడానికి ఇవావ్లి” అనాన్డు. 9యెహోవాఅతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ , మోషే
ఆయన సనిన్ధిలోనుంచి ఆ కర తీసుకెళాళ్డు.

10 తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండ ఎదుట సమాజానిన్ సమకూరిచ్నపుప్డు అతడు వారితో “తిరుగుబాటు
జనాంగమా, వినండి. మేము ఈ బండలోనుంచి మీకోసం నీళ ళ్ రపిప్ంచాలా?” అనాన్రు. 11అపుప్డు మోషే తన చెయెయ్తిత్
రెండుసారుల్ తన కరతో ఆ బండను కొటిట్నపుప్డు నీళల్ సమృదిధ్గా పవహించాయి. ఆ సమాజం, పశువులూతాగాయి.

12అపుప్డుయెహోవామోషేఅహరోనులతో “మీరు ఇశాయేలీయుల దృషిట్లో ననున్ నమమ్లేదు,నాపవితత నిలబెటట్లేదు
గనక, నేను ఈ సమాజానికి ఇచిచ్న దేశంలోకి మీరు వారిని తీసుకెళల్లేరు” అనాన్డు. 13ఈ నీళళ్ పాంతానికి *మెరీబా అని
పేరు. ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులుయెహోవాతోవాదించినపుప్డు ఆయనవారిమధయ్ తన పవితత చూపించుకునాన్డు.

ఎదోము రాజు ఇశాయేలు వారిని తన సరిహదుద్ లోల్ గుండా వెళళ్డానికి అనుమతించక పోవటం
14మోషే కాదేషు నుంచి ఎదోము రాజు దగగ్రికి రాయబారులను పంపించి “నీ సహోదరుడు ఇశాయేలు అడుగుతునన్ది

ఏమంటే, మాకొచిచ్న కషట్మంతా నీకు తెలుసు. 15మా పితరులు ఐగుపుకు వెళాళ్రు. మేము చాలా రోజులు ఐగుపులో
ఉనాన్ం. ఐగుపీత్యులు మమమ్లిన్,మాపితరులను బాధలపాలు చేశారు. 16మేముయెహోవాకుమొరపెటిట్నపుప్డు ఆయన
మామొర విని, ఒక దూతను పంపించి ఐగుపులోనుంచి మమమ్లిన్ రపిప్ంచాడు. చూడు, మేము నీ సరిహదుద్ ల చివర ఉనన్
కాదేషు పటట్ణంలో ఉనాన్ం.

17మమమ్లిన్ నీదేశం గుండాదాటివెళల్నివువ్. పొలాలోల్ నుం నా,దాకష్తోటలోల్ నుం నామేమువెళళ్ం. బావులోల్ నీళల్ తాగం.
రాజమారగ్ంలో నడిచి వెళిళ్పోతాం. నీ సరిహదుద్ లు దాటే వరకూ కుడి పు నా. ఎడమ పు నా తిరుగకుండా వెళిళ్పోతాం”
అని చెపిప్ంచాడు.

18కాని ఎదోము రాజు “నువువ్ నా దేశంలోగుండా వెళల్కూడదు. అలా వెళేత్, నేను ఖడగ్ ంతో నీ మీద దాడి చేసాత్ ను” అని
జవాబిచాచ్డు. 19అపుప్డు ఇశాయేలీయులు అతనితో “మేము రాజమారగ్ంలోనే వెళాత్ ం. మేము గాని, మా పశువులుగాని
నీ నీళల్ తాగితే, దాని ఖరుచ్ చెలిల్సాత్ ం. కేవలం మమమ్లిన్ కాలినడకతో వెళల్నివువ్ అంతే” అనాన్రు. అపుప్డు అతడు “నువువ్
రాకూడదు” అనాన్డు.

20అపుప్డు ఎదోము రాజు అనేకమంది నయ్ంతో, మహా బలంతో బయలుదేరి, వారిమీదకు వచాచ్డు. 21ఎదోము రాజు
ఇశాయేలును తన సరిహదుద్ లోల్ గుండాదాటి వెళళ్డానికి అనుమతించలేదు గనక ఇశాయేలీయులు అతని దగగ్రనుంచి తిరిగి
వెళిళ్పోయారు.

అహరోను మరణం
22 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా కాదేషులోనుంచి పయాణం చేసి హోరు కొండకు వచాచ్రు. 23 యెహోవా

ఎదోము పొలిమేరల దగగ్రునన్ హోరు కొండ దగగ్ర మోషే అహరోనులతో మాటాల్ డుతూ, 24 “మీరిదద్రూ మెరీబా నీళళ్ దగగ్ర
నామాటలకు ఎదురు తిరిగారు గనక నేను ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న దేశంలో అహరోను పవేశించకుండా, తన పితరులతో
చేరిపోతాడు.

25నువువ్ అహరోను, అతని కొడుకు ఎలియాజరును తీసుకునిహోరు కొండెకిక్, 26అహరోను వసాలు తీసి అతని కొడుకు
ఎలియాజరుకు తొడిగించు. అహరోను తన పితరులతో చేరి అకక్డ చనిపోతాడు” అనాన్డు.

27యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషే చేశాడు. సమాజమంతా చూసూత్ ఉనన్పుప్డు వారు హోరు కొండ ఎకాక్రు. 28మోషే
అహరోను వసాలుతీసి,అతనికొడుకు ఎలియాజరుకుతొడిగించాడు. అహరోను కొండశిఖరంమీదచనిపోయాడు. తరువాత
మోషే, ఎలియాజరు ఆ కొండ దిగి వచాచ్రు. 29అహరోను చనిపోయాడని సమాజమంతా గహించినపుప్డు, ఇశాయేలీయుల
కుటుంబాలనీన్ అహరోను కోసం ము రోజులు శోకించారు.

21
అరాదు నాశనం

1 ఇశాయేలీయులు అతారీం మారగ్ంలో వసుత్ నాన్రని ద ణం పు నివాసం ఉనన్ కనానీయు న అరాదు రాజు విని,
అతడు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేసి వారిలోల్ కొంతమందిని బందీలుగా పటుట్ కునాన్డు. 2 ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు
మొకుక్కుని “నువువ్మాకు ఈ జనం మీద జయం ఇసేత్,మేము నీ పేరట వారి పటట్ణాలుపూరిగానాశనం చేసాత్ ం” అనాన్రు.
3యెహోవాఇశాయేలీయుల సవ్రం విని, ఆ కనానీయులమీదవాళల్కు జయం ఇచాచ్డు. అపుప్డు వారు ఆ కనానీయులను,
వారి పటట్ణాలనుపూరిగానాశనం చేశారు. ఆ చోటికి “*హోరామ్” అని పేరు.

* 20:13 20:13 జగడం. * 21:3 21:3 వినాశనం
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ఇతత్డి పాము
4 ఆ తరువాత వారు ఎదోము చుటూట్ తిరిగి వెళాల్ లని, హోరు కొండనుంచి ఎర సముదం దారిలో పయాణం చేశారు. ఆ

పయాణంలో అలసటతో పజలు సహనం కోలోప్యారు. 5 అపుప్డు పజలు దేవునికి, మోషేకి విరోధంగా మాటాల్ డుతూ “ఈ
నిరజ్న బీడుపాంతంలోచావడానికి ఐగుపులోనుంచిమీరుమమమ్లిన్ ఎందుకు రపిప్ంచారు? ఇకక్డ ఆహారం లేదు, నీళల్ లేవు,
ఈ నికృషట్ న భోజనంమాకు అసహయ్ం” అనాన్రు.

6అపుప్డుయెహోవాపజలోల్ కి విషసరాప్లు పంపించాడు. అవి పజలను కాటువేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులోల్ చాలామంది
చనిపోయారు. 7కాబటిట్ పజలుమోషే దగగ్రికి వచిచ్ “మేముయెహోవాకు, నీకు విరోధంగామాటాల్ డి పాపం చేశాం. యెహోవా
మామధయ్నుంచి ఈ సరాప్లు తొలగించేలా ఆయనకు పారిధ్ంచండి” అనాన్రు.

8మోషే పజల కోసం పారథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా “పాము ఆకారం చేయించి సథ్ంభం మీద పెటుట్ . అపుప్డు పాము
కాటేసిన పతి వాడు దాని పు చూసి బతుకుతాడు” అనిమోషేకు చెపాప్డు. 9కాబటిట్ మోషే, ఇతత్డి పాము ఒకటి చేయించి,
సథ్ంభంమీదదానిన్ పెటాట్ డు. అపుప్డుపాము కాటు తినన్ పతివాడూ ఆ ఇతత్డిపాము పుచూసినపుప్డు అతడు బతికాడు.

మోయాబుకు పయాణం
10తరువాత ఇశాయేలీయులు పయాణం చేసి ఓబోతులో శిబిరం వేసుకునాన్రు. 11ఓబోతులోనుంచివారు పయాణం చేసి

తూరుప్ పు, అంటేమోయాబుకు ఎదురుగా ఉనన్ బంజరు భూమిఈయెయ్ అబారీము దగగ్ర శిబిరం వేసుకునాన్రు.
12 అకక్డనుంచి వారు పయాణం చేసి, జెరెదు లోయలో శిబిరం వేసుకునాన్రు. 13 అకక్డనుంచి వారు పయాణం చేసి

బంజరు భూమిలో అరోన్ను నది అవతల శిబిరం వేసుకునాన్రు. ఆ నది అమోరీయుల దేశ సరిహదుద్ లనుంచి పవహిసుత్ ంది.
అరోన్ను నదిమోయాబుకు, అమోరీయులకు మధయ్ ఉనన్మోయాబు సరిహదుద్ .

14ఆకారణంగాయెహోవాయుదాధ్ ల గంథంలో “సుఫాలోఉనన్ వాహేబు,అరోన్ను లోయలు, ఆరు అనే సథ్లం వరకూ ఉనన్
అరోన్ను లోయలు, 15మోయాబు సరిహదుద్ కు దగగ్రగా ఉనన్ పలల్పు లోయలు” అని రాసి ఉంది.

16అకక్డనుంచి వారు బెయేరుకు వెళాళ్రు. అకక్డ ఉనన్ బావి దగగ్ర యెహోవామోషేతో “పజలను సమకూరుచ్. నేను
వాళల్కు నీళ ళ్ ఇసాత్ ను” అనాన్డు.

17అపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఈపాటపాడారు. “బావీ, కి ఉబుకు! ఆబావిని కీరించండి. నాయకులు దానిన్ తవావ్రు.
18వారు తమ అధికార దండంతో, చేతికరలతో పజల నాయకులు దానిన్ తవావ్రు.”

19 వారు ఆ ఎడారిలోనుంచి మతాత్ నుకూ, మతాత్ ను నుంచి నహలీయేలుకూ, నహలీయేలు నుంచి బామోతుకూ,
20మోయాబు దేశంలోనిలోయలోఉనన్ బామోతు నుంచి ఎడారికి ఎదురుగా ఉనన్ పిసాగ్ కొండ దగగ్రికి వచాచ్రు.

సీహోను, ఓగుల పరాజయం
21ఇశాయేలీయులుఅమోరీయులరా నసీహోనుదగగ్రికిరాయబారులనుపంపించి “మమమ్లిన్నీదేశంగుండావెళల్నివువ్,

22మేము పొలాలోల్ నా, దాకష్తోటలోల్ నా వెళళ్ం. బావులోల్ నీళల్ తాగం. మేము నీ సరిహదుద్ లు దాటే వరకూ రాజమారగ్ంలోనే
నడిచి వెళాత్ ం” అని అతనితో చెపిప్ంచారు. 23కాని, సీహోను ఇశాయేలీయులను తన సరిహదుద్ ల గుండా వెళళ్నివవ్ లేదు.
ఇంకా సీహోను తన జనమంతాసమకూరుచ్కుని ఇశాయేలీయులమీదదాడిచెయయ్డానికి ఎడారిలోకి వెళిల్,యాహజుకు వచిచ్
ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేశాడు.

24 ఇశాయేలీయులు అతనిన్ కతిత్తో హతం చేసి, అతని దేశం అరోన్ను మొదలు యబోబ్కు వరకూ, అంటే అమోమ్నీయుల
దేశం వరకూ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇపుప్డు అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ బలోపేతం అయియ్ంది. 25 ఇశాయేలీయులు ఆ
పటాట్ ణాలనీన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇశాయేలీయులు అమోరీయుల పటాట్ ణాలనిన్టోల్ , హెషోబ్నులో, దాని పలెల్లనిన్టోల్
శిబిరం వేసుకునాన్రు. 26హెషోబ్ను, అమోరీయుల రా న సీహోను పటట్ణం. అతడు అంతకు మునుపుమోయాబు రాజుతో
యుదధ్ం చేసి అరోన్ను వరకూ అతని దేశమంతాసావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

27కాబటిట్ సామెతలు పలికే వారు “హెషోబ్నుకు రండి. సీహోను పటట్ణం కటాట్ లి, దానిన్ సాథ్ పించాలి, 28హెషోబ్ను నుంచి
అగిన్ బయలువెళిళ్ంది, సీహోను పటట్ణంనుంచి జావ్లలు బయలువెళాళ్యి, అది మోయాబుకు ఆనుకునన్ ఆర్ దేశానిన్
కాలేచ్సింది, అరోన్ను †కొండ పదేశాలను కాలేచ్సింది. 29మోయాబూ, నీకు బాధ, కెమోషు పజలారా, మీరు నశించారు. తన
కొడుకులను పలాయనం అయేయ్లా, తన కూతుళళ్ను అమోరీయులరా న సీహోనుకు బందీలుగా చేశాడు. 30కాని మేము
సీహోనును జయించాం. ‡హెషోబ్ను దీబోను వరకూనాశనం అయియ్ంది. నోఫహ వరకూదానిన్పాడు చేశాం. అగిన్తోమేదెబా
వరకూ తగల బెటాట్ ం” అంటారు.

31 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు అమోరీయుల దేశంలో నివాసం ఉండడం ఆరంభించారు. 32 అపుప్డు, యాజెరు దేశానిన్
సంచారం చేసి చూడడానికి మోషే మనుషులను పంపినపుప్డు వారు దాని గామాలు సావ్ధీనం చేసుకుని అకక్డునన్
అమోరీయులను తోలివేశారు.

33వారు తిరిగి బాషానుమారగ్ంలో ముందుకు వెళిల్నపుప్డు బాషాను రా న ఓగు, అతని జనమంతా ఎదెయీలోయుదధ్ం
చెయయ్డానికి బయలుదేరారు. 34యెహోవామోషేతో “అతనికి భయపడొదుద్ . నేను అతని మీద, అతని జనం మీద, అతని
దేశం మీద నీకు విజయం ఇచాచ్ను. నువువ్ హెషోబ్నులో నివాసం ఉనన్ అమోరీయుల రా న సీహోనుకు చేసినటుట్ ఇతనికి

† 21:28 21:28 అధిపతులను. ‡ 21:30 21:30హెషోబ్నునుండి దీబోను వరకు రాళళ్తో కొటిట్ ధవ్ంసం చేసాము.



సంఖాయ్కాండం 21:35 138 సంఖాయ్కాండం 22:32

కూడాచేసాత్ వు”అనాన్డు. 35కాబటిట్ వారు అతనిన్,అతని కొడుకులను, ఒకక్డు కూడామిగలకుండాఅతని జనం అంతటినీ
హతం చేసి అతని దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

22
బాలాకు, బిలాము కోసం కబురంపటం

1తరువాత ఇశాయేలీయులు పయాణం చేసియెరికోకు ఎదురుగాయొరాద్ ను తీరంలోఉనన్మోయాబు దానాలోల్ శిబిరం
వేసుకునాన్రు.

2సిపోప్రు కొడుకుబాలాకు ఇశాయేలీయులు అమోరీయుపటల్ చేసిందంతాచూశాడు. 3పజలు ఎకుక్వగాఉనన్ కారణంగా
మోయాబీయులు వారిని చూసి చాలా కంగారుపడాడ్ రు. మోయాబీయులు ఇశాయేలీయులను చూసి భయభాంతులకు
లోనయాయ్రు. 4మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో “ఒక ఎదుద్ పొలంలో ఉనన్ పచిచ్గడిడ్ తినేసినటుట్ ఈ జనసమూహహం
ఇపుప్డు మన చుటూట్ ఉనన్దంతా తినేసాత్ రు” అనాన్రు. ఆ కాలంలో సిపోప్రు కొడుకు బాలాకుమోయాబీయులకు రాజు.

5కాబటిట్ అతడు బెయోరు కొడుకు బిలామును పిలవడానికి అతని పజల దేశంలో ఉనన్ నది దగగ్ర ఉనన్ పెతోరుకు ఇలా
కబురంపారు. “చూడు, ఒక జాతి ఐగుపులోనుంచి వచిచ్ంది. వారు ఈ పదేశమంతా కమిమ్, ఇపుప్డు నాకు ఎదురు గుండా
శిబిరం వేసుకునాన్రు. 6కాబటిట్ నువువ్ దయచేసి వచిచ్ నా కోసం ఈ జనానిన్ శపించు. వారు నాకంటే చాలా బలవంతులు.
ఒకవేళ నేను వారి మీద దాడి చేసి వారిని ఈ పదేశం నుంచి తరమగలుగుతానేమో. ఎందుకంటే నువువ్ దీవించినవాడికి
దీవెన, శపించిన వాడికి శాపం కలుగుతాయనినాకు తెలుసు” అని అనాన్డు.

7కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లు, మిదాయ్ను పెదద్లు భవిషయ్వాణి చెపప్డానికి ఇచేచ్ చెలిల్ంపు తీసుకుని బిలాము దగగ్రికి వచిచ్
బాలాకు మాటలు అతనితో చెపాప్రు. 8అతడు వారితో “ఈ రాతి ఇకక్డే ఉండండి. యెహోవానాకు చెపిప్నమాటలు నేను
మళీళ్ వచిచ్ మీతో చెపాత్ ను” అనాన్డు. అపుప్డుమోయాబు నాయకులు ఆ రాతి బిలాము దగగ్ర ఉనాన్రు.

9 దేవుడు బిలాము దగగ్రికి వచిచ్ “నీ దగగ్రునన్ ఈ మనుషులు ఎవరు?” అనాన్డు. 10 బిలాము దేవునితో “సిపోప్రు
కొడుకు బాలాకు అనేమోయాబు రాజువార పంపించి, 11 ‘చూడు, ఒక జాతి ఐగుపునుంచి బయలుదేరి వచిచ్ంది. వారు ఈ
పదేశమంతా కమిమ్ ఉనాన్రు. నువువ్ వెంటనే వచిచ్ నా కోసం వారిని శపించు. ఒకవేళ నేను వారి మీద దాడి చేసి వారిని ఈ
పదేశం నుంచి తరమగలుగుతానేమో’ అని వీళళ్తో నాకు వార పంపించాడు” అనాన్డు.

12 దేవుడు బిలాముకు జవాబిసూత్ “నువువ్ వారితో వెళల్కూడదు. ఆ పజలను శపించకూడదు. వారు ఆశీరావ్దం పొందిన
వారు” అనాన్డు. 13 కాబటిట్ బిలాము ఉదయాన లేచి, బాలాకు నాయకులతో “మీరు మీ సవ్దేశానికి వెళిళ్ పొండి. మీతో
వెళళ్డానికి యెహోవా నాకు అనుమతి ఇవవ్లేదు” అనాన్డు. 14 కాబటిట్ మోయాబు నాయకులు లేచి బాలాకు దగగ్రికి వెళిల్
“బిలాముమాతోరావడానికి నిరాకరించాడు” అని చెపాప్రు.

15బాలాకు వారికంటే ఘనత కలిగిన ఇంకా ఎకుక్వ మంది నాయకులను మళీళ్ పంపించాడు. 16వారు బిలాము దగగ్రికి
వచిచ్ అతనితో “సిపోప్రు కొడుకు బాలాకు, ‘నువువ్ నా దగగ్రికి రావడానికి దయచేసి ఏదీ నినున్ ఆపనివవ్కు, 17ఎందుకంటే,
నేను నినున్చాలాగొపప్వాణిణ్ చేసాత్ ను. నువువ్నాతోఏం చెపిప్నాచేసాత్ ను. కాబటిట్ నువువ్ దయచేసివచిచ్,నాకోసంఈజనానిన్
శపించు’ అని చెపప్మనాన్డు” అనాన్రు.

18బిలాము జవాబిసూత్ “బాలాకు తన రాజమందిరమంత వెండి బంగారాలు నాకిచిచ్నా, నేను చెయాయ్లిస్న పని చినన్ నా
పెదద్ నా, నేను నా దేవు న యెహోవా నోటిమాట మీరలేను. 19కాబటిట్ మీరు దయచేసి ఈ రాతి కూడా ఇకక్డ ఉండండి.
యెహోవానాతోఇంకేం చెపాత్ డో నేను తెలుసుకుంటాను”అనాన్డు. 20ఆరాతిదేవుడు బిలాము దగగ్రికి వచిచ్ “ఆమనుషులు
నినున్ పిలిపించారు గనక నువువ్ లేచి వారితో వెళ ళ్. కాని కేవలం నేను నీతో చెపిప్నటేట్ నువువ్ చెయాయ్లి” అని చెపాప్డు.

బిలాము గాడిద
21 ఉదయాన బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంత కటిట్ మోయాబు నాయకులతోపాటు వెళాళ్డు. 22 అతడు వెళత్

ఉనన్పుప్డు, దేవుని కోపం రగులుకుంది. యెహోవా దూత అతనికి విరోధంగా దారిలో అడడ్ంగా నిలిచి ఉనాన్డు. అతడు
తనగాడిద ఎకిక్ వెళత్ ఉనన్పుప్డు,అతని పనివారు ఇదద్రు అతనితోపాటు ఉనాన్రు. 23యెహోవాదూత కతిత్ దూసి,దారిలో
నిలిచి ఉండడం ఆ గాడిద చూసింది గనక అది దారి మళిళ్ పొలంలోకి వెళిళ్ంది. బిలాము గాడిదను దారిలోకి మళిళ్ంచాలని
దానిన్ కొటాట్ డు.

24యెహోవాదూతఅటూ ఇటూ గోడలునన్ దాకష్తోటల సందులో నిలిచాడు. 25గాడిదయెహోవాదూతను చూసి గోడమీద
పడి బిలాము కాలును గోడకు అదిమింది గనక అతడు మళీళ్ దానిన్ కొటాట్ డు.

26యెహోవా దూత ముందుకు వెళిల్, కుడి నా ఎడమ నా తిరగడానికి దారిలేని ఇరుకు పాంతంలో నిలిచినపుప్డు, 27ఆ
గాడిద యెహోవా దూతను చూసి బిలాముతోబాటు కింద పడిపోయింది గనక బిలాము మండిపడాడ్ డు. తన చేతి కరతో
గాడిదను కొటాట్ డు.

28అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిద నోరు తెరిచాడు. అది “నువువ్ ననున్ మూడుసారుల్ కొటాట్ వు. నేను ఏమి చేశాను?” అని
బిలాముతో అంది. 29బిలాము “నువువ్ ననున్ ఒక వెరివాణిణ్ చేశావు. నా చేతిలో కతిత్ ఉంటే నినున్ చంపేసే వాణిణ్” అనాన్డు.
30 ఆ గాడిద “ఈ రోజు వరకూ నీ జీవితమంతా నువువ్ సావ్రీ చేసిన నేను నీదానిన్ కాదా? నేనెపుప్ నా నీ పటల్ ఈవిధంగా
చేశానా?” అని బిలాముతో అంది. బిలాము “లేదు” అనాన్డు.

31అపుప్డుయెహోవాబిలాము కళ ళ్ తెరిచాడు గనక దూసిన కతిత్ చేతోత్ పటుట్ కుని దారిలో నిలిచిఉనన్యెహోవాదూతను
అతడు చూసి తల వంచి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. 32యెహోవా దూత “నీ గాడిదను మూడుసారుల్ ఎందుకు కొటాట్ వు?



సంఖాయ్కాండం 22:33 139 సంఖాయ్కాండం 23:15

చూడు, నా దృషిట్లో నువువ్ దురామ్రగ్ న పనులు చేశావు గనక నేను నీకు విరోధిగా వచాచ్ను. 33ఆ గాడిద ననున్ చూసి ఈ
మూడుసారుల్ నా ఎదుట నుంచి పకక్కు వెళిళ్ంది. అదినా ఎదుట నుంచి పకక్కు వెళళ్కపోతే కచిచ్తంగా అపుప్డే నేను నినున్
చంపి దానిపాణం ర ంచి ఉండేవాణిణ్” అని అతనితో అనాన్డు.

34 అందుకు బిలాము “నేను పాపం చేశాను. నువువ్ నాకు ఎదురుగా దారిలో నిలుచుని ఉనాన్వని నాకు తెలియలేదు.
కాబటిట్ ఈ పని నీ దృషిట్కి చెడడ్ తే నేను ఎకక్డనుంచి వచాచ్నో అకక్డికి వెళిళ్పోతాను” అని యెహోవా దూతతో చెపాప్డు.
35యెహోవా దూత “నువువ్ ఆ మనుషులతోపాటు వెళ ళ్. కాని, నేను నీతో చెపేప్ మాటలేగాని, ఇంకేమీ పలకొదుద్ ” అని
బిలాముతో చెపాప్డు. అపుప్డు బిలాము బాలాకు అధికారులతోపాటు వెళాళ్డు.

36 బిలాము వచాచ్డని బాలాకు విని, ఆ సరిహదుద్ చివర ఉనన్ అరోన్ను తీరంలో అతనిన్ కలుసుకోడానికి మోయాబు
పటట్ణం వరకూ వెళిళ్నపుప్డు, 37బాలాకు బిలాముతో “నినున్ పిలవడానికి నేను నీ దగగ్రికి రాయబారులను పంపాను గదా!
నువెవ్ందుకు నా దగగ్రికి రాలేదు? నినున్ గొపప్వాణిణ్ చేసే సామరథ్ ం నాకు లేదా?” అనాన్డు.

38అపుప్డు బిలాము “చూడు, నేను నీ దగగ్రికి వచాచ్ను. నాకిషట్మొచిచ్ంది చెపప్డానికి నాకు శకి ఉందా? దేవుడు నా నోట
పలికించేమాటేపలకగలను గదా”అనిబాలాకుతోచెపాప్డు. 39అపుప్డు బిలాముబాలాకుతోపాటు వెళాళ్డు. వారు కిరయ్త్ 
హ జోతుకు వచిచ్నపుప్డు 40బాలాకు ఎడుల్ , గొరెలు బలిగా అరిప్ంచి, కొంతభాగం బిలాముకు, అతని దగగ్రునన్ నాయకులకు
పంపించాడు.

41బాలాకు ఆ తరువాత రోజు బిలామును *బయలుకు చెందిన ఎతెన సథ్లాల దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డనుంచి
బిలాము ఇశాయేలీయుల శిబిరంలో కొంతభాగమే చూడగలిగాడు.

23
బిలాముమొదటి సందేశం

1అపుప్డు బిలాముబాలాకుతో “ఇకక్డనా కోసం ఏడు బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, ఏడు దునన్పోతులను, ఏడుపొటేట్ళల్ను సిదధ్ం
చెయియ్” అనాన్డు. 2బిలాము చెపిప్నటుట్ బాలాకు చేసినపుప్డు, బాలాకు, బిలాము పతి బలిపీఠం మీద ఒక దునన్పోతునూ
ఒక పొటేట్లునూ దహనబలిగా అరిప్ంచారు. 3ఇంకా బిలాముబాలాకుతో “బలిపీఠంమీద నీ దహనబలి దగగ్ర నిలిచి ఉండు.
ఒకవేళ ననున్ కలవడానికియెహోవావసాత్ డేమో. ఆయననాకు ఏమి చూపిసాత్ డో అది నీకు తెలియజేసాత్ ను” అని చెపిప్ చెటుల్
లేని కొండ ఎకిక్ వెళాళ్డు.

4 దేవుడు బిలామును కలుసుకునన్పుప్డు, బిలాము ఆయనతో “నేను ఏడు బలిపీఠాలు కటిట్ , పతి దాని మీద ఒక
దునన్పోతు, ఒకపొటేట్లును అరిప్ంచాను”అనిచెపాప్డు. 5యెహోవాఒకవార బిలాము నోటఉంచి “నువువ్బాలాకు దగగ్రికి
తిరిగివెళిల్ అతనితోమాటాల్ డు”అనాన్డు. 6అతడుబాలాకు దగగ్రికితిరిగివెళిల్నపుప్డుఅతడుమోయాబునాయకులందరితో
తన దహనబలి దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్డు.

7అపుప్డు బిలాము పవచనరీతిగా,
“అరాము నుంచి బాలాకు, తూరుప్ పరవ్తాల నుంచిమోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి,
‘వచిచ్,నాకోసంయాకోబును శపించు’ అనాన్డు,
‘వచిచ్ ఇశాయేలును వయ్తిరేకించు’ అనాన్డు.
8దేవుడు శపించనివారిని నేనెలా శపించను?
దేవుడు వయ్తిరేకించని వారిని నేనెలా వయ్తిరేకించను?
9రాతిబండలమీద నుంచి ఆయనిన్ చూసుత్ నాన్ను.
కొండల నుండి ఆయనిన్ కనుగొనాన్ను.
చూడు, ఒంటిగా నివసించే జనం ఒకటి ఉంది.
వారు ఒక సాధారణ జనంగా తమను తాము ఎంచుకోరు.
10యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచ గలరు?
ఇశాయేలులోనాలోగ్ వంతు నా ఎవరు లేకిక్ంచ గలరు?
నీతిమంతుల మరణం లాంటిమరణం నాకు రానివవ్ండి.
నాజీవిత అంతం ఆయన జనంలా ఉండనివవ్ండి” అనాన్డు.
11బాలాకు బిలాముతో “నువువ్ నాకు ఏం చేశావు? నా శతువులను శపించడానికి నినున్ రపిప్ంచాను. కాని నువువ్ వారిని

దీవించావు” అనాన్డు. 12బిలాము జవాబిసూత్ “యెహోవానానోట ఉంచినదే నేను జాగతత్గా పలకాలి కదా?” అనాన్డు.

బిలాము రెండవ సందేశం
13 అపుప్డు బాలాకు అతనితో “దయచేసి నాతోపాటు ఇంకొక చోటికి రా. అకక్డనుంచి వారిని చూడొచుచ్. చివర ఉనన్

వారినిమాతమే నువువ్ చూడ గలుగుతావు. వారందరూ నీకు కనిపించరు. అకక్డ నుంచి నా కోసం వారిని శపించాలి” అని
చెపిప్ 14 పిసాగ్ కొండ న ఉనన్ కాపలావారి పొలానికి అతనిన్ తీసుకెళిళ్, ఏడు బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, పతి బలిపీఠం మీద ఒక
దునన్పోతును, ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచాడు. 15 అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో “నువువ్ ఇకక్డ నీ దహనబలి దగగ్ర నిలిచి
ఉండు. నేను అకక్డయెహోవాను కలుసుకుంటాను” అనాన్డు.

* 22:41 22:41బామోతు బయలు.
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16యెహోవా బిలామును కలుసుకుని ఒక వార అతని నోట ఉంచి “నువువ్ బాలాకు దగగ్రికి తిరిగి వెళిల్ నా వార అతనికి
అందించు” అనాన్డు. 17అతడు బాలాకు దగగ్రికి వెళిల్నపుప్డు అతడు తన దహనబలి దగగ్ర నిలిచి ఉనాన్డు. మోయాబు
నాయకులు కూడా అతని దగగ్ర ఉనాన్రు. బాలాకు “యెహోవాఏం చెపాప్డు?” అని అడిగాడు.

18బిలాము పవచనంగా “బాలాకూ, లేచి విను. సిపోప్రు కుమారుడా, ఆలకించు.
19అబదధ్మాడడానికి దేవుడు మనిషి కాదు.
మనసుస్మారుచ్కోడానికి ఆయనమానవుడు కాదు.
ఆయనవాగాద్ నం చేసి కారయ్ం చెయయ్కుండా ఉంటాడా?
ఆయనమాట ఇచిచ్ నెరవేరచ్కుండా ఉంటాడా?
20చూడు, దీవించమనినాకు ఆజఞ్ వచిచ్ంది.
దేవుడు దీవెన ఇచాచ్డు. నేను దానిన్మారచ్లేను.
21ఆయనయాకోబులో కషట్ం గాని, దోషం గాని కనుగొనలేదు.
వారి దేవు నయెహోవావాళల్కు తోడుగా ఉనాన్డు.
22అడవిదునన్ బలం లాంటి బలంతో దేవుడు వారిని ఐగుపులోనుంచి తీసుకొచాచ్డు.
23యాకోబుకు వయ్తిరేకంగా ఏమంతం పనిచెయయ్దు.
ఏ శకునం హాని చెయయ్దు.
దానికి బదులుగాయాకోబు గురించీ, ఇశాయేలు గురించీ ‘దేవుడు ఏం చేశాడో చూడు’ అని చెపుప్కోవాలి.

24చూడు, ఆ పజలు ఆడసింహంలా లేసాత్ రు,
ఆజాతి సింహంలా బయటకు వచిచ్ వేటాడుతుంది.
చంపిన దానిన్ తిని,దాని రకం తాగే వరకూ అది పండుకోదు” అని పలికాడు.

25 అపుప్డు బాలాకు బిలాముతో “వారిని శపించడం గాని, ఆశీరవ్దించడం గాని ఏదీ చెయొయ్దుద్ ” అనాన్డు. 26 కాని
బిలాము “యెహోవానాకు చెపిప్ందంతా నేను చెయాయ్లని నేను నీతో చెపప్లేదా?” అనిబాలాకుకు జవాబిచాచ్డు.

బిలాము మూడవ సందేశం
27బాలాకు బిలాముతో “నువువ్ దయచేసి రా, నేను ఇంకొక చోటికి నినున్ తీసుకెళాత్ ను. అకక్డ నుంచి నా కోసం నువువ్

వారిని శపించడం దేవుని దృషిట్కి అనుకూలంగా ఉంటుందేమో” అనాన్డు.
28బాలాకు ఎడారికి ఎదురుగా ఉనన్ పెయోరు శిఖరానికి బిలామును తీసుకు పోయాడు. 29బిలాము “ఇకక్డ నాకు ఏడు

బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, ఏడు దునన్పోతులను, ఏడు పొటేట్ళల్ను సిదధ్ం చెయియ్”అనిబాలాకుతో చెపాప్డు. 30బిలాము చెపిప్నటుట్
బాలాకు చేసి, పతి బలిపీఠం మీద ఒక దునన్పోతును, ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచాడు.

24
1ఇశాయేలీయులను దీవించడంయెహోవాదృషిట్కిమంచిదనిబిలాముతెలుసుకునన్పుప్డు అతడు ఇంతకుముందులాగా

శకునం చూడడానికి వెళళ్కుండా ఎడారి పు తనముఖానిన్ తిపుప్కునాన్డు.
2 బిలాము కళెళ్తిత్ ఇశాయేలీయులు తమ తమ గోతాల పకారం శిబిరంలో ఉండడం చూసినపుప్డు, దేవుని ఆతమ్ అతని

మీదికి దిగి వచాచ్డు. 3అతడు ఇలా పవచించాడు.
“బెయోరు కొడుకు బిలాముకు పలుకబోతునాన్డు.
కళ ళ్ బాగా తెరుచుకునన్వాడు పలకబోతునాన్డు.

4అతడు దేవునిమాటలుమాటాల్ డతాడు,
దేవునిమాటలు వింటాడు. అతడు సరవ్శకుని దగగ్ర నుంచి వచేచ్ దరశ్నం చూసాత్ డు,
ఆయన ఎదుట అతడు తన కళ ళ్ తెరిచి వంగి నమసక్రిసాత్ డు.

5యాకోబూ, నీ గుడారాలు ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.
ఇశాయేలూ, నీ నివాససథ్లాలు ఎంత రమయ్ంగా ఉనాన్యి!
6అవి లోయలు వాయ్పించినటుట్ , నదీతీరంలో తోటలాల్ , యెహోవానాటిన అగరు చెటల్లా నీళళ్ దగగ్రునన్ దేవదారు వృ లాల్

ఉనాన్యి.
7అతడు నీరు తోడుకునే చేదల నుండి నీళ ళ్ కారుతాయి.
అతడు నాటిన వితత్నానికి సమృదిధ్గా నీళ ళ్ అందుతాయి.
వారి రాజుఅగగు కంటే గొపప్వాడౌతాడు.
వారి రాజయ్ం ఘనతపొందుతుంది.
8దేవుడు ఐగుపులోనుంచి అతనిన్ రపిప్ంచాడు.
అతనికి అడవిదునన్కు ఉనన్ంత బలం ఉంది.
అతడు తనకు విరోధంగాపోరాడేవారినిమింగేసాత్ డు.
వారి ఎముకలు విరిచేసాత్ డు. తనబాణాలతోవారిని చంపేసాత్ డు.
9అతడు సింహంలా, ఆడ సింహంలాపొంచి ఉంటాడు.
అతని విశాంతికి భంగం కలిగించేవాడెవడు?
అతనిన్ దీవించే పతివాడికీ దీవెన వసుత్ ంది గాక, అతనిన్ శపించే పతివాడికీ శాపం వసుత్ ంది గాక” అనాన్డు.
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10 అపుప్డు బాలాకు కోపం బిలాము మీద రగిలింది గనక అతడు తన చేతులు చరిచి బిలాముతో “నా శతువులను
శపించడానికినినున్ పిలిపించానుకానినీవుఈమూడుసారుల్ వారినిదీవించావు. కాబటిట్ నువువ్ ఇపుప్డు నీసథ్లానికితొందరగా
వెళల్ . 11 నేను నినున్ ఎంతో గొపప్వాణిణ్ చేసాత్ నని చెపాప్ను గాని, నీకు అది దకక్కుండా యెహోవా నినున్ ఆటంకపరిచాడు”
అనాన్డు.

12అందుకు బిలాము బాలాకుతో “బాలాకు తన రాజమందిరమంత వెండి బంగారాలు నాకిచిచ్నా నా ఇషట్పకారం మే నా
కీ నా చెయయ్డానికి యెహోవా చెపిప్న మాట మీరలేను, 13యెహోవా ఏం చెపాత్ డో అదే పలుకుతానని నువువ్ నా దగగ్రికి
పంపించిన నీ వరమానికులతో నేను చెపప్లేదా? 14 కాబటిట్ , చూడు, నేను నా పజల దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను. కాని, ముందు
రోజులోల్ ఈ పజలు నీ పజలకు ఏం చేసాత్ రో, ఆహెచచ్రిక నీకు నేనివావ్లి” అనాన్డు.

బిలాము నాలుగో సందేశం
15 బిలాము పవచనం చెపాప్డు. “బెయోరు కొడుకు బిలాము మాటాల్ డుతునాన్డు, కనువిపుప్ కలిగినవాడు

మాటాల్ డుతునాన్డు.
16ఇది దేవునివాకుక్లను వినన్వాడి పవచనం.
మహానన్తుని జాఞ్ నం తెలిసినవాడి పవచనం.
సరవ్శకుని దరశ్నాలు చూసినవాడి పవచనం.
ఆయన ఎదుట తెరిచిన కళళ్తో అతడు వంగి నమసాక్రం చేసుత్ నాన్డు.
17నేను ఆయనిన్ చూసుత్ నాన్ను, కాని ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డ లేడు.
నేను ఆయనిన్ గమనిసుత్ నాన్ను కాని ఆయన ఇపుప్డు సమీపంగా లేడు.
ఒక నకష్తంయాకోబులో ఉదయిసుత్ ంది.
రాజదండం ఇశాయేలులోనుంచి వసుత్ ంది.
అతడుమోయాబు *నాయకులను పడగొడతాడు.
అతడు †షేతు వంశసుత్ లందరినీ నాశనం చేసాత్ డు.
18ఎదోము, శేయీరు, ఇశాయేలు శతువులు సావ్ధీనం అవుతారు.
వారిని ఇశాయేలీయులు తమ బలం చేత జయిసాత్ రు.
బిలాము చివరి సందేశం

19యాకోబు సంతానంలోనుంచి రాజాయ్ధికారం వసుత్ ంది.
అతడు వారి పటట్ణాలోల్ మిగిలిన వారిని నాశనం చేసాత్ రు” అనాన్డు.
20 ఇంకా బిలాము అమాలేకీయుల పు చూసి పవచనం చెపూ, “ఒకపుప్డు అమాలేకు దేశాలోల్ గొపప్ దేశం. కాని దాని

అంతం నాశనమే” అనాన్డు.
21తరువాత బిలాము కేనీయుల పు చూసి పవచనం చెపూ, “నువువ్ నివాసం ఉనన్ సథ్లం బల నది.
నీ గూడు బండరాళళ్లోల్ ఉంది.
22కాని అషూష్ రు నినున్ బందీగా పటుట్ కునన్పుప్డు కయీను నాశనమౌతుంది” అనాన్డు.
23అపుప్డు అతడు పవచనంగా చెపూ “అయోయ్! దేవుడు ఇలా చేసినపుప్డు ఎవరు బతుకుతారు?
24 కితీత్ము తీరం నుంచి ఓడలు వసాత్ యి.
అవి అషూష్ రు, ఏబెరుల మీదదాడి చేసాత్ యి.
కితీత్యులు కూడానాశనమౌతారు” అనాన్డు.
25అపుప్డు బిలాము లేచి తన ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. బాలాకు కూడా వెళిళ్పోయాడు.

25
మోయాబులు దగగ్ర ఇశాయేలీయులపాపం

1 ఇశాయేలీయులు షితీత్ములో ఉనన్పుప్డు పజలు మోయాబు సీలతో వయ్భిచారం చెయయ్డం మొదలు పెటాట్ రు. 2 ఆ
సీలు తమ దేవుళళ్ బలులకు పజలను ఆహావ్నించినపుప్డు వీరు భోజనం చేసి వారి దేవుళళ్కు నమసాక్రం చేశారు.
3ఇశాయేలీయులు బయలెప్యోరును ఆరాధించిన కారణంగాయెహోవాకోపం వారిమీద రగులుకుంది.

4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నువువ్ పజల నాయకులందరీన్ చంపి, నా ఎదుట, *పటట్పగలు వారిని వేలాడదియియ్.
అపుప్డు నా కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద నుంచి తొలిగి పోతుంది” అని చెపాప్డు. 5 కాబటిట్ మోషే ఇశాయేలీయుల
నాయకులతో “మీలోపతివాడూ, బయలెప్యోరును ఆరాధించే వారితో కలిసిన వారిని చంపాలి” అనాన్డు.

6 అపుప్డు మోషే కళళ్ ఎదుట, సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర, ఏడుసూత్ ఉనన్ ఇశాయేలీయుల సమాజం అంతటి కళళ్
ఎదుట, ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు తన కుటుంబికుల మధయ్కు ఒక మిదాయ్ను సీని తీసుకొచాచ్డు. 7యాజకు న అహరోను
మనవడు, ఎలియాజరు కొడుకు ఫీనెహాసు అది చూసి, 8 సమాజం నుంచి లేచి, ఈటె చేతోత్ పటుట్ కుని ఆ ఇశాయేలీయుడి
వెంట ఆ గుడారంలోకి వెళిల్ ఆ ఇదద్రినీ, అంటే ఆ ఇశాయేలీయుణీణ్ , ఆ సీనీ, కడుపులో గుండా దూసుకు పోయేలాపొడిచాడు.
అపుప్డు ఇశాయేలీయులోల్ కి దేవుడు పంపించిన తెగులు ఆగిపోయింది. 9ఆ తెగులు వలల్ 24 వేలమంది చనిపోయారు.

* 24:17 24:17 సరిహదుద్ లు. † 24:17 24:17అలల్రి రేకెతిత్ంచేవారిని, సమసయ్లు తెచేచ్వారిని. * 25:4 25:4యెహోవాఎదుట,అందరూ చూసేలా.
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10అపుప్డు యెహోవామోషేతో “యాజకు న అహరోను మనవడూ, ఎలియాజరు కొడుకూ అయిన ఫీనెహాసు, 11వారి
మధయ్ నేను సహించలేనిదానిన్తానూ సహించకపోవడం వలల్ ఇశాయేలీయులమీద నుంచినాకోపంమళిళ్ంచాడు గనక నేను
సహించలేకపోయినా ఇశాయేలీయులను నాశనం చెయయ్లేదు.

12కాబటిట్ నువువ్అతనితోఇలాఅను,చూడు,నేను ఫినెహాసుకునాసమాధాననిబంధనచేసుత్ నాన్ను. 13అదిశాశవ్త న
యాజక నిబంధనగా అతనికీ, అతని సంతానానికీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అతడు తన దేవుని విషయంలో ఆసకి కలిగిన
వాడుగా ఇశాయేలీయుల కోసం పాయశిచ్తత్ం చేశాడు” అనాన్డు.

14 ఫినెహాసు చంపినవాడి పేరు జిమీ. అతడు షిమోయ్నీయులోల్ తన పితరుల వంశానికి నాయకు న సాలూ కొడుకు.
15ఫినెహాసు చంపిన సీ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కూతురు. అతడు మిదాయ్నీయులోల్ ఒక గోతానికీ, కుటుంబానికీ నాయకుడు.

16 ఇంకా యెహోవామోషేతో “మిదాయ్నీయులను శతువులుగా భావించి వారి మీద దాడి చెయయ్ండి. 17వారు మిమమ్లిన్
మోసం చేసి మిమమ్లిన్ శతువులుగా ఎంచారు. 18 పెయోరు విషయంలో, తెగులు రోజున చంపిన తమ సహోదరి, మిదాయ్ను
నాయకుని కూతురు కొజీబ్ విషయంలో,మిమమ్లిన్ దురామ్రగ్ంలోకి నడిపించారు.”

26
రెండోసారి జనాభా లెకక్లు

1 ఆ తెగులు పోయిన తరువాత యెహోవా మోషేతో, యాజకు న అహరోను కొడుకు ఎలియాజరుతో మాటాల్ డుతూ,
2 “మీరు ఇశాయేలీయుల సమాజమంతటోల్ 20 సంవతస్రాలుమొదలుకుని ఆ వయసుస్ ఉనన్ ఇశాయేలీయులోల్ యుదధ్ం
చెయయ్గలసామరథ్ ం ఉనన్ వారిని, తమ పితరుల కుటుంబాల పకారం లెకక్పెటట్ండి” అనాన్డు.

3 కాబటిట్ మోషే, యాజకు న ఎలియాజరు యెరికో దగగ్ర యోరాద్ ను తీరంలో మోయాబు దానాలోల్ సమాజమంతటితో
మాటాల్ డుతూ, 4“20సంవతస్రాలు,ఆ వయసుస్ కలిగి,ఐగుపులోనుంచిబయటకువచిచ్నవారినిలెకక్పెటట్మనియెహోవా
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు” అనాన్రు.

5 ఇశాయేలు పెదద్కొడుకు రూబేను. రూబేను కొడుకు హనోకు నుంచి హనోకీయులు హనోకు వంశసుథ్ లు, 6 పలుల్ వీయులు
పలుల్ వంశసుథ్ లు. హెసోనీయులుహెసోను వంశసుథ్ లు, కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్ లు. 7వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్ లు. వారిలోల్
లెకక్కు వచిచ్నవారు 43, 730మందిపురుషులు.

8 పలుల్ కొడుకు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కొడుకులు నెమూయేలు, దాతాను, అబీరాము. 9 కోరహ , అతని సమాజం
యెహోవాకు విరోధంగావాదించినపుప్డు సమాజంలోమోషేఅహరోనులకు విరోధంగావాదించినదాతాను అబీరాములు వీరే.

10ఆసమాజంవారుచనిపోయినపుప్డుఅగిన్ 250మందినికాలేచ్సినందువలల్,భూమితననోరు తెరచివారిని,కోరహ ను
మింగేసినందువలల్,వారు ఒక హెచచ్రికగా అయాయ్రు. 11అయితే కోరహ కొడుకులు చనిపోలేదు.

12 షిమోయ్ను కొడుకుల వంశంలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు వంశసుథ్ లు, యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్ లు,
యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్ లు, 13 జెరహీయులు జెరహ వంశసుథ్ లు, షావూలీయులు షావూలు వంశసుథ్ లు. 14 ఇవి
షిమోయ్నీయుల వంశాలు. వారు 22, 200మందిపురుషులు.

15 గాదు కొడుకుల వంశాలోల్ సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్ లు, హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్ లు, షూనీయులు షూనీ
వంశసుథ్ లు, 16 ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్ లు, ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్ లు, 17 ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్ లు,
అరేలీయులు అరేలీవంశసుథ్ లు. 18వీరుగాదీయులవంశసుథ్ లు. రాసినవారిలెకక్ పకారం వీరు 40, 500మందిపురుషులు.

19 యూదా కొడుకులు ఏరు, ఓనాను. ఏరు, ఓనాను, కనాను పదేశంలో చనిపోయారు. 20 యూదావారి వంశాలోల్
షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్ లు, పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్ లు, జెరహీయులు జెరహ వంశసుథ్ లు, 21 పెరెసీయులోల్
హెసోనీయులు హెసోను వంశసుథ్ లు, హామూలీయులు హామూలు వంశసుథ్ లు. 22 వీరు యూదా వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి
లెకక్ పకారం వీరు 76, 500మందిపురుషులు.

23ఇశాశ్ఖారు కొడుకుల వంశసుథ్ లోల్ తోలాహీయులు తోలా వంశసుథ్ లు, పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్ లు, యాషూబీయులు
యాషూబు వంశసుథ్ లు, షిమోనీయులు షిమోను వంశసుథ్ లు. వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్ లు. 24రాసినవారి లెకక్ పకారం
వీరు 64, 300మందిపురుషులు.

25 జెబూలూను కొడుకుల వంశసుథ్ లోల్ సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్ లు, 26 ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్ లు,
యహలేలీయులుయహలేలు వంశసుథ్ లు. 27రాసినవారి లెకక్ పకారం వీరు 60, 500మందిపురుషులు.

28యోసేపువంశసుథ్ లు అతని కొడుకులు మనషేష్ , ఎఫాయిము. 29మనషేష్ కొడుకులోల్ మాకీరీయులుమాకీరు వంశసుథ్ లు.
మాకీరు గిలాదుకు తండి. గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్ లు. వీరు గిలాదు కొడుకులు.

30 ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్ లు, హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్ లు, 31 అశీయేలీయులు అశీయేలు వంశసుథ్ లు,
షెకెమీయులు షెకెము వంశసుథ్ లు, 32షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్ లు,హెపెరీయులు హెపెరు వంశసుథ్ లు.

33హెపెరు కొడుకు సెలోపెహాదుకు కూతుళేళ్గాని కొడుకులు పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కూతుళళ్ పేరుల్ మహలా, నోయా,
హొగాల్ ,మిలాక్, తిరాస్. 34వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్ లు. రాసినవారి లెకక్ పకారం వీరు 52, 700మందిపురుషులు.

35 ఇవి ఎఫాయిము కొడుకుల వంశాలు-షూతలహీయులు షూతలహ వంశసుథ్ లు, బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్ లు,
తహనీయులు తహను వంశసుథ్ లు. 36 షూతలహ వంశసుథ్ డు ఏరాను. అతని వంశం ఏరాను వంశం. 37 వీరు
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ఎఫాయిమీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 32, 500 మంది పురుషులు. వీరు యోసేపు కొడుకుల
వంశసుథ్ లు.

38బెనాయ్మీను కొడుకుల వంశాలోల్ బెలీయులు బెల వంశసుథ్ లు, అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్ లు, 39అహీరామీయులు
అహీరాము వంశసుథ్ లు, 40 షూఫామీయులు షూపఫాము వంశసుథ్ లు. బెల కొడుకులు ఆరుద్ , నయమాను. ఆరీద్యులు ఆరుద్
వంశసుథ్ లు, నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్ లు. 41 వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం
వీరు 45, 600మందిపురుషులు.

42దాను కొడుకుల వంశాలోల్ షూహామీయులు షూహాము వంశసుథ్ లు. 43రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 64, 400మంది
పురుషులు.

44 ఆషేరు కొడుకుల వంశాలోల్ యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్ లు, ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్ లు, బెరీయులు బెరీయా
వంశసుథ్ లు. 45బెరీయానీయులోల్ హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్ లు, మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్ లు. 46ఆషేరు
కూతురు పేరు శెరహ . 47రాసినవారి లెకక్ పకారం వీరు 53, 400మందిపురుషులు.

48 నఫాత్ లీ కొడుకుల వంశాలోల్ యహసయేలీయులు యహసయేలు వంశసుథ్ లు, గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్ లు,
49యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్ లు, షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్ లు. 50 వీరు నఫాత్ లీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి
లెకక్ పకారం వీరు 45, 400మందిపురుషులు.

51 ఇశాయేలీయులోల్ లెకక్కు వచిచ్నవారు 6,01,730మంది పురుషులు. 52యెహోవామోషేతో “వీళళ్ పేరల్ లెకక్ పకారం
ఆ దేశానిన్ వీళళ్కు సావ్సథ్ ంగా పంచిపెటాట్ లి. 53తమ తమ లెకక్ పకారం ఆసావ్సథ్ ం వాళల్కు ఇవావ్లి.

54 ఎకుక్వమంది ఉనన్ వంశాలకు ఎకుక్వ సావ్సథ్ ం, తకుక్వమంది ఉనన్వారికి తకుక్వ సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. తమ తమ
లెకక్ను బటిట్ వివిధ గోతాలకు సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. 55చీటీలు వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటాట్ లి. వారు తమతమపితరుల గోతాల
జనాభా లెకక్ పకారం సావ్సథ్ ం పొందాలి. 56 ఎకుక్వ మంది నా తకుక్వ మంది నా చీటీలు వేసి, ఎవరి సావ్సథ్ ం వారికి
పంచిపెటాట్ లి.”

57 వీరు తమ తమ వంశాలోల్ లెకక్కు వచిచ్న లేవీయులు. గెరోష్ నీయులు గెరోష్ ను వంశసుథ్ లు, కహాతీయులు కహాతు
వంశసుథ్ లు, మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్ లు. 58 లేవీయుల వంశాలు ఏవంటే, లిబీన్యుల వంశం, హెబోనీయుల వంశం,
మహలీయుల వంశం, మూషీయుల వంశం, కోరహీయుల వంశం. 59 కహాతు అమాము తండి. అమాము భారయ్ పేరు
యోకెబెదు. ఆమె లేవీ కూతురు. ఆమె ఐగుపులో లేవీకి పుటిట్ంది. ఆమె అమామువలల్ అహరోను, మోషే, వీళళ్ సహోదరి
మిరాయ్ములను కనన్ది.

60 అహరోనుకు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు, ఈతామారు పుటాట్ రు. 61నాదాబు అబీహ లు యెహోవా సనిన్ధిలో
అంగీకారం కాని అగిన్ అరప్ణ చేసినపుప్డు చనిపోయారు. 62వారిలోల్ నెల మొదలుకొని వయసుస్ కలిగి లెకక్కు వచిచ్న
వాళల్ందరూ 23,000మందిపురుషులు. వారు ఇశాయేలీయులోల్ లెకక్కు రానివారు గనక ఇశాయేలీయులోల్ వాళల్కు సావ్సథ్ ం
దకక్లేదు.

63 యెరికో పాంతాలోల్ యొరాద్ ను దగగ్రునన్ మోయాబు దానాలోల్ మోషే, యాజకు న ఎలియాజరు, ఇశాయేలీయుల
జనాభా లెకక్పెటిట్నపుప్డు లెకక్కు వచిచ్న వారు వీరు. 64మోషే అహరోనులు సీనాయి ఎడారిలో ఇశాయేలీయుల జనాభా
లెకక్పెటిట్నపుప్డు లెకక్కు వచిచ్న వారిలో ఒకక్ నా వీళళ్లోల్ లేడు.

65 ఎందుకంటే వారు కచిచ్తంగా ఎడారిలో చనిపోతారని యెహోవా వారి గురించి చెపాప్డు. యెపునెన్ కొడుకు కాలేబు,
నూను కొడుకు యెహోషువ తపప్ వారిలోల్ ఒకక్ నామిగలేల్దు.

27
సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్

1 అపుప్డు యోసేపు కొడుకు మనషేష్ వంశసుథ్ లోల్ సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ వచాచ్రు. సెలోపెహాదు హెసెరుకు కొడుకు,
గిలాదుకు మనవడు,మాకీరుకు మునిమనవడు. అతని కూతుళళ్ పేరుల్ మహలా, నోయా,హొగాల్ ,మిలాక్, తిరాస్.

2 వారు సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర, మోషే ఎదుట, యాజకు న ఎలియాజరు ఎదుట, నాయకుల ఎదుట,
సమాజమంతటి ఎదుట నిలిచి “మా తండి ఎడారిలో చనిపోయాడు. 3 అతడు కోరహ గుంపులో, అంటే యెహోవాకు
విరోధంగా కూడినవారి గుంపులో లేడు. తనపాపానిన్బటిట్ , తనసొంతపాపానిన్బటిట్ చనిపోయాడు.

4అతనికి కొడుకులు పుటట్లేదు. అతనికి కొడుకులు లేనంతమాతానమాతండిపేరు అతని వంశంలోనుంచి తీసెయాయ్లా?
మాతండి సహోదరులతోపాటుమాకు కూడాసావ్సథ్ ం ఇవవ్ండి”అనాన్రు. 5అపుప్డుమోషేవారి కోసంయెహోవాసనిన్ధిలో
అడిగాడు, 6యెహోవామోషేతో “సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ చెపిప్ంది నిజమే. 7 కచిచ్తంగా వారి తండి సహోదరులతో పాటు
వారసతవ్ం వారి ఆధీనం చేసి,వారి తండిసావ్సథ్ ం వాళల్కు వచేచ్లా చూడు. 8ఇంకా నువువ్ ఇశాయేలీయులతో, ఇలా చెపుప్.
ఒకడు కొడుకు పుటట్కుండా చనిపోతేమీరు అతని భూసావ్సథ్ ం అతని కూతుళళ్కు వచేచ్లా చూడాలి.

9అతనికి కూతుళ ళ్ లేకపోతే అతని అనన్దముమ్లకు అతనిసావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. 10అతనికి అనన్దముమ్లు లేకపోతే అతని
భూసావ్సథ్ ం అతని తండి అనన్దముమ్లకు ఇవావ్లి. 11అతని తండికి అనన్దముమ్లు లేకపోతే అతని కుటుంబంలో అతని
సమీప బంధువుకు అతని సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. వాడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు. యెహోవానాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇది
ఇశాయేలీయులకు విధించిన శాసనం” అనాన్డు.
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మోషేతరువాతయెహోషువ నాయకుడు
12 ఇంకాయెహోవామోషేతో “నువువ్ ఈ అబారీము కొండెకిక్ నేను ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న దేశానిన్ చూడు. 13 నువువ్

దానిన్ చూసిన తరువాత, నీ సహోదరుడు అహరోను చేరినటుట్ నువువ్ కూడా నీ సొంతవారితో చేరిపోతావు. 14 ఎందుకంటే,
సీను ఎడారిలో సమాజం వాదించినపుప్డు ఆ నీళల్ దగగ్ర వారి కళళ్ ఎదుట ననున్ ఘనపరచకుండా, నా మీద మీరు
తిరగబడాడ్ రు” అనాన్డు. ఆ నీళల్ సీను ఎడారిలో కాదేషులో ఉనన్ మెరీబా నీళ ళ్.

15అపుప్డుమోషేయెహోవాతో “యెహోవా, సమసత్ మానవుల ఆతమ్లకు దేవా, సమాజం కాపరి లేని గొరెలాల్ ఉండకుండాా
ఈ సమాజం మీద యెహోవా ఒకణిణ్ నియమించు గాక. 16 అతడు వారి ముందు వసూత్ , పోతూ, 17వాళల్కు నాయకుడుగా
ఉండడానికి సమరుథ్ డుగా ఉండాలి” అనాన్డు.

18అందుకుయెహోవామోషేతో “నూను కొడుకుయెహోషువలోనాఆతమ్ నివసిసూత్ ఉంది. నువువ్ అతనిన్ తీసుకుని అతని
మీదనీచెయియ్పెటిట్ 19యాజకు నఎలియాజరుఎదుట,సమాజమంతటిఎదుట,అతనినిలబెటిట్ ,వారికళళ్ఎదుటఅతనికి
ఆజఞ్ ఇవువ్.

20 ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా అతని మాట వినేలా నీ అధికారంలో కొంత అతని మీద పెటుట్ . 21 యాజకు న
ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలిచినపుప్డు అతడుయెహోవా సనిన్ధిలో *ఊరీము నిరణ్యం దావ్రా అతని కోసం అడగాలి.
అతడు,అతనితోపాటు ఇశాయేలీయులందరూ,అంటే, సమాజమంతాపతి పనిఅతనిమాటపకారం చెయాయ్లి”అనాన్డు.

22 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు చేశాడు. అతడు యెహోషువను తీసుకుని యాజకు న ఎలియాజరు
ఎదుట, సమాజమంతటి ఎదుట అతనిన్ నిలబెటిట్ , 23అతనిమీదతనచేతులు పెటిట్ ,యెహోవామోషేదావ్రాఆజాఞ్ పించినటుట్
అతనికి ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

28
పతి రోజు అరప్ణలు

1యెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్ ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించి వారితో చెపుప్. నాకు ఇషట్ న సువాసనగా
మీరు దహనబలి అరప్ణగానాకు అరిప్ంచే ఆహారం నియామక కాలంలోనా దగగ్రికి తేవడానికి జాగతత్ పడాలి.

3 ఇంకా నువువ్ వాళల్కు ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించు. మీరు యెహోవాకు నితయ్ం జరిగే దహనబలిగా పతి రోజూ ఏ దోషం లేని
ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ రెండు మగ గొరెపిలల్లను అరిప్ంచాలి. 4వాటిలో ఒక గొరెపిలల్ను ఉదయాన, రెండోదానిన్
సాయంకాలం అరిప్ంచాలి. 5మెతత్గా దంచిన ఒక కిలో పిండిని ఒక లీటరు నూనెతో కలిపి పదోవంతు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి.

6అదియెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ అగిన్ అరప్ణగా సీనాయి కొండమీద నియమించిన నితయ్ం జరిగే దహనబలి.
7 ఆ మొదటి గొరెపిలల్తో అరిప్ంచాలిస్న పానారప్ణ ముపాప్వు లీటరు. పవితసథ్లంలో యెహోవాకు మదయ్ం పానారప్ణగా
పొయాయ్లి. 8ఉదయ వేదయ్ం,దానిపానారప్ణ అరిప్ంచినటేట్ యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ అగిన్ అరప్ణగా ఆ రెండో
గొరెపిలల్ను సాయంకాలం అరిప్ంచాలి.

విశాంతి రోజు అరప్ణలు
9 విశాంతి రోజున ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉండి, ఏ దోషం లేని రెండు గొరెపిలల్లను వేదయ్ంగాను, దానితో పాటు

పానారప్ణ, నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర లీటరల్ పిండిలో రెండు పదోవంతులు అరిప్ంచాలి. 10 నితయ్ం జరిగే దహనబలీ,
దానిపానారప్ణ కాకుండా, ఇది పతి విశాంతి రోజు చెయాయ్లిస్న దహనబలి.

పతినెల అరప్ణలు
11 పతినెల మొదటి రోజు యెహోవాకు దహన బలి అరిప్ంచాలి. రెండు లేగదూడలు, ఒక పొటేట్లు, ఏ దోషం లేని ఒక

సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ ఏడు గొరెపిలల్లు అరిప్ంచాలి. వాటిలో పతి లేగ దూడతో 12నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర లీటరల్
పిండిలో మూడు పదోవంతులు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో, నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర లీటరల్ పిండిలో
రెండు పదోవంతులు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. ఒకొక్కక్ గొరెపిలల్తో నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర లీటరల్ పిండిలో ఒకక్ పదో
వంతు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. 13అదియెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ దహనబలి.

14వాటిపానారప్ణలు ఒకొక్కక్ దునన్పోతుతో ఒక లీటరు దా రసం,పొటేట్లుతో ఒక లీటరు, గొరెపిలల్తోముపాప్వు లీటరు
ఉండాలి. ఇది సంవతస్రంలో పతినెలా జరగాలిస్న దహనబలి. 15 నితయ్ం జరిగే దహనబలీ, దాని పానారప్ణ కాకుండా ఒక
మేక పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగాయెహోవాకు అరిప్ంచాలి.

పసాక్పండగ
16మొదటినెల 14 వ రోజుయెహోవాపసాక్పండగ వసుత్ ంది. 17ఆ నెల 15 వ రోజుపండగ జరుగుతుంది. ఏడు రోజులు

పొంగని రొటెట్లే తినాలి. 18మొదటి రోజు పవిత సంఘం సమకూడాలి. ఆ రోజుమీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన పనులేమీ
చెయయ్కూడదు.

19అయితే,యెహోవాకు దహనబలిగామీరు రెండు లేగదూడలు, ఒకపొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ ఏడు మగ
గొరెపిలల్లు అరిప్ంచాలి. అవి మీ మందలోల్ ఏ దోషం లేనివిగా ఉండాలి. 20వాటి వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి.
21 ఒకొక్కక్ దునన్పోతుతో నూనెతో కలిపిన ఆరు లీటరల్ మెతత్ని పిండి, పొటేట్లుతో నూనెతో కలిపిన నాలుగు లీటరల్ మెతత్ని

* 27:21 27:21యెహోవానిరణ్యం తెలుసుకోవడానికియాజకుడు ఉపయోగించే వెలగల రాళల్ అయిఉండవచుచ్.



సంఖాయ్కాండం 28:22 145 సంఖాయ్కాండం 29:28

పిండి,ఆఏడు గొరెపిలల్లోల్ ఒకొక్కక్ గొరెపిలల్తో నూనెతో కలిపిన రెండు లీటరల్ మెతత్ని పిండి అరిప్ంచాలి. 22మీకుపాయశిచ్తత్ం
కలగడానికి పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను అరిప్ంచాలి.

23ఉదయాన మీరు నితయ్ం అరిప్ంచే దహనబలి కాకుండా వీటిని మీరు అరిప్ంచాలి. 24 ఆ విధంగానే, ఆ ఏడు రోజులోల్
పతిరోజూయెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ పదారథ్ం ఆహారంగా అరిప్ంచాలి. నితయ్ం జరిగే దహనబలి, దాని పానారప్ణ
కాకుండా దానిన్ కూడా అరిప్ంచాలి. 25 ఏడో రోజు పవిత సంఘం సమకూడాలి. ఆ రోజు మీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన
పనులేమీ చెయయ్కూడదు.

వారాల పండగ
26 ఇంకా, పథమ ఫలాలు అరిప్ంచే రోజు, అంటే, వారాల పండగరోజు మీరు యెహోవాకు కొతత్ పంటలో వేదయ్ం

తెచిచ్నపుప్డు మీరు పవిత సంఘంగా సమకూడాలి. ఆ రోజుమీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన పనులేమీ చెయయ్కూడదు.
27యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ దహనబలిగా మీరు రెండు దునన్పోతు దూడలు, ఒక పొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం

వయసుస్ ఉనన్ ఏడు మగ గొరెపిలల్లను,వాటికి వేదయ్ంగా పతి దునన్పోతు దూడతో 28నూనెతో కలిపిన ఆరు కిలోలమెతత్ని
పిండిలోమూడు పదో వంతులు, పతి పొటేట్లుతో రెండు పదో వంతులు, 29ఆ ఏడు గొరెపిలల్లోల్ ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదో
వంతు, 30మీకోసంపాయశిచ్తత్ం చెయయ్డానికిఒకమేకపిలల్,అరిప్ంచాలి. 31నితయ్ంజరిగేదహనబలి,దాని వేదయ్ంకాకుండా
వాటినీ,వాటిపానారప్ణను అరిప్ంచాలి. అవి ఏ దోషం లేనివిగా ఉండాలి.”

29
బూరలూదే పండగ

1 ఏడో నెల మొదటి రోజు మీరు పరిశుదధ్ సమాజంగా సమావేశం కావాలి. 2 ఆ రోజు మీ జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ
చేయకూడదు. అది మీరు బాకానాదం చేసే రోజు. 3ఏ లోపం లేని ఒక కోడె, ఒక పొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఏడు
మగ గొరె పిలల్లనుయెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన గల దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 4వాటివాటి పదధ్తి పకారం దహనబలిని,
దాని వేదాయ్నిన్,వాటిపానారప్ణలు అరిప్ంచాలి.

5వాటి వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి, పతి కోడెతో ఆరునన్ర కిలోలు,పొటేట్లుతో నాలుగునన్ర కిలోలు, ఏడు గొరె
పిలల్లతో ఒకొక్కక్ దానికి రెండుంబావు కిలోలు అరిప్ంచాలి. 6అలాగేమీ కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పాపపరిహార బలిగా
ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

పాయశిచ్తత్ం (పాపపరిహార బలి)
7ఈ ఏడో నెల పదో రోజు మీరు పరిశుదధ్ సమాజంగా సమకూడాలి. అపుప్డు మిమమ్లిన్ మీరు *అదుపులో పెటుట్ కోవాలి,

ఆహారం తీసుకోకూడదు. పనులేమీ చేయకూడదు.
8 పాయశిచ్తత్ం కోసం పాపపరిహార బలి, నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం, వాటి వాటి పానారప్ణలు కాక, ఒక

కోడెదూడ,ఒకపొటేట్లు,ఒకసంవతస్రంవయసునన్ ఏడుమగగొరెపిలల్లనుయెహోవాకుఇషట్ నసువాసనగలదహనబలిగా
అరిప్ంచాలి. వాటిలో ఏలోపమూ ఉండకూడదు.

9వాటి వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి, పతి కోడెతో ఆరునన్ర కిలోలు, పొటేట్లుతో నాలుగునన్ర కిలోలు, 10 ఏడు
గొరె పిలల్లతో ఒకొక్కక్ దానికి రెండుంబావు కిలోలు అరిప్ంచాలి. 11అలాగే మీ కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పాపపరిహార
బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

గుడారాల పండగ
12ఆ తరవాత ఏడో నెల 15 వ రోజున మీరు పరిశుదధ్ సమాజంగా సమావేశం కావాలి. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధి కోసం

పనులేమీ చేయకూడదు. ఏడు రోజులు యెహోవాకు పండగ జరపాలి. 13 దహనబలి, దాని వేదయ్ం, దాని పానారప్ణ,
కాకుండా, యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగల దహనబలిగా 13 కోడెలూ రెండు పొటేట్ళ ళ్, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14
గొరె పిలల్లను అరిప్ంచాలి. వాటిలో ఏలోపమూ ఉండకూడదు. 14 వేదయ్ంగా పతి కోడెతో ఆరునన్ర కిలోలు, పతిపొటేట్లుతో
నాలుగునన్ర కిలోలు 15పతిగొరె పిలల్తో రెండుంబావు కిలోలు నూనెతో కలిపినగోదుమపిండితేవాలి. 16అలాగేపాపపరిహార
బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంచాలి.

17 రెండో రోజు దహనబలి దాని వేదయ్ం, వాటి పానారప్ణలు కాక ఏ లోపం లేని 12 కోడెలను, రెండు పొటేట్ళళ్ను,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను 18 వాటి వాటి లెకక్ పకారం వాటి వాటి వేదయ్ం, 19 పానారప్ణలతోబాటు
పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి. 20మూడో రోజు నితయ్ న దహనబలి దాని వేదయ్ం, దాని పానారప్ణలు
కాక ఏ లోపం లేని 11 కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను 21వాటివాటి లెకక్ పకారం
వాటి వేదయ్ం,పానారప్ణలను 22పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

23నాలుగో రోజు నితయ్ న దహనబలి దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ కాక ఏ లోపం లేని 10 కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను వాటి వాటి లెకక్ పకారం 24 వాటి వేదయ్ం, పానారప్ణలను, 25 పాప పరిహార
బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి. 26అయిదో రోజు నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ కాక ఏ లోపం లేని
తొమిమ్ది కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14గొరెపిలల్లను 27వాటివాటిలెకక్ పకారం,వాటి వేదయ్ం,
పానారప్ణను, 28అలాగేపాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

* 29:7 29:7 ఉపవాసం.
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29 ఆరో రోజు నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ కాక ఏ లోపం లేని ఎనిమిది కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను, వాటి వాటి లెకక్ పకారం, 30వాటి వేదయ్ం, పానారప్ణను 31పాపపరిహార
బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంచాలి. 32ఏడో రోజు నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ కాక ఏ లోపం లేని ఏడు
కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరె పిలల్లను వాటి వాటి లెకక్ పకారం, 33వాటి వాటి వేదయ్ం,
పానారప్ణలను, 34పాపపరిహార బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంచాలి.

35ఎనిమిదో రోజుమీకు పతేయ్క న రోజు. ఆ రోజుమీరు జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. 36ఆ రోజు నితయ్ న
దహనబలి,దాని వేదయ్ం,పానారప్ణ కాకమీరుయెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగల దహనబలిగా ఏలోపం లేని నిరోద్ ష న
ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఏడు గొరెపిలల్లను వాటి వాటి లెకక్ పకారం 37వాటితో వాటి వాటి
వేదయ్ం, పానారప్ణను 38పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి. 39మీమొకుక్బళ ళ్, మీ సేవ్చాఛ్రప్ణలు మీ
దహనబలులు, మీ వేదాయ్లు, మీ పానారప్ణలు, మీ సమాధాన బలులు కాక వీటిని నియమిత సమయాలోల్ యెహోవాకు
అరిప్ంచాలి. 40యెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించిన దానన్ంతామోషే ఇశాయేలీయులతోపూరిగా వివరించాడు.

30
మొకుక్బడి

1మోషే ఇశాయేలు గోతాల నాయకులతో ఇలా అనాన్డు, 2 “ఇది యెహోవా ఆజఞ్. ఒకడు యెహోవాకు మొకుక్కుంటే లేక
పమాణం చేసి ఉంటే, అతడు మాట తపప్కూడదు. తన నోటినుండి వచిచ్న దానంతటినీ అతడు నెరవేరాచ్లి. 3తన తండి
ఇంటోల్ ఉనన్ ఒక సీ యెహోవాకు చేసిన మొకుక్బడి గురించి ఆమె తండి ఎరిగి, ఏమీ మాటాల్ డకపోతే ఆమె మొకుక్బడి
నిలిచి ఉంటుంది. 4 ఆమె పమాణాలు అనీన్ నిలిచి ఉంటాయి. 5 అయితే ఆమె చేసిన పమాణాలను ఆమె తండి విని
వాటి విషయంలో ఆ పణ తెలిపి ఉంటే, ఆమెమొకుక్బడులు, పమాణాలు, ఏవీ నిలబడవు. 6ఆమె తండి దానికి ఆ పణ
తెలిపాడు కాబటిట్ యెహోవాఆమెను కష్మిసాత్ డు.

7ఆమెవివాహితఅయితే,ఆమెమొకుక్బడులు,తొందరపాటులోచేసినపమాణాలుఆమెభరఎరిగిఏమీమాటాల్ డకపోతే,
ఆమె మొకుక్బడులు, పమాణాలు ఆమె నిలిచి ఉంటాయి. 8 అయితే ఆమె మొకుక్బడులు, తొందరపాటులో చేసిన
పమాణాలు ఆమె భర విని వాటి విషయంలో ఆ పణ తెలిపి ఉంటే, అతడు ఆమెమొకుక్బడులను, తొందరపాటుగా చేసిన
పమాణాలను రదుద్ చేసిన వాడవుతాడు. యెహోవాఆమెను కష్మిసాత్ డు.

9 వితంతువు గాని విడాకులు ఇచిచ్న సీ గాని చేసిన మొకుక్బడులు అనీన్ ఆమె మీద నిలిచి ఉంటాయి. 10 ఆమె తన
భర ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డుమొకుక్బడులు, పమాణాలు చేసి ఉంటే, 11వాటిని గురించి ఆమె భర విని ఏ ఆ పణా చేయకుండా
ఉంటే, ఆమెమొకుక్బడులు, పమాణాలు, అనీన్ నిలిచి ఉంటాయి. 12ఆమె భర వాటి గురించి వినన్ రోజునే వాటినిపూరిగా
రదుద్ చేసిఉంటే,ఆమెమొకుక్బడులు, పమాణాలు గురించినఆమెమాటలు ఏవీ నిలబడవు. ఆమెభరవాటిని రదుద్ చేశాడు
కాబటిట్ యెహోవా ఆమెను కష్మిసాత్ డు. 13 ఒక సీ చేసిన పతిమొకుక్బడిని, పమాణపూరవ్కంగా తన మీదమోపుకొనన్ పతి
బాధయ్తను ఆమె భర సిథ్రపరచవచుచ్, రదుద్ చేయవచుచ్. 14 అలా కాక ఆమె భర ఎపప్టికపుప్డు దాని విషయం మౌనంగా
ఉంటూ వసేత్, అతడు ఆమె చేసినమొకుక్బడులనూ పమాణాలనూ సిథ్రపరచిన వాడవుతాడు. అతడు వాటిని వినన్ రోజు
మౌనంగా ఉండడం దావ్రా వాటిని సిథ్రపరిచాడు. 15అతడు వాటిని గురించి వినన్ చాలా కాలం తరువాత వాటిని రదుద్ చేసేత్,
అతడు ఆమెదోషశికష్ను తానే భరిసాత్ డు.” 16ఇవి భరను గూరీచ్ భారయ్ను గూరీచ్, తండిని గూరీచ్ బాలయ్ంలో తన తండి ఇంటోల్
ఉనన్ కుమారెను గూరీచ్యెహోవామోషేకిచిచ్న ఆజఞ్లు.

31
మిదాయ్నీయులు మీద పతీకారం

1యెహోవా “మిదాయ్నీయులు ఇశాయేలీయులకు చేసిన దానికి పతీకారం తీరుచ్కోండి. 2 ఆ తరవాత నీవు చనిపోయి
నీ పూరీవ్కుల దగగ్రికి చేరుకుంటావు” అని మోషేకు చెపాప్డు. 3 అపుప్డు మోషే “మీలో కొందరు యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి
మిదాయ్నీయుల మీదికి పోయి వారికి యెహోవా విధించిన పతిదండన చేయండి. 4 ఇశాయేలీయుల పతి గోతం నుండి
వెయియ్మంది చొపుప్న యుదాధ్ నికి పంపండి” అని పజలతో అనాన్డు. 5 ఆ విధంగా గోతానికి వెయియ్ మంది చొపుప్న,
ఇశాయేలీయులమొతత్ం నయ్ంలో నుండి పనెన్ండు వేలమందియుదధ్ వీరులను సిదధ్ం చేశారు. 6మోషేవారిని,యాజకు న
ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసుతో పంపించాడు. అతనికి పరిశుదధ్ న కొనిన్ వసుత్ వులు,యుదధ్ంలోఊదటానికిబాకాలు
పంపాడు.

7యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటేట్ ఇశాయేలీయులుమిదాయ్నీయులతోయుదధ్ం చేసిమగవారందరినీ చంపేశారు. 8వారు
కాక మిదాయ్ను రాజులు, ఎవీ, రేకెము, సూరు, హ రు, రేబ అనే ఐదుగురిన్ చంపారు. బెయోరు కొడుకు బిలామును కతిత్తో
చంపేశారు. 9వారు మిదాయ్ను సీలను, వారి చినన్పిలల్లను చెరపటుట్ కుని, వారి పశువులు, గొరెలు, మేకలు అనిన్టిని, వారి
సమసాత్ నిన్ దోచుకునాన్రు. 10వారి పటట్ణాలు, కోటలు అనిన్టిని తగలబెటాట్ రు. 11వారుమనుషులను గాని పశువులను గాని
మిదాయ్నీయులఆసిత్ అంతటినీకొలల్గొటాట్ రు. 12తరువాతవారుదానంతటినీ,చెరపటిట్నవారినిమోయాబు దానాలోల్ యెరికో
దగగ్రయొరాద్ ను పకక్న విడిది చేసి ఉనన్మోషే,యాజకుడు ఎలియాజరు దగగ్రికి, ఇశాయేలీయుల సమాజం దగగ్రికి తీసుకు
వచాచ్రు. 13అపుప్డుమోషే,యాజకుడు ఎలియాజరు, సమాజనాయకులంతా విడిది బయటికి వారికి ఎదురు వెళాళ్రు.



సంఖాయ్కాండం 31:14 147 సంఖాయ్కాండం 32:9

14అపుప్డు మోషేయుదధ్ం నుండి వచిచ్న సహసాధిపతులు, శతాధిపతుల న కోపపడాడ్ డు. 15అతడు వారితో “మీరు
మిదాయ్ను సీలను ఎందుకు బతకనిచాచ్రు? 16బిలాము సలహా పకారం పెయోరు విషయంలో ఇశాయేలు పజలుయెహోవాకు
ఎదురు తిరిగేలా చేసింది వారే కదా! అందుచేత యెహోవా మన సమాజంలో తెగులు పుటిట్ంచాడు కదా. 17 కాబటిట్ మీరు
మగ పిలల్లందరినీమగవారితో సంబంధం ఉనన్ పతి సీనీ చంపండి. 18మగవారితో సంబంధం లేని పతి ఆడపిలల్ను మీ కోసం
బతకనీయండి. 19మీరు ఏడు రోజులు విడిది బయట ఉండాలి. మీలో మనిషిని చంపిన పతివాడూ, చనిపోయిన వారిని
తాకిన పతివాడూ, మీరు, మీరు చెరగా పటుట్ కొచిచ్న వారు, మూడో రోజున, ఏడో రోజున మిమమ్లిన్ మీరు శుదిధ్ చేసుకోవాలి.
20మీరుమీవసాలను,చరమ్ంతో,మేకవెండుకలతోచేసినవసుత్ వులను,చెకక్తోచేసినవసుత్ వులనుఅనిన్టినీ శుదిధ్ చేయాలి.”

21అపుప్డుయాజకుడు ఎలియాజరుయుదాధ్ నికి వెళిళ్న నికులతో “యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు, 22 ‘అగిన్తో
చెడిపోని బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము, తగరం, సీసం, వీటితోచేసిన వసుత్ వులనిన్టినీ 23మంటలోల్ వేసి తీయడందావ్రా
శుదిధ్ చేయాలి. వాటినిపాపపరిహార జలంతో కూడా శుదిధ్ చేయాలి. అగిన్తో చెడిపోయేపతి వసుత్ వును నీళల్లో వేసి తీయాలి.
24ఏడో రోజుమీరు మీ బటట్లు ఉతుకొక్ని శుదిధ్ అయిన తరవాత విడిదిలోకి రావచుచ్.’ ” అనాన్డు.

చెరగా పటుట్ కునన్వి రెండు భాగాలు
25యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలాఆజాఞ్ పించాడు, 26“నువూవ్యాజకుడు ఎలియాజరు సమాజంలోనిపూరీవ్కుల వంశాల

నాయకులు మీరు చెరగా పటుట్ కునన్ మనుషులను, పశువులను లెకక్బెటిట్ రెండు భాగాలు చేయండి. 27 నయ్ంగాయుదాధ్ నికి
వెళిళ్న వారికి సగం, మిగిలిన సరవ్సమాజానికి సగం పంచిపెటట్ండి. 28యుదాధ్ నికి వెళిళ్న నికుల యెహోవా కోసం పనున్
వేసి, ఆ మనుషులోల్ , పశువులోల్ , గాడిదలోల్ , గొరె మేకలోల్ ఐదు వందలకు ఒకటి చొపుప్న వారి సగభాగంలో నుండి తీసుకుని
29యెహోవాకు అరప్ణగాయాజకుడు ఎలియాజరుకు ఇవావ్లి. 30అదే విధంగా మిగిలిన ఇశాయేలీయుల సగంలో నుండి
మనుషులోల్ , పశువులోల్ , గాడిదలోల్ , గొరె మేకలోల్ , అనిన్ రకాల జంతువులోల్ నుండి 50 కి ఒకటి చొపుప్న తీసుకుని యెహోవా
మందిరానిన్ కాపాడే లేవీయులకు ఇవావ్లి.” 31యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా మోషే, యాజకుడు ఎలియాజరు
చేశారు.

32ఆ నికులుదోచుకునన్దిగాకమిగిలింది 336, 75,000గొరెలులేకమేకలు, 3472,000పశువులు, 61,000గాడిదలు,
35 32,000 మంది మగవారితో సంబంధం లేని సీలు ఉనాన్రు. 36 అందులో సగం యుదాధ్ నికి వెళిళ్న వారి వంతు, గొరె
మేకలు 3, 37, 500. వాటిలోయెహోవాకు చెందిన పనున్ 675. పశువులోల్ సగం 36,000. 37వాటిలోయెహోవాపనున్ 72.
38గాడిదలోల్ సగం 30, 500. 39వాటిలో యెహోవా పనున్ 61. 40మనుషులోల్ సగం 16,000 మంది. వారిలో యెహోవా
పనున్ 32 మంది. 41 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా అతడు యెహోవాకు చెందాలిస్న అరప్ణను యాజకుడు
ఎలియాజరుకు ఇచాచ్డు.

42మోషే నికుల నుండి తీసుకుని ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న సగంలోనుండి లేవీయులకు ఇచాచ్డు. 433, 37, 500గొరె
మేకలు, 4436,000 పశువులు, 30, 500గాడిదలు, 4516,000మందిమనుషులు సమాజానికిరావలసిన సగం. 46మోషే
ఆ సగం నుండి మనుషులోల్ , జంతువులోల్ , 47 50 కి ఒకటి చొపుప్న తీసి, యెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా యెహోవా
మందిరానిన్ కాపాడే లేవీయులకు ఇచాచ్డు.

48అపుప్డు నయ్ంలో వేలమందికి, వందల మందికి అధిపతులు మోషే దగగ్రికి వచిచ్ 49 “నీ సేవకు న మేముమా కింద
ఉనన్ నికులందరినీ లెకక్పెటాట్ ం. మొతాత్ నికి ఒకక్డు కూడా తగగ్లేదు. 50కాబటిట్ యెహోవాసనిన్ధిలోమాకోసంపాయశిచ్తత్ం
కలిగేలామాలో పతి ఒకక్డికి దొరికిన బంగారు నగలు, గొలుసులు, కడియాలు, ఉంగరాలు, పోగులు, పతకాలుయెహోవాకు
అరప్ణ తెచాచ్ం” అని చెపాప్రు. 51 మోషే, యాజకుడు ఎలియాజరు ఆ బంగారు నగలను వారి నుండి తీసుకునాన్రు.
52 వేలమందికి, వందల మందికి అధిపతు న నాయకులు యెహోవాకు అరిప్ంచిన బంగారం మొతత్ం 16, 750 తులాలు.
53ఆ నికులోల్ పతివాడూతనమటుట్ కుతానుదోపుడుసొముమ్ తెచుచ్కునాన్డు. 54అపుప్డుమోషే,యాజకుడు ఎలియాజరు
వేలమందికి, వందల మందికి అధిపతుల దగగ్ర తీసుకునన్ బంగారానిన్ ఇశాయేలీయులకు జాఞ్ పకారథ్ంగా పతయ్కష్ గుడారంలో
ఉంచారు.

32
యొరాద్ ను నది తూరుప్ పాంతం

1 రూబేనీయులకు, గాదీయులకు, పశువులు అతి విసాత్ రంగా ఉండడం వలన యాజెరు, గిలాదు పాంతాలు మందలకు
తగిన సథ్లమని వారు గహించారు. 2 వారు మోషేతో, యాజకుడు ఎలియాజరుతో సమాజ నాయకులతో 3 “అతారోతు,
దీబోను, యాజెరు, నిమా, హెషోబ్ను, ఏలాలే, షెబాము, నెబో, బెయోను అనే పాంతాలు, 4 అంటే ఇశాయేలు పజలందరి
ఎదుటయెహోవాజయించిన దేశం పశువులమందలకు అను ంది. మీసేవకు నమాకు మందలు ఉనాన్యి. 5కాబటిట్ మా
మీదమీకు దయ కలిగితే,మమమ్లిన్యొరాద్ ను నది దాటించవదుద్ . మాకు ఈ దేశానిన్ వారసతవ్ంగా ఇవవ్ండి” అనాన్రు.

6 అపుప్డు మోషే గాదీయులకు, రూబేనీయులకు ఇలా జవాబిచాచ్డు. “మీ సోదరులు యుదాధ్ లు చేసూత్ ఉంటే మీరు
ఇకక్డే ఉండిపోవచాచ్? 7యెహోవా ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న దేశానికి వెళళ్కుండా మీరు వారి హృదయాలను ఎందుకు
నిరుతాస్హపరుసుత్ నాన్రు? 8ఆదేశానిన్ చూసిరావడానికికాదేషు బరేన్యలోనేనుమీతండులను పంపినపుప్డువారు కూడా
ఇలాగేచేశారు కదా. 9వారు ఎషోక్లులోయలోకివెళిల్ ఆ దేశానిన్ చూసి ఇశాయేలు పజలను అ రయ్పరిచారు కాబటిట్ యెహోవా
తమకిచిచ్న దేశంలో పవేశించలేకపోయారు.
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10 ఆ రోజు యెహోవా కోపం తెచుచ్కునాన్డు. 11 ఇర సంవతస్రాలకు మించి, ఐగుపుదేశం నుండి వచిచ్న మనుషులోల్
యెహోవాను పూరణ్ మనసుస్తో అనుసరించిన కెనెజీయుడు, యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు, నూను కొడుకు యెహోషువ తపప్
12 మరి ఎవవ్డూ పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరించలేదు కాబటిట్ నేను అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులకు ఇసాత్ నని
పమాణం చేసిన దేశానిన్ మరి ఎవరూ చూడనే చూడరు,అని శపథం చేశాడు. 13అపుప్డు ఇశాయేలు పజలమీదయెహోవా
కోపం రగులుకోవడం వలల్ ఆయన దృషిఠ్ కి చెడుతనం చూపిన ఆ తరం వారంతా నాశనం అయేయ్ వరకూ వారిని అరణయ్ంలో
తిరిగేలా చేశాడు.

14 ఇపుప్డు ఇశాయేలు పజల మీద యెహోవాకు మరింత కోపం పుటిట్ంచేలా ఆ పాపుల పిలల్ న మీరు వారి సాథ్ నంలో
బయలుదేరారు. 15 మీరు ఆయనిన్ అనుసరించకుండా వెనకిక్ తగిగ్పోతే ఆయన ఈ పజలందరినీ ఈ అడవిలోనే
నిలిపివేసాత్ డు. ఆ విధంగా మీరు ఈ పజలందరి నాశనానికి కారకులౌతారు.” 16అందుకు వారు అతనితో “మేము ఇకక్డ
మాపశువుల కోసం దొడూల్ ,మాపిలల్ల కోసంఊరులూ కటుట్ కుంటాం. 17ఇశాయేలు పజలనువారివారి సథ్లాలకు చేరేచ్ వరకూ
మేము యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి వారి ముందు సాగిపోతాం. అయితే మా పిలల్లు ఈ పాంత పజల భయం వలన పాకారాలునన్
ఊరల్లో నివసించాలి. 18 ఇశాయేలీయులోల్ పతివాడూ తన తన వారసతావ్నిన్ పొందేవరకూ మా ఇళళ్కు తిరిగి రాము.
19 తూరుప్న యొరాద్ ను ఇవతల మాకు వారసతవ్ం దొరికింది కాబటిట్ ఇక యొరాద్ ను అవతల వారితో వారసతవ్ం అడగం”
అనాన్రు.

20 అపుప్డు మోషే వారితో “మీరు మీ మాట మీద నిలబడి యెహోవా సనిన్ధిలో యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి యెహోవా తన
ఎదుటనుండి తన శతువులను వెళల్గొటేట్ వరకూ 21యెహోవా సనిన్ధిలో మీరంతాయొరాద్ ను అవతలికి వెళిళ్ 22 ఆ దేశానిన్
జయించిన తరవాతమీరు తిరిగి రావచుచ్. మీరుయెహోవాదృషిట్కీ ఇశాయేలీయుల దృషిట్కీ నిరోద్ షులుగా ఉంటారు. అపుప్డు
ఈ దేశం యెహోవా సనిన్ధిలో మీకు వారసతవ్ం అవుతుంది. 23మీరు అలా చేయకపోతే యెహోవా దృషిట్కి పాపం చేసిన
వారవుతారు కాబటిట్ మీ పాపం మిమమ్లిన్ పటుట్ కొంటుందని తెలుసుకోండి. 24మీరు మీ పిలల్ల కోసం ఊరల్ను, మీ పశువుల
కోసం దొడల్ను కటుట్ కుని మీరు చెపిప్న పకారం చేయండి అనాన్డు.”

25అందుకు గాదీయులు, రూబేనీయులుమోషేతో “మాయజమానివినువువ్ ఆజాఞ్ పించినటుట్ నీ సేవకు నమేము చేసాత్ ం.
26మాపిలల్లు, భారయ్లు, మాఆవుల మందలు గిలాదు ఊళళ్లో ఉంటారు. 27 నీ సేవకు న మేము, అంటేమా నయ్ంలో
పతియోధుడుమాయజమానివి నువువ్ చెపిప్నటుట్ యెహోవాసనిన్ధిలోయుదధ్ం చేయడానికియొరాద్ ను అవతలికి వసాత్ ము”
అనాన్రు.

28 కాబటిట్ మోషే వారిని గురించి యాజకు న ఎలియాజరుకు, నూను కుమారుడు యెహోషువకు, ఇశాయేలు గోతాలోల్
పూరీవ్కుల వంశాల నాయకులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 29 “గాదీయులు, రూబేనీయులు అందరూ యెహోవా సనిన్ధిలో
యుదాధ్ నికి సిదద్పడిమీతో కూడాయొరాద్ ను అవతలికి వసేత్,ఆదేశానిన్మీరు జయించినతరవాతమీరు గిలాదు దేశానిన్వారికి
వారసతవ్ంగా ఇవావ్లి. 30కానివారుయుదాధ్ నికి సిదధ్పడి మీతో కలిసి అవతలకి రాకపోతేవారు కనాను దేశంలోమీమధయ్నే
వారసతవ్ంపొందుతారు” 31దానికిగాదీయులు, రూబేనీయులు “యెహోవానీసేవకు నమాతోచెపిప్నటేట్ చేసాత్ ం. 32మేము
యెహోవా సనిన్ధిలోయుదాధ్ నికి సిదధ్పడి నది దాటి కనాను దేశంలోకి వెళాత్ ం. అపుప్డుయొరాద్ ను ఇవతల మేము వారసతవ్ం
పొందుతాం” అని జవాబిచాచ్రు.

33 అపుప్డు మోషే వారికి, అంటే గాదీయులకు, రూబేనీయులకు, యోసేపు కుమారుడు మనషేష్ అరథ్గోతం వారికి,
అమోరీయుల రా న సీహోను రాజాయ్నిన్, బాషాను రా న ఓగు రాజాయ్నిన్, వాటి ఊళళ్నిన్టినీ ఆ దేశాల చుటూట్ ఉనన్
గామాలనూ ఇచాచ్డు.

34గాదీయులు దీబోను, అతారోతు, అరోయేరు, అతోతు, షోపాను, 35యాజెరు, యొగెబ్హ, బేతిన్మా, బేతాహ్ రాను 36అనే
ఊళళ్లోపాకారాలు, పశువుల దొడుల్ కటుట్ కునాన్రు.

37 రూబేనీయులు హెషోబ్ను, ఏలాలే, కిరయ్తాయిము, నెబో, బయలెమ్యోను, 38 షిబామ్ అనే ఊళల్ కటిట్ , వాటికి కొతత్ పేరుల్
పెటాట్ రు.

39మనషేష్ సంతానం అయినమాకీరీయులు గిలాదు దండెతిత్ దానిన్ ఆకమించి దానిలోని అమోరీయులను వెళల్గొటాట్ రు.
40మోషేమనషేష్ కొడుకుమాకీరుకు గిలాదునుఇచాచ్డు. 41అతనిసంతానంఅకక్డనివసించింది. మనషేష్ కొడుకుయాయీరు
వెళిల్ అకక్డి గామాలను ఆకమించి వాటికి *యాయీరు గామాలు అని పేరు పెటాట్ డు. 42 నోబహ వెళిల్ కెనాతును దాని
గామాలను ఆకమించిదానికి నోబహ అని తన పేరు పెటాట్ డు.

33
ఐగుపుదేశం నుండిమోయాబు వరకు ఇశాయేలీయులు చేసిన పయాణాలు

1మోషేఅహరోనుల నాయకతవ్ంలో తమ తమ సేనల పకారం ఐగుపుదేశం నుండి ఇశాయేలీయులు చేసిన పయాణాలు.
2యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన పకారం, మోషే వారు పయాణించిన మారాగ్ ల వివరాలను రాశాడు. ఇవి వారి పయాణ మారాగ్ ల
వివరాలు. 3మొదటినెల 15వరోజునవారురామెసేసు నుండి పసాక్ పండగమరునాడు ఇశాయేలీయులు జయోతాస్హంతో
బయలుదేరారు. అపుప్డుఐగుపీత్యులుతమమధయ్యెహోవాహతంచేసినమొదటిసంతానాలనుపాతిపెటుట్ కుంటూవారిని
చూసూత్ ఉనాన్రు. 4ఆ విధంగా ఐగుపీత్యుల దేవుళళ్కు యెహోవాతీరుప్ తీరాచ్డు.

* 32:41 32:41హవోవ్తుయాయిరు.
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5ఇశాయేలీయులు రామెసేసు నుండి సుకోక్తుకు వచాచ్రు. 6సుకోక్తు నుండి అడవి చివరిలోఉనన్ ఏతాముకు వచాచ్రు.
7ఏతాము నుండి బయలెస్ఫోను ఎదుటఉనన్ పీహహీరోతు పుతిరిగిమిగోద్ లు దగగ్ర ఆగారు. 8పీహహీరోతు నుండి సముదం
మధయ్ నుండి అరణయ్ంలోకి వెళిళ్ ఏతాము అరణయ్ంలో మూడు రోజుల పయాణం చేసి మారాకు వచాచ్రు. మారా నుండి
ఏలీముకు వచాచ్రు. 9 ఏలీములో 12 నీటిబుగగ్లు, 70 ఈతచెటుల్ ఉనాన్యి. వారకక్డ ఆగారు. 10 ఏలీము నుండి వారు
ఎర సముదం దగగ్రికి వచాచ్రు. 11 అకక్డినుండి సీను అరణయ్ంలో ఆగారు. 12 సీను అరణయ్ం నుండి దోపకాకు వచాచ్రు.
13దోపకా నుండి ఆలూషుకు వచాచ్రు. 14ఆలూషు నుండి రెఫీదీముకు వచాచ్రు. అకక్డ వారికి తాగడానికి నీళల్ లేవు.

15 రెఫీదీము నుండి సీనాయి అరణయ్ంలో ఆగారు. 16 అకక్డి నుండి కిబోతు హతాత్ వాకు వచాచ్రు. 17 కిబోతు హతాత్ వా
నుండి హజేరోతు వచాచ్రు. 18హజేరోతు నుండి రితామ్ వచాచ్రు. 19 రితామ్ నుండి రిమోమ్ను పారెసుకు వచాచ్రు. 20 రిమోమ్ను
పారెసు నుండి లిబాన్కు వచాచ్రు. 21లిబాన్లో నుండి రీసాకు వచాచ్రు. 22 రీసా నుండి కెహేలాతాకు వచాచ్రు. 23 కెహేలాతా
నుండి బయలుదేరి షాపెరు కొండ దగగ్ర ఆగారు. 24షాపెరు కొండ దగగ్ర నుండి హరాదాకు వచాచ్రు. 25హరాదా నుండి
మకెలోతుకు వచాచ్రు. 26మకెలోతు నుండితాహతుకు వచాచ్రు. 27తాహతు నుండితారహ కు వచాచ్రు. 28తారహ నుండి
మితాక్కు వచాచ్రు. 29మితాక్నుండిహషోమ్నాకు వచాచ్రు. 30హషోమ్నానుండిమొసేరోతుకు వచాచ్రు. 31మొసేరోతు నుండి
బెనేయాకానుకు వచాచ్రు. 32 బెనేయాకాను నుండి హోర్ హగిగ్దాగ్ దుకు వచాచ్రు. 33హోర్ హగిగ్దాగ్ దు నుండి యొతాబ్తాకు
వచాచ్రు. 34యొతాబ్తానుండి ఎబోనాకు వచాచ్రు. 35ఎబోనానుండి ఎసోనెగ్బెరుకు వచాచ్రు. 36ఎసోనెగ్బెరు నుండి కాదేషు
అని పిలిచే సీను అరణాయ్నికి వచాచ్రు. 37కాదేషు నుండి ఎదోము దేశం అంచులో ఉనన్హోరు కొండ దగగ్ర ఆగారు.

38యెహోవాఆజఞ్ పకారంయాజకుడు అహరోనుహోరు కొండ ఎకిక్ అకక్డ చనిపోయాడు. అది ఇశాయేలీయులు ఐగుపు
దేశం నుండి వచిచ్న 40 వ సంవతస్రం అయిదో నెల మొదటి రోజు. 39 అహరోను 123 సంవతస్రాల వయసులో హోరు
కొండమీద చనిపోయాడు. 40 అపుప్డు కనాను దేశపు ద ణాన నివసించే అరాదు రా న కనానీయుడు ఇశాయేలీయులు
వచిచ్న సంగతి వినాన్డు.

41వారు హోరు కొండ నుండి సలామ్నాకు వచాచ్రు. 42 సలామ్నాలో నుండి పూనోనుకు వచాచ్రు. 43పూనోనులో నుండి
ఓబోతుకు వచాచ్రు. 44ఓబోతునుండిమోయాబుపొలిమేరదగగ్రఉనన్ఈయెయ్అబారీముకు వచాచ్రు. 45ఈయెయ్అబారీము
నుండి దీబోను గాదుకు వచాచ్రు. 46దీబోను గాదు నుండి అలోమ్ను దిబాల్ తాయిముకు వచాచ్రు. 47అలోమ్ను దిబాల్ తాయిము
నుండి నెబో ఎదురుగా ఉనన్ అబారీము కొండలకు వచాచ్రు. 48అబారీము కొండల నుండియెరికో దగగ్రయొరాద్ నుకు దగగ్రగా
ఉనన్ మోయాబు దానాలకు వచాచ్రు. 49వారు మోయాబు దానాలోల్ బెతేయ్షీమోతు మొదలు ఆబేలు షితీత్ము వరకూ
యొరాద్ ను దగగ్ర విడిది చేశారు.

50 యెరికో దగగ్ర, అంటే యొరాద్ నుకు పకక్నే ఉనన్ మోయాబు దానాలోల్ యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు,
51“నువువ్ ఇశాయేలుపజలతోఇలాచెపుప్, ‘మీరుయొరాద్ నునుదాటి కనాను దేశానిన్చేరినతరువాత 52ఆదేశపజలందరినీ
మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొటిట్ , వారి పతిమలనిన్టినీ ధవ్ంసం చేసి వారి పోత విగహాలనిన్టిని పగలగొటిట్ వారి ఉనన్త పదేశాలోల్
ఉనన్ వారి పూజా సథ్లాలను పాడుచేయాలి. 53ఆ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో నివసించాలి. ఎందుకంటే ఆ దేశానిన్
మీకు వారసతవ్ంగా నేను మీసావ్ధీనం చేశాను.
54మీరు మీ వంశాల పకారం చీటుల్ వేసి ఆ దేశానిన్ వారసతవ్ంగా పంచుకోవాలి. ఎకుక్వ మందికి ఎకుక్వ, తకుక్వ మందికి
తకుక్వ వారసతవ్ం ఇవావ్లి. చీటీ పకారం ఎవరికి ఏ సథ్లం వసుత్ ందో ఆ సథ్లమే అతడు తీసుకోవాలి. మీ తండుల గోతాల
పకారం మీరు వారసతవ్ం పొందాలి. 55 అయితే మీరు మీ ఎదుట నుండి ఆ దేశ పజలను వెళల్గొటట్కపోతే, మీరు ఎవరిని
ఉండనిచాచ్రో వారు మీ కళళ్లో ముళ ళ్గా, మీ పకక్లో శూలాలుగా ఉండి, మీరు నివసించే ఆ దేశంలో వారు మిమమ్లిన్
బాధలకు గురిచేసాత్ రు. 56అంతేగాక నేను వారికి ఏం చేయాలనుకునాన్నో దానినేమీకు కూడా చేసాత్ ను.’ ”

34
కనాను దేశంలో ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ లు

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో చెపుప్, 2 ‘కనాను దేశంలో, అంటే ఏ దేశానిన్ మీరు చీటుల్
వేసి వారసతవ్ంగా పంచుకోబోతునాన్రో ఆ దేశంలో మీరు పవేశిసుత్ నాన్రు. 3మీ ద ణపు సరిహదుద్ సీను అరణయ్ం మొదలు
ఎదోము సరిహదుద్ వరకూ, అంటే, ఉపుప్ సముదం తూరుప్ తీరం వరకూ ఉంటుంది. 4 మీ సరిహదుద్ ద ణం మొదలు
అకబీబ్ము కనుమ దగగ్ర తిరిగి సీను వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. అది ద ణం నుండి కాదేషు బరేన్య వరకూ వాయ్పించి, అకక్డ
నుండి హసరదాద్ రు వరకూ పోయి, అకక్డ నుండి అసోమ్ను వరకూ కొనసాగుతుంది. 5అసోమ్ను నుండి ఐగుపు నది వరకూ
సరిహదుద్ తిరిగి సముదం వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది.

6మీకు పడమటి సరిహదుద్ గా మహాసముదం ఉంటుంది. 7మీఉతత్రపు సరిహదుద్ ను మహాసముదం నుండిహోరు కొండ
దాకా, 8హోరు కొండ నుండి హమాతుకు వెళేళ్ దారి వరకూ ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. ఆ సరిహదుద్ సెదాదు వరకూ, 9 అకక్డ
నుండి జిపోను వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. దాని అంచు హసరేనాను దగగ్ర ఉంటుంది. అదిమీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్ .

10 తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనాను నుండి షెపాము వరకూ మీరు లెకిక్ంచుకోవాలి. 11 అది షెపాము నుండి అయీనుకు
తూరుప్న రిబాల్ వరకూ ఉంటుంది. ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదపు ఒడుడ్ ను తాకుతూ ఉంటుంది. 12 అది
యొరాద్ ను నది వరకూ దిగి ఉపుప్ సముదం వరకూవాయ్పిసుత్ ంది. ఆ దేశం చుటూట్ ఉనన్ సరిహదుద్ ల మధయ్ ఉనన్పాంతమంతా
మీ దేశం’ అనివారితో చెపుప్.”
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13మోషే ఇశాయేలీయులతో “ఇది మీరు చీటుల్ వేసుకుని పొందే దేశం. తొమిమ్ది గోతాలకు, ఒక అరథ్ గోతానికి ఇవవ్మని
యెహోవా ఆజాఞ్ పించాడు. 14 ఎందుకంటే తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం రూబేనీయులు, గాదీయులు తమ
వారసతావ్లను పొందారు. 15 అలాగే మనషేష్ అరథ్గోతం కూడా వారసతవ్ం పొందింది. ఆ రెండు గోతాలు, అరథ్ గోతం,
సూరోయ్దయం దికుక్న, అంటే తూరుప్న యెరికో దగగ్ర యొరాద్ ను అవతల తమ తమ వారసతావ్లను పొందారు” అని
చెపాప్డు. 16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, 17 “ఆ దేశానిన్మీకు వారసతవ్ంగా పంచి పెటాట్ లిస్న వయ్కులు
ఎవరంటే, యాజకుడు ఎలియాజరు, నూను కొడుకు యెహోషువ. 18వారు కాక ఆ దేశానిన్ మీకు పంచిపెటట్డానికి పతి గోతం
నుండి ఒకక్ నాయకుణిణ్ ఎనున్కోవాలి.

19వారెవరంటే, యూదా గోతంలో యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు, 20 షిమోయ్ను గోతంలో అమీహ దు కొడుకు షెమూయేలు,
21బెనాయ్మీనుగోతంలోకిసోల్ నుకొడుకు ఎలీదాదు. 22దానుగోతంలోయొగిల్ కొడుకుబుకీక్నాయకుడు. 23యోసేపుకొడుకులోల్
ఏఫోదు కొడుకు హనీన్యేలు, మనషేష్ గోత నాయకుడు, 24 ఎఫాయిము గోతంలో షిపాత్ ను కొడుకు కెమూయేలు నాయకుడు,
25జెబూలూను గోతంలో పరాన్కు కొడుకు ఎలీషాపాను నాయకుడు, 26 ఇశాశ్ఖారీయుల గోతంలో అజాను కొడుకు పలీత్యేలు
నాయకుడు, 27 ఆషేరీయుల గోతంలో షెలోమి కొడుకు అహీహ దు నాయకుడు. 28 నఫాత్ లీయుల గోతంలో అమీహ దు
కొడుకు పెదహేలు నాయకుడు.” 29 వీరంతా కనాను దేశంలో ఇశాయేలీయులకు వారి వారి వారసతావ్లను పంచిపెటట్డానికి
యెహోవాఆజాఞ్ పించినవారు.

35
లేవీయులు నివసించడానికి పటట్ణాలు

1యెరికో దగగ్ర యొరాద్ నుకు సమీపంలోని మోయాబు దానాలోల్ యెహోవామోషేకు ఈ విధంగా చెపాప్డు. 2 “తాము
పొందే వారసతావ్లోల్ లేవీయులు నివసించడానికి వారికి పటట్ణాలను ఇవావ్లని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించు. ఆ పటట్ణాల
చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లను కూడా లేవీయులకు ఇవావ్లి. 3అవి వారి నివాసానికి వారి పటట్ణాలవుతాయి. వాటి పొలాలు వారి
పశువులకు, మందలకు, వారి ఆలమందలకు ఉండాలి. 4మీరు లేవీయులకిచేచ్ పటట్ణాల గోడమొదలుకుని చుటూట్ వెయియ్
మూరలు, 5ఆ పటట్ణాల బయట నుండి తూరుప్న రెండు వేలమూరలు, ద ణాన రెండు వేలమూరలు, పడమర రెండు వేల
మూరలు,ఉతత్రానరెండు వేలమూరలుకొలవాలి. ఆమధయ్లోపటట్ణాలుండాలి. అవివారిపటట్ణాలకు పలెల్లుగాఉంటాయి.

శరణు పటట్ణాలు
6మీరులేవీయులకు ఇచేచ్పటట్ణాలోల్ ఆరుఆశయపురాలుండాలి. హతయ్చేసినవాడువాటిలోకిపారిపోగలిగేందుకు వీలుగా

వాటిని నియమించాలి. అవి గాక 42 పటట్ణాలను కూడా ఇవావ్లి. 7వాటి పలెల్లతో కలిపి మీరు లేవీయులకు ఇవావ్లిస్న
పటట్ణాలనీన్ నల ఎనిమిది. 8మీరిచేచ్ పటట్ణాలు ఇశాయేలీయులవారసతవ్ంలోనుండే ఇవావ్లి. ఎకుక్వ భూమిఉనన్వారు
ఎకుక్వగా, తకుక్వ భూమి ఉనన్వారు తకుక్వగా ఇవావ్లి. పతి గోతం తాను పొందే వారసతవ్ం పకారం తన తన పటట్ణాలోల్
కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇవావ్లి.”

9యెహోవా ఇంకా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో చెపుప్, 10మీరు యొరాద్ ను దాటి కనాను
దేశంలోకి వెళిల్న తరవాత 11 ఆశయపురాలుగా ఉండటానికి పటట్ణాలను ఎనిన్క చేయాలి. 12 పొరబాటున ఎవరి నా
చంపినవాడు వాటిలోకి పారిపోవచుచ్. తీరుప్ కోసం నరహంతకుడు సమాజం ఎదుట నిలిచే వరకూ వాడు మరణశికష్
పొందకూడదు కాబటిట్ పతికారం తీరుచ్కునేవాడి నుండి అవి మీకు ఆశయం కలిప్సాత్ యి. 13మీరు ఆరు పటట్ణాలను ఆశయ
పురాలుగా ఇవావ్లి. 14వాటిలోయొరాద్ ను ఇవతల మూడు పటట్ణాలు, కనాను దేశంలో మూడు పటట్ణాలు ఇవావ్లి. అవి
మీకు ఆశయపురాలుగా ఉంటాయి.

15ఎవరి నాపొరబాటున చంపినవాడువాటిలోకిపారిపోయేలాఆఆరు పటట్ణాలు ఇశాయేలీయులకు, పరదేశులకు,మీ
మధయ్ నివసించే ఎవరి నాఆశయంగాఉంటాయి. 16ఒకడు చనిపోయేలాఇనుప ఆయుధంతో కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు.
వాడికితపప్కుండామరణశికష్విధించాలి. 17ఒకడుచనిపోయేలారాతితోకొటిట్నపుప్డుఆకొటిట్నవాడు నరహంతకుడు. వాడికి
తపప్కుండా మరణశికష్ విధించాలి. 18అలాగే ఒకడు చనిపోయేలామరొకడు చేతి కరతో కొడితే కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు.
వాడు తపప్కుండామరణశికష్ పొందాలి.

19 హతయ్ విషయంలో పతికారం తీరుచ్కునే వాడు తానే సవ్యంగా ఆ నరహంతకుణిణ్ చంపాలి. వాణిణ్ కలిసినపుప్డు
చంపవచుచ్. 20 ఎవ నా చనిపోయేలా పగపటిట్ పొడిచినా, లేక పొంచి ఉండి వాడి మీద దేని నా విసిరినా, లేక రంతో
చేతితో కొటిట్నా, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు. అతణిణ్ తపప్కుండా చంపాలి. 21 పతికారం తీరుచ్కునేవాడు ఆ నరహంతకుణిణ్
కలిసినపుప్డు వాడిని చంపవచుచ్.

22 అయితే పగ ఏమీ లేకుండా వాడిని పొడిచినా, పొంచి ఉండకుండాా వాడిమీద ఏ ఆయుధ నా విసిరినా ఒకడు
చనిపోయేలావాడిమీదరాయివిసిరినా, 23దెబబ్తినన్ వాడు చనిపోతే ఆ కొటిట్నవాడు వాడిమీద పగపటట్ లేదు,వాడికి హాని
చేసేఉదేద్శం లేదు. 24కాబటిట్ సమాజంఈనియమాలపకారం కొటిట్నవాడికీ పతికారం తీరుచ్కునేవాడికీమధయ్ తీరుప్తీరాచ్లి.
25 ఆ విధంగా చేసి సమాజం నరహతయ్ విషయంలో పతికారం తీరుచ్కునే వాడి చేతి నుండి ఆ నరహంతకుణిణ్ కాపాడాలి.
సమాజంమొదట పారిపోయిన ఆశయపురానికి వాణిణ్ మళీళ్ పంపించాలి. వాడు పవిత లంతో అభిషేకం పొందిన పధాన
యాజకుడు చనిపోయేవరకూ అకక్డే నివసించాలి. 26అయితే అతడు ఎపుప్ నా తన ఆశయపురం సరిహదుద్ దాటి వెళితే
27నరహతయ్ విషయంలో పతికారం తీరుచ్కునేవాడు ఆశయపురం సరిహదుద్ బయట అతణిణ్ చూసి చంపినపప్టికీ వాడిమీద
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హతాయ్దోషం ఉండదు. 28 ఎందుకంటే, పధానయాజకుడు చనిపోయే వరకూ అతడు ఆశయపురంలోనే నివసించాలి. ఆ
పధానయాజకుడు చనిపోయిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు తన వారసతవ్ం ఉనన్ దేశానికి తిరిగి వెళల్వచుచ్.

29ఇవిమీరు నివాసముండే సథ్లాలనిన్టిలోఅనిన్ తరాలకుమీకు విధించిన కటట్డ. 30ఎవ నాఒకణిణ్ చంపితేసాకష్ుల నోటి
మాట వలన ఆ నరహంతకుడికి మరణశికష్ విధించాలి. ఒకక్ సా మాటమీద ఎవరికీ మరణశికష్ విధించకూడదు. 31హతాయ్
దోషంతో చావుకు తగిన నరహంతకుని పాణం కోసం మీరు విమోచన ధనానిన్ అంగీకరించక తపప్కుండా వాడికి మరణశికష్
విధించాలి. 32 ఆశయపురానికి పారిపోయిన వాడు యాజకుడు చనిపోక ముందుగా తన సవ్ంత ఊరిలో నివసించేలా
చేయడానికివాడిదగగ్ర విమోచనధనానిన్అంగీకరించకూడదు. 33మీరుజీవించేదేశానిన్అపవితంచేయకూడదు. నరహతయ్
దేశానిన్ అపవితపరుసుత్ ంది. దేశంలోచిందిన రకం కోసంపాయశిచ్తత్ం ఆ చిందించినవాడి రకం వలల్నే కలుగుతుందిగానిమరి
దేనివలాల్ జరగదు. 34కాబటిట్ మీరు జీవించేదేశానిన్ అపవితంచేయవదుద్ . ఎందుకంటే నేనుదానిలోనివసిసుత్ నాన్ను. నిజంగా
యెహోవాఅనే నేను ఇశాయేలీయులమధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.”

36
సెలోపెహాదు కూతుళళ్ వారసతవ్ం

1 యోసేపు కొడుకుల వంశాలోల్ మాకీరు కొడుకు, మనషేష్ మనమడు అయిన గిలాదు వంశం పెదద్లు వచిచ్ మోషేతో,
ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబాల నాయకులతో ఇలా అనాన్రు, 2 “ఈ దేశానిన్ చీటీల పకారం ఇశాయేలీయులకు
వారసతవ్ంగా ఇవావ్లని యెహోవా మా ఏలిక న నీకు ఆజాఞ్ పించాడు. మా సోదరుడు సెలోపెహాదు వారసతావ్నిన్ అతని
కూతుళళ్కు ఇవావ్లని కూడాయెహోవానీకు ఆజాఞ్ పించాడు. 3అయితేవారు ఇశాయేలీయులోల్ ఇతర గోతాలవారిని ఎవరిని
పెళిల్ చేసుకునాన్ వారివారసతవ్ంమాపూరీవ్కులవారసతవ్ం నుండి తీసి,వారు చేసుకునన్ గోతపువారసతవ్ంతో కలిసిపోయి,
మా గోతానికి వచిచ్న చీటీల పకారం లభించిన వారసతవ్ం నుండి వే పోతుంది. 4 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకు సునాద
సంవతస్రం వచిచ్నపుప్డు వారి వంతు వారు పెళిల్ చేసుకునన్ గోతపు వారసతవ్ంతో కలిసిపోతుంది కాబటిట్ ఆ మేరకు మా
పూరీవ్కుల గోతవారసతవ్ం తగిగ్పోతుంది.”

5అపుప్డుమోషేయెహోవామాటపకారం ఇశాయేలీయులకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. “యోసేపుకొడుకులగోతికులు చెపిప్ంది
నాయ్యంగానేఉంది. 6యెహోవాసెలోపెహాదు కూతుళళ్ గురించిచెపిప్ందిఏమిటంటే,వారుతమకు ఇషట్ నవారినివివాహం
చేసుకోవచుచ్ గాని, తమతండి గోత వంశాలోల్ నే చేసుకోవాలి. 7ఇశాయేలీయులవారసతవ్ం ఒక గోతం నుండి వేరొక గోతంలోకి
వెళళ్కూడదు. ఇశాయేలీయులోల్ పతి ఒకక్డూ తన పూరీవ్కుల గోత వారసతావ్నికి కటుట్ బడి ఉండాలి. 8 ఇశాయేలీయులకు
వారిపూరీవ్కుల వారసతవ్ం కలిగేలా ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ వారసతవ్ం ఉనన్ పతియువతీ తన తండి గోతంలోనే వివాహం
చేసుకోవాలి. 9వారసతవ్ంఒకగోతంనుండిమరొకగోతానికివెళళ్కూడదు. ఇశాయేలీయులగోతాలువారివారివారసతావ్లోల్ నే
నిలిచి ఉండాలి.”

10యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ చేశారు. 11మహలా, తిరాస్, హొగాల్ , మిలాక్, నోయా
అనే సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ తమ తండి సోదరుని కొడుకులను వివాహం చేసుకునాన్రు. 12 అంటే యోసేపు కొడుకు న
మనషీష్యులను వివాహం చేసుకోవడం వలన వారి వారసతవ్ం వారి తండి గోతంలోనే ఉండిపోయింది. 13 ఇవి యెరికో
దగగ్రయొరాద్ నుకు సమీపంగాఉనన్మోయాబు దానాలోల్ యెహోవామోషేదావ్రా ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించిన విధులు,
ఆజఞ్లు.
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దివ్తీయోపదేశ కాండము
గంథకర

ఈ గంథానిన్మోషేరాసాడు. నిజానికి ఇది పజలయొరాద్ ను దాటకముందు అతడు వారికి చేసిన ఉపనాయ్సాల సంకలనం.
మోషేఇశాయేలీయులతో చెపిప్నమాటలు ఇవే. (1:1). వేరొకరు, బహ శాయెహోషువ, చివరి అధాయ్యంరాసి ఉండవచుచ్.
ఈ గంథం లోనే అధిక భాగం మోషే రాశాడని ఉంది. (1:1, 5; 31:24). గంథరచన సమయంలోమోషే, ఇశాయేలీయులు
మోయాబు దాన పాంతంలోయొరాద్ ను నది మృత సముదంలో కలిసే చోట శిబిరం వేసుకునాన్రు (1:5). దివ్తీయోపదేశం
అంటే రెండవ ధరమ్శాసం. దేవునికి,ఆయనపజ న ఇశాయేల్ కీమధయ్ఉనన్ నిబంధననుమరొకసారిచెపప్డం ఇకక్డఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ. 1445 - 1400
ఇశాయేల్వాగాద్ నదేశంలో పవేశించక ముందు 40 దినాలోల్ ఈ గంథ రచన జరిగింది.

సీవ్కర
వాగాద్ న దేశం పవేశించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ ఇశాయేల్ కొతత్ తరం. వారి తండులు ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి విడుద న

40 సంవతస్రాలకు వారికి ఇచిచ్న సందేశం. ఆ తరువాత బిలు చదివే వారందరికి కూడా.
పయోజనం

ఇది జాతికిమోషే ఇచిచ్న వీడోక్లు సందేశం. ఈజిపుట్ నుంచి బయటికి వచిచ్న 40 సంవతస్రాలకు ఆ జాతియొరాద్ ను నది
దాటి కనానును ఆకమించుకోబోతునన్ది. అయితేమోషేఇక తనువుచాలించనునాన్డు. అతడువాగాద్ నదేశంలోపవేశించడు.
మోషే ఇచిచ్న వీడోక్లు సందేశం ఆ జాతి దేవుని ఆజఞ్లను పాటించాలనే హృదయపూరవ్క న పిలుపు. కొతత్ దేశంలో వారికి
మం కలగాలంటే ఇలా చేయాలి. (6:1-3, 17-19). ఈ ఉపనాయ్సాలు వారి దేవుడు ఎవరో వారికి జాఞ్ పకం చేశాయి (6:4).
ఆయనవారి కోసం ఏమి చేశాడో (6:10-12, 20-23) తెలిపాయి. వారు ఈ ఆదేశాలను తమమరుసటి తరానికి చెపాప్లని
మోషేవారినిహెచచ్రించాడు. (6:6-9).

ముఖాయ్ంశం
విధేయత

విభాగాలు
1. ఈజిపుట్ నుండి ఇశాయేల్వారి పయాణం— 1:1-3:29
2. దేవునితో ఇశాయేల్ సంబంధం— 4:1-5:33
3. దేవుని పటల్ సావ్మిభకి పాముఖయ్త— 6:1-11:32.
4. దేవుని పేమమరియు అతని ఆజఞ్లను కొనుము— 12:1-26:19
5. దీవెనలు,శాపాలు— 27:1-30:20.
6.మోషేమరణం— 31:1-34:12

హోరేబు వదలి వెళళ్మని ఆజఞ్
1యొరాద్ ను నదికి తూరుప్న ఉనన్ ఎడారిలో, అంటే పారాను, తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబు అనే పదేశాల

మధయ్ సూపుకు ఎదురుగా ఉనన్ ఆరాబా ఎడారిలోమోషే, ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపాప్డు. 2హోరేబు నుండి శేయీరు
ఎడారి దారిలో కాదేషు బరేన్య వరకూ పయాణ సమయం 11 రోజులు. 3-4హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల రాజు
సీహోనునూ అషారోతులో నివసించినబాషాను రాజు ఓగునూ ఎదెయీలోచంపిన తరువాత 40 వ సంవతస్రంలో 11 వ నెల
మొదటి రోజునమోషేయెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించినదంతా ఇశాయేలు పజలకు బోధించాడు.

5యొరాద్ ను ఇవతల ఉనన్మోయాబు దేశంలోమోషేఈ ధరమ్శాసానిన్ పకటించడంమొదలుపెటిట్ ఇలా అనాన్డు, 6 “మన
దేవుడు యెహోవా హోరేబులో మనకిలా చెపాప్డు, ఈ కొండ దగగ్ర మీరు నివసించింది చాలు. 7 మీరు బయలుదేరి
అమోరీయుల కొండ పాంతానికీ అరాబా లోయలో ద ణ దికుక్న సముదతీరంలో ఉనన్ సథ్లాలనిన్టికీ కనాను దేశానికీ
లెబానోనుకూ యూఫటీసు మహానది వరకూ వెళళ్ండి. 8 ఇదిగో, ఆ దేశానిన్ మీకు అపప్గించాను. మీరు వెళిల్, యెహోవా
మీపూరీవ్కులు అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులకూ, వారి సంతానానికీ ఇసాత్ నని నేను వాగాద్ నం చేసిన దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోండి.”

నాయకులుగా నియామకం
9ఆ సమయంలో, నేను మీతో “నేను ఒకక్డినే మిమమ్లిన్ మోయలేను. 10యెహోవా దేవుడు మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేశాడు

కనుకఈరోజుమీరు ఆకాశంలోనకష్తాలాల్ గావిసత్రించారు. 11మీపూరీవ్కుల దేవుడుయెహోవామీజనసంఖయ్ను వెయియ్ రెటుల్
ఎకుక్వ చేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుట్ మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక. 12 నేనొకక్డినే మీ కషాట్ నిన్, భారానిన్, మీ వివాదాలను
ఎలా తీరచ్గలను? 13జాఞ్ నం, తెలివి కలిగి మీ గోతాలోల్ పేరు పొందిన మనుషులను ఎనున్కోండి. వారిని మీకు నాయకులుగా
నియమిసాత్ ను” అని చెపాప్ను.
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14 అపుప్డు మీరు “నీ మాట పకారం చేయడం మంచిది” అని నాకు జవాబిచాచ్రు. 15 కాబటిట్ నేను మీ గోతాలోల్ పేరు
పొంది, తెలివీ జాఞ్ నమూ కలిగిన వారిని పిలిచి, మీ గోతాలకు వెయియ్ మందికి ఒకడు, వంద మందికి ఒకడు, యా మందికి
ఒకడు, పదిమందికి ఒకడు చొపుప్న వారినిమీమీదనాయ్యాధికారులుగా నియమించాను.

16అపుప్డు నేను వారితో “మీసోదరుల వివాదాలు తీరిచ్, పతివాడికీవాడిసోదరుడికీవాడి దగగ్ర ఉనన్ పరదేశికీ నాయ్యం
పకారం తీరుప్ తీరచ్ండి. 17అలా చేసేటపుప్డు తకుక్వ, ఎకుక్వ అనే పకష్పాతం లేకుండా వినాలి. నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిది
కాబటిట్ మీరు మనుషుల ముఖం చూసి భయపడవదుద్ . మీకు కషట్ న వివాదానిన్ నా దగగ్రికి తీసుకు రండి. దానిన్ నేను
విచారిసాత్ ను” అని ఆజాఞ్ పించాను. 18అలాగేమీరు చేయాలిస్న పనులనిన్టిని గూరిచ్ మీకు ఆజాఞ్ పించాను.

పనెన్ండు మందిని సమాచారం కోసం బయటకు పంపుట
19మనంహోరేబు నుండి పయాణించియెహోవాదేవుడు మనకి ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు చూసినఘోర న ఎడారిపాంతం

నుండి వచిచ్, అమోరీయుల కొండ పాంతం మారగ్ంలో కాదేషు బరేన్య చేరాం. 20అపుప్డు నేను “మన దేవు నయెహోవా
మనకిసుత్ నన్ అమోరీయుల కొండ పాంతానికి వచాచ్ం.

21 ఇదిగో, మీ దేవుడు యెహోవా ఈ దేశానిన్ మీకు అపప్గించాడు. మీపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా మీతో చెపిప్నటుట్
దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోండి. భయపడవదుద్ , నిరుతాస్హం వదుద్ ”అనిమీతోచెపాప్ను. 22అపుప్డుమీరంతానాదగగ్రికి వచిచ్
“ముందుగామనమనుషులను పంపుదాం,వాళ ళ్ మన కోసం ఈ దేశానిన్ పరిశీలించి తిరిగి వచిచ్ దానిలోమనం వెళాళ్లిస్న
మారగ్ం గురించీ మనం చేరాలిస్న పటట్ణాలను గురించీ మనకు సమాచారం తెసాత్ రు” అనాన్రు. 23 ఆ మాట అంగీకరించి
ఒకొక్కక్ గోతానికి ఒకక్రు చొపుప్న పనెన్ండు మందిని పంపాను.

24వాళ ళ్ ఆ కొండ పదేశానికి వెళిళ్ ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ దానిన్ పరిశీలించారు. ఆ దేశంలో దొరికే పండుల్ కొనిన్టిని మన
దగగ్రికి తెచిచ్, 25 “మన దేవుడు యెహోవామనకిసుత్ నన్ దేశం మంచిది” అని మనకు చెపాప్రు. 26అయితేమీరు వెళల్డానికి
ఇషట్పడలేదు. మీదేవు నయెహోవామాటకు తిరగబడాడ్ రు.

యెహోవాకి వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు
27మీగుడారాలోల్ సణుకుక్ంటూ “యెహోవామనమీద పగబటిట్ మనలను చంపడానికి,అమోరీయులకు అపప్గించడానికి

ఐగుపు దేశం నుండి మనలను రపిప్ంచాడు. 28 మనమెకక్డికి వెళల్గలం? అకక్డి పజలు మన కంటే బలిషుఠ్ లు,
ఎతత్యినవారు. ఆ పటట్ణాలు గొపప్వి, ఆకాశానన్ంటే పాకారాలతో ఉనాన్యి. అకక్డ అనాకీయులను చూశాం” అని మన
సోదరులు చెపిప్మాహృదయాలు కరిగిపోయేలాచేశారు అని అనాన్రు.

29 అపుప్డు నేను మీతో “దిగులు పడొదుద్ , భయపడొదుద్ . 30మీకు ముందు నడుసుత్ నన్ మీ యెహోవా దేవుడు మీరు
చూసుత్ ండగా 31 ఐగుపులో, అరణయ్ంలో చేసినటుట్ మీ పకష్ంగా యుదధ్ం చేసాత్ డు. మీరు ఇకక్డికి వచేచ్వరకూ దారిలో మీ
యెహోవాదేవుడు ఒక తండి తన కొడుకుని ఎతుత్ కునన్టుట్ మిమమ్లిన్ ఎతుత్ కుని వచాచ్డనిమీకు తెలుసు” అనాన్ను.

32 అయితే మీకు దారి చూపించి మీ గుడారాలకు సథ్లం సిదధ్పరిచేలా 33 రాతి అగిన్లో, పగలు మేఘంలో మీ ముందు
నడిచిన మీ యెహోవా దేవుని మీద మీరు విశావ్సముంచలేదు. 34 కాబటిట్ యెహోవా మీ మాటలు విని, 35బాగా కోపం
తెచుచ్కుని “నేను మీపూరీవ్కులకు ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేసిన ఈమంచి దేశానిన్ ఈ చెడడ్తరంలో 36యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు
తపప్ మరెవరూ చూడడు. అతడు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించాడు కాబటిట్ కేవలం అతడు మాతమే దానిన్
చూసాత్ డు. అతడు అడుగుపెటిట్న భూమిని నేను అతనికీ అతని సంతానానికీ ఇసాత్ ను” అని పమాణం చేశాడు.

37 అంతేగాక యెహోవా మిమమ్లిన్ బటిట్ నా మీద కోపపడి “నీ సేవకుడు, నూను కొడుకు యెహోషువ దానిలో అడుగు
పెడతాడు గాని నువువ్ అడుగు పెటట్వు. 38అతడేదానిన్ ఇశాయేలీయులకు సావ్ధీనం చేసాత్ డు. కాబటిట్ అతణిణ్ పోతస్హించు.
39అయితేమంచీచెడూతెలియనిమీకొడుకులు,అంటేఅనాయ్యానికిగురౌతారుఅనిమీరుచెపేప్మీపిలల్లుదానిలోఅడుగు
పెడతారు. దానిన్ వారికిసాత్ ను. వారు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.

40మీరు మాతం వెనకిక్ ఎరసముదం పుకు తిరిగి ఎడారిలోకి పయాణించండి” అని చెపాప్డు. 41 అందుకు మీరు
“మేముయెహోవాకు విరోధంగాపాపం చేశాం. మాయెహోవాదేవుడుమాకాజాఞ్ పించిన పకారంమేము వెళిళ్యుదధ్ం చేసాత్ ం”
అని నాతో చెపిప్, మీ ఆయుధాలతో ఆ కొండ పాంతానికి బయలుదేరారు. 42 అపుప్డు యెహోవా నాతో ఇలా అనాన్డు
“యుదాధ్ నికి వెళొల్ దుద్ . నేను మీతో ఉండను కాబటిట్ మీరు వెళిల్నామీ శతువుల చేతిలో ఓడిపోతారనివారితో చెపుప్.”

43 ఆ మాటలు నేను మీతో చెపిప్నా మీరు వినకుండా యెహోవామాటకు ఎదురు తిరిగి మూరఖ్ంగా ఆ కొండ పాంతానికి
వెళాళ్రు. 44 అపుప్డు అకక్డ ఉనన్ అమోరీయులు మీకెదురు వచిచ్, కందిరీగలాల్ గా మిమమ్లిన్ హోరామ్ వరకూ తరిమి
శేయీరులో మిమమ్లిన్ హతం చేశారు. 45 తరువాత మీరు తిరిగి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిలో ఏడాచ్రు. అయినా యెహోవా
మిమమ్లిన్ లెకక్చేయలేదు, మీమాట వినలేదు. 46 కాబటిట్ మీరు కాదేషులో చాలా రోజులు ఉండిపోయారు. అకక్డ ఎనిన్
రోజులు నివసించారోమీకు తెలుసు.

2
ఎడారిలో సంచారం

1అపుప్డుయెహోవానాతోచెపిప్న విధంగామనం తిరిగి ఎరసముదందారిలోఎడారి గుండాచాలారోజులు శేయీరు కొండ
చుటూట్ తిరిగాం. 2యెహోవా నాకు ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ఈ కొండ చుటూట్ తిరిగింది చాలు, 3ఉతత్రం పుకు వెళళ్ండి.
నువువ్ పజలతో ఇలా చెపుప్. 4 ‘శేయీరులో నివసించే ఏశావు సంతాన నమీసోదరుల సరిహదుద్ లు దాటి వెళల్బోతునాన్రు,
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వారు మీకు భయపడతారు. కాబటిట్ మీరు జాగతత్గా ఉండండి. 5 వారితో కలహం పెటుట్ కోవదుద్ . ఎందుకంటే ఏశావుకు
శేయీరును సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్ంది నేనే. వారి భూమిలోనిది ఒకక్ అడు నా మీకియయ్ను. 6మీరు డబుబ్లిచిచ్ వారి దగగ్ర
ఆహారం కొని తినవచుచ్. డబుబ్లిచిచ్ నీళల్ కొని తాగవచుచ్.’ 7 ఎందుకంటే మీ చేతి పని అంతటినీ మీ యెహోవా దేవుడు
ఆశీరవ్దించాడు. ఈ గొపప్ ఎడారిలో నువువ్ ఈ నల సంవతస్రాలు తిరిగిన సంగతి ఆయనకు తెలుసు. ఆయన మీకు
తోడుగా ఉనాన్డు,మీకేమీతకుక్వ కాదు.”

8 అపుప్డు శేయీరులో నివసించే ఏశావు సంతాన న మన సోదరులను విడిచి, ఏలతు, ఎసోనెగ్బెరు, అరాబా దారిలో
మనం పయాణించాం. 9 మనం తిరిగి మోయాబు ఎడారి మారగ్ంలో వెళ తుండగా యెహోవా నాతో ఇలా అనాన్డు.
“మోయాబీయులను బాధ పెటట్వదుద్ . వారితోయుదధ్ం చేయొదుద్ . లోతు సంతానానికి ఆర్ దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్ను. వారి
భూమిలో దేనినీ నీ సవ్ంతానికి ఇవవ్ను.”

10 గతంలో ఏమీయులు ఆ పాంతాలోల్ ఉండేవారు. వారు అనాకీయులాల్ గా పొడ నవారు, బలవంతు న గొపప్ పజ.
అనాకీయులాల్ గావారిని కూడా “*రెఫాయీయులు”అనిపిలిచారు. 11మోయాబీయులువారికి “ఏమీయులు”పేరు పెటాట్ రు.

12పూరవ్కాలంలో హోరీయులు శేయీరులో నివసించారు. ఇశాయేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్ న దేశంలో
చేసినటుట్ ఏశావు సంతానం హోరీయుల దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని వారిని చంపి వారి దేశంలో నివసించారు. 13 “ఇపుప్డు
మీరు లేచి జెరెదు వాగు దాటండి” అనియెహోవాఆజాఞ్ పించగామనం జెరెదు వాగు దాటాం.

14మనం కాదేషు బరేన్య నుండి బయలుదేరి జెరెదు వాగు దాటే వరకూ మనం పయాణించిన కాలం 38 సంవతస్రాలు.
యెహోవా వారితో శపథం చేసినటుట్ అపప్టికి ఆ తరంలో యుదధ్ం చేయగల మనుషులందరూ గతించిపోయారు. 15 అంతే
కాదు,వారు గతించే వరకూ ఆ తరం వారిని చంపడానికియెహోవాహసత్ం వారికి విరోధంగా ఉంది.

16ఈ విధంగా నికు న వారంతా చనిపోయి గతించిన తరువాతయెహోవానాకు ఇలా చెపాప్డు, 17 “ఈ రోజు నువువ్
మోయాబుకు సరిహదుద్ గాఉనన్ ఆర్ దేశానిన్దాటబోతునాన్వు. 18అమోమ్నీయులపకక్గావెళేళ్టపుప్డువారినిబాధించవదుద్ .
19వారితోయుదధ్ం చేయొదుద్ . ఎందుకంటేలోతు సంతానానికిదానిన్సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్ను. కాబటిట్ వారి దేశంలో భూమిని నీకు
ఏమాతం ఇవవ్ను.” 20దానిన్ కూడా రెఫాయీయుల దేశం అని పిలిచారు. పూరవ్ం రెఫాయీయులు అందులో నివసించారు.
అమోమ్నీయులు వారిని “జంజుమీయులు” అనేవారు.

21వారు అనాకీయులాల్ గా పొడ న వారు, బలవంతు న గొపప్ పజలు. అయితేయెహోవాఅమోమ్నీయుల ఎదుట నుండి
వారిని వెళల్గొటట్డం వలన అమోమ్నీయులు వారి దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని అకక్డ నివసించారు. 22 ఆయన శేయీరులో
నివసించే ఏశావు సంతానం కోసం వారి ఎదుట నుండి హోరీయులను నశింపజేశాడు కాబటిట్ వారు హోరీయుల దేశానిన్
సావ్ధీనంచేసుకునిఈరోజువరకూఅకక్డనివసిసుత్ నాన్రు. 23గాజావరకూఉనన్గామాలోల్ నివసించినఆవీయులను కఫోత్ రు
నుండి వచిచ్న కఫోత్ రీయులు నాశనం చేసి అకక్డ నివసించారు.

హెషోబ్ను రాజు అయిన సీహోనునూ ఓటమి
24 “మీరు బయలుదేరి అరోన్ను లోయ దాటండి. ఇదిగో అమోరీయుడు, హెషోబ్ను రాజు అయిన సీహోనునూ అతని

దేశానీన్ మీ చేతికి అపప్గించాను. అతనితో యుదధ్ం చేసి దానిన్ ఆకమించుకోండి. 25ఈ రోజు ఆకాశం కింద ఉనన్ జాతుల
పజలందరికీ నువవ్ంటే భయం పుటిట్ంచడంమొదలు పెడుతునాన్ను. వారు మీ గురించిన సమాచారం విని నీ ఎదుట వణకి,
కలవరపడతారు” అనియెహోవానాతోచెపాప్డు.

26అపుప్డు నేను కెదేమోతు ఎడారిలో నుండి హెషోబ్ను రాజు సీహోను దగగ్రికి దూతలను పంపి 27 “మమమ్లిన్ నీ దేశం
గుండా వెళళ్నివువ్. కుడి, ఎడమలకు తిరగకుండా దారిలోనే నడిచిపోతాము. 28నా దగగ్ర సొముమ్ తీసుకుని తినడానికి
ఆహార పదారాథ్ లు, తాగడానికి నీరు ఇవువ్. 29 శేయీరులో ఏశావు సంతానమూ ఆర్ లోమోయాబీయులూ నాకు చేసినటుట్ ,
మాదేవుడుయెహోవామాకిసుత్ నన్ దేశానికి వెళళ్డానికియొరాద్ ను నది దాటేవరకూ కాలి నడకతోనేమమమ్లిన్ వెళల్నివువ్” అని
శాంతికర నమాటలు పలికించాను. 30అయితేహెషోబ్ను రాజు సీహోను మనం తన దేశం గుండా వెళల్డానికి ఒపుప్కోలేదు.
ఎందుకంటేఈరోజుజరిగినటుట్ గామనచేతికిఅతణిణ్ అపప్గించడంకోసంమీయెహోవాదేవుడుఅతనిమనసుస్ను కఠినపరచి
అతనిహృదయానిన్ బండబారిపోయేలాచేశాడు.

31అపుప్డు యెహోవా “చూడు, సీహోనును అతని దేశానిన్ నీకు అపప్గిసుత్ నాన్ను. అతని దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడం
మొదలు పెటుట్ ” అని నాతో చెపాప్డు. 32 సీహోనూ అతని పజలంతాయాహసులో మనతో యుదధ్ం చేయడానికి వచాచ్రు.
33 మన యెహోవా దేవుడు అతణిణ్ మనకపప్గించాడు కాబటిట్ మనం అతనీన్ అతని కొడుకులనూ అతని పజలందరినీ
చంపివేశాం.

34అపుప్డునన్ అతని పటట్ణాలనూ, వాటిలోని సీ పురుషులనూ పిలల్లనూ ఏదీ మిగలకుండా నాశనం చేశాం. 35 కేవలం
పశువులనూ ఆ పటట్ణాల ఆసిత్నీ దోచుకునాన్ం. 36అరోన్ను ఏటిలోయ ఒడుడ్ న ఉనన్ అరోయేరు, ఆ లోయలో ఉనన్ పటట్ణం
మొదలుపెటిట్ గిలాదు వరకూ మనకు లొంగిపోని పటట్ణం ఒకక్టి కూడా లేదు. మన దేవుడు అనిన్టినీ మనకి అపప్గించాడు.
37అయితే అమోమ్నీయుల దేశాని నా, యబోబ్కు నది లోయలోని ఏ పాంతాని నా ఆ కొండపాంతంలోని పటట్ణాల నా మన
యెహోవాదేవుడు వెళళ్వదద్ని చెపిప్న మరే సథ్లాని నామీరు వెళళ్లేదు.

* 2:10 2:10మహాకాయులు.
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3
బాషాను రాజు ఓగు ఓటమి

1మనంతిరిగిబాషానుదారిలోవెళత్ ండగాబాషానురాజుఓగు,అతనిపజలంతాఎదెయీలోమనతోయుదధ్ం చేయడానికి
ఎదురుగా వచాచ్రు. 2యెహోవానాతో ఇలా అనాన్డు. “అతనికి భయపడ వదుద్ . అతనీన్ అతని పజలనూ అతని దేశానీన్
నీ చేతికి అపప్గించాను. హెషోబ్నులో అమోరీయుల రాజు సీహోనుకు చేసినటేట్ ఇతనికి కూడా చేయాలి.” 3ఆ విధంగామన
దేవుడు యెహోవాబాషాను రాజు ఓగును, అతని పజలందరినీ మన చేతికి అపప్గించాడు. అతనికి ఎవవ్రూ మిగలకుండా
అందరినీ హతం చేశాం.

4ఆకాలంలోఅతని పటట్ణాలనీన్సావ్ధీనం చేసుకునాన్ం. మనసావ్ధీనంలోకిరాని పటట్ణం ఒకక్టీ లేదు. బాషానులోఓగు
రాజయ్ంఅరోగ్ బుపాంతంలోఉనన్ 60పటట్ణాలు ఆకమించుకునాన్ం. 5ఆపటట్ణాలనీన్ గొపప్పాకారాలు,దావ్రాలు, గడియలతో
ఉనన్ దురాగ్ లు. అవిగాకపాకారాలు లేని ఇంకాచాలా పటట్ణాలు సావ్ధీనం చేసుకునాన్ం. 6మనంహెషోబ్ను రాజు సీహోనుకు
చేసినటుట్ వాటిని నిరూమ్లం చేశాం. పతి పటట్ణంలోని సీ పురుషులనూ పిలల్లనూ నాశనం చేశాం. 7వారి పశువులనూ ఆ
పటట్ణాల ఆసిత్నీ దోచుకునాన్ం.

8ఆకాలంలోఅరోన్ను లోయనుండిహెరోమ్ను కొండ వరకూ,యొరాద్ ను అవతలఉనన్ దేశానిన్ ఇదద్రు అమోరీయులరాజుల
దగగ్ర నుండి సావ్ధీనం చేసుకునాన్ం. 9 సీదోనీయులు హెరోమ్నును “షిరోయ్ను” అనేవారు. అమోరీయులు దానిన్ “శెనీరు”
అనేవారు. 10 దానంలోనిపటాట్ ణాలనిన్టిని,బాషానులోనిఓగురాజయ్ పటట్ణా నసలాక్,ఎదెయీఅనేవాటివరకూ గిలాదు
అంతటినీబాషానునూ ఆకమించాం. 11రెఫాయీయులలోబాషానురాజుఓగుమాతంమిగిలాడు. అతనిది ఇనుపమంచం.
అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లో ఉంది గదా? దానిపొడవుతొమిమ్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు.

భూమి విభజన
12 అరోన్ను లోయలో ఉనన్ అరోయేరు పటట్ణం *నుండి గిలాదు కొండ పాంతంలో సగమూ మనం అపుప్డు సావ్ధీనం

చేసుకొనన్ దేశమూ దాని పటట్ణాలూ రూబేనీయులకు, గాదీయులకు ఇచాచ్ను. 13ఓగు రాజుకు చెందిన బాషాను అంతటినీ,
గిలాదులోమిగిలిన రెఫాయీయుల దేశమని పిలిచేబాషానునూ, అరోగ్ బు పాంతమంతామనషేష్ అరథ్ గోతానికి ఇచాచ్ను.

14మనషేష్ కొడుకు యాయీరు గెషూరీయుల, మాయాకాతీయుల సరిహదుద్ ల వరకూ అరోగ్ బు పాంతానిన్ పటుట్ కుని, తన
పేరును బటిట్ వాటికియాయీరు బాషాను గామాలు అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ రోజు వరకూ వాటి పేరు అదే. 15మాకీరీయులకు
గిలాదును ఇచాచ్ను. 16 గిలాదు నుండి అరోన్ను లోయ మధయ్ వరకూ, యబోబ్కు నది వరకూ, అమోమ్నీయుల పడమటి
సరిహదుద్ వరకూ రూబేనీయులకూ గాదీయులకూ ఇచాచ్ను. 17 ఇవి కాక, కినెన్రెతు నుండి తూరుప్న పిసాగ్ కొండ వాలుల
కింద, ఉపుప్ సముదం అని పిలిచే అరాబా సముదం దాకావాయ్పించిన అరాబాపాంతానిన్, యొరాద్ ను లోయమధయ్భూమిని,
రూబేనీయులకూ గాదీయులకూ ఇచాచ్ను.

18 అపుప్డు నేను మీతో “మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మీ దేవుడు యెహోవా ఈ దేశానిన్ మీకిచాచ్డు. మీలో
యుదధ్వీరులంతాసిదధ్పడిమీసోదరు న ఇశాయేలు పజలతో కలిసినదిదాటిరావాలి. 19యెహోవామీకు విశాంతినిచిచ్నటుట్
మీసోదరులకు కూడావిశాంతినిచేచ్ వరకూ నేనుమీకిచిచ్నపటట్ణాలోల్ నివసించాలి. 20అంటేమీయెహోవాదేవుడుయొరాద్ ను
అవతల వారికి ఇసుత్ నన్ దేశానిన్ వారు సావ్ధీనం చేసుకునే వరకూ, మీ భారయ్లు, మీ పిలల్లు, మీ మందలు నేను మీకిచిచ్న
పటట్ణాలోల్ నివసించాలి. ఆ తరువాత మీరు మీ సావ్సాథ్ య్లకు తిరిగి రావాలి అని మీకు ఆజాఞ్ పించాను. మీమందలు చాలా
ఎకుక్వని నాకు తెలుసు” అనాన్ను.

యొరాద్ ను నది దాటడానికిమోషే నిషేధించబడుటట్
21 ఆ సమయంలో నేను యెహోషువకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాను. “మీయెహోవా దేవుడు ఈ ఇదద్రు రాజులకు చేసినదంతా

నువువ్ కళాళ్రా చూశావు గదా. నువువ్ వెళత్ నన్ రాజాయ్లనిన్టికీయెహోవాఅదేవిధంగాచేసాత్ డు. 22మీయెహోవాదేవుడుమీ
పకష్ంగాయుదధ్ం చేసాత్ డు కాబటిట్ వారికి భయపడ వదుద్ .”

23 ఆ రోజులోల్ నేను “యెహోవా, పభూ, నీ మహిమనూ, నీ బాహ బలానీన్ నీ దాసునికి చూపించడం పారంభించావు.
24ఆకాశంలో గాని, భూమి గాని నువువ్ చేసే పనులు చేయగల దేవుడెవడు? నీ అంత పరాకమం చూపగల దేవుడెవడు?
25 నేను అవతలికి వెళిల్ యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ ఈ మంచి దేశానిన్, ఆ మంచి కొండ పాంతానిన్, ఆ లెబానోనును చూసేలా
అనుగహించు” అనియెహోవాను బతిమాలుకునాన్ను.

26యెహోవా మీ కారణంగా నా మీద కోపపడి నా మనవి వినలేదు. ఆయన నాతో ఇలా అనాన్డు. “చాలు. ఇంక ఈ
సంగతిని గూరిచ్ నాతో మాటాల్ డవదుద్ . 27 నువువ్ ఈ యొరాద్ ను దాటకూడదు. అయితే, పిసాగ్ కొండ ఎకిక్ పడమటి పు,
ఉతత్రం పు, ద ణం పు, తూరుప్ పు తేరి చూడు. 28 నీకు బదులుగా యెహోషువకు ఆజాఞ్ పించి, అతణిణ్ పోతస్హించి,
బలపరచు. అతడు ఈ పజలను నడిపించి, నది దాటి, నువువ్ చూడబోయే దేశానిన్ వారు సావ్ధీనపరచుకొనేలా చేసాత్ డు.”
29ఆ సమయంలోమనం బేతప్యోరు ఎదుట ఉనన్ లోయలోఉనాన్ం.

4
దేవుడు ఇచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించాలని ఇశాయేలు పజలకుమోషే అభయ్రధ్న

* 3:12 3:12 ఉతత్ర దిశ నుండి
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1 కాబటిట్ ఇశాయేలు పజలారా, మీరు జీవించి మీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించి దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకోవడానికి పాటించాలిస్న నియమాలు, కటట్డలు నేను మీకు బోధిసుత్ నాన్ను. వినండి. 2యెహోవా దేవుడు
ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకందిసుత్ నాన్ను. వాటిని పాటించడంలో నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినమాటతో దేనినీ కలపకూడదు, దానిలో
నుండి దేనినీ తీసివేయకూడదు.

3బయలెప్యోరు విషయంలోయెహోవా చేసినదానిన్ మీరు కళాళ్రా చూశారు కదా. బయలెప్యోరును వెంబడించిన పతి
పురుషుడినీ మీ యెహోవా దేవుడు మీ మధయ్ ఉండకుండాా నాశనం చేశాడు. 4యెహోవా దేవుణిణ్ హతుత్ కొనన్ మీరంతా ఈ
రోజు వరకూ జీవించి ఉనాన్రు. 5యెహోవాదేవుడు నాకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగామీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలోమీరు
పాటించాలిస్న కటట్డలను, విధులను మీకు నేరాప్ను. 6ఈ కటట్డలనిన్టినీమీరు అంగీకరించివాటిని అనుసరించాలి. వాటిని
గూరిచ్ వినన్ పజల దృషిట్కి అదే మీజాఞ్ నం, అదే మీ వివేకం. వారు మిమమ్లిన్ చూసి “నిజంగా ఈ గొపప్ జాతి జాఞ్ నం, వివేచన
గల పజలు” అని చెపుప్కుంటారు.

7 ఎందుకంటే మనం ఆయనకు మొర పెటిట్న పతిసారీ మన యెహోవా దేవుడు మనకు సమీపంగా ఉనన్టుట్ మరి ఏ
గొపప్ జాతికి ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉనాన్డు? 8ఈ రోజు నేను మీకు అపప్గిసుత్ నన్ ఈ ధరమ్శాసమంతటిలో ఉనన్ కటట్డలు,
నీతివిధులు కలిగి ఉనన్ గొపప్ జనమేది? 9 అయితే మీరు జాగతత్పడాలి. మీరు కళాళ్రా చూసిన వాటిని మరచిపోకుండా
ఉండేలా, అవి మీ జీవితమంతామీహృదయాలోల్ నుండి తొలగిపోకుండేలా, మీమనసుస్ను బహ జాగతత్గా కాపాడుకోండి.
మీ కొడుకులకు, వారి కొడుకులకు వాటిని నేరిప్ంచండి. 10 మీరు హోరేబులో మీ యెహోవా దేవుని సనిన్ధిలో నిలబడి
ఉనన్పుప్డు ఆయన, “నా దగగ్రికి పజలను సమావేశపరచు. వారు ఆ దేశంలో నివసించే రోజులనీన్ నాకు భయపడడం
నేరుచ్కుని, తమ పిలల్లకు నేరేప్లావారికి నామాటలు వినిపిసాత్ ను అని ఆయననాతో చెపాప్డు.”

11అపుప్డు మీరు దగగ్రకి వచిచ్ ఆ కొండ కింద నిలబడాడ్ రు. చీకటి, మేఘం, గాఢాంధకారం కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశం వరకూ
అగిన్తో మండుతుండగా 12యెహోవా ఆ అగిన్లో నుండి మీతోమాటాల్ డాడు. మీరు ఆ మాటలు వినాన్రు గాని ఏ రూపానీన్
చూడలేదు, సవ్రం మాతమే వినాన్రు. 13మీరు పాటించడానికి ఆయన విధించిన నిబంధనను, అంటే పది ఆజఞ్లను మీకు
తెలిపే రెండు రాతి పలకలమీదవాటిని రాశాడు.

విగహారాధన నిషేధించబడెను
14అపుప్డుమీరు నదిదాటిసావ్ధీనం చేసుకోబోయేదేశంలోపాటించాలిస్న కటట్డలు,విధులనుమీకు నేరప్మనియెహోవా

నాకు ఆజాఞ్ పించాడు. 15హోరేబులోయెహోవాఅగిన్జావ్లలోల్ నుండిమీతోమాటాల్ డిన రోజుమీరు ఏ సవ్రూపానీన్ చూడలేదు.
16కాబటిట్ మీరు భూమిమీదఉనన్ ఏ జంతువుగాని, 17ఆకాశంలో ఎగిరే రెకక్లునన్ ఏ ప గాని, 18నేలమీదపాకే ఏపురుగు
గాని, భూమి కింద ఉనన్ నీళల్లో ఏ చేప గాని, ఆడ నామగ నా ఎలాటి పతిమను ఏ సవ్రూపంలో నా విగహానిన్ మీ కోసం
చేసుకుని చెడిపోకుండేలా జాగతత్ పడండి. 19ఆకాశం పు చూసి సూరయ్ చంద నకష్తాలను, ఇంకా ఆకాశ నాయ్లను చూసి
మరచిపోయిమీయెహోవాదేవుడు ఆకాశమంతటి కిందఉనన్మనుషులందరి కోసం ఏరాప్టు చేసినవాటికి నమసక్రించి,

వాటినిపూజించకుండేలామీరు ఎంతోజాగతత్ వహించండి.
20యెహోవామిమమ్లిన్ తీసుకుని ఈ రోజులాగామీరు తనకు సవ్ంత పజలుగా ఉండడానికి, ఇనపకొలిమిలాంటి ఐగుపు

దేశంలో నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచాడు. 21యెహోవామిమమ్లిన్ బటిట్ నా మీద కోపపడి, నేను ఈయొరాద్ ను దాటకూడదనీ మీ
యెహోవాదేవుడు సావ్సథ్ ంగామీకిసుత్ నన్ ఈమంచి దేశంలో పవేశింపకూడదనీ ఆజాఞ్ పించాడు. 22కాబటిట్ నేను ఈయొరాద్ ను
దాటకుండాఈ దేశంలోనే చనిపోతాను. మీరు దాటి ఆమంచి దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.

23 మీ దేవుడు యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, మీ దేవు న యెహోవా మీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం
ఎలాంటి రూపంతో నా విగహానిన్ చేసుకోకుండేలా జాగతత్పడండి. 24 ఎందుకంటే మీ దేవుడు యెహోవా దహించే అగిన్,
రోషం గల దేవుడు. 25మీరు పిలల్లను, వారు తమ పిలల్లను కని ఆ దేశంలో చాలా కాలం నివసించిన తరువాత మీరు
చెడిపోయి, ఎలాంటి రూపంతో నా విగహాలు చేసుకుని మీ యెహోవా దేవునికి కోపం పుటిట్ంచి, ఆయన ఎదుట చెడు
జరిగినపుప్డు 26 మీరు ఈ యొరాద్ ను దాటి సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో ఉండకుండాా తవ్రలోనే పూరిగా నాశన
పోతారని భూమాయ్కాశాలనుమీమీదసాకష్ులుగా ఉంచుతునాన్ను. ఆ దేశంలో ఎకుక్వ రోజులు నిలబడకుండామీరుపూరిగా
నాశన పోతారు.

27అంతేగాకయెహోవామిమమ్లిన్ వివిధజాతులమధయ్కు చెదరగొడతాడు. ఆయనమిమమ్లిన్ ఎకక్డికితోలివేసాత్ డోఅకక్డి
పజలోల్ మీరు కొదిద్మందిగామిగిలి ఉంటారు. 28అకక్డ మీరు మనుషుయ్లు చేతితో చేసిన కర, రాతి దేవుళళ్ను పూజిసాత్ రు.
అవి చూడవు, వినవు, తినవు,వాసన చూడవు. 29అయితేఅకక్డ నుండిమీ దేవుడుయెహోవాను మీపూరణ్హృదయంతో,
పూరాణ్ తమ్తో వెతికితే, ఆయనమీకు పతయ్కష్మౌతాడు.

30ఈసంగతులనీన్ జరిగిమీకుబాధ కలిగినపుప్డు చివరిరోజులోల్ మీరుమీయెహోవాదేవుని పుచూసిఆయనమాటకు
లోబడినపుప్డు 31మీదేవుడుయెహోవా కనికరం గలవాడు కాబటిట్ మీ చెయియ్ విడవడు,మిమమ్లిన్ నాశనం చేయడు. తాను
మీపూరీవ్కులతో చేసిన నిబంధన వాగాద్ నానిన్ మరచిపోడు.

యెహోవాయేదేవుడు
32 దేవుడు భూమిమీదమానవుణిణ్ సృషిట్ంచిందిమొదలు, మీ కంటే ముందటి రోజులోల్ ఆకాశం ఈ దికుక్ నుండి ఆ దికుక్

వరకూ ఇలాటి గొపప్ కారయ్ం జరిగిందా? దీనిలాంటి వార వినబడిందా? అని అడుగు. 33మీలా దేవుని సవ్రం అగిన్లో నుండి
మాటాల్ డడం వినిమరి ఏ పజ నా జీవించారా?
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34 మీ యెహోవా దేవుడు ఐగుపులో మా కళళ్ ఎదుట చేసిన వాటనిన్టి పకారం ఏ దేవు నా సరే, కషాట్ లు, సూచక
కియలు, మహతాక్రాయ్లు, యుదధ్ం, బాహ బలం, చాచిన చేయి, మహా భయంకర కారాయ్లు, వీటనిన్టితో ఎపుప్ నా వచిచ్
ఒక పజలోనుండి తనకోసం ఒకజాతిపజనితీసుకోడానికి పయతిన్ంచాడా? 35అయితేయెహోవాయేదేవుడనీ,ఆయనతపప్
మరొకడు లేడనీమీరు తెలుసుకొనేలాఅదిమీకు చూపించాడు. 36మీకుబోధించడానికి ఆయనఆకాశం నుండి తన సవ్రానిన్
వినిపించాడు. భూమిమీద తన గొపప్ అగిన్ని మీకు చూపినపుప్డు ఆ అగిన్లో నుండి ఆయనమాటలు మీరు వినాన్రు.

37ఆయనమీపూరీవ్కులిన్ పేమించాడు కాబటిట్ వారి తరువాతవారి సంతానానిన్ ఏరప్రచుకునాన్డు. 38మీకంటే బల న
గొపప్ జాతుల పజలను మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొటిట్ మిమమ్లిన్ పవేశపెటిట్ ఆయనఈ రోజు జరుగుతునన్టుట్ వారి దేశానిన్ మీకు
సావ్సథ్ ంగా ఇవవ్డానికిమీకు తోడుగా ఉండి ఐగుపు నుండి తనమహాబలంతోమిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచాడు.

39కాబటిట్ , న ఆకాశంలో, కింద భూమి నాయెహోవాయేదేవుడనీ,మరొక దేవుడు లేడనీఈరోజు గహించండి. 40అంతే
గాకమీకు,మీతరువాతమీసంతానానికి సుఖశాంతులు కలగడానికిమీయెహోవాదేవుడు ఎపప్టికీమీకిసుత్ నన్ దేశంలోమీకు
దీరాఘ్ యువు కలిగేలా నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆయన కటట్డలను, ఆజఞ్లను మీరు పాటించాలి.

శరణు పటట్ణాలు
41 ఎవ నా ఉదేద్శపూరవ్కంగా కాక, అనాలోచితంగా తన పొరుగువాణిణ్ చంపినపుప్డు 42 అతడు పారిపోడానికి మోషే

తూరుప్ దికుక్న,యొరాద్ ను ఇవతలమూడు పటట్ణాలను ఎనిన్క చేశాడు. అలాటి వయ్కి ఎవ నాఉంటే అతడు పారిపోయిఆ
పటట్ణాలోల్ పవేశించిజీవించవచుచ్. 43అవేవంటే, రూబేనీయులకు దానదేశపుఎడారిలోనిబేసెరు,గాదీయులకు గిలాదులో
ఉనన్ రామోతు,మనషీష్యులకు బాషానులో ఉనన్ గోలాను. 44ఇదీమోషే ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న ధరమ్శాసం.

45 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి బయటికి వసుత్ నన్పుప్డు 46 యొరాద్ ను ఇవతల బేతప్యోరు ఎదుటి లోయలో
హెషోబ్నులో, సీహోను రాజుగా పాలించే అమోరీయుల దేశంలో 47 మోషే ఇశాయేలు పజలకు నియమించిన శాసనాలు,
కటట్డలు, నాయ్య విధులు ఇవి. 48మోషే, ఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి వసూత్ ఆ సీహోనును చంపి అతని దేశానీన్
యొరాద్ ను ఇవతల తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ బాషాను రాజు ఓగు పాలించే దేశానీన్ అరోన్ను లోయలో ఉనన్ అరోయేరు మొదలు
హెరోమ్ను అనేసీయోనుకొండవరకూఉనన్అమోరీయులఇదద్రురాజులదేశానిన్, 49పిసాగ్ ఊటలకు కిందుగాఅరాబాసముదం
వరకూ తూరుప్ దికుక్నయొరాద్ ను అవతల ఆరాబా పదేశమంతటినీసావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

5
పది ఆజఞ్లు

1 మోషే ఇశాయేలు పజలందరినీ పిలిపించి ఇలా చెపాప్డు, “ఇశాయేలు పజలారా, నేను మీకు ఈ రోజు చెబుతునన్
కటట్డలను, విధులను విని నేరుచ్కుని వాటిని పాటించండి. 2మన దేవుడుయెహోవాహోరేబులోమనతో ఒపప్ందం చేశాడు.
3 ఆయన మన పూరీవ్కులతో కాదు, ఈ రోజు, ఇకక్డ జీవించి ఉనన్ మనతోనే ఈ ఒపప్ందం చేశాడు. 4యెహోవా ఆ కొండ
మీద అగిన్లో నుండి ముఖాముఖిగామీతోమాటలాడినపుప్డు మీరు ఆ అగిన్కి భయపడి ఆ కొండ ఎకక్లేదు.

5 కాబటిట్ యెహోవా మాట మీకు తెలపడానికి నేను యెహోవాకూ మీకూ మధయ్ నిలబడి ఉనన్పుప్డు యెహోవా ఇలా
చెపాప్డు.

6 ‘బానిసల గృహ న ఐగుపు దేశంలో నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడ నయెహోవాను నేనే.
7నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు.
8 న ఉనన్ ఆకాశంలో గాని, కింద ఉనన్ భూమి నే గాని, భూమి కింద ఉనన్ నీళల్లోనే గాని ఉండే దేని పోలికలో నా

విగహానిన్ చేసుకోకూడదు.
9వాటికి నమసక్రించకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు. మీ దేవు న యెహోవా అనే నేను రోషం గల దేవుణిణ్ . ననున్

దేవ్షించేవారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరాల వరకూ తండులు చేసిన దోషానిన్ కొడుకుల కి రపిప్సాత్ ను. 10 ననున్
పేమించి నా ఆజఞ్లు పాటించే వారి విషయంలో వెయియ్ తరాల వరకూ కరుణిసాత్ ను.

11మీ దేవుడు యెహోవా పేరును అనవసరంగా పలకకూడదు, యెహోవా తన పేరును అనవసరంగా పలికేవాణిణ్ దోషిగా
ఎంచుతాడు.

12మీయెహోవాదేవుడుమీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ విశాంతి దినానిన్ పరిశుదధ్ంగాఆచరించండి. 13ఆరు రోజులుమీరు కషట్పడి
మీ పని చేయాలి. 14 ఏడో రోజుమీయెహోవా దేవునికి విశాంతి దినం. ఆ రోజుమీరు, మీ కొడుకు, కూతురు, దాసుడు లేక
దాసి, మీ ఎదుద్ లేక గాడిద, మీ పశువులోల్ ఏ నా సరే, మీ ఇంటోల్ ఉనన్ పరదేశితో సహా, ఏ పనీ చేయకూడదు. ఎందుకంటే
మీకులాగామీదాసుడు,మీదాసి కూడా విశాంతి తీసుకోవాలి.

15మీరు ఐగుపు దేశంలో బానిసలుగా ఉనన్పుప్డు మీ దేవుడు యెహోవా తన బాహ బలంతో, చాచిన చేతితో మిమమ్లిన్
అకక్డ నుండి రపిప్ంచాడనిజాఞ్ పకం చేసుకోండి. కాబటిట్ , విశాంతి దినానిన్ పాటించాలని ఆయనమీకు ఆజాఞ్ పించాడు.

16 మీ దేవుడు యెహోవా మీకిచేచ్ దేశంలో మీరు దీరాఘ్ యువుతో, సుఖశాంతులు కలిగి ఉండేలా ఆయన మీకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీ తలిల్ తండులను గౌరవించండి.

17హతయ్ చేయకూడదు.
18వయ్భిచారం చేయకూడదు.
19దొంగతనం చేయకూడదు.
20మీసాటిమనిషికి వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెపప్కూడదు.
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21 మీ పొరుగువాడి భారయ్ ఆశపడకూడదు. మీ పొరుగువాడి ఇంటిని, పొలానిన్, పనివాణిణ్ , పనికతెత్ని, ఎదుద్ ను,
గాడిదను, ఇంకా అతనికి చెందిన దేనినీ ఆశించకూడదు.’

22యెహోవాఆకొండమీదఅగిన్,మేఘం,గాఢాంధకారాలమధయ్ నుండిగొపప్ సవ్రంతోమీసమాజమంతటితోఈమాటలు
చెపిప్, రెండు రాతి పలకలమీదవాటిని రాసినాకిచాచ్డు. ఇంతకు మించి ఆయనమరేమీ చెపప్లేదు.

23ఆ కొండ అగిన్తోమండుతునన్పుప్డు మీరు ఆ చీకటిమధయ్ నుండి ఆ సవ్రం విని, అంటేమీగోతాల పధానులు, పెదద్లు
నా దగగ్రికి వచిచ్, 24 ‘మన యెహోవా దేవుడు తన మహిమని గొపప్తనానిన్ మాకు చూపించాడు. అగిన్లో నుండి ఆయన
సవ్రానిన్ వినాన్ం. దేవుడు మానవులతోమాటాల్ డినపప్టికీ వారు బతికి ఉండగలరని ఈ రోజు గహించాం. 25కాబటిట్ మేము
చావడమెందుకు? ఈ గొపప్ అగిన్ మమమ్లిన్ కాలిచ్వేసుత్ ంది. మేము మన దేవుడు యెహోవా సవ్రం ఇంకా వింటే చనిపోతాం.
26మాలాగామానవులందరిలో సజీవు న దేవుని సవ్రం అగిన్లో నుండి పలకడం విని ఇంకెవరు జీవించి ఉనాన్రు? 27నువేవ్
వెళిళ్ మన దేవుడు యెహోవా చెపేప్దంతా విను. ఆయన నీతో చెపిప్న దానంతటినీ నువేవ్ మాతో చెబితే మేము విని దానిన్
పాటిసాత్ ం అని చెపాప్రు.’

28మీరు నాతో చెపిప్నమాటలు యెహోవా వినాన్డు. అపుప్డు యెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. ‘ఈ పజలు నీతో చెపిప్న
మాటలు నేను వినాన్ను. వారు చెపిప్నదంతామంచిదే. 29వారికీ వారి సంతానానికీ ఎపుప్డూ సుఖశాంతులు కలిగేలా వారు
నాపటల్ భయభకులు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని పాటించే మనసుస్ వారికి ఉండడం మంచిది. 30 “వారి వారి గుడారాలోల్ కి తిరిగి
వెళళ్మని” వారితో చెపుప్. 31 నువువ్ మాతం ఇకక్డ నా దగగ్ర ఉండు. నువువ్ వారికి బోధించాలిస్న కటట్డలనూ విధులనూ
నేను నీతో చెబుతాను.’

32వారు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి నేను వారికి ఇసుత్ నన్ దేశంలో వారు ఆ విధంగా పవరించాలి. 33మీరు కుడికి ఎడమకి
తిరగకుండా మీ దేవుడు యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన విధంగా చేయడానికి జాగతత్పడాలి. మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే
దేశంలో నివసిసూత్ సుఖశాంతులతో దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లా మీ దేవుడు యెహోవా మీకు ఆజాఞ్ పించిన మారాగ్ లనిన్టిలో
నడుచుకోవాలి.”

6
నీ దేవు నయెహోవాను పేమించాలి.

1 “మీరూమీకొడుకులూమీమనుమలూ 2మీదేవు నయెహోవాకు భయపడి, నేనుమీకు ఆజాఞ్ పించే ఆయన కటట్డలు,
ఆజఞ్లు అనిన్టినీమీజీవితకాలమంతాపాటిసేత్ మీరు దీరాఘ్ యుషమ్ంతులు అవుతారు. మీరుసావ్ధీనంచేసుకోడానికి నదిదాటి
వెళత్ నన్ దేశంలోమీరు పాటించడానికిమీకు బోధించాలనిమీయెహోవాదేవుడు ఆజాఞ్ పించిన కటట్డలు, విధులు ఇవే.

3 ఇశాయేలూ, నీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా నీతో చెపిప్న పకారం పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో సుఖశాంతులతో
బాగా అభివృదిధ్ చెందడానికి నువువ్ వాటిని విని, అనుసరించాలి.

4 ఇశాయేలూ విను. మన యెహోవా దేవుడు అదివ్తీయుడు. 5 నీ పూరణ్హృదయంతో, నీ పూరాణ్ తమ్తో, నీ పూరణ్శకితో నీ
దేవు నయెహోవాను పేమించాలి.

6ఈరోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఈమాటలు మీహృదయంలో ఉంచుకోవాలి.
7 మీరు మీ కొడుకులకు వాటిని నేరిప్ంచి, మీ ఇంటోల్ కూరుచ్నన్పుప్డూ దారిలో నడిచేటపుప్డూ నిదపోయేటపుప్డూ

లేచేటపుప్డూ వాటిని గూరిచ్మాటాల్ డాలి. సూచనగావాటినిమీ చేతికి కటుట్ కోవాలి.
8అవిమీ రెండు కళళ్ మధయ్లోబాసికం లాగా ఉండాలి. 9మీఇంటోల్ గుమామ్లమీదా తలుపులమీదావాటిని రాయాలి.
10మీ దేవుడు యెహోవా మీ పూరీవ్కు న అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులతో చేసిన వాగాద్ నం పకారం మిమమ్లిన్ ఆ

దేశంలోకి తీసుకెళిళ్,మీరు కటట్ని గొపప్,మంచి పటట్ణాలను మీకు ఇసుత్ నాన్డు. 11మీరు నింపనిమంచి వసుత్ వులతో నిండిన
ఇళళ్నూ,మీరు తవవ్ని బావులనూ,మీరు నాటనిదాకష్తోటలనూ ఒలీవ తోటలనూమీకిసుత్ నాన్డు.

12 అకక్డ మీరు తిని, తృపిత్ పొందినపుప్డు, బానిసలుగా ఉనన్ ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన యెహోవాను
మరచిపోకుండాజాగతత్ వహించాలి. 13మీయెహోవాదేవునికే భయపడాలి, ఆయననేపూజించాలి, ఆయన పేరటమాతమే
పమాణం చేయాలి. 14మీరు ఇతర దేవుళళ్ను, అంటేమీ చుటూట్ ఉనన్ ఇతర జాతుల పజల దేవుళళ్నుపూజింపకూడదు.

15మీమధయ్ఉనన్మీయెహోవాదేవుడు రోషం గల దేవుడు కాబటిట్ ఆయనకోపాగిన్మీమీదచెలరేగి దేశంలోఉండకుండాా
మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు. 16మీరు మసాస్లో ఆయనిన్ పరీ ంచిన విధంగా *మీ దేవు న యెహోవాను శోధింపకూడదు.
17ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను, అంటే ఆయనశాసనాలను, కటట్డలను జాగతత్గా పాటించాలి.

18మీకు సుఖశాంతులు కలిగేలా, మీ ఎదుట నుండి మీ శతువులందరినీ తరిమి వేసాత్ నని 19యెహోవా చెపిప్న పకారం
మీ పూరీవ్కులకు వాగాద్ నం చేసిన ఆ మంచి దేశంలో మీరు పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకొనేలా మీరు యెహోవా దృషిట్కి
యథారథ్ నదీ ఉతత్మ నదీ చేయాలి.

20 ఇక ముందు మీ కొడుకులు, మన యెహోవా దేవుడు మీకు ఆజాఞ్ పించిన శాసనాలు, కటట్డలు, విధులు ఏవి? అని
మిమమ్లిన్ అడిగినపుప్డు 21మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి, మనం ఐగుపులో ఫరోకు బానిసలుగా ఉనన్పుప్డు యెహోవా తన
బాహ బలంతోమనలను విడిపించాడు. 22యెహోవాఐగుపుమీదా ఫరోమీదాఅతని ఇంటివారందరి మీదాబాధాకర న,
గొపప్ సూచకకియలూఅదుభ్తాలూమనకళళ్ ఎదుట కనపరచి, 23తానుమనపూరీవ్కులకువాగాద్ నంచేసినదేశానిన్మనకిచిచ్
మనలను దానిలో పవేశపెటట్డానికి అకక్డ నుండి మనలను రపిప్ంచాడు.

* 6:16 6:16 నిరగ్మ 7:1-7 చూడండి.
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24 మనం ఎపుప్డూ సుఖశాంతులు కలిగి ఈ రోజు ఉనన్టుట్ మనం జీవించేలా మన యెహోవా దేవునికి భయపడి ఈ
కటట్డలననిన్టినీపాటించాలనిమనకుఆజాఞ్ పించాడు. 25మనయెహోవాదేవుడుమనకిఆజాఞ్ పించినవిధంగాఆయనఎదుట
ఈ ఆజఞ్లనిన్టినీ పాటిసూత్ నడుచుకుంటే అదేమన విషయంలో నీతి అనిపించుకుంటుంది.”

7
కనాను నుండి అనేక జాతుల పారదోలడం

1 “మీ దేవు న యెహోవా మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలోకి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచి అనేక జాతుల పజలను, అంటే
సంఖయ్లో గాని, బలంలో గానిమిమమ్లిన్ మించిన హితీత్యులు, గిరాగ్ షీయులు, అమోరీయులు, కనానీయులు, పెరిజీజ్యులు,
హివీవ్యులు,యెబూసీయులు అనే ఏడు జాతుల పజలను మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొటాట్ డు.

2తరువాత, మీయెహోవా దేవుడు యుదధ్ంలో వారి మీకు విజయం అనుగహించినపుప్డు మీరు వారిని చంపి పూరిగా
నాశనం చేయాలి. వారితో ఒపప్ందాలు చేసుకోకూడదు. వారి దయ చూపకూడదు. 3మీరు వారితో పెళిళ్ సంబంధాలు
కలుపుకోకూడదు. వారి కొడుకులకు మీ కూతుళళ్ను ఇవవ్కూడదు. మీ కొడుకులకు వారి కూతుళళ్ను పుచుచ్కోకూడదు.
4 ఎందుకంటే వారు ననున్ కాకుండా ఇతర దేవుళళ్ను పూజించేలామీ కొడుకులను తిపిప్వేసాత్ రు. దాని కారణంగాయెహోవా
కోపంమీమీద రేగి ఆయనమిమమ్లిన్ తవ్రగానాశనం చేసాత్ డు.

5కాబటిట్ మీరు చేయవలసింది ఏమిటంటే, వారి బలిపీఠాలు కూలదోసి, వారి విగహాలు పగలగొటిట్ , వారి దేవతా సత్ంభాలు
నరికేసి,వారి పతిమలను అగిన్తో కాలిచ్వేయాలి. 6మీరు మీయెహోవాదేవునికి పతిషిఠ్త న పజలు. ఆయన భూమిమీద
ఉనన్అనిన్జాతుల కంటేమిమమ్లిన్హెచిచ్ంచి,మిమమ్లిన్ తనసవ్ంతపజగాఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 7అంతేగానీమీరు ఇతర
జాతులకంటే విసాత్ ర న పజలనియెహోవామిమమ్లిన్ పేమించి ఏరప్రచుకోలేదు. ఇతరజాతుల పజలకంటే సంఖయ్లోమీరు
తకుక్వే గదా. 8అయితేయెహోవామిమమ్లిన్ పేమించాడు. ఆయనమీపూరీవ్కులకు చేసిన వాగాద్ నానిన్ నెరవేరేచ్వాడు కనుక
తన బాహ బలంతోమిమమ్లిన్ బానిసతవ్ం నుండీ ఐగుపు రాజు ఫరో చేతి నుండి విడిపించాడు.

9 కాబటిట్ మీ దేవుడు యెహోవాయే దేవుడనీ తనను పేమించి, తన ఆజఞ్లను పాటించే వారికి తన నిబంధనను
సిథ్రపరచేవాడనీ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆయన వేయి తరాల వరకూ కృప చూపేవాడనీ, నమమ్దగిన దేవుడనీ గహించాలి.
తనను దేవ్షించే పతి ఒకక్రినీ నేరుగా నాశనం చేసి వారిని శి ంచేవాడనీ మీరు తెలుసుకోవాలి. 10 ఆయన తనను
దేవ్షించేవారి విషయంలో నేరుగా, తవ్రగా దండన విధిసాత్ డు. 11కాబటిట్ ఈ రోజు నేను మీకాజాఞ్ పించే విధులను, కటట్డలను
మీరు పాటించాలి.

12మీరు ఈ విధులను విని వాటిని పాటిసూత్ జీవిసేత్ మీ యెహోవా దేవుడు మీపూరీవ్కులకు వాగాద్ నం చేసిన ఒపప్ందానిన్
నెరవేరిచ్ మీ పటల్ కృప చూపిసాత్ డు. 13 ఆయన మిమమ్లిన్ పేమించి, ఆశీరవ్దించి, అభివృదిధ్ పరుసాత్ డు. మీపూరీవ్కులకు
వాగాద్ నం చేసిన దేశంలో మీ గరభ్ఫలానిన్, భూఫలానిన్, ధానాయ్నిన్, దా రసానిన్, నూనెను, పశువులు, గొరెలు, మేకల
మందలను దీవిసాత్ డు.

14 అనిన్ ఇతర జాతుల పజలకంటే మీరు ఎకుక్వగా ఆశీరావ్దం పొందుతారు. మీలో మగవారికే గాని, ఆడవారికే గాని
సంతానహీనతఉండదు,మీపశువులోల్ కూడాఉండదు. 15యెహోవామీలోనుండివాయ్ధులనిన్టినీ తీసివేసి,మీకు తెలిసిన
ఐగుపులోని కఠిన న కష్యవాయ్ధులనిన్టినీమీకు దూరపరచి,మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వారిమీదికే వాటిని పంపిసాత్ డు.

16 మీ దేవు న యెహోవా మీకు అపప్గిసుత్ నన్ సమసత్ జాతులనూ మీరు బొతిత్గా నాశనం చేయాలి. వారి మీద దయ
చూపకూడదు. వారి దేవుళళ్నుపూజింపకూడదు. ఎందుకంటే అదిమీకు ఉరి అవుతుంది.

17 ఈ పజలు మా కంటే విసాత్ రంగా ఉనాన్రు, మేము వారిని ఎలా వెళల్గొటట్గలం అని మీరనుకుంటారేమో. వారికి
భయపడవదుద్ . 18మీయెహోవాదేవుడుఫరోకీఐగుపుదేశానికిచేసినదానిన్,అంటేఆయనమిమమ్లిన్బయటికితెచిచ్నపుప్డు
19మీ కళ ళ్ చూసిన ఆ గొపప్ బాధలు, సూచక కియలు, మహతాక్రాయ్లు, ఆయనబాహ బలం, ఆయన చూపిన మహా శకి,
వీటనిన్టినీ బాగా జాఞ్ పకం చేసుకోండి. ఈ పజలకు కూడా మీ యెహోవా దేవుడు అలాగే చేసాత్ డు. 20మిగిలినవారు, మీ
కంటబడకుండాదాకుక్నన్వారు నశించేదాకా ఆయనవారిమీదికి *పెదద్ కందిరీగలను పంపుతాడు.

21కాబటిట్ వారిని చూసి భయపడవదుద్ . మీయెహోవాదేవుడుమీమధయ్ ఉనాన్డు,ఆయనభయంకరు నమహాదేవుడు.
22మీ యెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుండి కమకమంగా ఈ పజలను తొలగిసాత్ డు. అడవి జంతువులు విసత్రించి మీకు
ఆటంకంగా ఉండవచుచ్ కాబటిట్ వారినందరినీ ఒకక్సారేమీరు నాశనం చేయవదుద్ . అదిమీకు మకరం కాదు.

23 అయితే మీ యెహోవా దేవుడు యుదధ్ంలో వారిని మీకపప్గించి వారిని నాశనం చేసేవరకూ వారిని కలవరానికి
గురిచేసాత్ డు. 24 ఆయన వారి రాజులను మీ చేతికి అపప్గిసాత్ డు. మీరు ఆకాశం కింద నుండి వారి పేరు తుడిచి వేయాలి.
మీరువారినినాశనం చేసేవరకూ ఏమనిషీమీఎదుట నిలవలేడు. 25వారి దేవతాపతిమలనుమీరు అగిన్తో కాలిచ్వేయాలి.
వాటి మీద ఉనన్ వెండి బంగారాల మీద ఆశ పెటుట్ కోకూడదు. మీరు దాని ఉచుచ్లో పడతారేమో. అందుకే వాటిని మీరు
తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అది మీ యెహోవా దేవునికి అసహయ్ం. 26 దానివలే మీరు శాపగసుత్ లు కాకుండేలా మీరు
హేయ నదానిన్ మీ ఇళళ్కు తేకూడదు. అది శాపగసత్ం కాబటిట్ దానిపూరిగాతోసిపుచిచ్ దానిన్ అసహియ్ంచుకోవాలి.”

* 7:20 7:20 తెగులు, అరిషట్ం.
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8
యెహోవాదేవునిమరిచ్పోకండి

1 “మీరు జీవించి, ఫలించి యెహోవామీ పితరులకు వాగాద్ నం చేసిన దేశంలో పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునేలా ఈ
రోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని పాటించాలి. 2మీరు ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసాత్ రో లేదో మిమమ్లిన్ పరీ ంచి మీ
హృదయానిన్తెలుసుకోడానికీ,మిమమ్లిన్లోబరచుకోడానికీమీయెహోవాదేవుడుఅరణయ్ంలోఈ 40సంవతస్రాలుమిమమ్లిన్
నడిపించిన సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకోండి.

3 రొటెట్ వలన మాతమే కాక యెహోవా పలికిన పతి మాట వలన మనుషులు జీవిసాత్ రని మీకు తెలిసేలా చేయడానికి
ఆయనమిమమ్లిన్ అణగదొకిక్,మీకు ఆకలి కలిగించి,మీరుగాని,మీపూరీవ్కులు గాని ఎపుప్డూ చూడనిమనాన్తోమిమమ్లిన్
పోషించాడు.

4ఈ 40 సంవతస్రాలు మీరు వేసుకునన్ బటట్లు పాతబడిపోలేదు, మీ కాళ ళ్ బరువెకక్లేదు. 5 ఒక వయ్కి తన సొంత
కొడుకుని ఏవిధంగా శి సాత్ డో అదే విధంగా మీ దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ శి సాత్ డని మీరు తెలుసుకోవాలి. 6 ఆయన
మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ ఆయనకు భయపడుతూమీయెహోవాదేవుని ఆజఞ్లను పాటించాలి.

7ఆయననినున్ పవేశపెడుతునన్ఈమంచిదేశం నీటివాగులు,లోయలుకొండలనుండిపారేఊటలు,అగాధజలాలు గల
దేశం. 8దానిలో గోదుమలు,బారీల్,దాకష్చెటుల్ , అంజూరపు చెటుల్ ,దానిమమ్ పండుల్ ఉంటాయి. అది ఒలీవ నూనె, తేనె లభించే
దేశం. 9మీరు తినడానికి ఆహారం పుషక్లంగా లభించే దేశం. అందులో మీకు దేనికీ కొదువ ఉండదు. అది ఇనపరాళల్ గల
దేశం. దాని కొండలోల్ మీరు రాగిని తవివ్ తీయవచుచ్.

10మీరు తిని తృపిత్ పొంది మీయెహోవా దేవుడు మీకిచిచ్న మంచి దేశానిన్బటిట్ ఆయనున్ సుత్ తించాలి. 11ఈ రోజు నేను
మీకాజాఞ్ పించే ఆయన ఆజఞ్లను, విధులను, కటట్డలను నిరల్కష్ ం చేసి మీ దేవు న యెహోవాను మరచిపోకుండా జాగతత్
పడండి. 12మీరు కడుపారా తిని, మంచి ఇళ ళ్ కటిట్ంచుకుని వాటిలో నివసిసాత్ రు. 13మీ పశువులు, గొరెలు, మేకలు వృదిధ్
చెంది,మీవెండి బంగారాలు విసత్రించి,మీకు కలిగినదంతా వరిధ్లుల్ తుంది.

14 అపుప్డు మీ మనసుస్ గరివ్ంచి, బానిసల ఇలెన ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ దేవుడు యెహోవాను
మరచిపోతారేమో.

15బాధ కలిగించేపాములు, తేళల్తో నిండి, నీళ ళ్ లేని ఎడారిలాంటి భయంకర న ఆ గొపప్ అరణయ్ంలోఆయనమిమమ్లిన్
నడిపించాడు. రాతిబండ నుండి మీకు నీళల్ రపిప్ంచాడు. 16చివరికి మీకు మేలు చేయాలని ఆయనమిమమ్లిన్ అణగదొకిక్,
మీకు ఆకలి కలిగించి,మీరుగానిమీపూరీవ్కులు గాని ఎపుప్డూ ఎరగనిమనాన్తోమిమమ్లిన్పోషించాడు. 17అయితేమీరు,
‘మాసామరధ్ ం,మాబాహ బలమేమాకింత ఐశవ్రయ్ం కలిగించాయి’ అనుకుంటారేమో.

18 కాబటిట్ మీరు దేవు న యెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే తాను మీ పూరీవ్కులతో వాగాద్ నం చేసినటుట్
తన నిబంధనను ఈ రోజులాగాసాథ్ పించాలనిమీరు ఐశవ్రయ్ం సంపాదించుకోడానికి మీకు సామరధ్ ం కలిగించేవాడు ఆయనే.
19మీరు మీయెహోవా దేవుణిణ్ మరచిపోయి ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించి, వారినిపూజించి నమసక్రిసేత్ మీరు తపప్కుండా
నశించి పోతారని ఈ రోజు మీ విషయంలో నేను సాకష్ ం పలుకుతునాన్ను. 20యెహోవా మీ ఎదుట ఉండకుండా నాశనం
చేసుత్ నన్ ఇతర జాతుల పజలు విననటుట్ మీ దేవు నయెహోవామాటవినకపోతేమీరు కూడావారిలాగానేనాశనమౌతారు.”

9
ఇశాయేలు నీతిని బటిట్ కాదు

1 “ఇశాయేలూ విను. మీకంటే ఎకుక్వ బలం ఉనన్ పజలు, ఆకాశానన్ంటే పాకారాలు ఉనన్ గొపప్ పటట్ణాలను సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి ఈ రోజు మీరు యొరాద్ ను నది దాటబోతునాన్రు. 2 ఆ పజలు గొపప్వారు, పొడ న దేహాలు గలవారు, మీకు
తెలిసిన అనాకీయుల వంశసుథ్ లు. ‘అనాకీయులను ఎవరూ ఎదిరించలేరు’ అనేమాటమీరు వినాన్రు కదా.

3కాబటిట్ మీయెహోవాదేవుడుతానేదహించేఅగిన్లాగామీకుముందుగాదాటిపోతునాన్డనిమీరుతెలుసుకోవాలి. ఆయన
వారినినాశనంచేసిమీఎదుటవారిని కూలదోసాత్ డు. యెహోవామీతోచెపిప్నటుట్ మీరువారినివెళల్ గొటిట్ తవ్రగావారినినాశనం
చేసాత్ రు 4మీయెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుండి వారిని తోలివేసిన తరవాత ‘మేము ఈ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునేలా
యెహోవా మా నీతిని బటిట్ మమమ్లిన్ దీనిలో పవేశపెటాట్ డు’ అని అనుకోవదుద్ . ఈ పజల దుషట్తావ్నిన్ బటిట్ యెహోవా మీ
ఎదుట నుండి వారిని వెళల్గొడుతునాన్డు.

5 మీరు వారి దేశానికి వచిచ్ దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి కారణం మీ నీతి గానీ మీ హృదయంలో ఉనన్ యథారథ్త
గానీ కాదు. ఈ పజల చెడుతనం వలల్నే యెహోవా మీపూరీవ్కు న అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులకు చేసిన వాగాద్ నానిన్
నెరవేరచ్డానికి ఆయన వారిని మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొడుతునాన్డు. 6 మీ యెహోవా దేవుడు మీకు ఈ మంచి దేశానిన్
సావ్ధీనం చేయడంమీ నీతిని బటిట్ కాదనిమీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటేమీరు మూరుఖ్ న పజలు.

బంగారు దూడ
7 ఎడారిలో మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచిన సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకోండి. దానిన్ మరచిపోవదుద్ . మీరు

ఐగుపు దేశంలో బయలుదేరిన రోజు నుండి ఈ పాంతంలో మీరు పవేశించేంత వరకూ మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు
చేసూత్ నే ఉనాన్రు. 8హోరేబులోమీరుయెహోవాకు కోపంపుటిట్ంచినపుప్డుయెహోవామిమమ్లిన్ నాశనం చేయాలనన్ంత కోపం
తెచుచ్కునాన్డు.
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9ఆరాతిపలకలు,అంటేయెహోవామీతోచేసిన నిబంధన సంబంధ న పలకలు తీసుకోడానికి నేను కొండ ఎకిక్నపుప్డు,
అనన్పానాలుమాని అకక్డ నల పగళల్ , నల రాతులు ఉనాన్ను. 10అపుప్డు యెహోవా తన వేలితో రాసిన రెండు రాతి
పలకలు నాకిచాచ్డు. మీరు సమావేశ న రోజుఆ కొండమీదఅగిన్లో నుండియెహోవామీతోపలికినమాటలనీన్ వాటిమీద
ఉనాన్యి.

11ఆ నల పగళల్ , నల రాతుల తరువాతయెహోవానిబంధన సంబంధ న ఆ రెండు రాతి పలకలు నాకు అపప్గించి,
12 ‘నువువ్ ఇకక్డ నుండి తవ్రగాదిగి వెళ ళ్. నువువ్ ఐగుపునుండి రపిప్ంచిన నీపజలు చెడిపోయి, నేనువారికి ఆజాఞ్ పించిన
మారగ్ం నుండి తవ్రగా తపిప్పోయితమ కోసం పోత విగహం చేసుకునాన్రు’ అనినాతో చెపాప్డు.

13యెహోవా ఇంకా ‘నేను ఈ పజలను చూశాను, ఇదిగో వారు మూరుఖ్ న పజలు. 14నాకు అడడ్ం రావదుద్ . నేను వారిని
నాశనం చేసి వారి పేరు ఆకాశం కింద లేకుండా తుడిచివేసి, నినున్ వారికంటే బల న, విసాత్ ర న జనంగా చేసాత్ ను’ అని
నాతో చెపాప్డు.

15నేను కొండ దిగి వచాచ్ను. కొండ అగిన్తో మండుతూ ఉంది. ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండు చేతులోల్ ఉనాన్యి.
16నేను చూసినపుప్డు మీరు మీ దేవు నయెహోవాకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేసుత్ నాన్రు. దూడపోత విగహం చేయించుకుని
యెహోవామీకు ఆజాఞ్ పించినమారగ్ం నుండి అపప్టికే తపిప్పోయారు.

17 అపుప్డు నేను ఆ రెండు పలకలను, నా రెండు చేతులతో మీ కళళ్ ఎదుట కింద పడవేసి పగలగొటాట్ ను. 18మీరు
యెహోవాదృషిట్కి దురామ్రగ్ం జరిగించి చేసినమీపాపాలను బటిట్ ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచడం వలన, అనన్పానాలుమానివేసి
మళీళ్ నల పగళల్ , నల రాతులు నేను యెహోవా సనిన్ధిలో సాగిలపడి ఉనాన్ను. 19 ఎందుకంటే మిమమ్లిన్ నాశనం
చేయాలనన్ంత కోపగించిన యెహోవా మహోగతను చూసి భయపడాడ్ ను. ఆ సమయంలో కూడా యెహోవా నా మనవి
ఆలకించాడు. 20 అంతేగాక యెహోవా అహరోను కోపపడి, అతణిణ్ నాశనం చేయడానికి చూసినపుప్డు నేను అపుప్డే
అహరోను కోసం కూడా బతిమాలుకునాన్ను.

21అపుప్డు మీరు చేసిన పాపానిన్, అంటే ఆ దూడను నేను అగిన్తో కాలిచ్, నలగొగ్ టిట్ , మెతత్గా పొడి చేసి, ఆ కొండ నుండి
పవహిసుత్ నన్ ఏటిలో ఆ ధూళిని పారపోశాను. 22 అంతేగాక మీరు తబేరాలో, మసాస్లో, కిబోతు హతాత్ వాలో యెహోవాకు
కోపం పుటిట్ంచారు. 23యెహోవా ‘కాదేషు బరేన్యలో మీరు వెళిల్ నేను మీకిచిచ్న దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోండి’ అని మీతో
చెపిప్నపుప్డు మీరు మీ దేవు నయెహోవాను నమమ్క ఆయనమాటకు ఎదురు తిరిగారు. 24 *నేను మిమమ్లిన్ ఎరిగిన రోజు
నుండీమీరుయెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

25కాబటిట్ నేను మునుపు సాగిలపడినటుట్ యెహోవా సనిన్ధిలో నల పగళల్ , నల రాతులు సాగిలపడాడ్ ను. ఎందుకంటే
యెహోవామిమమ్లిన్నాశనంచేసాత్ ననిఅనాన్డు. 26నేనుయెహోవానుపారిథ్సూత్ ఈవిధంగాచెపాప్ను పభూ,యెహోవా,నువువ్
నీ మహిమ వలన విమోచించి, నీ బాహ బలంతో ఐగుపులో నుండి రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్ న పజలను నాశనం చేయవదుద్ .
27నీసేవకు నఅబాహాము,ఇసాస్కు,యాకోబులనుజాఞ్ పకంచేసుకో. ఈపజలకాఠినాయ్నిన్,వారిచెడుతనానిన్,వారిపాపానిన్
చూడవదుద్ .

28 ఎందుకంటే నువువ్ ఏ దేశంలో నుండి మమమ్లిన్ రపిప్ంచావో ఆ దేశసుథ్ లు, యెహోవా తాను వారికి వాగాద్ నం చేసిన
దేశంలోకివారిని చేరచ్లేక,వారి ని దేవ్షం వలన అరణయ్ంలో చంపడానికివారిని రపిప్ంచాడని చెపుప్కుంటారేమో. 29నువువ్
నీ మహాబలం చేత,చాపిన నీబాహ వుచేత రపిప్ంచిన నీసావ్సథ్ మూ నీ పజలూ వీరే.”

10
పది ఆజఞ్లమొదటి పలకల వంటిది

1అపుప్డుయెహోవా “నువువ్మొదటిపలకలవంటివి రెండురాతిపలకలు చెకిక్,కొండఎకిక్నాదగగ్రికిరా. అలాగేచెకక్తో
ఒక పెటెట్ చేసుకో. 2నువువ్ పగలగొటిట్నమొదటి పలకలమీదఉనన్మాటలను నేను ఈ పలకలమీదరాసిన తరవాతవాటిని
నువువ్ ఆ పెటెట్లో ఉంచాలి”అనినాతోచెపాప్డు. 3కాబటిట్ నేను తుమమ్కరతో ఒక పెటెట్ చేయించిమొదటి పలకలవంటి రెండు
రాతి పలకలను చెకిక్ వాటిని పటుట్ కుని కొండ ఎకాక్ను. 4మీరు సమావేశ న రోజున ఆయన ఆ కొండ మీద అగిన్లో నుండి
మీతో పలికిన పది ఆజఞ్లనూమొదట రాసినటేట్ ఆ పలకల మీద రాశాడు. యెహోవావాటిని నాకిచిచ్న తరువాత నేను కొండ
దిగి వచిచ్ 5నేను చేసినమందసంలో ఆ పలకలు ఉంచాను. అదుగో,యెహోవానాకాజాఞ్ పించినటుట్ వాటినిదానిలోఉంచాను.

6 ఇశాయేలు పజలు యహకానీయుల*కు చెందిన బెయేరోతు నుండి బయలుదేరి మోసేరుకు వచిచ్నపుప్డు అహరోను
చనిపోయాడు. అకక్డ అతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని కొడుకు ఎలియాజరు అతని సాథ్ నంలోయాజకుడయాయ్డు. 7అకక్డ
నుండి వారు గుదోగ్ దకు, గుదోగ్ ద నుండి నీటివాగులతో నిండి ఉండే యొతాబ్తా పాంతానికి పయాణమయాయ్రు. 8 అపప్టి
వరకూజరుగుతునన్టుట్ యెహోవానిబంధనమందసానిన్మోయడానికి,యెహోవాసనిన్ధిలోనిలబడిసేవించడానికి,పజలను
ఆయన పేరిట దీవించడానికి ఆ సమయంలో యెహోవా లేవీ గోతం వారిని ఎనున్కునాన్డు. 9 అందుకే లేవీయులు తమ
సోదరులతోపాటు సావ్సథ్ ం పొందలేదు. మీదేవు నయెహోవావారితో చెపిప్నటుట్ వారి సావ్సథ్ ం ఆయనే.

10 ఇంతకు ముందులాగా నేను నల పగళల్ , నల రాతులు కొండ మీద ఉనన్పుప్డు యెహోవా నా మనవి ఆలకించి
మిమమ్లిన్నాశనం చేయడంమానుకునాన్డు. 11యెహోవానాతో “ఈపజలు నేనువారిపూరీవ్కులకువాగాద్ నం చేసిన దేశంలో
పవేశించి సావ్ధీనం చేసుకొనేలావారికి ముందుగా నడువు” అని చెపాప్డు.

* 9:24 9:24యెహోవామిమమ్లిన్ ఎరిగిన రోజు నుండి. * 10:6 10:6యహకానీయులయహకానీయులబావి
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దేవు నయెహోవాకు భయపడుడి
12 కాబటిట్ ఇశాయేలూ, మీ దేవు న యెహోవాకు భయపడి ఆయన మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ , ఆయనిన్ పేమించి, మీ పూరణ్

మనసుస్తో,మీపూరాణ్ తమ్తో సేవించు.
13మీమేలుకోసంఈరోజునేనుమీకుఆజాఞ్ పించేయెహోవాఆజఞ్లను, కటట్డలనుపాటించడంతపప్మీదేవు నయెహోవా

మిమమ్లిన్ ఇంకేమి కోరుతునాన్డు?
14 చూడు, ఆకాశ మహాకాశాలు, భూమి, వాటిలో ఉనన్దంతా మీ దేవు న యెహోవావే. 15 అయితే యెహోవా మీ

పూరీవ్కులను పేమించి వారి విషయంలో సంతోషించి వారి సంతాన నమిమమ్లిన్ మిగిలిన పజలందరిలోఈ రోజు ఏరాప్టు
చేసుకునాన్డు.

16కాబటిట్ మీరుమూరఖ్ంగా పవరించకుండాసునన్తి లేనిమీహృదయాలకు సునన్తి చేసుకోండి. 17ఎందుకంటేమీదేవుడు
యెహోవాదేవుళల్కే దేవుడు,పభువులకేపభువు. ఆయనేమహాదేవుడు,పరాకమవంతుడు,భయంకరు నదేవుడు. ఆయన
మానవులెవరినీ లకష్ పెటట్డు. లంచం పుచుచ్కోడు. 18ఆయన అనాథలకు, విధవరాళళ్కు నాయ్యం తీరుసాత్ డు, పరదేశుల
మీద దయచూపివారికి అనన్వసాలు అనుగహిసాత్ డు.

19 మీరు ఐగుపు దేశంలో పవాసులుగా ఉనన్వారే కాబటిట్ పరదేశి పటల్ జాలి చూపండి. 20 మీ దేవు న యెహోవాకు
భయపడి, ఆయనున్ సేవించి, ఆయనేన్ హతుత్ కుని, ఆయన పేరటే పమాణం చేయండి. 21 ఆయనే మీ సుత్ తికి పాతుడు.
మీరు కళాళ్రా చూసుత్ ండగా భీకర న గొపప్ కారాయ్లు మీ కోసం చేసిన మీ దేవుడు ఆయనే. 22మీపూరీవ్కులు 70మంది
గుంపుగా ఐగుపుకు వెళాళ్రు. ఇపుప్ తేమీయెహోవాదేవుడు ఆకాశనకష్తాలాల్ గామిమమ్లిన్ విసత్రింపజేశాడు.

11
యెహోవాను పేమించి, ఆయన కటట్డలనూ పాటించాలి

1 “కాబటిట్ మీరు మీ దేవు నయెహోవాను పేమించి, ఆయనను అనుసరిసూత్ ఆయన కటట్డలనూ, విధులనూ, ఆజఞ్లనూ
అనిన్వేళలా పాటించాలి. 2మీ దేవుడు యెహోవా పంపిన శికష్ను గురించీ ఆయన గొపప్తనం, ఆయనబాహ బలం, ఆయన
పభావం గురించీ తెలియనిమీ పిలల్లతో చెపప్డం లేదనిమీరు గహించాలి.

3 ఐగుపు రా న ఫరోకు, అతని రాజయ్మంతటికి ఆయన చేసిన సూచక కియలు, అదుభ్త కారాయ్లు, 4 ఆయన
ఐగుపు నాయ్నికి, వారి గురాలకు, రథాలకు జరిగించినది మీరు చూశారు. వారు మిమమ్లిన్ తరుముతునన్పుప్డు ఆయన
ఎరసముదపు నీటినివారిమీదకి పవహించేలా చేసిన విషయంవారికి తెలియదు.

5యెహోవాఇపప్టి వరకూవారినినాశనం చేసినదీమీరు ఇకక్డికి వచేచ్దాకాఎడారిలోమీకోసం చేసినదీవారు చూడలేదు.
6అంతేకాదు,యెహోవారూబేనీయు న ఏలీయాబు కొడుకులు దాతాను,అబీరాములకు చేసినదీ భూమినోరు తెరచివారిని,
వారి ఇళళ్ను, గుడారాలను,వారికి ఉనన్ సమసాత్ నీన్ ఇశాయేలు పజలందరిమధయ్మింగివేసిన నంవారు చూడలేదు,వారికి
తెలియదు. 7యెహోవాచేసిన ఆ గొపప్ కారాయ్లనీన్ మీ కళళ్ ఎదుట చేసాడు కదా.

8కాబటిట్ మీరు బలం తెచుచ్కుని నది దాటి వెళత్ నన్ ఆ దేశంలో పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికీ, 9యెహోవామీ
పూరీవ్కులకు,వారిసంతానానికి ఇసాత్ ననివాగాద్ నం చేసిన దేశంలో,అంటేపాలు తేనెలు పవహించే దేశంలోమీరు దీరాఘ్ యుషుష్
కలిగి ఉండడానికి నేను ఈ రోజుమీకు ఆజాఞ్ పించే వాటనిన్టినిమీరు పాటించాలి.

10 మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశం మీరు విడిచి వచిచ్న ఐగుపు లాంటిది కాదు. అకక్డ మీరు వితత్నాలు చలిల్
కూరమొకక్లకు చేసినటుట్ మీ కాళల్తో తోటకు నీరు కటాట్ రు. 11మీరు నది దాటి సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వెళత్ నన్ ఈ దేశం
కొండలు, లోయలు ఉనన్ దేశం. 12అది ఆకాశం నుండి కురిసే వరష్ం నీరు తాగుతుంది. అదిమీ దేవుడుయెహోవాతన దృషిట్
ఉంచిన దేశం. ఆయన కనుదృషిట్ సంవతస్రం పారంభం నుండి అంతం వరకూ ఎలల్పుప్డూ దానిమీద ఉంటుంది.

13కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయంతో, మీపూరాణ్ తమ్తో, మీ దేవు న యెహోవాను పేమించి, ఆయనను సేవించాలి. ఈ రోజు
*నేను మీకిచేచ్ ఆజఞ్లను మీరు జాగతత్గా విని పాటిసేత్, 14మీ దేశానికి వరష్ం, అంటే తొలకరి, కడవరి వానలు వాటి కాలంలో
కురుసాత్ యి. అందువలనమీరుమీధానాయ్నీన్ దా రసానీన్ నూనెనూపోగు చేసుకుంటారు. 15మీరు తిని తృపిత్పొందుతారు.
ఆయనమీ పశువుల కోసంమీపొలాలోల్ గడిడ్ మొలిపిసాత్ డు.

16మీ హృదయం మోసపోయి, మీరు దారి తపిప్ ఇతర దేవుళళ్ను పూజించి, వాటికి మొకక్కుండా జాగతత్ వహించండి.
17 లేకపోతే యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశానిన్ మూసివేసాత్ డు. అపుప్డు వాన కురవదు, భూమి పండదు. యెహోవా
మీకిసుత్ నన్ ఆ మంచి దేశంలో నివసించకుండామీరు తవ్రగానాశన పోతారు.

18 కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయాలోల్ , మనసుస్లోల్ ఉంచుకోండి. వాటిని మీ చేతుల మీద సూచనలుగా
కటుట్ కోండి. వాటినిమీనుదిటిమీదబాసికాలుగాఉండనివవ్ండి. 19మీరుమీఇంటోల్ కూరుచ్నన్పుప్డు,దారిలోనడిచేటపుప్డు,
నిదపోయేముందు, లేచినపుప్డు వాటి గురించి మాటాల్ డాలి, వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ంచాలి. 20మీ ఇంటి గుమామ్ల మీద
వాటిని రాయాలి. 21ఆ విధంగా చేసేత్ యెహోవామీపూరీవ్కులకు ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేసిన దేశంలోమీరు జీవించే కాలం,మీ
సంతతివారు జీవించే కాలం భూమి ఆకాశం ఉనన్ంత కాలం విసత్రిసాత్ యి.

22మీరు మీ దేవుడు యెహోవాను పేమించి, ఆయనమారాగ్ లోల్ నడుసూత్ , ఆయనకు కటుట్ బడి, నేను మీకు ఆదేశించే ఈ
ఆజఞ్లనిన్టినీ జాగతత్గా పాటించాలి. 23 అపుప్డు యెహోవా మీ ఎదుట నుండి ఈ జాతులనిన్టినీ వెళల్గొడతాడు. మీరు

* 11:13 11:13 దేవుడు మీకు ఇచేచ్.
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మీకంటే బల న, గొపప్ జాతి పజల దేశాలను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. 24మీరు అడుగుపెటేట్ పతి సథ్లం మీదవుతుంది.
ఎడారి నుండి లెబానోను వరకూ, యూఫటీసు నది నుండి పడమటి సముదం వరకూ మీ సరిహదుద్ గా ఉంటుంది. 25 ఏ
మానవుడూ మీ ఎదుట నిలవలేడు. ఆయనమీతో చెపిప్నటుట్ మీ దేవుడు యెహోవామీరు అడుగుపెటేట్ సథ్లమంతటి మీదా
మీరంటే భయం, వణుకు పుటిట్సాత్ డు.

26చూడండి,ఈరోజు నేనుమీ ఎదుట దీవెననూ శాపానీన్ ఉంచుతునాన్ను. 27నేను మీకాజాఞ్ పించేమీ దేవుడుయెహోవా
ఆజఞ్లను మీరు విని, వాటిని పాటిసేత్ దీవెన కలుగుతుంది. 28మీరు వాటిని విని పాటించకుండా నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే
మారాగ్ నిన్ విడిచిపెటిట్ అపప్టివరకూ మీకు తెలియని ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరిసేత్ మీకు శాపం కలుగుతుంది.

29 కాబటిట్ మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో మీ దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన తరువాత గెరిజీము కొండ
మీద ఆ దీవెననూ ఏబాలు కొండ మీద ఆ శాపానీన్ పకటించాలి. 30అవియొరాద్ ను అవతల పడమటి పు దానంమారగ్ం
వెనుకమోరేలోని సింధూరవృ ల పకక్న గిలాగ్ లు ఎదురుగా అరాబాలో నివసించే కనానీయుల దేశంలో ఉనాన్యి కదా.

31మీయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి ఈయొరాద్ ను నదిని దాటబోతునాన్రు. మీరు దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో నివసిసాత్ రు. 32ఈరోజు నేను మీకు నియమించే కటట్డలు, విధులనిన్టినిమీరు పాటించాలి.”

12
పూజించే ఓకే ఒక సథ్లం

1 “మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మీ పూరీవ్కుల దేవుడు యెహోవా మీకిచిచ్న దేశంలో మీ జీవితకాలమంతా మీరు
పాటించాలిస్న కటట్డలు, విధులు ఇవి.

2మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయేజాతుల పజలు గొపప్ పరవ్తాలమీదామెటట్ల మీదా పచచ్ని చెటల్ కిందా ఎకక్డెకక్డ వారి
దేవుళళ్నుపూజించారోఆసథ్లాలనిన్టినీమీరుపూరిగాధవ్ంసం చేయాలి. 3వారిహోమపీఠాలను కూలదోసి,వారివిగహాలను
పగలగొటాట్ లి. వారి దేవతా సత్ంభాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసి,వారి దేవుళళ్ పతిమలను కూలిచ్ వెయాయ్లి. ఆ సథ్లం లోవాటి పేరుల్
కూడా లేకుండానాశనం చేయాలి.

4వారు తమదేవుళళ్ను ఆరాధించినటుట్ మీరుయెహోవానుఅరాధించకూడదు. 5మీదేవుడుయెహోవామీగోతాలనిన్టిలో
నుండి తన పేరుకు నివాససాథ్ నంగా ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లానిన్ వెదికి అకక్డికి మీరుయాతలు చేసూత్ ఉండాలి. 6మీహోమ
బలులు, అరప్ణ బలులు, మీ దశమభాగాలు, పతిషిట్త వేదాయ్లు, మొకుక్బడి అరప్ణలు, సేవ్చాఛ్రప్ణలు, పశువులు,
మేకలోల్ తొలిచూలుపిలల్లు,వీటనిన్టినీఅకక్డికేతీసుకురావాలి. 7అకక్డేమీరు,మీదేవుడుయెహోవామిమమ్లిన్ఆశీరవ్దించి
ఇచిచ్నమీ కుటుంబాలుయెహోవాసనిన్ధిలోభోజనం చేసిమీ పనులనిన్టిలో సంతోషించాలి.

8ఈ రోజు మనమికక్డ చేసుత్ నన్టుట్ మీలో పతివాడూ తనకిషట్ నటుట్ చేయకూడదు. 9 నీ దేవుడు యెహోవా మీకిసుత్ నన్
విశాంతిని, సావ్సాథ్ య్నిన్ మీరింతకు ముందు పొందలేదు. 10మీరుయొరాద్ ను దాటి మీ దేవుడు యెహోవా మీకు సావ్సథ్ ంగా
ఇసుత్ నన్ దేశంలో సిథ్రపడిన తరువాత ఆయనమీచుటూట్ ఉనన్ శతువులందరి నుండిమీకు విశాంతినిచిచ్ నెమమ్ది కలిగిసాత్ ను.
11 నేను మీకు ఆజాఞ్ పించేవాటనిన్టిననీ, అంటే మీ హోమ బలులు, బలులు, దశమ భాగాలు, పతిషిఠ్త వేదాయ్లు, మీరు
యెహోవాకు చేసే శేషఠ్ న మొకుక్బళల్ను మీ దేవు నయెహోవా తన పేరుకు నివాసంగా ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లానికే మీరు
తీసుకురావాలి.

12మీరు,మీకొడుకులు, కూతుళ ళ్,దాసులు,దాసీలు,మీలోసావ్సథ్ ం లేకుండామీఇళళ్లోఉండేలేవీయులుమీదేవుడు
యెహోవాసనిన్ధిలోసంతోషించాలి. 13మీరు చూసిన పతిసథ్లంలోమీదహనబలులు అరిప్ంచకూడదు. 14 కేవలంయెహోవా
మీగోతాలోల్ ఒకదానిమధయ్ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లంలోనేమీహోమబలులు అరిప్ంచినేనుమీకు ఆజాఞ్ పించేసమసాత్ నీన్ అకక్డే
జరిగించాలి.

15అయితేమీదేవుడుయెహోవామిమమ్లిన్ దీవించిన కొలదిమీ ఇళళ్లోమీకిషట్ న దానిన్ చంపి తినవచుచ్. పవితు నా,
అపవితు నా ఎరజింకను, చినన్ దుపిప్ని తినవచుచ్. 16 వాటి రకం మాతం తినకూడదు. దానిన్ నీళల్లాగా నేల మీద
పారబోయాలి. 17మీ ధానయ్ంలో, దా రసంలో, నూనెలో, దశమ భాగం, మీ ఆవులు, గొరెలు, మేకలోల్ తొలిచూలు పిలల్లోల్ ,
మీరు చేసేమొకుక్బళల్లో సేవ్చాఛ్రప్ణలు, పతిషాఠ్ రప్ణలుమీ ఇంటోల్ తినకూడదు. 18వాటినిమీదేవు నయెహోవాఏరాప్టు
చేసుకునే సథ్లం లోనే మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్ దాసదాసీలు, మీ ఇంటోల్ ఉండే లేవీయులు, అందరూ మీయెహోవా
దేవుని సనిన్ధిలో తిని,మీరు చేసే పయతాన్లనిన్టిలో సంతోషించాలి.

19మీరు మీ దేశంలో జీవించిన కాలమంతటిలో లేవీయులను విడిచిపెటట్కూడదు. 20మీ దేవుడు యెహోవా తాను మీ
కిచిచ్న మాట పకారం మీ సరిహదుద్ లను విశాలపరచిన తరువాత తపప్కుండా మాంసం తినాలని కోరుకుంటావు. అపుప్డు
నీకిషట్ న మాంసం తినవచుచ్. 21నీ దేవుడు యెహోవా తన సనిన్ధిని నిలిపి ఉంచడానికి ఎనున్కునన్ సథ్లం మీకు దూరంగా
ఉనన్టల్యితే, 22యెహోవామీకిచిచ్న ఆవులోల్ గాని, గొరెలు, మేకలోల్ గాని దేని నా నేను మీకాజాఞ్ పించినటుట్ చంపి నీ ఇంటోల్
తినవచుచ్. జింకను, దుపిప్ని తినన్టుట్ గానే దానిన్ తినవచుచ్. పవితులు, అపవితులు అనే భేదం లేకుండ ఎవ నా తినవచుచ్.

23అయితేవాటిరకానిన్మాతంతినకూడదు,జాగతత్ సుమా. ఎందుకంటే రకమేపాణం. మాంసంతోపాణాధార నదానిన్
తినకూడదు. 24మీరు దానిన్ తినకుండా భూమిమీద నీళల్లాగా పారబోయాలి. 25మీరు దానిన్ తినకుండాయెహోవా దృషిట్కి
ఇషట్ నదానిన్ చేసినందుకు మీకు,మీసంతానానికిమేలు కలుగుతుంది.
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26 మీకు నియమించిన పతిషిట్తారప్ణలు, మొకుక్బడులను మాతం యెహోవా ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లానికే మీరు
తీసుకువెళాళ్లి. 27మీ దహనబలులనూ వాటి రకమాంసాలనూ మీ దేవుడు యెహోవా బలిపీఠం మీద అరిప్ంచాలి. మీ
బలుల రకానిన్ మీ దేవుడుయెహోవాబలిపీఠం మీదపోయాలి. వాటిమాంసంమీరు తినాలి.

28 నేను మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఈ మాటలనిన్టినీ మీరు జాగతత్గా విని పాటిసేత్ మీ దేవు న యెహోవా దృషిట్కి మంచిదానీన్,
యుక నదానీన్ మీరు చేసినందుకు మీకు, మీ తరువాత మీ సంతతి వారికి ఎలల్పుప్డూ సుఖశాంతులు కలుగుతాయి.
29మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వెళత్ నన్ దేశ పజలను మీ యెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుండి నాశనం చేసిన తరువాత,
మీరు ఆ దేశంలో నివసించేటపుప్డు,మీరు వారిని అనుసరించాలనే శోధనలో చికుక్కోవదుద్ .

30ఈపజలు తమదేవుళళ్నుపూజిసుత్ నన్టేట్ మేము కూడావారి దేవుళళ్నుపూజిసాత్ ము అనుకోకుండాజాగతత్గా ఉండాలి.
31వారు తమ దేవుళళ్కు చేసిన విధంగా మీరు మీ దేవు న యెహోవా విషయంలో చేయవదుద్ . ఎందుకంటే వారు తమ
దేవుళళ్కు చేసేదంతా యెహోవా దేవ్షిసాత్ డు. అవి ఆయనకు హేయం. వారు తమ దేవుళళ్ పేరట తమ కొడుకులనూ,
కూతుళళ్నూ అగిన్గుండంలో కాలిచ్వేసాత్ రు. 32 నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్ పతి మాటను మీరు పాటించాలి. దానిలో ఏమీ
కలపకూడదు,దానిలో నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు.”

13
ఇతర దేవుళళ్నుపూజించుట

1 పవక గానీ కలలు కనేవాడు గానీ మీ ఎదుట సూచక కియను లేక మహతాక్రాయ్నిన్ చూపించి, 2మీరు ఎరుగని “ఇతర
దేవుళళ్ను అనుసరించిపూజిదాద్ ం రండి” అని చెబుతాడేమో. 3అలా చెపిప్నపుప్డు అతడు మీతో చెపిప్న సూచక కియ లేక
మహతాక్రయ్ం జరిగినా సరే, ఆ పవక, లేక కలలు కనేవాడిమాటలు వినవదుద్ . ఎందుకంటే మీరు మీ దేవు నయెహోవాను
మీపూరణ్ హృదయంతో,పూరాణ్ తమ్తో పేమిసుత్ నాన్రో లేదో తెలుసుకోడానికిమీ దేవుడుయెహోవామిమమ్లిన్ పరీ సుత్ నాన్డు.

4మీరు మీయెహోవా దేవునికి లోబడి, ఆయనకే భయపడి, ఆయన ఆజఞ్లను పాటించి, ఆయనమాట విని, ఆయనను
సేవించి, ఆయననే హతుత్ కుని ఉండాలి. 5మీరు నడుచుకోవాలని మీ దేవుడు యెహోవా మీకాజాఞ్ పించిన మారగ్ం నుండి
మిమమ్లిన్ తొలగించి, ఐగుపు దేశం అనే బానిసల ఇంటోల్ నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించిన మీ దేవు న యెహోవా మీద
తిరుగుబాటు చేయడానికిమిమమ్లిన్ పేరేపించారు కాబటిట్ ఆ పవకకు, లేక కలలు కనేవాడికి మరణశికష్ విధించాలి. ఆ విధంగా
మీమధయ్ నుండి ఆ దుషట్తావ్నిన్ పరిహరించాలి.

6 మీ తలిల్ కొడుకు, మీ సోదరుడు, మీ కొడుకు, మీ కూతురు, మీ భారయ్, పాణసేన్హితుడు, 7 ఎవ నా సరే, భూమి
ఈ చివరి నుండి ఆ చివర వరకూ మీకు దగగ్ నా, దూర నా, మీరు, మీ పూరీవ్కులు ఎరగని మీ చుటూట్ ఉనన్ పజల
దేవుళళ్ను పూజిదాద్ ం రమమ్ని రహసయ్ంగా మిమమ్లిన్ పేరేపిసేత్ 8వారి మాటకు ఒపుప్కోవదుద్ . వారి మాట వినవదుద్ . వారిని
విడిచిపెటట్వదుద్ ,వారిమీదదయచూపవదుద్ . వారినితపిప్ంచడానికిపయతిన్ంచకుండావారినితపప్కుండాచంపాలి. 9వారిని
చంపడానికి పజలందరి కంటే ముందుగా మీ చెయియ్ వారి మీద పడాలి. 10రాళల్తో వారిని చావగొటాట్ లి. ఎందుకంటే ఐగుపు
దేశం నుండి బానిసల ఇంటి నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించినమీ దేవు నయెహోవానుండి మిమమ్లిన్ దూరం చేయడానికి వారు
పయతిన్ంచారు. 11అపుప్డు ఇశాయేలు పజలంతా అది విని భయపడి,మళీళ్ అలాంటి చెడడ్ పనిమీమధయ్ చేయరు.

12మీరు నివసించడానికిమీ దేవు నయెహోవామీకు ఇసుత్ నన్ వాటిలో ఏ నాఒక పటట్ణంలో 13దుషుట్ న కొందరు మీరు
ఎరుగని ఇతర దేవుళళ్ను పూజిదాద్ ం రండని తమ పటట్ణ పజలను పేరేపించారని వింటే, మీరు ఆ సంగతిని బాగా పరీ ంచి
విచారించాలి. 14అది నిజ తే, అంటే అలాంటి హేయ న పని మీ మధయ్ జరిగి ఉంటే 15 ఆ పటట్ణసుత్ లను తపప్కుండా
కతిత్తో చంపి, దానినీ దానిలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ దాని పశువులనూ కతిత్తో చంపివేయాలి. 16దానిలో దోచుకునన్ సొమమ్ంతటినీ
దాని వీధిలోపోగుచేసి,మీదేవుడుయెహోవాపేరున ఆ పటట్ణానిన్,దానిసొతుత్ నీపూరిగా కాలిచ్వేయాలి. దానిన్ ఇక ఎనన్టికీ
తిరిగి కటట్కూడదు, అది పాడుదిబబ్లాగా ఉండిపోవాలి. 17ఈ రోజు నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆయన ఆజఞ్లనిన్టినీ పాటిసూత్
18మీదేవు నయెహోవాదృషిట్కి స నదానిన్ చేసూత్ ,ఆయనమాటవినాలి. యెహోవాతనకోపం నుండిమళల్ కునిమిమమ్లిన్
కనికరించి,దయచూపిమీపూరీవ్కులకువాగాద్ నం చేసినవిధంగామిమమ్లిన్ విసత్రింపజేయాలంటేనాశనంచేయాలిస్నదానిలో
కొంచె నామీ దగగ్ర ఉంచుకోకూడదు.

14
పవిత నవి,హేయ నవి

1“మీరుమీయెహోవాదేవునిపజలుకాబటిట్ ఎవ నాచనిపోతేమిమమ్లిన్మీరు కోసుకోవడం,మీముఖంలోఏభాగా నా
గొరుకోక్వడం చేయకూడదు. 2 ఎందుకంటే మీ దేవు నయెహోవాకు మీరు పతిషిట్త న పజలు. భూమి మీద ఉనన్ అనిన్
జాతుల పజల నుండి పతేయ్కంగా తన సవ్ంత పజలుగాయెహోవామిమమ్లిన్ ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు.

3మీరు హేయ నది ఏదీ తినకూడదు. మీరు ఈ జంతువులను తినవచుచ్. 4ఎదుద్ , గొరె,మేక. 5దుపిప్, ఎర చినన్ జింక,
దుపిప్,కారుమేక,కారు జింక, లేడి, కొండ గొరె. 6జంతువులోల్ రెండు డెకక్లు ఉండి నెమరు వేసేవాటిని తినవచుచ్. 7నెమరు
వేసే నా రెండు డెకక్లు గల నా నెమరు వేసి ఒకక్టే డెకక్ కలిగిన ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనే జంతువులను
తినకూడదు. అవి మీకు నిషిదధ్ం. 8అలాగే పంది రెండు డెకక్లు కలిగిన నా నెమరు వేయదు కాబటిట్ అది మీకు నిషిదధ్ం.
వాటిమాంసం తినకూడదు,వాటి శవాలను తాకకూడదు.
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9 నీటిలో నివసించే వాటిలో రెకక్లు, పొలుసులు గలవాటిననిన్టినీ తినవచుచ్. 10 రెకక్లు, పొలుసులు లేని దానిన్ మీరు
తినకూడదు. అదిమీకు నిషిదధ్ం.

11పవిత న పతి ప నీమీరు తినవచుచ్. 12మీరు తినరాని పకష్ులు ఏవంటే, ప రాజు,రాబందు, గదద్ . 13ఎర గదద్ , నలల్
గదద్ , డేగ. 14అనిన్ రకాల కాకులు. 15నిపుప్ కోడి, నిశి డేగ,అనిన్ రకాల డేగలు. 16చినన్ గుడల్గూబ, పెదద్ గుడల్గూబ, తీతువు
పిటట్ , 17 గూడబాతు,బోడిరాబందు, గండ భేరుండం. 18కొంగ, అనిన్ రకాల బకాలు, కూకుడు గువవ్, గబిబ్లం. 19ఎగిరే పతి
పురుగూ మీకు నిషిదధ్ం. వాటిని తినకూడదు. 20ఎగిరే పవిత న పతిదానీన్ తినవచుచ్.

21దానికదేచచిచ్నదానిన్మీరు తినకూడదు. అయితేదానిన్మీఇంటిఆవరణంలోఉనన్ పరదేశికి తినడానికి ఇయయ్వచుచ్.
లేక అనుయ్నికి దానిన్ అమమ్వచుచ్. ఎందుకంటే మీ దేవు నయెహోవాకు మీరు పతిషిఠ్త న పజలు. మేకపిలల్ను దాని తలిల్
పాలతో కలిపి వండకూడదు.

దశమభాగాలు
22 పతి సంవతస్రం, మీ వితత్నాల పంటలో దశమ భాగానిన్ తపప్నిసరిగా వేరు చెయాయ్లి. 23మీ జీవితమంతటిలో మీ

దేవు నయెహోవాను మీరు గౌరవించాలంటే ఆయన తన నామానికి నివాస సాథ్ నంగా ఏరాప్టు చేసుకొనన్ సథ్లంలో, ఆయన
సనిన్ధిలోమీ పంటలో,దా రసంలో, నూనెలో పదో పంతును,మీపశువులోల్ గొరెలోల్ మేకలోల్ తొలిచూలు వాటిని తినాలి.

24 యెహోవా తన సనిన్ధి కోసం ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం దూరంగా ఉంటే, మీరు వాటిని మోయలేరు కాబటిట్ మీ
దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించినపుప్డు, 25 వాటిని వెండిగా మారిచ్ దానిన్ తీసుకుని మీ యెహోవా దేవుడు
ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లానికి వెళిల్, 26 ఎదుద్ లు, గొరెలు, దా రసం, మదయ్ం, వీటిలో మీరు కోరిన దానికి ఆ వెండిని ఇచిచ్,
అకక్డ మీ దేవుడు యెహోవా సనిన్ధిలో భోజనం చేసి, మీరు, మీ ఇంటివారు, మీ ఇంటోల్ ఉండే లేవీయులు సంతోషించాలి.
27లేవీయులను విడిచిపెటట్కూడదు. ఎందుకంటేమీమధయ్లోవారికి వంతు గాని,సావ్సథ్ ం గాని లేదు.

28మీదేవుడుయెహోవామీరుచేసేపనిఅంతటిలోమిమమ్లిన్ఆశీరవ్దించేలామూడుసంవతస్రాలకొకసారి,ఆసంవతస్రం
మీకు కలిగిన పంటలో పదో వంతుని బయటికి తెచిచ్ మీ ఇంటోల్ ఉంచాలి. 29అపుప్డు మీ మధయ్లో వంతు గాని, సావ్సథ్ ం
గాని లేని లేవీయులు,మీఇంటోల్ ఉనన్ పరదేశులు, అనాథలు, విధవరాళ ళ్ వచిచ్ భోజనం చేసి తృపిత్ పొందుతారు.”

15
అపుప్లు రదుద్ చేయడం

1 పతి ఏడవ సంవతస్రం అంతంలో అపుప్లనీన్ రదుద్ చేయాలి. అది ఎలాగంటే, 2 తన పొరుగువాడికి అపుప్ ఇచిచ్న
పతివాడూ దానిన్ రదుద్ చేసి వారిని విడిచిపెటాట్ లి. అది యెహోవా పకటించిన గడువు కాబటిట్ అపుప్ ఇచిచ్నవాడు తన
పొరుగువాడి లేక తన సోదరుని ఒతిత్డి తేకూడదు. 3 ఇశాయేలీయుడు కాని వయ్కి ఒతిత్డి తేవచుచ్ గాని మీ సోదరుని
దగగ్ర ఉనన్మీసొముమ్ను విడిచిపెటాట్ లి. 4మీరుసావ్ధీనం చేసుకోడానికియెహోవాదేవుడుమీకుసావ్సథ్ ంగా ఇసుత్ నన్ దేశంలో
యెహోవామిమమ్లిన్ తపప్కుండా ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

5కాబటిట్ ఈ రోజు నేను మీకు ఆదేశించే యెహోవా దేవుని ఆజఞ్లనిన్టినీ జాగతత్గా విని పాటిసేత్ మీలో పేదవాళ ళ్ ఉండనే
ఉండరు. 6ఎందుకంటే ఆయనమీతోచెపిప్నటుట్ మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు కాబటిట్ మీరు ఇతరులు అనేకులకు అపిప్సాత్ రు గాని
అపుప్ చెయయ్రు. అనేక రాజాయ్లను పాలిసాత్ రు గాని ఎవరూమిమమ్లిన్ పరిపాలించరు.

7మీ దేవుడు యెహోవామీకిసుత్ నన్ దేశంలోని మీ పటట్ణాలోల్ ఎకక్ నా మీసోదరులోల్ ఒక బీదవాడు ఉంటే అతని దయ
చూపాలి. మీహృదయాలను కఠినపరచుకోకూడదు. 8మీచెయియ్ముడుచుకోకుండా తపప్కవాడి పుచాచి,వాడిఅకక్రకు
చాలినంతగా వాడికి అపుప్ ఇవావ్లి. 9 అపుప్ రదుద్ చేయాలిస్న “ఏడో సంవతస్రం దగగ్ర పడింది” అనే చెడడ్ తలంపు మీ
మనసుస్లో కలగనీయవదుద్ . బీదవా న మీ సోదరుని మీరు దయ చూపి అతనికేమీ ఇవవ్కపోతే వాడొకవేళ మిమమ్లిన్
గూరిచ్యెహోవాకుమొరపెడితే అదిమీకు పాపం అవుతుంది.

10 కాబటిట్ మీరు తపప్కుండా అతనికి ఇవావ్లి. అతనికి ఇచిచ్నందుకు మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన
యెహోవా దేవుడు మీ పనులనిన్టిలో, మీరు చేసే పయతాన్లనిన్టిలో మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 11 పేదలు దేశంలో ఉండక
మానరు. అందుచేత నేను మీ దేశంలో దీనులు, “పేదలు అయిన మీ సోదరులకు తపప్కుండా సహాయం చేయాలని మీకు
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

పనివారిని,బానిసలను సవ్తంతులుగా చేయడం
12మీ సోదరులోల్ మీరు కొనన్ హెబీయుడు, లేక హెబీయురాలు ఆరు సంవతస్రాలు మీకు దాసయ్ం చేసిన తరవాత ఏడో

సంవతస్రం వారికి విడుదలనిచిచ్ నీ దగగ్ర నుండి పంపివేయాలి. 13 అయితే ఆ విధంగా పంపేటపుప్డు మీరు వారిని వటిట్
చేతులతో పంపకూడదు. 14వారికి మీ మందలో, ధానయ్ంలో, మీ దాకష్ గానుగలో నుండి ఉదారంగా ఇవావ్లి. మీ దేవుడు
యెహోవామిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించిమీకిచిచ్న కొలదీ వారికి ఇవావ్లి.”

15మీరుఐగుపులోబానిసలుగాఉనన్పుప్డుమీయెహోవాదేవుడుమిమమ్లిన్ విమోచించాడనిజాఞ్ పకంచేసుకోండి. అందుకే
నేను ఈ సంగతి ఈ రోజుమీకు ఆజాఞ్ పించాను. 16అయితేవారు నీ దగగ్ర పొందిన మేలును బటిట్ మిమమ్లిన్, మీఇంటివారిని
పేమించి “నేను మీ దగగ్ర నుండి వెళిల్పోను” అని మీతో చెబితే, 17మీరు ఒక లోహపుఊచ తీసుకుని, తలుపులోకి దిగేలా
వాడి చెవికి దానిన్ గుచాచ్లి. ఆ తరువాత అతడు ఎనన్టికీ మీకు దాసుడుగా ఉంటాడు. అదే విధంగామీరు మీదాసికి కూడా
చేయాలి.
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18మీదాసులను సవ్తంతులుగా విడిచిపెటట్డానిన్ కషట్ంగా భావించకూడదు. ఎందుకంటే వారు ఆరు సంవతస్రాలు మీకు
దాసయ్ం చేయడం దావ్రా జీతగాడికి మీరు చెలిల్ంచే జీతానికి రెండు రెటుల్ లాభం మీకు కలిగింది. మీయెహోవా దేవుడు మీరు
చేసే వాటనిన్టిలోమిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

తొలి చూలు పశువులు
19మీ ఆవులు, గొరెలు, మేకలోల్ పతి తొలి చూలు మగపిలల్ను యెహోవా దేవునికి పతిషిఠ్ ంచాలి. మీ కోడెలోల్ తొలిచూలు

దానితో పనిచేయకూడదు. మీగొరెలు,మేకలోల్ తొలిచూలు దాని బొచుచ్ కతిత్రించకూడదు.
20మీయెహోవా దేవుడు ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లంలో మీరు, మీ ఇంటివారు ఆయన సనిన్ధిలో పతి సంవతస్రం దానిన్

తినాలి. 21దానిలోలోపం, అంటే కుంటితనం గాని, గుడిడ్తనం గాని, మరే లోప నా ఉంటే మీ దేవు నయెహోవాకు దానిన్
అరిప్ంచకూడదు. 22 జింకను, దుపిప్ని తినే విధంగానే, పటట్ణాలోల్ ని మీ ఆవరణలోల్ పవితులు, అపవితులు కూడా దానిన్
తినవచుచ్. 23వాటి రకానిన్మాతంమీరు తినకూడదు. నీళల్లాగా భూమిమీదదానిన్ పారబోయాలి.

16
పసాక్ పండగ

1 “మీరు ఆబీబు నెలలో పండగ ఆచరించి మీ యెహోవా దేవునికి పసాక్ పండగ జరిగించాలి. ఎందుకంటే ఆబీబు
నెలలో రాతివేళ మీ యెహోవా దేవుడు ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ బయటకు రపిప్ంచాడు. 2యెహోవా తన నామానిన్
సాథ్ పించడానికి ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లంలోనే మీయెహోవా దేవునికి పసాక్ ఆచరించి, గొరెలను, మేకలను, ఆవులను బలి
అరిప్ంచాలి.

3 పసాక్ పండగలో కాలిచ్నపుప్డు పొంగకుండా ఉనన్ రొటెట్లను తినాలి. మీరు ఐగుపు దేశం నుండి తవ్రతవ్రగా వచాచ్రు
గదా. మీరు వచిచ్న రోజును మీ జీవితం అంతటిలోజాఞ్ పకం ఉంచుకునేలాపొంగని రొటెట్లు ఏడు రోజులపాటు తినాలి. 4మీ
పరిసరాలోల్ ఏడు రోజులపాటు పొంగినది ఏదీ కనిపించకూడదు. అంతేకాదు,మీరుమొదటి రోజుసాయంతం వధించినదాని
మాంసంలో కొంచెం కూడా ఉదయం వరకూ మిగిలి ఉండకూడదు.

5మీదేవుడుయెహోవామీకిసుత్ నన్ పటట్ణాలోల్ ఏదో ఒక దానిలో పసాక్ పశువును వధించకూడదు. 6మీదేవుడుయెహోవా
తననామానిన్సాథ్ పించడానికి ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లంలోనే,మీరు ఐగుపులోనుండిబయలుదేరి వచిచ్న సమయంలో,అంటే
సూరుయ్డు అసత్మించేసాయంతం వేళలో పసాక్ పశువును వధించాలి. 7అదే సథ్లం లోదానిన్ కాలిచ్, తిని,ఉదయానేన్ తిరిగి
మీగుడారాలకు వెళాళ్లి. ఆరు రోజులపాటుమీరుపొంగనిరొటెట్లు తినాలి. 8ఏడవరోజుమీదేవు నయెహోవానుఆరాధించే
రోజు. ఆ రోజుమీరు జీవనోపాధి కోసం ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు.

వారాల పండగ
9మీరు ఏడు వారాలు లెకక్బెటట్ండి. పంట చేను మీద కొడవలి వేసింది మొదలు ఏడు వారాలు లెకక్బెటట్ండి. 10మీ

యెహోవా దేవునికి వారాల పండగ ఆచరించడానికి మీ చేత నంత సేవ్చాఛ్రప్ణను సిదధ్పరచాలి. మీ దేవుడు మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దించిన కొదీద్ దానిన్ ఇవావ్లి. 11 అపుప్డు మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్, దాసదాసీలు, మీ పటట్ణాలోల్ ఉనన్
లేవీయులు, మీ మధయ్ ఉనన్ పరదేశులు, అనాథలు, వితంతువులు మీ యెహోవా దేవుడు తన నామానిన్ సాథ్ పించడానికి
ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం లో ఆయన సనిన్ధిలో సంతోషించాలి. 12మీరు ఐగుపులో బానిసలుగా ఉనన్ సంగతి జాఞ్ పకం
చేసుకుని,ఈ కటట్డలను పాటించి అమలు జరపాలి.

పరణ్శాలల పండగ
13మీ కళళ్ంలో నుండి ధానాయ్నిన్, మీ తొటిట్లో నుండి దాకష్రసానిన్ తీసినపుప్డు పరణ్శాలల పండగను ఏడు రోజులపాటు

ఆచరించాలి. 14 ఈ పండగలో మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్, దాసదాసీలు, మీ ఆవరణలో నివసించే లేవీయులు,
పరదేశులు,అనాథలు,వితంతువులుసంతోషించాలి. 15మీయెహోవాదేవుడుమీరాబడిఅంతటిలో,మీచేతిపనులనిన్టిలో
మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్సాత్ డు. కనుక ఆయన ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం లో మీయెహోవా దేవునికి ఏడురోజులు పండగ చేసుకుని
మీరు అధికంగా సంతోషించాలి.

16 సంవతస్రానికి మూడుసారుల్ , అంటే పొంగని రొటెట్ల పండగలో, వారాల పండగలో, పరణ్శాలల పండగలో మీ దేవు న
యెహోవాఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లంలోమీలోఉనన్పురుషులందరూ ఆయనసనిన్ధిలో కనిపించాలి. 17వారు వటిట్ చేతులతో
యెహోవాసనిన్ధిలో కనిపించకుండా,మీదేవుడుయెహోవామిమమ్లిన్ దీవించిన పకారం పతివాడూ తన శకి కొలదీ ఇవావ్లి.

నాయ్యాధిపతులు
18 మీ యెహోవా దేవుడు మీకు ఇసుత్ నన్ మీ పటట్ణాలనిన్టిలో మీ గోతాలకు నాయ్యాధిపతులనూ నాయకులనూ

నియమించుకోవాలి. వారు నాయ్యంగా పజలకు తీరుప్తీరాచ్లి. 19 మీరు నాయ్యం తపిప్ తీరుప్తీరచ్కూడదు, పకష్పాతం
చూపకూడదు, లంచం పుచుచ్కోకూడదు. ఎందుకంటే లంచం జాఞ్ నులను గుడిడ్వారుగా చేసి, నీతిమంతుల మాటలను
వకీకరిసుత్ ంది.

ఇతర దేవతలను ఆరాధించడం
20మీయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని జీవించగలిగేలా మీరు కేవలం నాయ్యానేన్ జరిగించాలి.

21యెహోవా దేవునికి మీరు కటేట్ బలిపీఠం దగగ్రగా ఏ విధ న చెటుట్ ను నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభానీన్ నిలబెటట్కూడదు.
22మీయెహోవాదేవుడు విగహానిన్ దేవ్షించేవాడు కాబటిట్ మీరు ఏ సత్ంభానీన్ నిలబెటట్కూడదు.”
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17
1 “ఎలాంటిమచచ్లు, లోపాలు ఉనన్ ఎదుద్ లు, గొరెలు మీయెహోవాదేవునికి బలిగా అరిప్ంచకూడదు. అదిమీయెహోవా

దేవునికి అసహయ్ం. 2మీయెహోవా దేవుని నిబంధన మీరి ఆయన దృషిట్లో దురామ్రగ్ం చేసూత్ నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు వయ్తిరేకంగా
అనయ్దేవుళళ్కు,అంటేసూరుయ్నికిగానీచందునికిగానీఆకాశనకష్తాలోల్ దేని నానమసక్రించిమొకేక్పురుషుడు, సీఎవ నా
మీయెహోవాదేవుడు మీకిసుత్ నన్ ఏ గామంలో నామీమధయ్ కనబడినపుప్డు, 3ఆ విషయంమీకు తెలిసిన తరువాతమీరు
విచారణ జరిగించాలి. అది నిజ తే, అంటే అలాంటి అసహయ్ న పని ఇశాయేలీయులోల్ జరగడం నిజ తే 4ఆ చెడడ్ పని
చేసిన పురుషుణిణ్ , సీనిమీఊరి బయటకు తీసుకువెళిళ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి.

5అలాంటి వాడికి మరణశికష్ విధించాలంటే ఇదద్రు ముగుగ్ రు వయ్కుల సాకష్ ం సరిపోతుంది. 6 కేవలం ఒకక్ వయ్కి సాకష్ ం
అతణిణ్ చంపకూడదు. 7 అతనిన్ చంపడానికి, మొదట సాకష్ులు, తరువాత పజలంతా అతని మీద చేతులు వేయాలి. ఆ
విధంగామీమధయ్ నుంచి ఆ చెడుతనానిన్ రూపుమాపాలి.

నాయ్యసాథ్ నలు
8హతయ్కూ, పమాదవశాతూత్ జరిగిన మరణానికీ మధయ్, ఒకడి హకూక్ మరొకడి హకూక్ మధయ్, దెబబ్ తీయడం మరొక

రకంగా నషట్పరచడం మధయ్, మీ గామాలోల్ భేదాలు వచిచ్, వీటి తేడా తెలుసుకోవడం మీకు కుదరకపోతే 9మీరు లేచి మీ
యెహోవాదేవుడుఏరప్రచుకొనేసథ్లానికివెళిల్యాజకు నలేవీయులనూ,విధులోల్ ఉనన్నాయ్యాధిపతినీవిచారించాలి. వారు
దానికి తగిన తీరుప్ మీకు తెలియచేసాత్ రు.

10యెహోవాఏరప్రచుకొనే చోటులోవాళ ళ్మీకు తెలియచేసే తీరుప్ పకారంమీరు జరిగించివారు మీకు చెపేప్ పరిషాక్రం
పకారంమీరు చెయాయ్లి. 11వారుమీకు బోధించే చటాట్ నిన్ పాటించాలి. వారు ఇచిచ్న తీరుప్ పకారం జరిగించాలి. వారుమీకు
చెపేప్మాట నుంచి కుడికిగాని ఎడమకుగాని తిరగకూడదు.

12 ఆ పదేశంలో ఎవ నా అహంకారంతో మీ యెహోవా దేవునికి పరిచరయ్ చేయడానికి నిలిచే యాజకుని మాటగానీ ఆ
నాయ్యాధిపతిమాటగానీవినకపోతేఅతనిన్ చంపివేయాలి. ఆవిధంగాదురామ్రాగ్ నిన్ ఇశాయేలు పజలోల్ నుంచి రూపుమాపాలి.
13అపుప్డు పజలంతా విని, భయపడి అహంకారంతో పవరించకుండా ఉంటారు.

రాజును ఎనున్కోవడం
14మీయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మీరు పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని అందులో నివసించి, మాచుటూట్

ఉనన్ అందరి పజలాల్ గా మా మీద రాజును నియమించుకుంటాం అనుకుంటే, మీ యెహోవా దేవుడు ఎనున్కునే వయ్కిని
తపప్కుండా మీ మీద రాజుగా నియమించుకోవాలి. 15మీ సోదరులోల్ నే ఒకణిణ్ మీ మీద రాజుగా నియమించుకోవాలి. మీ
సోదరుడుకాని విదేశీయుణిణ్ మీ రాజుగా నియమించుకోకూడదు.

16 అతడు గురాలను చాలా ఎకుక్వగా సంపాదించుకోకూడదు. గురాలను ఎకుక్వగా సంపాదించడానికి పజలను
*ఐగుపుకు తిరిగి వెళల్నివవ్కూడదు. ఎందుకంటే యెహోవా ఇక మీదట మీరు ఈ దారిలో వెళల్కూడదని మీతో చెపాప్డు.
17 తన హృదయం తొలగిపోకుండా అతడు ఎకుక్వమంది సీలను పెళిల్ చేసుకోకూడదు. వెండి బంగారాలను అతడు తన
కోసం ఎకుక్వగా సంపాదించుకోకూడదు.

18 అతడు రాజయ్సింహాసనం కూరుచ్నన్ తరువాత లేవీయు న యాజకుల సావ్ధీనంలో ఉనన్ గంథానిన్ చూసి ఆ
ధరమ్శాసానికి ఒక పతిని తనకోసం రాసుకోవాలి. 19అది అతని దగగ్ర ఉండాలి. అతడు జీవించి ఉనన్ కాలమంతా ఆ గంథం
చదువుతూ ఉండాలి. 20అలా చేసుత్ నన్పుప్డు దేవు నయెహోవా పటల్ భయంతో తన సోదరుల గరివ్ంచకుండా ఈ ఆజఞ్ల
విషయంలో కుడికిగాని ఎడమకు గానితొలగకుండాఉంటాడు. అపుప్డు రాజయ్ంలోఅతడూఅతనికొడుకులూ ఇశాయేలులో
ఎకుక్వ కాలం జీవిసాత్ రు.”

18
యాజకు న లేవీయులకు కానుకలు

1 “యాజకులుగా నియమితు న లేవీయులకు, అంటే లేవీగోతం వారికి ఇశాయేలు పజలతో భాగం గానీ, వారసతవ్పు
హకుక్ గానీ ఉండవు. వారు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచే వాటినే తింటారు. 2వారి సోదరులతో వారికి వారసతవ్ం
ఉండదు. యెహోవావారితో చెపిప్నటుట్ ఆయనేవారివారసతవ్ం.

3ఎవ నా ఎదుద్ ను గానీ, గొరెను గానీ,మేకను గానీ బలిగా అరిప్ంచినపుప్డు అరిప్ంచినవాటి కుడి జబబ్, రెండు దవడలు,
పొటట్ భాగంయాజకులకు ఇవావ్లి. 4ధానయ్ంలో, దా రసంలో, నూనెలో పథమ ఫలంయాజకునికి ఇవావ్లి. గొరెల బొచుచ్
కతిత్రింపులోమొదటిభాగంయాజకునికి ఇవావ్లి. 5యెహోవాపేరున నిలబడి ఎపుప్డూ సేవ చేయడానికిమీగోతాలనిన్టిలో
అతణిణ్ , అతని సంతానానీన్ మీయెహోవాదేవుడు ఎనున్కునాన్డు.

6ఒక లేవీయుడు ఇశాయేలు దేశంలోతాను నివసిసుత్ నన్ ఒక ఊరిలో నుంచియెహోవాఏరప్రచుకునే చోటుకు వచేచ్ందుకు
ఆసకి కనపరిసేత్ 7 అకక్డ యెహోవా ఎదుట నిలబడే లేవీయులాల్ గే అతడు తన యెహోవా దేవుని పేరున సేవ చేయవచుచ్.
8తన పితారిజ్తానిన్ అమమ్గా వచిచ్నది కాక, ఇతరులాల్ గే అతడు వంతు పొందాలి.

నీచ న పనులు

* 17:16 17:16 గురాలను తెచుచ్కోవడం కోసం బానిసలను పంపించ వదుద్ .
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9మీయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మీరు పవేశించిన తరువాత ఆ పజల నీచ న పనులను మీరు చేయడానికి
నేరుచ్కోకూడదు. 10 తన కొడుకుని గానీ కూతురిన్ గానీ మంటలోల్ నుంచి దాటించేవాణిణ్ , శకునం చెపేప్ సోదెగాణిణ్ , మేఘ
శకునాలూ సరప్ శకునాలూ చెపేప్వాణిణ్ , చేతబడి చేసేవాణిణ్ , మాంతికుణిణ్ , ఇందజాలకుణిణ్ , 11 ఆతమ్లను సంపదించేవాణిణ్ ,
దయాయ్లను సంపదించే వాణిణ్ మీమధయ్ ఉండనివవ్కూడదు. 12 వీటిని చేసే పతివాడూ యెహోవాకు అసహయ్ం. ఇలాంటి
అసహయ్ న వాటిని బటేట్ మీయెహోవాదేవుడు మీ ఎదుట నుంచి ఆ పజలను వెళల్గొటేట్సుత్ నాన్డు.

13మీరు మీయెహోవా దేవుని దృషిట్లో యథారథ్ంగా ఉండాలి. 14మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే పజలు మేఘ శకునాలు
చెపేప్వారిమాట,సోదె చెపేప్వారిమాట వింటారు. మీయెహోవాదేవుడు అలా చేయడానికిమిమమ్లిన్ అనుమతించలేదు.

రాబోయేగొపప్ పవక
15మీయెహోవా దేవుడు మీ మధయ్ నా వంటి పవకను మీ సోదరులోల్ నుంచి మీ కోసం పుటిట్సాత్ డు. ఆయనమాట మీరు

వినాలి.
16హోరేబులో సమావేశ న రోజునమీరు ‘మాయెహోవాదేవుని సవ్రం మళీళ్ మనం వినొదుద్ ,ఈగొపప్ అగిన్ని ఇకనుంచి

మనం చూడొదుద్ . లేకపోతేమేమంతా చసాత్ ం’ అనాన్రు. 17అపుప్డు యెహోవానాతో ఇలా అనాన్డు. ‘వాళ ళ్ చెపిప్నమాట
బాగానే ఉంది.

18వాళళ్ సోదరులోల్ నుంచి నీలాంటి పవకను వారికోసం పుటిట్సాత్ ను. అతని నోటోల్ నామాటలు ఉంచుతాను. నేను అతనికి
ఆజాఞ్ పించేదంతా అతడు వారితో చెబుతాడు. 19అతడు నా పేరుతో చెపేప్ నామాటలను విననివాణిణ్ నేను శి సాత్ ను.

20అయితే, ఏ పవక అయినా అహంకారంతో, నేను చెపప్మని తనకాజాఞ్ పించని మాటను నా పేరున చెబితే, లేదా ఇతర
దేవుళళ్ పేరున చెబితే ఆ పవక కూడాచావాలి.’

21 ‘ఏ నా ఒక సందేశం యెహోవా చెపిప్ంది కాదని మేమెలా తెలుసుకోగలం?’ అని మీరనుకుంటే, 22 పవక యెహోవా
పేరుతో చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట జరగకపోతే, ఎనన్టికీ నెరవేరకపోతే అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు. ఆ పవక
అహంకారంతోనేదానిన్ చెపాప్డు కాబటిట్ దానికి భయపడవదుద్ .”

19
శరణు పటట్ణాలు

1 “మీయెహోవాదేవుడు ఎవరి దేశానిన్ మీకిసుత్ నాన్డో ఆ పజలనుయెహోవాదేవుడు నాశనం చేసిన తరువాతమీరు వారి
దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని, వారి పటట్ణాలోల్ వారి ఇళళ్లోల్ నివసించాలి. 2మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలా యెహోవా దేవుడు
మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మూడు పటట్ణాలను వేరు పరచాలి. 3మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలాయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశపు
సరిహదుద్ లోల్ హంతకుడు పారిపోయితలదాచుకోవడానికి మూడు పటట్ణాలకు వెళేళ్ దారులను కొలిచి ఏరప్రచాలి.

4హంతకుడు పారిపోయి బతకడానికి నియమించిన పదధ్తి ఏమిటంటే, ఒకడు అంతకు ముందు తన పకక్నునన్ వాడి
మీద పగ ఏమీ లేకుండా 5పొరపాటున వాణిణ్ చంపితే, అంటే ఒకడు చెటుల్ నరకడానికి వేరొక వయ్కితో అడవికి వెళిళ్ చెటుల్
నరకడానికి తన చేతితో గొడడ్లి దెబబ్ వేసినపుప్డు, గొడడ్లి పిడి ఊడి ఆ వయ్కికి తగిలి, వాడు చనిపోతే ఆ హంతకుడు పాణం
నిలుపుకునేందుకు వీటిలో ఎదో ఒక పటట్ణానికి పారిపోవాలి.

6చనిపోయినవాడి బంధువు కోపంతో హంతకుణిణ్ తరిమి, దారిచాలా దూరం గనక వాణిణ్ పటుట్ కుని చంపకుండేలా వాడు
ఇలా చెయాయ్లి. అతనికి ఆ వయ్కి గతంలో ఎలాంటి పగ లేదు కనుక అతడు మరణశికష్కు పాతుడు కాక పోయినా ఇలా
జరగవచుచ్. 7అందుచేతమూడు పటట్ణాలను మీ కోసం ఏరప్రచుకోవాలని నేను మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

8 యెహోవా దేవుడు మీ పూరీవ్కులతో పమాణం చేసినటుట్ ఆయన మీ సరిహదుద్ లను విశాలపరచి, మీ పూరీవ్కులకు
ఇసాత్ నని చెపిప్న దేశానన్ంతా మీకిచిచ్నపుప్డు మీరు యెహోవా దేవుణిణ్ గౌరవించాలి. 9ఈ రోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
ఎపుప్డూ ఆయన మారాగ్ లోల్ నడవడానికి ఈ ఆజఞ్లనీన్ పాటిసూత్ ఈ మూడు పటట్ణాలు కాక మరో మూడు పటట్ణాలను
ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. 10ఎవరి నాహతయ్ చేశామనన్ నేరారోపణమీమీదికి రాకుండా ఉండేందుకు యెహోవాదేవుడు మీకు
వారసతవ్ంగా ఇసుత్ నన్ మీ దేశంలో నిరోద్ షిని హతయ్ చేయకూడదు.

11 ఒకడు తన పొరుగువాడి మీద పగ పటిట్ , అతని కోసం కాపు కాసి అతని మీద పడి వాడు చనిపోయేలా కొటిట్ 12 ఆ
పటట్ణాలోల్ ఒక దానిలోకి పారిపోతే, ఆ ఊరిపెదద్లు మనుషులను పంపి అకక్డనుంచి వాణిణ్ రపిప్ంచాలి. హతయ్ విషయం
పతీకారం చేసేవాడి చేతికి అతనిన్ అపప్గించి చంపించాలి. 13 అతడి కనికరం చూపించకూడదు. మీకు మేలు కలిగేలా
ఇశాయేలు పజలమధయ్నుంచి నిరోద్ షి పాణం విషయంలో దోషానిన్ పరిహరించాలి.

14 మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలా యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మీకు వచేచ్ మీ వారసతవ్ంలో పూరీవ్కులు
నియమించినమీపొరుగువాడి సరిహదుద్ రాయినితొలగించ కూడదు.

సా య్లు
15 ఒకడు జరిగించే పాపం, అపరాధం విషయంలో దానిన్ నిరాధ్ రించడానికి కేవలం ఒకక్ వయ్కి సా య్నిన్ పరిగణలోకి

తీసుకోకూడదు. ఇదద్రు లేదా ముగుగ్ రు వయ్కుల సాకష్ ం మీద పతి దానినీ నిరాథ్ రణ చేయాలి. 16 ఒక వయ్కి అబదద్ నేరం
మోపి, అనాయ్యసాకష్ ం చెబుతునన్టుట్ అనిపిసేత్ 17ఆ వివాదం ఏరప్డిన ఇదద్రూయెహోవా ఎదుట, అంటే అపుప్డు విధులోల్
ఉనన్యాజకుల ఎదుట,నాయ్యాధిపతుల ఎదుట నిలబడాలి.
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18ఆనాయ్యాధిపతులు బాగా పరీ ంచిన తరువాతవాడిసాకష్ ం అబదధ్సాకష్ తనసోదరునిమీదవాడు అబదధ్సాకష్ ం
చెపిప్న సంగతి వెలల్ తే వాడు తన సోదరునికి చేయాలని కోరినది వాడి పటల్ జరిగించాలి. 19 ఆ విధంగా మీ మధయ్నుంచి
చెడుతనానిన్ తొలగిసాత్ రు. 20 ఇది తెలుసుకునన్ మిగిలినవారు భయం వలల్ మీ దేశంలో అలాంటి దురామ్రగ్పు పనులు
జరిగించరు. 21 దుషట్ కారాయ్లు జరిగించే ఎవరి నా కనికరం చూపకూడదు. అలాంటివారి విషయంలో పాణానికి పాణం,
కంటికి కనున్, పంటికి పనున్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు నియమంపాటించాలి.”

20
యుదాధ్ నికి వెళిల్నపుప్డు

1 “మీరు యుదాధ్ నికి వెళిల్నపుప్డు శతువు వదద్ గురాలు, రథాలు, నికులు మీ దగగ్ర కంటే ఎకుక్వగా ఉనన్పప్టికీ వారికి
భయపడవదుద్ . ఐగుపు దేశంలోనుంచి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ యెహోవా దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు. 2 మీరు
యుదాధ్ నికి సిదద్ నపుప్డుయాజకుడు పజల దగగ్రకి వచిచ్ వారితో ఇలా చెపాప్లి.

3 ‘ఇశాయేలూ, విను. ఇవావ్ళ మీరు మీ శతువులతో యుదధ్ం చేయడానికి వెళత్ నాన్రు. మీహృదయాలోల్ కుంగిపోవదుద్ .
భయపడవదుద్ . 4 అ రయ్పడవదుద్ . వాళళ్ ముఖాలు చూసి బెదరొదుద్ . మీ కోసం మీ శతువులతో యుదధ్ం చేసి మిమమ్లిన్
ర ంచేవాడు మీయెహోవాదేవుడే.’

5 సేనాధిపతులు పజలతో ఇలా చెపాప్లి. ‘మీలో ఎవ నా కొతత్ ఇలుల్ కటుట్ కుని దానిన్ పతిషట్ చేయకుండా ఉనాన్డా?
యుదధ్ంలో అతడు చనిపోతే వేరొకడు దానిన్ పతిషట్ చేసాత్ డు. కనుక అలాంటివాడు ఎవ నా ఉంటే అతడు తన ఇంటికి
తిరిగి వెళొళ్చుచ్. 6ఎవ నాదాకష్తోట వేసి ఇంకాదాని పళ ళ్ తినకుండాయుదధ్ంలో చనిపోతే వేరొకడు దాని పళ ళ్ తింటాడు.
కాబటిట్ అలాంటివాడు తన ఇంటికి తిరిగి వెళొళ్చుచ్. 7ఒకడు ఒక సీని పదానం చేసుకుని ఆమెను ఇంకా పెళిల్ చేసుకోకముందే
యుదధ్ంలో చనిపోతే వేరొకడు ఆమెను పెళిల్చేసుకుంటాడు. కాబటిట్ అలాంటివాడు తన ఇంటికి తిరిగి వెళొళ్చుచ్.’

8 సేనాధిపతులు పజలతో ఇంకా ఇలా చెపాప్లి. ‘ఎవ నా భయపడుతూ ఆందోళనలో ఉనాన్డా? అలాంటివాడు తన
ఇంటికి తిరిగి వెళొళ్చుచ్. అతడి భయం, ఆందోళనల వలల్ అతని సోదరుల గుండెలు కూడా అ రాయ్నికి లోను కావచుచ్.’
9సేనాధిపతులు పజలతోమాటాల్ డడం అయిపోయిన తరువాత పజలను నడిపించడానికి నాయకులను నియమించాలి.

10 యుదధ్ం చేయడానికి ఏ నా ఒక పటట్ణం సమీపించేటపుప్డు శాంతి కోసం రాయబారం పంపాలి. 11 వాళ ళ్ మీ
రాయబారం అంగీకరించి వారి దావ్రాలు తెరిసేత్ దానిలో ఉనన్ పజలంతామీకు పనున్ చెలిల్ంచి మీకు బానిసలవుతారు. 12మీ
శాంతి రాయబారానిన్ అంగీకరించకుండాయుదాధ్ నికి తలపడితేదానిన్ ఆకమించండి.

13 మీ యెహోవా దేవుడు దానిన్ మీ చేతికి అపప్గించేటపుప్డు అందులోని పురుషులందరినీ కతిత్తో హతమారాచ్లి.
14సీలనూ పిలల్లనూ పశువులనూ ఆ పటట్ణంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ కొలల్సొముమ్గా మీరు తీసుకోవచుచ్. మీయెహోవా దేవుడు
మీకిచిచ్న మీ శతువుల కొలల్సొముమ్ను మీరు వాడుకోవచుచ్. 15ఈ పజల పటట్ణాలు కాకుండా మీకు చాలా దూరంగా ఉనన్
పటట్ణాలనిన్టి విషయంలో ఇలాగే చేయాలి.

16అయితే మీయెహోవా దేవుడు వారసతవ్ంగా మీకిసుత్ నన్ ఈ పజల పటట్ణాలోల్ ఊపిరి పీలేచ్ దేనినీ బతకనివవ్కూడదు.
17మీయెహోవా దేవుడు మీ కాజాఞ్ పించినటుట్ గా హీతీత్యులు, అమోరీయులు, కనానీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు అనేవారినిపూరిగా నిరూమ్లం చెయాయ్లి. 18వారు తమ దేవుళళ్కు జరిగించే అనిన్ రకాల నీచ న పనులు
మీరు చేసిమీయెహోవాదేవునికి విరోధంగాపాపం చేయకుండా ఉండేలావారినిపూరిగా నిరూమ్లం చెయాయ్లి.

19మీరు ఒక పటాట్ ణానిన్ ఆకమించుకోవడానికి, దాని యుదధ్ం చేయడానికి ముటట్డి వేసిన సమయంలో ఆ పాంతంలోని
చెటల్ను గొడడ్లితో పాడు చేయకూడదు. వాటి పండుల్ తినవచుచ్ గాని వాటిని నరికి వేయకూడదు. మీరు వాటిని
ముటట్డించడానికిపొలంలోనిచెటుల్ మనిషికాదు కదా! 20తినదగిన పండుల్ ఫలించని చెటుల్ మీరు గురిసేత్ వాటినినాశనం చేసి
నరికి వెయయ్వచుచ్. మీతోయుదధ్ం చేసే పటట్ణం ఓడిపోయేవరకూ వాటితోదానికి ఎదురుగాముటట్డి దిబబ్లు కటట్వచుచ్.”

21
తెలియనిహతయ్కి పరిహారం

1 “మీయెహోవాదేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలోనిపొలంలో ఒకడు చచిచ్ పడి ఉండడంమీరు చూసేత్,వాణిణ్ చంపిన వాడెవడో
తెలియనపుప్డు 2మీ పెదద్లూ, నాయ్యాధిపతులూ వచిచ్, చనిపోయిన వయ్కి చుటూట్ ఉనన్ గామాల దూరం కొలిపించాలి.
3ఆ శవానికి ఏ ఊరు దగగ్రగా ఉందో ఆ ఊరి పెదద్లు ఏ పనికీ ఉపయోగించని, మెడ కాడి పెటట్ని పెయయ్ను తీసుకోవాలి.
4 దునన్ని, సేదయ్ం చేయని ఏటి లోయ లోకి ఆ పెయయ్ను తోలుకుపోయి అకక్డ, అంటే ఆ లోయలో ఆ పెయయ్ మెడ
విరగదీయాలి.

5తరువాతయాజకు న లేవీయులు దగగ్రికిరావాలి. యెహోవాను సేవించియెహోవాపేరుతోదీవించడానికిఆయనవారిని
ఏరప్రచుకునాన్డు. కనుకవారినోటిమాటతోపతివివాదానిన్, దెబబ్ విషయ నపతివాయ్జాయ్నిన్ పరిషక్రించాలి. 6అపుప్డు
ఆ శవానికి దగగ్రగాఉనన్ ఆఊరిపెదద్లంతాఆఏటిలోయలోమెడవిరగదీసినఆపెయయ్మీదతమచేతులు కడుకుక్ని 7మా
చేతులు ఈ రకానిన్ చిందించలేదు, మా కళ ళ్ దీనిన్ చూడలేదు. 8యెహోవా, నువువ్ విమోచించిన నీ జన న ఇశాయేలు
పజలను కష్మించు. నీ పజలు ఇశాయేలు పజల మీద నిరోద్ షి పాణం తీసిన దోషానిన్ మోపవదుద్ అని చెపాప్లి. అపుప్డు
పాణం తీసిన దోషానికి వారికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.
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9 ఆ విధంగా మీరు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ నది చేసేటపుప్డు మీ మధయ్నుంచి నిరోద్ షి పాణం కోస న దోషానిన్
తీసివేసాత్ రు.

బందీ అమామ్యిలను పెళిల్ చేసుకోడం
10మీరు మీ శతువులతో యుదధ్ం చేయబోయేటపుప్డు మీ యెహోవా దేవుడు మీ చేతికి వారిని అపప్గించిన తరువాత

11వారిని చెరపటిట్ ఆ బందీలోల్ ఒక అంద న అమామ్యిని చూసి ఆమెను మోహించి, ఆమెను పెళిల్ చేసుకోడానికి ఇషట్పడి,
12నీఇంటోల్ కి ఆమెనుచేరుచ్కునన్ తరువాతఆమెతల రంచేయించుకునిగోళ ళ్తీయించుకోవాలి. 13ఆమెతన దీబటట్లు
తీసేసిమీఇంటోల్ ఉండేనెలరోజులుతనతలిల్దండులను గురించిపలాపించడానికిఆమెనుఅనుమతించాలి. తరువాతనువువ్
ఆమెను పెళిల్చేసుకోవచుచ్. ఆమె నీకు భారయ్ అవుతుంది. 14 నువువ్ ఆమె వలన సుఖం పొందలేకపోతే ఆమెకు ఇషట్మునన్
చోటికి ఆమెను పంపివేయాలేగాని ఆమెను వెండికి ఎంతమాతమూ అమిమ్వేయకూడదు. మీరు ఆమెను అవమాన పరిచారు
కాబటిట్ ఆమెను బానిసగా చూడకూడదు.

జేయ్షఠ్తవ్ అధికారం
15 ఒక వయ్కికి ఇదద్రు భారయ్లునన్పుప్డు అతడు ఒకరిని ఇషట్పడి, మరొకరిని ఇషట్పడకపోవచుచ్. ఇదద్రికీ పిలల్లు పుడితే,

16పెదద్ కొడుకు ఇషట్ం లేని భారయ్కు పుటిట్న వా తే తండి తనకునన్ ఆసిత్ని తన కొడుకులకు వారసతవ్ంగా ఇచేచ్ రోజున ఇషట్ం
లేని భారయ్కు పుటిట్న పెదద్ కొడుకిక్ బదులు ఇషట్ న భారయ్కు పుటిట్నవాణిణ్ పెదద్ కొడుకుగా పరిగణించకూడదు. 17 ఇషట్ం లేని
భారయ్కుపుటిట్నవాడికితండితనఆసిత్ అంతటోల్ రెటిట్ంపుభాగమిచిచ్అతణిణ్ పెదద్ కొడుకుగాఎంచాలి. ఇతడుఅతనిబలారంభం
కాబటిట్ జేయ్షఠ్ తవ్ అధికారం అతనిదే.

మొండివా తిరగబడ కొడుకుకు శికష్
18ఒక వయ్కి కొడుకుమొండివా తిరగబడితండిమాట,తలిల్ మాటవినక,వారు అతణిణ్ శి ంచిన తరువాత కూడాఅతడు

వారికి విధేయుడు కాకపోతే 19 అతని తలిదండులు అతని పటుట్ కుని ఊరి గుమమ్ం దగగ్ర కూరుచ్నే పెదద్ల దగగ్రికి అతణిణ్
తీసుకురావాలి. 20మాకొడుకుమొండివా తిరగబడాడ్ డు. మామాటవినక తిండిబోతూతాగుబోతూ అయాయ్డు, అనిఊరి
పెదద్లతో చెపాప్లి. 21 అపుప్డు ఊరి పజలంతా రాళల్తో అతనిన్ చావగొటాట్ లి. ఆ విధంగా చెడుతనానిన్ మీ మధయ్నుంచి
తొలగించిన వాడివౌతావు. ఇశాయేలు పజలందరూ ఈ సంగతి విని భయపడతారు.

22మరణశికష్ పొందేటంత పాపం ఎవ నా చేసేత్ అతణిణ్ చంపి మాను మీద వేలాడదీయాలి. 23అతని శవం రాతి వేళ ఆ
మానుమీదఉండనియయ్కూడదు. వేలాడదీసినవాడుదేవునిదృషిట్లోశాపగసుత్ డు కనుకమీదేవు నయెహోవావారసతవ్ంగా
మీకిసుత్ నన్ దేశం అపవితం కాకుండా ఉండేలా అదే రోజు ఆ శవానిన్ తపప్కుండాపాతిపెటాట్ లి.”

22
1మీ సాటి పౌరుడి ఎదుద్ , లేదా గొరె దారి తపిప్పోయి తిరగడం మీరు చూసేత్ దానిన్ చూడనటుట్ కళ ళ్ మూసుకోకుండా

తపప్కుండా దాని యజమాని దగగ్రికి మళిల్ంచాలి. 2మీ సహోదరుడు మీకు అందుబాటులో లేకపోయినా, అతడు మీకు
తెలియకపోయినా దానిన్ మీ ఇంటికి తోలుకుపోవాలి. అతడు దానిన్ వెతికే వరకూ అది మీ దగగ్ర ఉండాలి. అపుప్డు
అతనికి దానిన్ తిరిగి అపప్గించాలి. 3అతని గాడిద, దుసుత్ ల విషయంలో కూడా మీరు అలాగే చెయాయ్లి. మీ తోటి పజలు
పోగొటుట్ కునన్ది ఏ నా మీకు దొరకితే దానిన్ గురించి అలాగే చెయాయ్లి. మీరు దానిన్ చూసీ చూడనటుట్ ఉండకూడదు. 4మీ
సాటిమనిషిగాడిద, ఎదుద్ దారిలో పడి ఉండడంమీరు చూసేత్ వాటిని చూడనటుట్ కళ ళ్ మూసుకోకూడదు. వాటిని లేపడానికి
తపప్కుండాసాయం చెయాయ్లి.

5ఏ సీ పురుష వేషం వేసుకోకూడదు. పురుషుడు సీ వేషం ధరించకూడదు. అలా చేసేవారంతామీ దేవు నయెహోవాకు
అసహ య్లు.

6 చెటుట్ మీదగానీ, నేల మీదగానీ, దారిలోగానీ ప గుడుల్ గానీ పిలల్లు గానీ ఉనన్ గూడు మీకు కనబడితే తలిల్ ఆ పిలల్ల
మీద గానీ, ఆ గుడల్ మీద గానీ పొదుగుతూ ఉనన్పుప్డు ఆ పిలల్లతో పాటు తలిల్ప ని తీసుకోకూడదు. 7మీకు మేలు కలిగి
దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లా తపప్కుండా తలిల్ని విడిచిపెటిట్ పిలల్లను తీసుకోవచుచ్.

8మీరు కొతత్ ఇలుల్ కటిట్ంచుకొనేటపుప్డు ఇంటి కపుప్ చుటూట్ పిటట్గోడ కటిట్ంచాలి. అపుప్డు దాని మీద నుంచి ఎవ నా
పడిపోతేమీ ఇంటిమీదహతాయ్దోషం ఉండదు.

9మీ దాకష్తోటలో రెండు రకాల వితత్నాలను వితత్కూడదు. అలా *చేసేత్ మీరు వేసిన పంట, దాకష్తోట రాబడి మొతత్ం,
దేవాలయానికి పతిషిట్తమవుతుంది. 10 ఎదుద్ నూ గాడిదనూ జతచేసి భూమిని దునన్కూడదు. 11ఉనిన్, జనపనారతో కలిపి
నేసిన దుసుత్ లు ధరించకూడదు. 12మీరు కపుప్కొనేమీ దుసుత్ ల నాలుగు అంచులకు అలిల్కలు చేసుకోవాలి.

పెళిళ్ ఉలల్ంఘనలు
13ఒకడు సీని పెళిల్ చేసుకుని ఆమెతో శారీరకంగా ఏక న తరువాత ఆమెను అనుమానించి 14 “ఈ సీని పెళిళ్ చేసుకుని

ఈమె దగగ్రికి వసేత్ ఈమెలో నాకు కనయ్తవ్ం కనబడలేదు” అని నేరారోపణ చేసాడనుకోండి. 15 ఆ సీ తలిల్దండులు పటట్ణ
దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ ఆఊరి పెదద్ల దగగ్రికి ఆయువతి కనాయ్తవ్ నిదరశ్నం చూపించాలి.

* 22:9 22:9 అలా చేసేత్ దాకష్ పంట లబడిపోతుంది.
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16అపుప్డు ఆ సీతండి “నాకూతురిన్ ఇతనికిచిచ్ పెళిళ్చేసేత్ ఇతడు ‘ఈమెలోకనాయ్తవ్ం కనబడలేదని’అవమానించిఆమె
మీదనిందమోపాడు. 17అయితేనా కూతురు కనయ్ అని రుజువుపరిచే నిదరశ్నం ఇదే”అనిపెదద్లతో చెపిప్, పటట్ణపుపెదద్ల
ఎదుట ఆ వసం పరచాలి. 18అపుప్డు ఆ ఊరి పెదద్లు ఆ వయ్కిని పటుట్ కుని శి ంచి, 100 వెండి నాణాలు అపరాధ రుసుం
అతడి దగగ్ర తీసుకుని ఆ సీ తండికి చెలిల్ంచాలి.

19 ఎందుకంటే అతడు ఇశాయేలు కనయ్ను అవమానపరిచాడు. ఇక ఆమె అతనికి భారయ్గా ఉంటుంది. అతడు తాను
జీవించే కాలమంతా ఆమెను విడిచి పెటట్కూడదు. 20అయితే ఆ వయ్కి ఆరోపించిన నింద నిజ నపుప్డు, అంటే ఆ కనయ్లో
కనాయ్తవ్ం కనబడని పకష్ంలో 21 పెదద్లు ఆమె తండి ఇంటికి ఆమెను తీసుకురావాలి. అపుప్డు ఆమె ఊరి పజలు ఆమెను
రాళల్తో కొటిట్ చావగొటాట్ లి. ఎందుకంటే ఆమె †తన పుటిట్ంటోల్ వయ్భిచరించి ఇశాయేలులో చెడడ్ పని చేసింది. ఆ విధంగా ఆ
దురామ్రాగ్ నిన్ మీమధయ్నుంచిమీరు రూపుమాపుతారు.

22ఎవ నామరొకడిభారయ్తోశారీరకంగా కలుసూత్ పటుట్ బడితేవారిదద్రినీ,అంటే ఆ సీతోశారీరకంగా కలిసినపురుషుడినీ,
సీనీ చంపాలి. ఆ విధంగా ఆ దురామ్రాగ్ నిన్ ఇశాయేలులో నుంచి రూపుమాపుతారు. 23 కనయ్ అయిన సీ తనకు పదానం
జరిగిన తరువాత ఒకడు ఊరిలో ఆమెను కలుసుకుని ఆమెతో శారీరకంగా కలిసేత్ 24 ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్రికి వారిదద్రినీ
తీసుకువచిచ్, ఆ సీ ఊరిలోని పజలను పిలవనందుకు ఆమెనూ, తన పొరుగువాడి భారయ్ను అవమాన పరచినందుకు ఆ
వయ్కినీ రాళల్తో చావగొటాట్ లి. ఆ విధంగా ఆ దురామ్రాగ్ నిన్ మీలోనుంచి రూపుమాపాలి. 25 పదానం జరిగిన కనయ్ను పొలంలో
ఒకడు కలుసుకునన్పుప్డు అతడు ఆమెను బలవంతం చేసి, ఆమెతో శారీరకంగా కలిసేత్, ఆమెతో శారీరకంగా కలిసిన వాడు
మాతమే చావాలి. 26 ఆ కనయ్ను ఏమీ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆ కనయ్ మరణానికి గురి అయేయ్ంత పాపం చేయలేదు.
ఒకడు తన పొరుగు వాడిమీద పడి చంపేసినటేట్ ఇది జరిగింది. 27అతడు ఆమెను పొలంలో కలుసుకుంటే పదానం జరిగిన
ఆ కనయ్ కేకలు వేసినపుప్డు ఆమెను కాపాడడానికి ఎవరూ లేరు.

28ఒకడు పదానం జరగని కనయ్ను పటుట్ కుని ఆమెతోశారీరకంగా కలిసిన విషయం తెలిసినపుప్డు 29ఆమెతోశారీరకంగా
కలిసినవాడు ఆ కనయ్ తండికి 50 వెండి నాణాలు చెలిల్ంచి ఆమెను పెళిల్ చేసుకోవాలి. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచాడు
కాబటిట్ అతడు జీవించినంత కాలం ఆమెను విడిచి పెటట్కూడదు. 30 ఎవవ్రూ తన ‡తండి భారయ్తో అకమ సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు. తన తండికి అపతిషట్ కలిగించకూడదు.

23
సమాజం నుంచి తొలగింపు

1 “చితికిన వృషణాలు ఉనన్వాళ ళ్, లేదా పురుషాంగం కోసిన వాళ ళ్ యెహోవా సమాజంలో చేరకూడదు. వయ్భిచారం
వలన పుటిట్నవాడు యెహోవా సమాజంలో చేరకూడదు. 2 అతని పదవ తరం వరకూ ఎవరూ యెహోవా సమాజంలో
చేరకూడదు.

3 అమోమ్నీయులు, మోయాబీయులు యెహోవా సమాజంలో చేరకూడదు. వారి పదవ తరం వరకూ ఎవరూ యెహోవా
సమాజంలో చేరకూడదు. 4 ఎందుకంటే మీరు ఐగుపు నుంచి వసుత్ నన్పుప్డు పయాణ మారగ్ంలో వాళ ళ్ భోజనాలు
తీసుకువచిచ్ మిమమ్లిన్ కలుసుకోలేదు. ఆరాము నహారాయీములో ఉనన్ పెతోరు నుంచి మిమమ్లిన్ శపించడానికి మీకు
విరోధంగా బెయోరు కొడుకు బిలాముకు బహ మతులు ఇచిచ్ పిలిపించారు.

5అయితేమీ దేవు నయెహోవాబిలాముమాట అంగీకరించలేదు. మీదేవు నయెహోవామిమమ్లిన్ పేమించాడు కనుక
మీకోసం ఆ శాపాలను ఆశీరావ్దాలుగా మారాచ్డు. 6మీరు జీవించే కాలమంతా వారి మం గురించి గానీ, వాళల్కు శాంతి
సమకూరాలని గానీ ఎనన్టికీ పటిట్ంచుకోవదుద్ .

7ఎదోమీయులు మీసోదరులు కనుక వాళళ్ను దేవ్షించవదుద్ .
ఐగుపు దేశంలో మీరు పరదేశీయులుగా ఉనాన్రు, కనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షించవదుద్ . 8వారి సంతానంలో మూడవ

తరం వారుయెహోవాసమాజంలో చేరవచుచ్.
శిబిరం పవితంగా ఉంచాలి

9మీ సేన శతువులతో యుదాధ్ నికి బయలుదేరేటపుప్డు పతి చెడడ్పనికీ దూరంగా ఉండాలి. 10రాతి జరిగినదాని వలన
లపడినవాడు మీలో ఉంటే వాడు శిబిరం వెలుపలికి వెళిల్పోవాలి. 11అతడు శిబిరంలో చేరకూడదు. సాయంతం అతడు

నీళల్తో సాన్నం చేసిపొదుద్ పోయిన తరువాత శిబిరంలో చేరవచుచ్.
12 శిబిరం బయట మల విసరజ్నకు మీకు ఒక చోటుండాలి. 13మీ ఆయుధాలు కాకుండా ఒక పార మీ దగగ్రుండాలి.

నువువ్మల విసరజ్నకు వెళేళ్టపుప్డు దానితోతవివ్ వెనకిక్ తిరిగి నీమలానిన్ కపేప్యాలి. 14మీయెహోవాదేవుడుమిమమ్లిన్
విడిపించడానికి,మీశతువులనుమీకు అపప్గించడానికిమీ శిబిరంలోతిరుగుతూ ఉంటాడు. కాబటిట్ మీ శిబిరానిన్ పవితంగా
ఉంచాలి. లేకపోతే ఆయనమీలో ఏ నాఅసహయ్ న దానిన్ చూసిమిమమ్లిన్ వదిలేసాత్ డేమో.

వివిధ నియామాలు, చటాట్ లు
15 తన యజమాని దగగ్ర నుంచి తపిప్ంచుకుని మీ దగగ్రికి వచిచ్న సేవకుణిణ్ వాడి యజమానికి అపప్గించకూడదు.

16అతడు తన ఇషట్పకారం మీ గామాలోల్ ని ఒకదానోల్ తాను ఏరప్రచుకునన్ చోట మీతో కలిసి మీ మధయ్ నివసించాలి. మీరు
అతణిణ్ అణచివేయకూడదు.
† 22:21 22:21 అంటే ఇంటోల్ . ‡ 22:30 22:30 తండిభారయ్లోల్ ఎవరితో నా.
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17 *ఇశాయేలు కుమారెలోల్ ఎవరూ వేశయ్లుగా ఉండకూడదు. ఇశాయేలు కుమారులోల్ ఎవరూ పురుష సంపరుక్లుగా
ఉండకూడదు. 18పురుష సంపరక్ం వలల్ గానీ పడుపుసొముమ్ వలల్ గానీ వచేచ్ ధనానిన్మొకుక్బడిగామీ దేవు నయెహోవా
ఇంటికి తీసుకురాకూడదు. ఎందుకంటే ఆ రెండూమీ దేవు నయెహోవాకు అసహయ్ం.

19మీరు వెండిని గానీ, ఆహారపదారాధ్ లు గానీ వడీడ్కి ఇచేచ్ మరి దేని నా తోటి ఇశాయేలు పజలకు వడీడ్కి ఇవవ్కూడదు.
20పరదేశులకు వడీడ్కి అపుప్ ఇవవ్వచుచ్. మీదేవు నయెహోవామీరుసావ్ధీనంచేసుకోబోయేదేశంలోమీపయతాన్లనిన్టిలో
మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించేలా నీ తోటి ఇశాయేలు పజలకు దేనినీ వడీడ్కి ఇవవ్కూడదు.

21మీరు మీ దేవు నయెహోవాకుమొకుక్కునన్ తరువాత ఆమొకుక్బడిని చెలిల్ంచే విషయంలో ఆలసయ్ం చేయకూడదు.
మీ దేవు న యెహోవా అది చెలిల్ంచడం జరగాలని చూసాత్ డు. అలా చేయకపోతే అది మీకు పాపంగా పరిణమిసుత్ ంది.
22 ఎలాంటిమొకుక్లు మొకుక్కోకుండా ఉండడం పాపం అనిపించుకోదు. 23మీ నోటి వెంబడి వచేచ్ మాట నెరవేరుచ్కోవాలి.
మీదేవు నయెహోవాకు సేవ్చఛ్గామొకుక్కుంటే మీరు మీ నోటితో పలికినటుట్ గా అరిప్ంచాలి.

24మీరుమీపొరుగువాడిదాకష్తోటకువెళేళ్టపుప్డుమీకిషట్ ననిన్దాకష్పండుల్ తినవచుచ్గానీమీసంచిలోవేసుకోకూడదు.
25మీపొరుగువాడిపంటచేలోకివెళేళ్టపుప్డుమీచేతితోవెనున్లు తుంచుకోవచుచ్ గానీమీపొరుగువాడిపంటచేలోకొడవలి
వెయయ్కూడదు.”

24
విడాకులు,మళిళ్ పెళిళ్కి చటాట్ లు

1“ఎవ నాఒక సీని పెళిళ్ చేసుకుని,ఆతరువాతఆమెఇంతకుముందే పరాయిపురుషునితో ంగికంగా సంబంధం కలిగి
ఉనన్టుట్ అనుమానం కలిగితే ఆమె అతనికి ఇషట్ం తొలగిపోతే అతడు ఆమెకు విడాకులు రాయించి ఆమె చేతికిచిచ్ తన
ఇంటోల్ నుంచి ఆమెను పంపేయాలి. 2ఆమెఅతని దగగ్ర నుండి వెళిల్పోయిన తరువాత వేరొక పురుషుణిణ్ పెళిల్ చేసుకోవచుచ్.

3 ఆ రెండోవాడు కూడా ఆమెను ఇషట్పడకుండా ఆమెకు విడాకులు రాయించి ఆమె చేతికిచిచ్ తన ఇంటి నుంచి ఆమెను
పంపి వేసినా, లేదాఆమెను పెళిళ్చేసుకునన్ ఆ వయ్కి చనిపోయినా, 4ఆమెను తిరసక్రించినఆమెమొదటిభరఆమెను తిరిగి
పెళిల్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆమె అపవితురాలు. అది యెహోవాకు అసహయ్ం. కాబటిట్ మీ యెహోవా దేవుడు మీకు
వారసతవ్ంగా ఇవవ్బోయేదేశానికి పాపం తెచిచ్పెటట్కూడదు.

5కొతత్గా పెళిళ్చేసుకునన్ వాళ ళ్ నయ్ంలో చేరకూడదు. వాళల్కు ఎలాంటి బాధయ్తలు అపప్గించకూడదు. ఒక సంవతస్రం
పాటు అతడు కులాసాగా తన ఇంటోల్ ఉంటూ పెళిల్ చేసుకునన్ భారయ్ను సంతోషపెటాట్ లి.

6తిరగలిని, తిరగటి రాతినితాకటుట్ పెటట్కూడదు. అలా చేసేత్ ఒకడి జీవనాధారానిన్ తాకటుట్ పెటిట్నటేట్ .
7ఒకడు ఇశాయేలు పజలోల్ ని తన సోదరులోల్ ఎవరి నా బలాతాక్రంగా ఎతుత్ కుపోయి అతణిణ్ తన బానిసగా చేసుకునాన్,

లేదా అమిమ్వేసినా అతణిణ్ చంపివేయాలి. అలా చేసేత్ ఆ చెడుతనానిన్ మీమధయ్నుంచి రూపుమాపినవారవుతారు.
8 కుషుట్ రోగం విషయంలో యాజకు న లేవీయులు మీకు బోధించే దానన్ంతా చేసే విషయంలో జాగతత్ వహించండి. ఈ

విషయంలోనేనువారికిఆజాఞ్ పించినదంతాజాగతత్గాజరిగించండి. 9మీరుఐగుపునుంచివసుత్ నన్పుప్డుదారిలోమీదేవు న
యెహోవామిరాయ్ముకు చేసిన దానిన్ గురుంచుకోండి.

10మీ పొరుగువాడికి ఏ నా అపుప్ ఇచిచ్నపుప్డు అతని దగగ్ర తాకటుట్ వసుత్ వు తీసుకొనేందుకు అతని ఇంటి లోపలికి
వెళల్కూడదు. 11 ఇంటి బయటే నిలబడాలి. అపుప్ తీసుకునేవాడు బయట నిలబడి ఉనన్ నీ దగగ్రికి ఆ తాకటుట్ వసుత్ వు
తీసుకు వసాత్ డు. 12అతడు పేదవా న పకష్ంలో నువువ్ అతని తాకటుట్ వసుత్ వు నీదగగ్రే ఉంచుకుని నిదపోకూడదు. అతడు
తన దుపప్టి కపుప్కుని నిదబోయేముందు నినున్ దీవించేలాసూరాయ్సత్మయంలోగాతపప్కుండాఆతాకటుట్ వసుత్ వును అతనికి
తిరిగి అపప్గించాలి. 13అదిమీయెహోవాదేవుని దృషిట్లోమీకు నీతి అవుతుంది.

14మీసోదరులోల్ గానీ మీ దేశంలోని గామాలోల్ ఉనన్ విదేశీయులోల్ గానీ దరిదు న కూలివారిని బాధించకూడదు. ఏ రోజు
కూలి ఆ రోజే ఇవావ్లి. 15 సూరుయ్డు అసత్మించేలోగా అతనికి కూలి చెలిల్ంచాలి. అతడు పేదవాడు కాబటిట్ అతనికి వచేచ్
సొముమ్ మీద ఆశ పెటుట్ కుంటాడు. వాడు నినున్ బటిట్ యెహోవాకుమొర పెడతాడేమో. అది నీకు పాపమవుతుంది.

16 కొడుకుల పాపానిన్బటిట్ తండులకు మరణశికష్ విధించకూడదు, తండుల పాపానిన్ బటిట్ కొడుకులకు మరణశికష్
విధించకూడదు. ఎవరి పాపానికి వారే మరణశికష్ పొందాలి. 17 పరదేశులకు గానీ తండి లేనివారికి గానీ అనాయ్యంగా
తీరుప్ తీరచ్కూడదు. విధవరాలి దుసుత్ లు తాకటుట్ గా తీసుకోకూడదు. 18 మీరు ఐగుపులో బానిసలుగా ఉండగా మీ
దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ అకక్డనుంచి విమోచించాడని గురుచేసుకోవాలి. అందుకే ఈ పనులు చెయాయ్లని మీకు
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

19 మీ పొలంలో మీ పంట కోసుత్ నన్పుప్డు పొలంలో ఒక పన మరిచ్పోతే దానిన్ తెచుచ్కోడానికి మీరు తిరిగి వెనకిక్
వెళళ్కూడదు. మీ దేవు న యెహోవా మీరు చేసే పనులనిన్టిలో మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించేలా అది పరదేశులకు, తండి
లేనివారికీ, విధవరాళల్కూ మిగలాచ్లి. 20మీఒలీవ పండల్ను ఏరుకునేటపుప్డు మీ వెనక ఉనన్ పరిగెను ఏరుకోకూడదు. అవి
పరదేశులకు,తండిలేనివారికీ,విధవరాళల్కూమిగలాచ్లి. 21మీదాకష్పండల్ను కోసుకొనేటపుప్డుమీవెనకపడిపోయినగుతిత్ని
ఏరుకోకూడదు. అది పరదేశులకు,తండి లేనివారికీ, విధవరాళల్కూమిగలాచ్లి. 22మీరు ఐగుపు దేశంలోబానిసగాఉనాన్రని
గురుచేసుకోండి. అందుకే ఈ పని చెయాయ్లనిమీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.”

* 23:17 23:17 ఇకక్డ వేశయ్రికాలు,పురుష సంపరాక్లు అనయ్ దేవుళళ్ ఆలయాలగురించిన సందరభ్ంలోచెపాప్రు. ఇలాంటివిఆలయాలోల్ మాతమేకాదు,అసలు
చేయకూడదు.
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25
1 “పజలు తమ వివాదాల పరిషాక్రానికి నాయ్యసాథ్ నానికి వసేత్ నాయ్యమూరులు వారికి తీరుప్ చెపాప్లి. నీతిమంతుణిణ్

విడిపించి నేరసుత్ లను శి ంచాలి. 2 ఆ దోషి శి రుహ్ తే, నాయ్యమూరి అతనిన్ పడుకోబెటిట్ అతని నేర తీవత బటిట్ దెబబ్లు
లెకక్పెటిట్ తన ఎదుట వాణిణ్ కొటిట్ంచాలి. 3 నల దెబబ్లు కొటిట్ంచవచుచ్. అంతకు మించకూడదు. అలా చేసేత్ మీ సోదరుడు
మీ దృషిట్లో నీచుడుగా కనబడతాడేమో.

4 కళళ్ం నూరేచ్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం కటట్కూడదు.
5సోదరులు కలిసి నివసిసూత్ ఉనన్పుప్డు వారిలో ఒకడు మగ సంతానం కనకుండా చనిపోతే, చనిపోయిన వాడి భారయ్

అనయ్ వంశంలోని వయ్కిని పెళిళ్చేసుకోకూడదు. ఆమెభరసోదరుడు ఆమెదగగ్రికి వెళిల్ ఆమెను పెళిల్ చేసుకుని తనసోదరునికి
బదులు ఆమె పటల్ భర ధరమ్ం జరిగించాలి. 6చనిపోయినసోదరుని పేరు ఇశాయేలు పజలోల్ నుంచి రదుద్ కాకుండా ఆమె కనే
పెదద్కొడుకు, చనిపోయినసోదరునికి వారసుడుగా ఉండాలి.

7అతడు తన సోదరుని భారయ్ను పెళిల్ చేసుకోకపోతే వాడి సోదరుని భారయ్, పటట్ణ దావ్రం దగగ్రికి, అంటే పెదద్ల దగగ్రికి
వెళిల్,నాభరసోదరుడు ఇశాయేలు పజలోల్ తనసోదరుని పేరు సిథ్రపరచడానికినిరాకరిసుత్ నాన్డు. భరసోదరుని ధరమ్ంనాపటల్
జరిగించడం లేదు,అని చెపాప్లి. 8అపుప్డు అతనిఊరి పెదద్లు అతణిణ్ పిలిపించి,అతనితోమాటలాడినతరువాతఅతడు
నిలబడి ‘ఆమెను పెళిళ్చేసుకోవడం నా కిషట్ం లేదు’ అంటే, అతని సోదరుని భారయ్ 9 ఆ పెదద్లు చూసూత్ ఉండగా అతని
దగగ్రికి వెళిళ్ అతని చెపుప్ ఊడదీసి అతనిముఖం మీద ఉమిమ్, తన సోదరుని వంశం నిలబెటట్ని వాడికి ఇలా జరుగుతుంది
అని చెపాప్లి. 10అపుప్డు ఇశాయేలు పజలోల్ వాడికి ‘చెపుప్ ఊడ దీసినవాడి ఇలుల్ ’ అని పేరు వసుత్ ంది.

11ఇదద్రు పురుషులు ఒకడితోఒకడుపోటాల్ డుకుంటునన్ సమయంలోఒకడిభారయ్ తన భరను కొడుతునన్వాడి చేతి నుంచి
తన భరను విడిపించడానికి వచిచ్, చెయియ్ చాపి అతడి మరామ్ంగాలను పటుట్ కుంటే ఆమె చేతిని నరికెయాయ్లి. 12మీ కళ ళ్
జాలి చూపించకూడదు.

13 వేరు వేరు తూకం రాళల్ పెదద్దీ, చినన్దీ రెండు రకాలు మీ సంచిలో ఉంచుకోకూడదు. 14 వేరు వేరు తూములు పెదద్దీ,
చినన్దీ మీ ఇంటోల్ ఉంచుకోకూడదు. 15మీ దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మీరు శాశవ్తకాలం జీవించి ఉండేలా
కచిచ్త ననాయ్య న తూనికరాళల్ ఉంచుకోవాలి. కచిచ్త ననాయ్య న కొలతమీకు ఉండాలి. 16ఆ విధంగా చేయని
పతివాడూ అంటే అనాయ్యం చేసే పతివాడూమీయెహోవాదేవునికి అసహ య్డు.

17మీరు ఐగుపు నుంచి పయాణిసుత్ నన్ మారగ్ంలో అమాలేకీయులు మీకు చేసిన దానిన్ గురు చేసుకోండి. వాళ ళ్ దేవుని
భయం లేకుండామారగ్మధయ్లోమీకు ఎదురు వచిచ్, 18మీరు బలహీనంగా,అలసిపోయిఉనన్పుప్డు,మీపజలోల్ వెనక ఉనన్
బలహీనులందరినీ చంపివేశారు. 19కాబటిట్ మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మీ దేవు న యెహోవా వారసతవ్ంగా మీకిసుత్ నన్
దేశంలో,మీదేవు నయెహోవామీచుటూట్ ఉనన్ శతువులందరి నుంచీమీకు నెమమ్ది ఇచిచ్న తరువాతఅమాలేకీయుల పేరు
ఆకాశం కింద ఉండకుండాా తుడిచిపెటుట్ కు పోయేలాచేయండి. ఈ సంగతి ఎనన్డూ మరిచ్పోవదుద్ .”

26
మొదట పండిన పంటలు, పదోవంతులు

1మీ దేవు న యెహోవా మీకు వారసతవ్ంగా అనుగహించే దేశానికి మీరు చేరుకుని దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో
నివసిసుత్ నన్పుప్డు 2మీ దేవు నయెహోవామీకిసుత్ నన్ మీ భూమిలో నుంచి మీరు కూరుచ్కొనే పంటలనిన్టోల్ మొదట పండిన
పంటలో కొంత భాగానిన్ తీసుకుని ఒక గంపలో ఉంచి, మీ దేవు న యెహోవా తనకు మందిరంగా ఏరప్రచుకొనే సథ్లానికి
తీసుకువెళాళ్లి.

3 ఆ సమయంలో సేవ జరిగిసుత్ నన్ యాజకుని దగగ్రికి వెళిల్ “యెహోవా మన పితరులకు ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన
దేశానికి నేను వచాచ్ననన్ విషయానిన్ ఈ రోజుమీ దేవు నయెహోవాముందు ఒపుప్కుంటునాన్ను” అని అతనితో చెపాప్లి.
4యాజకుడు ఆ గంపను నీ చేతిలో నుంచి తీసుకుని మీ దేవు నయెహోవాబలిపీఠం ఎదుట ఉంచాలి.

5మీ దేవు న యెహోవా ఎదుట నువువ్ ఇలా చెపాప్లి. “నా పూరీవ్కుడు *సంచారం చేసే అరామీ దేశసుథ్ డు. అతడు
కొదిద్మందితో ఐగుపు వెళిల్ అకక్డ పరదేశిగా ఉండిపోయాడు. అతడు అకక్డికి వెళిల్ అసంఖాయ్కంగా వృదిధ్ పొంది గొపప్ న,
బల న జనసమూహం అయాయ్డు. 6ఐగుపీత్యులు మనలను హింసించి,బాధించిమనమీద కఠిన నదాసయ్ంమోపారు.
7మనం మన పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాకు మొరపెటాట్ ం. యెహోవా మన మొర విని, మన బాధ, పయాస, మనకు
కలిగినహింసను చూశాడు. 8యెహోవాతన బలిషట్ న చేతితో, తన బలపదరశ్నతో, తీవ న భయం కలిగించే కారాయ్లతో,
అదుభ్త న సూచనలతో ఐగుపు నుంచిమనలను బయటకు రపిప్ంచాడు. 9ఈసథ్లానికిమనలను రపిప్ంచి †పాలు తేనెలు
పారుతూ ఉనన్ ఈ దేశానిన్ మనకిచాచ్డు.

10 కాబటిట్ యెహోవా, నువేవ్ నాకిచిచ్న భూమి పథమ ఫలాలు నేను తెచిచ్ నీ ఎదుట ఉంచాను.” ఇలా చెపిప్దానిన్ మీ
దేవు నయెహోవా ఎదుట ఉంచి ఆయనను ఆరాధించాలి. 11నీకూ, నీ ఇంటి వారికీ నీ దేవు నయెహోవా అనుగహించిన
మేలులనిన్టి గురించి నువూవ్, లేవీయులూ నీ దేశంలో ఉనన్ పరదేశులూ సంతోషించాలి.

12 పదవ భాగమిచేచ్ మూడవ సంవతస్రం నీ రాబడిలో పదవ వంతు చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకూ పరదేశులకూ, తండి
లేనివారికీ, విధవరాళల్కూ ఇవావ్లి. వారు నీ ఊరిలో వాటిని తిని తృపిత్ పొందిన తరువాత 13 నువువ్ మీ యెహోవా దేవుని

* 26:5 26:5 ధవ్ంసం చేసూత్ దోచుకుంటూ ఉండే. † 26:9 26:9సారవంత న
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ఎదుట నువువ్ నాకాజాఞ్ పించిన నీ ఆజఞ్లనిన్టి పకారం “నా ఇంటి నుంచి పతిషట్ చేసిన వాటిని విభజించి లేవీయులకూ
పరదేశులకు తండి లేనివారికీ విధవరాళల్కూ ఇచాచ్ను. నీ ఆజఞ్లోల్ దేనినీ నేను మీరలేదు, దేనినీ మరచిపోలేదు. 14 నా
దుఃఖ సమయంలోదానిలో కొంచె నా నేను తినలేదు, అపవితంగా ఉనన్ సమయంలోదానిలో నుండి దేనినీ తీసివేయలేదు.
చనిపోయినవారి కోసందానిలో నుండి ఏదీ ఇవవ్లేదు. నాదేవు నయెహోవామాటవిని, నువువ్నాకాజాఞ్ పించినటుట్ అంతా
జరిగించాను. 15 నువువ్ నివసించే నీ పరిశుదధ్ సథ్లం, పరలోకం నుంచి చూసి, నీ పజ న ఇశాయేలును దీవించు. పాలు
తేనెలు పవహించే దేశం అని నువువ్మా పితరులతో పమాణం చేసి,మాకిచిచ్న దేశానిన్ దీవించు” అని చెపాప్లి.

దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించడం
16ఈ కటుట్ బాటల్కు,ఆజఞ్లకూలోబడిఉండాలనిమీదేవు నయెహోవాఈనాడుమీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. కాబటిట్ మీరుమీ

హృదయపూరవ్కంగామీపూరణ్ మనసుతో వాటిని అనుసరించి నడుచుకోవాలి. 17యెహోవాయేమీకు దేవుడుగా ఉనాన్డనీ
మీరు ఆయనమారాగ్ లోల్ నడిచి, ఆయన చటాట్ లనూ, ఆజఞ్లనూ, విధులనూ అనుసరిసూత్ ఆయనమాట వింటామనీఈనాడు
ఆయనకు మాట ఇచాచ్రు. 18యెహోవామీతో చెపిప్నటుట్ మీరే ఆయనకు సొంత పజలుగా ఉంటూ ఆయన ఆజఞ్లనిన్టినీ
కొంటారని 19ఆయన సృజించిన అనిన్ జాతుల పజలందరి కంటే మీకు కీరి, ఘనత, పేరు కలిగేలా మిమమ్లిన్ హెచిచ్సాత్ నని
యెహోవాఈనాడు పకటించాడు. ఆయన చెపిప్నటుట్ గా మీరు మీయెహోవాదేవునికి పవిత పజగా ఉంటారనీ పకటించాడు.

27
ఏబాలు కొండమీద బలిపీఠం

1 మోషే ఇశాయేలు పజల పెదద్లకు, పజలకు ఇలా ఆజాఞ్ పించారు. “ఈరోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆజఞ్లనిన్టినీ
పాటించాలి. 2మీ దేవు నయెహోవామీకు అనుగహిసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించడానికి మీరుయొరాద్ ను నది దాటే రోజుమీరు
పెదద్ రాళల్ను నిలబెటిట్ వాటిమీదసునన్ంపూయాలి. 3మీపితరుల దేవుడుయెహోవామీతోచెపిప్న పకారంమీరుమీదేవు న
యెహోవామీకిసుత్ నన్ పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో పవేశించడానికి మీరు నది దాటిన తరువాత ఈ ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్
వాటిమీదరాయాలి.

4మీరు ఈయొరాద్ ను దాటిన తరువాత నేను ఈ రోజు మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ గా ఈ రాళల్ను ఏబాలు కొండ మీద నిలబెటిట్
వాటి మీద సునన్ం పూయాలి. 5అకక్డ మీయెహోవా దేవునికి బలిపీఠం కటాట్ లి. ఆ బలిపీఠానిన్ రాళల్తో నిరిమ్ంచాలి. ఆ పని
కోసం ఇనుప పనిముటుల్ ఉపయోగించకూడదు.

6 చెకక్కుండా ఉనన్ రాళల్తో మీ యెహోవా దేవునికి బలిపీఠం కటిట్ దాని మీద మీ దేవు న యెహోవాకు హోమబలులు
అరిప్ంచాలి. 7మీరు సమాధాన బలులు అరిప్ంచి అకక్డ భోజనం చేసి మీ దేవు నయెహోవా ఎదుట సంతోషించాలి. 8ఈ
ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్ ఆ రాళల్ మీదచాలా సప్షట్ంగా రాయాలి.

ఏబాలు కొండమీద నుంచి శికష్లు
9మోషే, యాజకు న లేవీయులూ ఇశాయేలు పజలందరితో ఇలా చెపాప్రు, ఇశాయేలు పజలారా, మీరుమౌనంగా ఉండి

మామాటలు వినండి. 10ఈనాడు మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు సవ్ంత పజలయాయ్రు. కాబటిట్ మీ దేవు న యెహోవా
మాటలు విని,ఈరోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఆయన చటాట్ లూ, ఆజఞ్లూ పాటించాలి.

11ఆ రోజేమోషే పజలకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, మీరుయొరాద్ ను దాటిన తరువాత, షిమోయ్ను, లేవీ, యూదా, ఇశాశ్ఖారు,
యోసేపు, 12 బెనాయ్మీను గోతాలవాళ ళ్ పజలకు దీవెన పలుకులు అందించడానికి గెరిజీము కొండ మీద నిలబడాలి.
13 రూబేను,గాదు, ఆషేరు, జెబూలూను,దాను, నఫాత్ లి గోతాలవాళ ళ్ శికష్లు పలకడానికి ఏబాలు కొండమీద నిలబడాలి.

14అపుప్డు లేవీయులు ఇశాయేలు పజలందరితో బిగగ్రగా ఇలా చెపాప్లి.”
“యెహోవాకు అసహయ్ం కలిగించే శిలిప్ చేతులతో 15మలిచిన విగహానిన్ గానీపోతవిగహానిన్ గానీ చేసుకునిదానిన్ రహసయ్

సథ్లంలో నిలబెటేట్వాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
16 “తన తండినిగానీ, తలిల్నిగానీ అవమాన పరచేవాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
17“తనపొరుగువాడిసరిహదుద్ రాయినితొలగించినవాడుశాపగసుత్ డు”అనిచెపిప్నపుప్డు,పజలంతా “ఆమేన్ ”అనాలి.
18 “గుడిడ్వాణిణ్ దారి తపిప్ంచేవాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
19 “పరదేశికి గానీ, తండి లేనివాడికి గానీ, విధవరాలికి గానీ అనాయ్యపు తీరుప్ తీరేచ్వాడు శాపగసుత్ డు” అని

చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
20 “తన తండి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు, తన తండి పడకను హేళన చేసినవాడు శాపగసుత్ డు” అని

చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
21“ఏ నాజంతువుతో ంగిక సంబంధంపెటుట్ కునన్వాడుశాపగసుత్ డు”అనిచెపిప్నపుప్డు,పజలంతా “ఆమేన్ ”అనాలి.
22 “తన సోదరితో, అంటే తన తండి కూతురుతో గానీ, తన తలిల్ కూతురుతో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు

శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
23 “తన అతత్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
24 “రహసయ్ంగా తనపొరుగువాణిణ్ చంపేవాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
25 “నిరోద్ షి పాణం తీయడానికి లంచం తీసుకునేవాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
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26 “ఈ ధరమ్శాసానికి సంబంధించిన విధులను పాటించకుండావాటిని లకష్ పెటట్నివాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు,
పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

28
విధేయతకు వచేచ్ దీవెనలు

1“మీరుమీయెహోవాదేవునిమాటశదధ్గావినిఈరోజునేనుమీకుఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ఆయనఆజఞ్లనిన్టిపకారంనడుచుకుంటే
మీ దేవు నయెహోవా భూమిమీదునన్ పజలందరి కంటే మిమమ్లిన్ హెచిచ్సాత్ డు. 2మీరు మీయెహోవా దేవునిమాట వింటే
ఈ దీవెనలనీన్ మీరు సవ్ంతం చేసుకుంటారు.

3 పటట్ణంలో, పొలంలో మీకు దీవెనలు కలుగుతాయి. 4 మీ గరభ్ఫలం, మీ భూఫలం, మీ పశువుల మందలూ, మీ
దుకిక్టెదుద్ లూ,మీగొరెమేకలమందలమీద దీవెనలుంటాయి.

5 మీ గంప, పిండి పిసికే తొటిట్ మీదా దీవెనలుంటాయి. 6 మీరు లోపలికి వచేచ్టపుప్డు, బయటికి వెళేళ్టపుప్డు
దీవెనలుంటాయి. 7యెహోవామీమీదికి వచేచ్ మీ శతువులు మీ ఎదుట హతమయేయ్లా చేసాత్ డు. వాళ ళ్ ఒక దారిలో మీ
మీదికి దండెతిత్ వచిచ్ ఏడు దారులోల్ మీ ఎదుట నుంచి పారిపోతారు.

8మీ ధానయ్పు గిడడ్ంగులోల్ మీరు చేసే పయతాన్లనిన్టిలో మీకు దీవెన కలిగేలా యెహోవా ఆజాఞ్ పిసాత్ డు. మీ యెహోవా
దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో ఆయనమిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 9మీరు మీయెహోవాదేవుని ఆజఞ్ల పకారం ఆయనమారాగ్ లోల్
నడుచుకుంటే యెహోవామీకు పమాణం చేసినటుట్ ఆయన తనకు పతిషిట్త పజగా మిమమ్లిన్ సాథ్ పిసాత్ డు. 10 భూపజలంతా
యెహోవాపేరుతోమిమమ్లిన్ పిలవడం చూసిమీకు భయపడతారు.

11 యెహోవా మీకిసాత్ నని మీ పితరులతో పమాణం చేసిన దేశంలో యెహోవా మీ గరభ్ఫలానీన్ మీ పశువులనూ మీ
పంటనూ సమృదిధ్గా వరిధ్లల్జేసాత్ డు. 12యెహోవామీదేశం మీద దాని కాలంలోవాన కురిపించడానికీ మీరు చేసే పనంతటినీ
ఆశీరవ్దించడానికీ ఆకాశ గిడడ్ంగులను తెరుసాత్ డు. మీరు అనేక రాజాయ్లకు అపిప్సాత్ రు కాని అపుప్ చెయయ్రు.

13 ఇవావ్ళ నేను మీకాజాఞ్ పించే మాటలనిన్టిలో ఏ విషయంలోనూ కుడి పుకు గాని, ఎడమ పుకు గాని తొలగిపోకుండా
14 వేరే దేవుళళ్ను పూజించడానికి వాటి పుకు పోకుండా మీరు అనుసరించి నడుచుకోవాలని ఇవావ్ళ నేను మీ
కాజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. మీ యెహోవా దేవుని ఆజఞ్లు విని, వాటిని పాటిసేత్ యెహోవా మిమమ్లిన్ తలగా చేసాత్ డు గానీ తోకగా
చెయయ్డు. మీరు సాథ్ యిలోఉంటారు గానీ కిందిసాథ్ యిలోఉండరు.

విధేయతకు వచేచ్ శాపాలు
15 నేను ఇవావ్ళ మీకాజాఞ్ పించే అనిన్ ఆజఞ్లనూ, చటాట్ లనూ మీరు పాటించాలి. మీ దేవు న యెహోవా చెపిప్న మాట

వినకపోతేఈశాపాలనీన్మీకు వసాత్ యి. 16పటట్ణంలోమీకు శాపాలు ఉంటాయి. పొలంలోమీకు శాపాలు ఉంటాయి. 17మీ
గంప, పిండి పిసికే మీ తొటిట్ మీద శాపాలు ఉంటాయి. 18మీ గరభ్ఫలం, మీభూపంట, మీ పశువుల మందల మీద శాపాలు
ఉంటాయి. 19మీరు లోపలికి వచేచ్టపుప్డు బయటికి వెళేళ్టపుప్డు శాపాలు ఉంటాయి.

20మీరు ననున్ విడిచిపెటిట్ ,మీదురామ్రగ్పు పనులతోమీరు నాశన పోయితవ్రగా నశించే వరకూ,మీరు చేదాద్ మనుకునన్
పనులనిన్టిలోయెహోవాశాపాలను, కలవరానీన్, నిందనూ మీమీదికి తెపిప్సాత్ డు. 21మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో
ఉండకుండాా మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ తెగులు మీకు అంటిపెటుట్ కుని ఉండేలా చేసాత్ డు.

22యెహోవామీ అంటు రోగాలతో, జవ్రంతో, అగిన్తో, *కరువుతో,మండుటెండలతో, వడగాడుప్లతో, బూజు తెగులుతో
దాడి చేసాత్ డు. మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ అవిమిమమ్లిన్ వెంటాడతాయి.

23మీతలమీద ఆకాశం కంచులా ఉంటుంది. మీ కిందునన్ నేల ఇనుములా ఉంటుంది. 24యెహోవామీపాంతంలో పడే
వానను పిండిలాగా, ధూళిలాగా చేసాత్ డు. మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ అది ఆకాశం నుంచిమీమీద పడుతుంది.

25యెహోవామీశతువులఎదుటమిమమ్లిన్ ఓడిసాత్ డు. ఒకదారిలోమీరువారికెదురుగావెళిళ్ ఏడుదారులోల్ పారిపోతారు.
పపంచ దేశాలనిన్టిలో అటూ ఇటూ చెదరిపోతారు. 26నీ శవం అనిన్ రకాల పకష్ులకూ, కూర మృగాలకూ ఆహారమవుతుంది.
వాటిని బెదిరించే వాడెవడూ ఉండడు.

27 యెహోవా ఐగుపు కురుపులతో, పుండల్తో, చరమ్వాయ్ధులతో, దురదతో మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ డు. మీరు వాటిని
బాగుచేసుకోలేరు. 28 పిచిచ్, గుడిడ్తనం, ఆందోళనతో యెహోవా మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ డు. 29 ఒకడు గుడిడ్వాడుగా చీకటోల్
వెతుకుతునన్టుట్ మీరు మధాయ్హన్ సమయంలో వెతుకుతారు. మీరు చేసే పనులోల్ అభివృదిద్ చెందరు. ఇతరులు మిమమ్లిన్
అణిచివేసాత్ రు, దోచు కుంటారు. ఎవవ్రూ మిమమ్లిన్ కాపాడలేరు.

30 ఒక కనయ్ను నువువ్ పదానం చేసుకుంటావు కానీ వేరేవాడు ఆమెను ంగికంగా కలుసాత్ డు. మీరు ఇలుల్ కడతారు కానీ
దానిలో కాపురం చెయయ్రు. దాకష్తోటనాటుతారు కానీ దాని పండుల్ తినరు. 31మీ కళళ్ముందే మీ ఎదుద్ ను కోసాత్ రు కానీ దాని
మాంసానిన్ మీరు తినరు. మీ దగగ్ర నుంచి మీ గాడిదను బలవంతంగా తీసుకెళిళ్పోతారు. దానిన్ తిరిగి మీకు ఇవవ్రు. మీ
గొరెలను మీ విరోధులకు ఇసాత్ రు కానీమీకు సహాయం చేసేవాడు ఎవవ్డూ ఉండడు.

32 మీ కొడుకులను, కూతుళళ్ను అనయ్ జనులతో పెండిల్కి ఇసాత్ రు. వారి కోసం మీ కళ ళ్ రోజంతా ఎదురు చూసూత్
అలిసిపోతాయిగానీమీ వలల్ ఏమీ జరగదు. 33మీకు తెలియని పజలు మీ పొలం పంట, మీ కషాట్ రిజ్తమంతా తినివేసాత్ రు.
మిమమ్లిన్ ఎపుప్డూ బాధించి, అణచి ఉంచుతారు. 34మీ కళళ్ ముందు జరిగే వాటిని చూసి మీకు కలవరం పుడుతుంది.

* 28:22 28:22 అనావృషిట్ , లేదా కతిత్తో.
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35యెహోవా నీ అరకాలి నుంచి నడినెతిత్ వరకూ మోకాళల్ మీదా తొడల మీదామానని కఠిన న పుండుల్ పుటిట్ంచి మిమమ్లిన్
బాధిసాత్ డు.

36 యెహోవా మిమమ్లీన్, మీ మీద నియమించుకునే మీ రాజునూ, మీరూ మీ పూరీవ్కులూ ఎరగని వేరే దేశపజలకు
అపప్గిసాత్ డు. అకక్డ మీరు చెకక్ పతిమలను, రాతిదేవుళళ్నూ పూజిసాత్ రు. 37 యెహోవా మిమమ్లిన్ చెదరగొటేట్ పజలోల్
సామెతలు పుటట్డానికీ, నిందలకూ అసప్దం అవుతావు.

38 ఎకుక్వ వితత్నాలు పొలంలో చలిల్ కొంచెం పంట ఇంటికి తెచుచ్కుంటారు. ఎందుకంటే మిడతలు వాటిని తినివేసాత్ యి.
39 దాకష్తోటలను మీరు నాటి, వాటి బాగోగులు చూసుకుంటారు కానీ ఆ దా రసానిన్ తాగరు. దాకష్ పండుల్ కొయయ్రు.
ఎందుకంటే పురుగులు వాటిని తినేసాత్ యి.

40మీపాంతమంతాఒలీవచెటుల్ ఉంటాయికానీఆనూనెతలకురాసుకోరు. ఎందుకంటేమీఒలీవకాయలురాలిపోతాయి.
41కొడుకులనూ కూతురల్నూ కంటారు కానీ వారు మీదగగ్ర ఉండరు. వారు బందీలుగా వెళిల్తారు.

42 మీ చెటూల్ , మీ పంట పొలాలూ మిడతల వశ పోతాయి. 43 మీ మధయ్నునన్ పరదేశి మీకంటే ఉనన్త సాథ్ యికి
ఎదుగుతాడు. మీరు అంతకంతకూ కిందిసాథ్ యికి దిగజారతారు. 44 అతడు మీకు అపిప్సాత్ డు గానీ మీరు అతనికి
అపిప్వవ్లేరు. అతడు తలగా ఉంటాడు,మీరు తోకగా ఉంటారు.

45మీరు నాశనమయేయ్వరకూ ఈ శికష్లనీన్ మీ మీదికి వచిచ్ మిమమ్లిన్ తరిమి పటుట్ కుంటాయి. ఎందుకంటే మీయెహోవా
దేవుడు మీకాజాఞ్ పించిన ఆయన ఆజఞ్లనూ, ఆయన చటాట్ లనూ అనుసరించి నడుచుకొనేలామీరు ఆయనమాట వినలేదు.
46అవి ఎపప్టికీ మీమీద,మీసంతానంమీద సూచనలుగా, ఆశచ్రయ్ం కలిగించేవిగా ఉంటాయి.

47 మీకు సమృదిధ్గా ఉనన్పుప్డు మీరు సంతోషంగా, హృదయపూరవ్కంగా మీ దేవు న యెహోవాను ఆరాధించలేదు.
48 కాబటిట్ యెహోవా మీ మీదికి రపిప్ంచే మీ శతువులకు మీరు బానిసలవుతారు. ఆకలితో, దాహంతో, దిగంబరులుగా,
పేదరికం అనుభవిసూత్ వారికి సేవ చేసాత్ రు. మీరునాశనం అయేయ్ వరకూ †యెహోవామీమెడమీదఇనుపకాడిఉంచుతాడు.

49 దేవు నయెహోవాచాలా దూరంలో ఉనన్ ఒక దేశం మీ మీదికి దండెతేత్లా చేసాత్ డు. వారి భాష మీకు తెలియదు. గదద్
తన ఎర దగగ్రికి ఎగిరి వచిచ్నటుట్ వాళ ళ్ వసాత్ రు. 50వాళ ళ్ కూరతవ్ం నిండినవా ముసలివాళళ్ను, పసి పిలల్లను కూడా
తీవంగాహింసిసాత్ రు. 51మిమమ్లిన్నాశనం చేసే వరకూమీపశువులనూమీపొలాలపంటనూదోచుకుంటారు. మీరునాశనం
అయేయ్ంత వరకూ మీధానయ్ం,దా రసం, నూనె, పశువులమందలు, గొరెమేకమందలు మీకు మిగలకుండా చేసాత్ రు.

52మీరు ఆశయించే ఎతత్యిన కోట గోడలు కూలిపోయే వరకూ మీ దేశమంతామీ పటట్ణ దావ్రాల దగగ్ర వారు మిమమ్లిన్
ముటట్డిసాత్ రు. మీయెహోవాదేవుడుమీకిచిచ్నమీ దేశమంతటిలోమీపటట్ణ గుమామ్ల దగగ్ర మిమమ్లిన్ ముటట్డిసాత్ రు. 53ఆ
ముటట్డిలో మీ శతువులు మిమమ్లిన్ పెటేట్ బాధలు తాళలేక మీ సంతానానిన్, అంటే మీ దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్న మీ
కొడుకులను, కూతుళళ్ను చంపి,వాళళ్మాంసంమీరు తింటారు.

54మీలోమృదుసవ్భావి,సుకుమారతవ్ం గలవయ్కి కూడాతనసొంతపిలల్లమాంసానిన్తింటాడు. వాటిలోకొంచె నాతన
సోదరునికిగానీ,తనపియ నభారయ్కుగానీ,తనమిగతాపిలల్లకు గానీమిగలచ్డు. వాళళ్ జాలిచూపడు. 55ఎందుకంటే
మీ శతువులు మీ గామాలనిన్టిలోమిమమ్లిన్ పెటేట్ ఇబబ్ందిలోముటట్డిలో అతనికేమీమిగలదు.

56మీలో మృదు న, అతి సుకుమారం కలిగిన సీ, సుకుమారంగా నేల మీద తన అరికాలు మోపలేని సీ కూడా తన
కాళల్మధయ్నుండి బయటకు వచేచ్ పసికందును రహసయ్ంగా తింటుంది. వాటిలో కొంచె నా తనకిషట్ న సొంత భరకూ తన
కొడుకూ కూతురుకూ పెటట్దు. 57వారిపటల్ దయ చూపించదు. ఎందుకంటే మీ శతువులు మీ గామాలనిన్టిని ముటట్డించి
మిమమ్లిన్ దోచుకోవడం వలల్, కడుపు నింపుకోవడానికిమీకేమీమిగలదు.

58 ఈ గంథంలో రాసిన ఈ ధరమ్శాస సూతాలను పాటించి వాటి పకారం పవరించక, మీ యెహోవా దేవుని ఘన న
నామానికి, భయభకులు కనపరచకపోతే 59 యెహోవా మీకూ మీ సంతానానికీ దీరఘ్కాలం ఉండే, మానని భయంకర న
రోగాలు, తెగుళ ళ్ రపిప్సాత్ డు.

60మీకు భయం కలిగించే ఐగుపు రోగాలనీన్ మీమీదికి రపిప్సాత్ డు. అవి మిమమ్లిన్ వదిలిపోవు. 61మీరు నాశనం అయేయ్
వరకూ ఈ ధరమ్శాస గంథంలో రాయని పతి రోగం, పతి వాయ్ధి ఆయనమీకు తెసాత్ డు. 62మీరు మీయెహోవా దేవునిమాట
వినలేదు కాబటిట్ , అంతకుముందు మీరు ఆకాశనకష్తాలాల్ గా విసత్రించినపప్టికీ కొదిద్మందేమిగిలి ఉంటారు.

63మీకు మేలు చేయడంలో, మిమమ్లిన్ అభివృదిద్ చేయడంలో మీయెహోవా దేవుడు మీపటల్ ఎలా సంతోషించాడో అలాగే
మిమమ్లిన్ నాశనం చెయయ్డానికి, మిమమ్లిన్ హతమారచ్డానికి యెహోవా సంతోషిసాత్ డు. మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి
పవేశిసుత్ నన్ దేశం నుంచి తొలగించి వేసాత్ డు. 64యెహోవా భూమి ఈ చివర నుంచి ఆ చివరి వరకూ అనయ్ దేశాలోల్ మీరు
చెదిరిపోయేలాచేసాత్ డు. అకక్డమీ పితరులు సేవించని చెకక్తో,రాయితోచేసిన అనయ్ దేవుళళ్ను కొలుసాత్ రు.

65 ఆ పజల మధయ్ మీకు నెమమ్ది ఉండదు. నీ అరికాలికి విశాంతి కలగదు. అకక్డ మీ గుండెలు అదిరేలా, కళ ళ్
మసకబారేలా, మీపాణాలు కుంగిపోయేలాయెహోవా చేసాత్ డు. 66 చసాత్ మో, బతుకుతామో అనన్టుట్ గా ఉంటారు. బతుకు
మీద ఏమాతం ఆశ ఉండదు. పగలూ రాతి భయం భయంగా గడుపుతారు.

67 రాతింబవళ ళ్ భయం భయంగా కాలం గడుపుతారు. మీ పాణాలు నిలిచి ఉంటాయనన్ నమమ్కం మీకు ఏమాతం
ఉండదు. మీహృదయాలోల్ ఉనన్ భయం వలల్ ఉదయం పూట ఎపుప్డు సాయంతం అవుతుందా అనీ, సాయంకాలం పూట
ఎపుప్డు తెలల్వారుతుందా అని ఎదురు చూసుత్ ంటారు.
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68మీరు ఇక ఐగుపుచూడకూడదు అని నేనుమీతోచెపిప్నమారగ్ంలోగుండాయెహోవాఓడలమీదఐగుపుకుమిమమ్లిన్
మళీళ్ రపిప్సాత్ డు. మీరు అకక్డ దాసులుగా, దాసీలుగా మీ శతువులకు మిమమ్లిన్ మీరే అముమ్కోవాలని చూసాత్ రు కానీ
మిమమ్లిన్ కొనేవారెవవ్రూ ఉండరు.”

29
నిబంధన పునరుదధ్రణ

1యెహోవా హోరేబులో ఇశాయేలీయులతో చేసిన నిబంధన కాకుండా ఆయన మోయాబు దేశంలో వారితో చెయయ్మని
మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన నిబంధనమాటలు ఇవే.

2మోషే ఇశాయేలు పజలందరినీ సమకూరిచ్ వారితో ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవామీ కళళ్ ఎదుట ఐగుపు దేశంలో ఫరోకు,
అతని సేవకులందరికీ అతని దేశమంతటికీ చేసినదంతా, 3అంటే తీవ న ఆబాధలూ సూచకకియలూ, అదుభ్త కారాయ్లూ
మీరు చూశారు. 4అయినపప్టికీ గహించేహృదయానీన్ చూసే కళళ్నూ వినే చెవులనూ ఇపప్టికీయెహోవామీకు ఇవవ్లేదు.

5 నేను మీ దేవుడ న యెహోవాను అని మీరు తెలుసుకొనేలా 40 ఏళ ళ్ నేను మిమమ్లిన్ ఎడారిలో నడిపించాను. మీ
దుసుత్ లుమీఒంటిమీదపాతబడలేదు. మీచెపుప్లుమీకాళల్ కింద అరిగిపోలేదు. 6మీరు రొటెట్లు తినలేదు,దా రసంగానీ,
మదయ్ం గానీతాగలేదు.

7మీరుఈపాంతానికి చేరినపుప్డు హెషోబ్ను రాజు సీహోను,బాషాను రాజుఓగుమన దండెతిత్నపుప్డు 8మనంవారిని
హతమారిచ్వాళళ్ దేశాలనుసావ్ధీనంచేసుకుని రూబేను,గాదు,మనషేష్ అరథ్గోతాలవాళల్కువారసతవ్ంగాఇచాచ్ము. 9కాబటిట్
మీరు చేసేదంతా సవయ్ంగా జరిగేలాఈ నిబంధన కటట్డలు పాటించి,వాటి పకారం పవరించండి.

10మీరంతాఈరోజుమీదేవు నయెహోవాఎదుటనిలబడాడ్ రు. ఇశాయేలుపజలోల్ పతివాడూ, 11అంటేమీనాయకులూ,
గోతాల పజలూ, పెదద్లూ, అధికారులూ, పిలల్లూ, మీ భారయ్లూ మీ శిబిరంలో ఉనన్ పరదేశులూ, కటెట్లు నరికేవాడు
మొదలుకుని మీకు నీళల్ తోడేవారి వరకూ అందరూ ఇకక్డ నిలబడాడ్ రు. 12మీ దేవు నయెహోవామీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ,
మీ పితరు న అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పమాణం చేసిన విధంగా 13 ఈ రోజు మిమమ్లిన్ తన సవ్ంత పజగా
నియమించుకుని తానే మీకు దేవుడుగా ఉండాలని మీ దేవు న యెహోవా సంకలిప్ంచాడు. ఈనాడు మీకు నియమిసుత్ నన్
మీ దేవు నయెహోవానిబంధనలో, ఆయన పమాణం చేసిన దానిలోమీరు పాలు పొందడానికి ఇకక్డ నిలబడాడ్ రు.

14 నేను ఈ నిబంధన, ఈ పమాణం చేసేది మీతో మాతమే కాదు, ఇకక్డ మనతో, మన దేవు న యెహోవా ఎదుట
నిలబడిన వాళళ్తో 15 ఇకక్డ ఈ రోజు మనతో కూడ కలవని వారితో కూడా చేసుత్ నాన్ను. 16మనం ఐగుపు దేశంలో ఎలా
నివసించామో,మీరు దాటి వచిచ్న పజలమధయ్నుంచిమనమెలాదాటివచాచ్మోమీకు తెలుసు. 17వారి నీచ న పనులూ,
కర,రాయి, వెండి, బంగారంతో చేసిన విగహాలను మీరు చూశారు.

18 ఆ దేశాల పజల దేవుళళ్ను పూజించడానికి మన దేవు న యెహోవా దగగ్ర నుంచి తొలగే హృదయం, మీలో ఏ
పురుషునికీ ఏ సీకీ ఏ కుటుంబానికీ ఏ గోతానికీ ఉండకూడదు. అలాంటి చే న విషం పుటిట్ంచే మూలాధారం మీమధయ్
ఉండకూడదు. 19 అలాంటివాడు ఈ శికష్ విధులు వినన్పుప్డు, తన హృదయంలో తనను తాను పొగడుకుంటూ ‘నేను నా
హృదయానిన్ కఠినం చేసుకుంటునాన్ను,నాకు మమే కలుగుతుంది’ అనుకుంటాడు.

20యెహోవాఅలాంటివాణిణ్ కష్మించడు. యెహోవా కోపం, రోషం అతని మీద రగులుకుంటుంది. ఈ గంథంలో రాసి ఉనన్
శాపాలనీన్ వాడికి పాపిత్సాత్ యి. యెహోవాఅతని పేరు ఆకాశం కింద ఉండకుండాా తుడిచి వేసాత్ డు. 21ఈ ధరమ్శాస గంథంలో
రాసి ఉనన్ నిబంధన శాపాలనిన్టి పకారం శి ంచడానికి యెహోవా ఇశాయేలు పజల గోతాలనిన్టిలో నుంచి అతణిణ్ *వెళళ్
గొటేట్సాత్ డు.

22 కాబటిట్ రాబోయే తరం వారు, మీ తరువాత పుటేట్ మీ సంతానం, చాలా దూరం నుంచి వచేచ్ పరాయి దేశీయులు మీ
దేశానికి యెహోవా రపిప్ంచిన తెగుళల్నూ రోగాలనూ చూసాత్ రు. 23 యెహోవా తన కోపోదేకంతో నాశనం చేసిన సొదొమ,
గొమొరా, అదామ్, సెబోయీము పటట్ణాలవలె ఆ పాంతాలనీన్ గంధకంతో, ఉపుప్తో చెడిపోయి, వితత్నాలు మొలకెతత్కుండా,
పంటలు పండకపోవడం చూసి, 24వారుయెహోవాఈదేశానిన్ ఎందుకిలాచేశాడు? ఇంత తీవ న కోపానికి కారణం ఏమిటి?
అని చెపుప్కుంటారు.

25అపుప్డు పజలు ఇలా చెబుతారు. ‘వారి పితరుల దేవుడుయెహోవా ఐగుపు దేశం నుంచి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత
ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు లకష్ పెటట్లేదు. 26 తమకు తెలియని అనయ్ దేవుళళ్ను, మొకక్వదద్ని యెహోవా
వారికి చెపిప్న దేవుళళ్కు మొకిక్, పూజించారు. 27కాబటిట్ ఈ గంథంలో రాసిన శికష్లనీన్ ఈ దేశం మీదికి రపిప్ంచడానికి దాని
మీదయెహోవాకోపాగిన్ రగులుకుంది.

28యెహోవాతనతీవ నకోపాగిన్తో,ఉగతతోవాళళ్ను తమదేశం నుంచిపెళళ్గించి,వేరొకదేశానికివెళల్గొటాట్ డు. ఇపప్టి
వరకూ వాళ ళ్ అకక్డే ఉండిపోయారు.’

29 రహసయ్ంగా ఉండే విషయాలనీన్ మన దేవుడు యెహోవాకు చెందుతాయి. అయితే మనం ఈ ధరమ్శాస విధులనిన్టి
పకారం నడుచుకోవడానికి మనకు వెలల్ న సంగతులుమాతం ఎపప్టికీ మనకూ,మన సంతానానికీ చెందుతాయి.”

* 29:21 29:21 అతణిణ్ మిగతావారికోసం ఒక గుణపాఠం గా చేసాత్ డు.



దివ్తీయోపదేశ కాండము 30:1 178 దివ్తీయోపదేశ కాండము 31:10

30
దేవుని పు తిరిగి తరువాత అభివృదిధ్

1“నేనుమీకుతెలియపరచినఈవిషయాలనీన్అంటేదీవెనలు,శాపాలుమీమీదికివచిచ్నతరువాతమీదేవుడుమిమమ్లిన్
వెళల్గొటిట్ంచిన 2అనిన్ రాజాయ్లోల్ వాటిని గురుకు తెచుచ్కుంటారు. అపుప్డు మీరూ, మీ పిలల్లూ మీ దేవు నయెహోవా పు
తిరిగితే, ఈవేళ నేను మీకాజాఞ్ పించే వాటి పకారం మీరు హృదయపూరవ్కంగా సంపూరణ్ ఆతమ్తో ఆయనమాట వింటే 3మీ
దేవు నయెహోవాచెరలోఉనన్మిమమ్లిన్ మళీళ్ రపిప్సాత్ డు. ఆయనమిమమ్లిన్ కనికరించి,మీయెహోవాదేవుడు ఏ పజలోల్ కి
మిమమ్లిన్ చెదరగొటాట్ డో వారందరిలో నుంచిమిమమ్లిన్ సమకూరిచ్ ఇకక్డికి తీసుకువసాత్ డు.

4చెదిరిపోయినమీలోఎవ నాభూమిదిగంతాలోల్ ఉనన్పప్టికీ అకక్డ నుంచిమీదేవు నయెహోవామిమమ్లిన్ సమకూరిచ్
అకక్డ నుంచి తీసుకు వసాత్ డు. 5మీపూరీవ్కులు సావ్ధీనం చేసుకునన్ దేశానికి మీయెహోవా దేవుడు మిమమ్లిన్ చేరుసాత్ డు.
మీరు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. ఆయనమీకు మేలు చేసిమీపూరీవ్కుల కంటేమిమమ్లిన్ అసంఖాయ్కంగా చేసాత్ డు.

6మీరు బతకడానికి, హృదయపూరవ్కంగా సంపూరణ్ ఆతమ్తో మీయెహోవా దేవుని పేమించేలా మీయెహోవా దేవుడు మీ
హృదయానికీమీ పిలల్ల హృదయానికీ సునన్తి చేసాత్ డు.

7 మిమమ్లిన్ హింసించిన మీ శతువుల మీదికీ మిమమ్లిన్ దేవ్షించినవారి మీదికీ మీ యెహోవా దేవుడు ఆ శాపాలనీన్
రపిప్సాత్ డు. 8మీరు తిరిగి వచిచ్యెహోవామాటవింటారు. నేనిపుప్డుమీకాజాఞ్ పించేఆయనఆజఞ్లనిన్టి పకారం పవరిసాత్ రు.

9 మీ యెహోవా దేవుడు, మీరు చేతులతో చేసే పనులనిన్టిలో, మీ గరభ్ఫలం విషయంలో మీ పశువుల గరభ్ఫలం
విషయంలో మీ భూపంట విషయంలో మీకు అభివృదిధ్ కలిగిసాత్ డు. 10ఈ ధరమ్శాస గంథంలో రాసిన ఆయన ఆజఞ్లనూ,
చటాట్ లనూ మీరు పాటిసేత్ మీయెహోవా దేవునిమాట విని, మీహృదయపూరవ్కంగా సంపూరణ్ ఆతమ్తో మీయెహోవా దేవుని
పు తిరిగితే,యెహోవామీపూరీవ్కుల గురించి సంతోషించినటుట్ మీకు మేలు చేయడానికిమీపటల్ మళీళ్ సంతోషిసాత్ డు.
11 ఇవావ్ళ నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఈ విధులు గహించడం మీకు కషట్ం కాదు, వాటిని అందుకోవడం అసాధయ్మూ కాదు.

12 ‘మనం విని, దాని పకారం చేయడం కోసం పరలోకానికి ఎకిక్పోయి మన దగగ్రికి దానిన్ ఎవరు తెసాత్ రు?’ అని మీరు
భావించడానికి అది ఆకాశంలో ఉండేది కాదు. 13 ‘మనం విని, దాని పకారం చేయడానికి సముదం దాటి మన దగగ్రికి దానిన్
ఎవరు తెసాత్ రు?’ అని భావించడానికి అది సముదం అవతల ఉండేదీ కాదు. 14మీరు దాని పకారం చేయడానికి ఆమాట
మీకు చాలా సమీపంగా ఉంది. అదిమీనోటి వెంట,మీహృదయంలో ఉంది.

15 చూడండి, ఈరోజు నేను జీవానీన్ మేలునూ, చావునూ కీడునూ మీ ఎదుట ఉంచాను. 16మీ దేవు న యెహోవాను
పేమించి ఆయన మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ ఆయన ఆజఞ్లూ చటాట్ లూ విధులూ ఆచరించమని నేను మిమమ్లిన్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.
అలా చేసేత్ మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి పవేశించే దేశంలోమీయెహోవాదేవుడు మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

17 అయితే మీ హృదయం వేరొక పుకు మళిళ్, మాటకు లోబడక అనయ్ దేవుళళ్కు మొకిక్, పూజిసేత్ 18 మీరు
తపప్కుండానాశన పోతారని,సావ్ధీనం చేసుకోడానికియొరాద్ ను నదిదాటిపోతునన్ దేశంలోమీరు శాశివ్తకాలం జీవించరనీ
తెలియచేసుత్ నాన్ను. 19 ఈరోజు జీవానీన్ చావునూ ఆశీరావ్దానీన్ శాపానీన్ నేను మీ ఎదుట ఉంచుతునాన్ను. భూమినీ,
ఆకాశానీన్ మీ మీద సాకష్ులుగా పిలుసుత్ నాన్ను. 20 మీ పితరులు అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన పమాణం
చేసిన దేశంలో మీరు నివసించడానికి యెహోవాయేమీపాణానికీ మీ దీరాఘ్ యుషుష్ కూ మూలం. కాబటిట్ మీరూ మీ సంతానం
జీవిసూత్ మీజీవానికిమూల నమీయెహోవాదేవుణిణ్ పేమించిఆయనఉపదేశంవినిఆయననుహతుత్ కునిఉండేలాజీవానిన్
కోరుకోండి.”

31
ఇశాయేలు పజలకు నూతన నాయకుడుగాయెహోషువ

1మోషేఇశాయేలు పజలతోఈ విధంగామాటాల్ డిన తరువాతమళీళ్ ఈమాటలు చెపాప్డు, “నాకు ఇపుప్డు 120 ఏళ ళ్.
2 ఇకనుంచి నేను అటూ ఇటూ వసూత్ పోతూ ఉండలేను. యెహోవా నాతో ఈయొరాద్ ను నది దాటకూడదు అని చెపాప్డు.
3మీయెహోవా దేవుడు మీకు ముందుగా దాటిపోయిఈరాజాయ్లను మీ ఎదుట ఉండకుండా నాశనం చేసాత్ డు. మీరు వారి
దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. యెహోవాచెపిప్నటుట్ గాయెహోషువమీకు ముందుగా దాటిపోతాడు.

4యెహోవా నాశనం చేసిన అమోరీయుల రాజులు సీహోను, ఓగుకూ, వారి దేశాలకూ ఏమి జరిగించాడో అలానే వారికీ
చేసాత్ డు. 5మీరువాళళ్తోయుదాధ్ నికి వెళిళ్నపుప్డుయెహోవామీచేతికివారిని అపప్గిసాత్ డు. నేనుమీకు ఆజాఞ్ పించినదంతా
వారిపటల్ చెయయ్ండి. 6నిబబ్రంగా, రయ్ంగా ఉండండి. భయపడవదుద్ . వాళళ్ను చూసి కంగారు పడవదుద్ . మీతో వచేచ్వాడు
మీయెహోవాదేవుడే. ఆయనమిమమ్లిన్ వదిలిపెటట్డు,మరిచ్పోడు.”

7మోషే యెహోషువను పిలిచి, “నువువ్ నిబబ్రంగా, రయ్ంగా నిలబడు. యెహోవా ఈ పజలకిసాత్ నని వారి పితరులతో
పమాణం చేసిన దేశానికి నువువ్ వీరితోబాటు వెళిల్ దానిన్ వారికి సావ్ధీనం చెయాయ్లి. 8 నీకు ముందుగా వెళేళ్వాడు
యెహోవాయే. ఆయన నీతో ఉంటాడు. ఆయన నినున్ వదిలిపెటట్డు, మరిచ్పోడు. భయపడవదుద్ . వాళళ్ను చూసి దిగులు
పడవదుద్ ” అని ఇశాయేలు పజలందరి ఎదుట అతనితో చెపాప్డు.

దేవుని ధరమ్ శాసం చదవడం
9మోషేఈ ధరమ్శాసానిన్ రాసి, యెహోవా నిబంధన మందసానిన్యాజకు న లేవీయులకూ ఇశాయేలీయుల పెదద్లందరికీ

ఇచాచ్డు. 10 మోషే వారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు, “పతి ఏడవ సంవతస్రంలో అంటే అపుప్లు రదుద్ చేసే ఆ నిరీణ్త గడువు
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సంవతస్రంలో పరణ్శాలల పండగ సమయంలో 11మీ దేవు నయెహోవా ఎనున్కునన్ సథ్లంలో ఇశాయేలు పజలంతా ఆయన
ఎదుట కనబడాలి. ఆ సమయంలో ఇశాయేలు పజలందరి ఎదుట ఈ ధరమ్శాసానిన్ చదివి వారికి వినిపించాలి.

12మీయెహోవాదేవునికిభయపడిఈధరమ్శాసవాకాయ్లనిన్టినీవిని,వాటిపకారంనడుచుకునేలాపజలనుసమకూరాచ్లి.
పురుషులనూ సీలనూ పిలల్లనూ మీ పటట్ణాలోల్ ఉనన్ పరదేశులను పోగు చెయాయ్లి. 13అలా చేసేత్, ఆవాకాయ్లు ఎరగనివారి
పిలల్లువాటినివిని,మీరుసావ్ధీనంచేసుకోడానికియొరాద్ ను నదిదాటబోతునన్ దేశంలోమీరుజీవించేరోజులనీన్మీయెహోవా
దేవునికి భయపడడం నేరుచ్కుంటారు.”

ఇశాయేలు పజలు తిరుగుబాటు అంచనా
14యెహోవా, మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “చూడు. నువువ్ తపప్కుండా చనిపోయే రోజు వసుత్ ంది. నువువ్ యెహోషువను

పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లు ఇవవ్డానికి సనిన్ధి గుడారంలో నిలబడండి.” 15 మోషే, యెహోషువలు సనిన్ధి గుడారంలో
నిలబడాడ్ రు. యెహోవామేఘసత్ంభంలోనుండిగుడారందగగ్ర కనిపించాడు. ఆమేఘసత్ంభంగుడారపుదావ్రం గానిలిచింది.

16యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “చూడు. నువువ్ చనిపోయి నీ పితరుల దగగ్రికి చేరుకోబోతునాన్వు. ఈ పజలు
బయలుదేరిఏదేశపజలమధయ్ఉండబోతునాన్రోఆపజలమధయ్,ఆఅనయ్దేవుళళ్నుఅనుసరించివయ్భిచారులాల్ పవరిసాత్ రు.
ననున్ విడిచిపెటిట్ నేను వారితో చేసిన నిబంధనమీరతారు.

17అపుప్డు వారిమీద నా కోపం రేగుతుంది. నేను వాళళ్ని వదిలిపెడతాను. వారికి నా ముఖం చాటు చేసాత్ ను. వాళ ళ్
నాశన పోతారు. ఎనోన్ విపతుత్ లూ కషాట్ లూ వాళల్కు సంభవిసాత్ యి. ఆ సమయంలో వాళ ళ్, మన దేవుడు మన మధయ్
లేనందువలల్నే మనకు ఈ విపతుత్ లు వచాచ్యి గదా! అనుకుంటారు. 18 వాళ ళ్ ఇతర దేవుళళ్ పు తిరిగి, చేసిన
దురామ్రగ్మంతటిబటిట్ ఆ రోజు నేను తపప్కుండావారికి నాముఖం చాటు చేసాత్ ను.

19కాబటిట్ మీరు ఈ పాట రాసి ఇశాయేలు పజలకు నేరప్ండి. ఈ పాట ఇశాయేలు పజల మీద నీకు సాకష్ ంగా ఉండేలా
దానిన్ వారికి కంఠసత్ం అయేయ్లా నేరిప్ంచండి. 20 నేను వారి పితరులతో పమాణం చేసిన పకారం పాలు తేనెలు పవహించే
దేశంలో వారిని నడిపించిన తరువాత వారు తిని తాగి తృపిత్పొంది అహంకారం తెచుచ్కుంటారు. ఇతర దేవుళళ్ పు తిరిగి
వాటినిపూజించి ననున్ విడిచిపెటిట్ నా నిబంధనమీరతారు.

21ఎనోన్ ఆపదలూ కషాట్ లూవారికి సంభవిసాత్ యి. అపుప్డుఈపాటవారిఎదుటసా గానిలబడిసాకష్ మిసూత్ ఉంటుంది.
ఆ పాట మరచిపోకుండా ఉండేలా వారి సంతానానికి కంఠోపాఠంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, నేను పమాణం చేసిన దేశంలో
వాళళ్ను నడిపించక ముందే,ఈనాడేవాళ ళ్ జరిగించే ఆలోచననాకు తెలుసు” అనాన్డు.

22మోషే ఆ రోజు ఈ పాట రాసి ఇశాయేలు పజలకు నేరిప్ంచాడు. 23యెహోవా నూను కొడుకు యెహోషువకు ఇలా
చెపాప్డు. “నువువ్ నిబబ్రంగా రయ్ంగా ఉండు. నేను ఇశాయేలు పజలకు ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన దేశానికి నువువ్ వాళళ్ని
నడిపించాలి. నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను.”

24మోషే ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్ గంథంలో పూరిగా రాయడం ముగించిన తరువాత 25యెహోవా నిబంధన మందసానిన్
మోసే లేవీయులను చూసిమోషే ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, మీరు ఈ ధరమ్శాస గంథానిన్ తీసుకుని మీయెహోవా దేవుని నిబంధన
మందసం పకక్న ఉంచండి. 26అది అకక్డమీమీదసా గాఉంటుంది.

27మీతిరుగుబాటుతతవ్ం,మీతలబిరుసుతనంనాకు తెలుసు. ఇవావ్ళ నేను ఇంకాజీవించిమీతోకలిసిఉండగానేమీరు
యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేశారు. 28నేను చనిపోయిన తరువాత ఇంకా ఎకుక్వ తిరుగుబాటు చేసాత్ రు కదా! మీగోతాల
పెదద్లందరినీ, మీ అధికారులనూ నా దగగ్రికి తీసుకురండి. ఆకాశానీన్ భూమినీ వారిమీద సాకష్ ంగా పెటిట్ నేనీ మాటలను
వాళ ళ్ వినేలా చెబుతాను.

29 ఎందుకంటే నేను చనిపోయిన తరువాత మీరు పూరిగా చెడిపోయి నేను మీరు పాటించాలని ఆజాఞ్ పించిన మారగ్ం
తపిప్పోతారనినాకు తెలుసు. ఆయనదృషిట్లోచెడడ్గాపవరించి,మీరుచేసేపనులతోయెహోవాకు కోపంపుటిట్సాత్ రు. రాబోయే
రోజులోల్ విపతుత్ లు మీకు కలుగుతాయి.

30తరువాతమోషే ఇశాయేలు పజలు వింటుండగాఈపాటపూరిగాపాడి వినిపించాడు.

32
1ఆకాశమా! నేను చెపేప్ది విను! ననున్మాటాల్ డనియియ్.

భూగోళమా,నానోటిమాటలు ఆలకించు.
2నాఉపదేశం వానలా కురుసుత్ ంది.
నామాటలు మంచు బిందువులాల్ ,
లేతగడిడ్ పడే చినుకులాల్ ,
పచిచ్క కురిసే చిరుజలుల్ లా,
మొకక్ల కురిసే జలుల్ లా ఉంటాయి.
3నేనుయెహోవాపేరును పకటిసాత్ ను.
మన దేవునికి ఘనత ఆపాదించండి.
4ఆయనమనకు ఆశయ దురగ్ం.
ఆయన పని పరిపూరణ్ం.
ఆయనమారాగ్ లనీన్ నాయ్య నవి.



దివ్తీయోపదేశ కాండము 32:5 180 దివ్తీయోపదేశ కాండము 32:21

ఆయన నమమ్దగిన దేవుడు.
ఆయన పకష్పాతం చూపని దేవుడు.
ఆయననాయ్యవంతుడు,యథారథ్వంతుడు.
5వారు తమను తాము చెడగొటుట్ కునాన్రు.
వారు ఆయన సంతానం కారు.
వారు దోషులు,మూరుఖ్ న వకతరం.
6బుదిధ్ , ఇంగితం లేనిమనుషులారా,
యెహోవాకు ఇదామీరిచేచ్ కానుక?
ఆయనమీతండి కాడా?
ఆయనే గదామిమమ్లిన్ పుటిట్ంచి సిథ్రపరచింది?
7 గతించిన కాలానిన్ గురుకు తెచుచ్కోండి.
తరతరాల సంవతస్రాల సంగతులను తలపోయండి.
మీతండిని అడుగు, అతడు నీకు చూపిసాత్ డు.
పెదద్లను అడుగు,వాళ ళ్ నీకు చెబుతారు.
8మహోనన్తుడు పజలకు వారి వారివారసతావ్లను పంచి ఇచిచ్నపుప్డు,
మానవజాతులను వేరు పరచినపుడు,
ఇశాయేలు పజల లెకక్ పకారం పజలకు హదుద్ లు నియమించాడు.
9యెహోవావంతు ఆయన పజలే.
ఆయనవారసతవ్ంయాకోబు సంతానమే.
10ఆయన ఆ పజను ఎడారి పదేశంలో కనుగొనాన్డు.
బీడు భూమిలో, భీకర న శబాద్ లు ఉనన్ నిరజ్న పదేశంలో అతణిణ్ ర ంచి ఆదుకునాన్డు.
తన కనుపాపలా అతణిణ్ కాపాడాడు.
11 గదద్ తన గూడు రేపి తన పిలల్ల ఎగురుతూ
రెకక్లు చాపుకుని ఆ పిలల్లను రెకక్ల మీదమోసినటుట్ యెహోవాచేశాడు.
12యెహోవాఒకక్డే ఆ పజలకు దారి చూపుతునాన్డు.
వేరే దేవుళెళ్వరూ ఆయనకు సాటిరారు.
13లోకంలో ఉనన్త సథ్లాల ఆ పజలను ఎకిక్ంచాడు.
పొలాల పంటలు వారికి తినిపించాడు.
కొండబండల తేనెతో, చెకుముకి రాతిబండ నూనెతోవారిని తృపిత్పరిచాడు.
14ఆవుమజిజ్గను, గొరెల,మేకలపాలనూ,
గొరెపిలల్ల కొవువ్నూ,బాషాను పొటేట్ళల్ను,
మేకపోతులనూ, శేషఠ్ న గోదుమ పిండినీమీకిచాచ్డు.
మంచిదాకష్రసంతో చేసినమదయ్ం మీరు తాగారు.
15 *యెషూరూను కొవివ్ కాలు దువావ్డు,
మీరు కొవువ్తో బలిసిమొదుద్ లాగా అయాయ్రు.
యెషూరూను తనను పుటిట్ంచిన దేవుణిణ్ వదిలేశాడు.
తన రకష్ణ శిలను నిరాకరించాడు.
16వారు ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించి ఆయనకు రోషం పుటిట్ంచారు.
అసహయ్ న విగహాలు పెటుట్ కుని ఆయనకు కోపం తెపిప్ంచారు.
17వారు దేవతవ్ం లేని దయాయ్లకు బలులు అరిప్ంచారు.
తమకు తెలియని దేవుళళ్కూ, కొతత్గా పుటుట్ కొచిచ్న దేవుళళ్కూ,
మీపితరులు భయపడని దేవుళళ్కూ బలులరిప్ంచారు.
18నీకు తండి లాంటి బండను వదిలేశావు,
నినున్ కనన్ దేవుణిణ్ మరిచావు.
19యెహోవాదీనిన్ చూసి వాళళ్ని వదిలేశాడు,
తన కొడుకులూ కూతురూల్ ఆయనన్లా రేపారు.
20ఆయనిలాఅనాన్డు. “వారికి నాముఖానిన్ దాచు కుంటాను.
వాళళ్ అంతం ఎలా ఉంటుందో చూసాత్ ను.
వాళ ళ్మొండి తరం,
విశవ్సనీయత లేని పిలల్లు.
21దేవుడు కాని దానితోవాళ ళ్ నాకు రోషం తెపిప్ంచారు.
తమ పనికిమాలిన విగహాలతోనాకు కోపం తెపిప్ంచారు.
పజలు కాని వారిని చూసి వారు అసూయ పడేలా చేసాత్ ను.
* 32:15 32:15 నీతిపరుడు, అంటే ఇశాయేల్
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తెలివిలేని రాజాయ్నిన్ చూసి వారికి కోపం వచేచ్లా చేసాత్ ను.
22నాకోపాగిన్ రగులుకుంది.
పాతాళ అగాధం వరకూ అదిమండుతుంది.
భూమినీదాని పంటనూ అది కాలేచ్సుత్ ంది.
పరవ్తాలపునాదులను రగులబెడుతుంది.
23వారి విపతుత్ ల సమూహం తెపిప్సాత్ ను.
వారిమీదికి నాబాణాలు వదులుతాను.
24వారు కరువుతో అలాల్ డతారు.
ఒళ ళ్ కాలేమంటతో, పెను నాశనంతో ణిసాత్ రు.
దుముమ్లోపాకే వాటి విషానీన్
అడివి జంతువుల కోరలనూ వారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.
25బయట కతిత్ చావు తెసుత్ ంది.
పడక గదులోల్ భయం పీడిసుత్ ంది.
యువకులూ, కనయ్లూ, పసికందులూ,
నెరిసిన వెంటుకలునన్వారూ నాశనం అవుతారు.
26వాళళ్ను చాలా దూరం విసిరేసాత్ ను.
వాళళ్ జాఞ్ పకాలుమానవజాతిలో లేకుండా తుడిచేసాత్ ను.
27కానీ అలా ఎందుకు చెయయ్లేదంటే,
వాళళ్ విరోధులు రెచిచ్పోతారేమో,
వాళళ్ విరోధులు అపారథ్ం చేసుకుని, ‘ చెయియ్మనదే,
ఇది చేసిందియెహోవాకాదు’ అంటారేమో.”
28ఇశాయేలు తెలివిలేని పజ.
వాళళ్లో వివేకమే లేదు.
29వారికి జాఞ్ నముంటే, దీనిన్ వాళ ళ్ అరథ్ం చేసుకుంటే,
వాళల్కు రాబోయేఆపద గమనించుకుంటే,
30వారి ఆశయదురగ్ం వారిని అమిమ్ వేయకపోతే,
యెహోవావారి మనకు విజయానిన్వవ్కపోతే,
ఒకడు వేయిమందిని ఎలా తరుముతాడు?
పదివేలమందిని ఇదద్రు ఎలాపారదోలతారు?
31మన శతువుల బండమన ఆశయదురగ్ం లాంటిది కాదు.
మన శతువులే దీనికి సాకష్ులు.
32వారిదాకష్చెటుట్ సొదొమదాకష్ చెటుట్ నుంచి వచిచ్ంది.
అది గొమొరాపొలాలోల్ నిది.
వారిదాకష్పళ ళ్ విషపుదాకష్పళ ళ్.
వాటి గెలలు చేదు.
33వారిదా రసం పాము విషం.
నాగుపాముల కూర విషం.
34ఇది నా రహసయ్ ఆలోచన కాదా?
నాఖజానాలోల్ భదంగా లేదా?
35వారి కాలు జారే కాలంలో పగ తీరేచ్ పని నాదే.
పతిఫలమిచేచ్ది నేనే.
వారి ఆపదిద్నం దగగ్ర పడింది.
వారి అంతం తవ్రగా వసుత్ ంది.
36బానిస గానీ, సవ్తంతుడు గానీ,మరెవరూమిగలకపోతే,
వారికి ఆధారం లేనపుప్డు చూసి,
తన సేవకులకు జాలి చూపిసాత్ డు,
తన పజలకుయెహోవానిరణ్యం చేసాత్ డు.
37అపుప్డాయనవారి దేవుళ ళ్ ఎకక్డ?
వాళ ళ్ నముమ్కునన్ బండ ఏది?
38వారికి ఆధారం లేనపుప్డు చూసి,
వారి వేదాయ్ల కొవువ్ తిని,
వారిపానీయారప్ణదా రసానిన్ తాగిన వారి దేవుళ ళ్ ఎకక్డ?
వారు లేచిమీకు సాయపడనివవ్ండి.
వారినేమిమమ్లిన్ కాపాడనివవ్ండి.
39చూడండి. నేనే, నేనుమాతమే దేవుణిణ్ .
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నేను తపప్ మరో దేవుడు లేడు.
చంపేది నేనే, బతికించేది నేనే.
దెబబ్ కొటేట్ది నేనే,బాగు చేసేది నేనే.
నాచేతిలో నుంచి విడిపించేవాడెవడూ లేడు.
40ఆకాశం పునా చెయెయ్తిత్
నేనెపప్టికీ జీవిసుత్ నన్టుట్ గా పని చేసాత్ ను.
41నేను తళతళలాడేనా కతిత్ నూరి,
నాచెయియ్నాయ్యం తీరచ్డంమొదలెడితే,
నా శతువులకు పతీకారం చేసాత్ ను.
ననున్ దేవ్షించే వారికి పతిఫలమిసాత్ ను.
42నాబాణాలు రకంతోమతెత్కిక్ పోయేలాచేసాత్ ను.
నా కతిత్,మాంసం భ సుత్ ంది!

చచిచ్న వారి రకానీన్, బందీల రకానీన్,
శతువు అధికారులనూ అవి తింటాయి.
43ఇతర రాజాయ్ల పజలారా, దేవుని పజలతో ఆనందించండి.
వధకు గురి అయిన తన సేవకుల రకానికి ఆయన పగ తీరుసాత్ డు.
తన విరోధులకు పతీకారం చేసాత్ డు.
తన దేశం కోసం, తన పజల కోసం పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ డు.

44మోషే, నూను కొడుకు యెహోషువ ఈపాటలోని పదాలనీన్ పజలకు పాడి వినిపించారు. 45మోషేఈపాట ఇశాయేలు
పజల కోసం పాడిముగించాడు.

46 తరువాత అతడు వారితో ఇలా చెపాప్డు, దీనికి మీరే సాకష్ ం. ఈ రోజు నేను పలికిన మాటలనీన్ మీ మనసుస్లోల్
నింపుకుని,ఈధరమ్శాసపమాణాలనీన్అనుసరించినడుచుకోవాలనిమీసంతానానికిఆజాఞ్ పించాలి. 47ఇవిమీకునిషఫ్ల న
మాటలు కావు, ఇవి మీకు జీవదాయక నవి. మీరు యొరాద్ ను దాటి సావ్ధీనం చేసుకోబోతునన్ దేశంలో దీనిన్ బటిట్ మీరు
దీరాఘ్ యుషమ్ంతులవుతారు.

48అదే రోజు యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు, యెరికో ఎదుట ఉనన్ మోయాబు దేశంలోని అబారీం అనే ఈ పరవ్తం,
49అంటే నెబోకొండ ఎకుక్. నేను ఇశాయేలీయులకు వారసతవ్ంగా ఇసుత్ నన్ కనాను దేశానిన్ నువువ్ చూసాత్ వు. 50నీసోదరుడు
అహరోను, హోరు కొండ మీద చనిపోయి తమ పితరుల దగగ్రికి చేరినటుట్ , నువువ్ ఎకక్బోతునన్ కొండ మీద చనిపోయి, నీ
పితరుల దగగ్రికి వెళాత్ వు. 51 ఎందుకంటే, మీరు సీను ఎడారిలో కాదేషు మెరీబా నీళల్ దగగ్ర ఇశాయేలు పజల మధయ్ ననున్
ఘనపరచక ఇశాయేలు పజల మధయ్ నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు. 52 నువువ్ ఆ దేశానిన్ దూరం నుంచి చూసాత్ వు. నేను
ఇశాయేలు పజలకు ఇసుత్ నన్ ఆ దేశంలో నువువ్ అడుగుపెటట్వు.

33
గోతాలు గూరిచ్మోషే పలికిన దీవెనలు

1దేవుని సేవకుడుమోషే చనిపోయేముందు ఇశాయేలు పజలను ఇలా దీవించాడు.
యెహోవాసీనాయిపరవ్తం నుంచి బయలుదేరాడు

2 శేయీరు నుంచి వారికి ఉదయించాడు.
ఆయనపారాను పరవ్తం నుంచి పకాశించాడు
వేలాది వేల పవితులతో ఆయన వచాచ్డు.
ఆయన కుడి పుమెరుపులు మెరుసుత్ నాన్యి.
3నిజంగా ఆయన ఆ పజలను పేమిసాత్ డు.
ఆయన పరిశుదుధ్ లంతా నీ చేతిలోఉనాన్రు,
వారు నీ పాదాల దగగ్ర వంగి నీమాటలు వినాన్రు.
4మోషేమనకు ధరమ్శాసానిన్ బోధించాడు,
యాకోబు సమాజానికి అదివారసతవ్ం.
5అపుప్డు పజల అధికారులూ
ఇశాయేలు గోతాలవారూ ఒకచోట చేరితే
యెహోవాయెషూరూనులో రాజయాయ్డు.
6 రూబేను చావకూడదు. బతకాలి.
అయితేవారు కొదిద్ మందిమాతమే.
7యూదా గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
యెహోవా,యూదా పజలమనవి విని,
మళీళ్ అతనిన్ తన పజల దగగ్రికి చేరుచ్.
అతని కోసం పోరాడు.
అతని శతువులకు విరోధంగా అతనికి సహాయం చెయియ్
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8లేవీ గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
నీ తుమీమ్ము, నీఊరీము నీ భకుడి కోసం ఉనాన్యి.
మసాస్లో నువువ్ అతణిణ్ పరీ ంచావు.
మెరీబా నీళల్ దగగ్ర అతనితో నువువ్ పోరాడావు.
9నేను వాళళ్ని చూడలేదు, అని తన తండి గురించి,
తన తలిల్ గురించి అనన్వాడు అతడు.
తనసోదరులను లెకక్ చెయయ్లేదు.
తనసొంత కొడుకులను పటిట్ంచుకోలేదు.
ఎందుకంటే అతడు నీమాటలను భదం చేశాడు.
నీ నిబంధనపాటించాడు.
10అతడుయాకోబుకు నీ విధులనూ,
ఇశాయేలుకు నీ ధరమ్శాసానీన్ నేరిప్సాత్ డు.
అతడు నీ ఎదుట సాంబాణి వేసాత్ డు.
నీ బలిపీఠం మీద సరావ్ంగబలి అరిప్సాత్ డు.
11యెహోవా, అతని ఆధిపతాయ్లను దీవించు,
అతడు చేసే పనులను అంగీకరించు.
అతనికి విరోధంగా లేచేవారి,
అతనిన్ దేవ్షించేవారి నడుములు విరగొగ్ టుట్ .
వాళ ళ్ మళీళ్ లేవరు.
12బెనాయ్మీను గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
యెహోవాకు పియుడు.
ఆయన దగగ్ర అతడు మంగా ఉంటాడు.
రోజంతాయెహోవాఅతనికి అండగా ఉంటాడు.
అతడుయెహోవాభుజాలమధయ్ నివసిసాత్ డు.
13యోసేపు గురించిమోషే ఇలా పలికాడు.
యెహోవాఅతని భూమిని దీవిసాత్ డు
ఆకాశం నుంచి వచేచ్ శేషఠ్ న మంచుతో,
కింద ఉనన్ జలాగాధంతో,
14సూరుయ్ని వలల్ వచేచ్ శేషఠ్ న పంటతో,
నెలనెలా పండే శేషఠ్ న పండల్తో,
15పురాతన పరవ్తాల శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,
శాశవ్త న కొండల శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,
16భూమి ఇచేచ్ శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,దాని సమృదిధ్తో,
పొదలో కనిపించిన వాడి దయయోసేపుతలమీదికి వసుత్ ంది గాక.
తనసోదరులోల్ రాకుమారుడి నుదిటిమీదకు అది వసుత్ ంది గాక.
17తొలిచూలు ఎదుద్ ఠీవి అతనికుంది.
అతని కొముమ్లు అడవి ఎదుద్ కొముమ్లు.
వాటితో అతడు పజలను
భూదిగంతాలకు తోలివేసాత్ డు.
వీరంతా ఎఫాయింకు చెందిన వేలమంది.
మనషేష్కు చెందిన వేలమంది.
18జెబూలూను గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
జెబూలూనూ, నువువ్ బయలు దేరేటపుప్డు సంతోషించు.
ఇశాశ్ఖారూ, నువువ్ నీ గుడారాలోల్ సంతోషించు.
19వాళ ళ్ పజలను పరవ్తాలకు పిలుసాత్ రు.
అకక్డ స న బలులు అరిప్సాత్ రు.
వారు సముదాల సమృదిధ్నీ
సముద తీర ఇసుకలోదాగిన నిధులనూ తీసాత్ రు.
20గాదు గురించిమోషే ఇలా పలికాడు.
గాదు పాంతానిన్ విశాలం చేసేవాడికి దీవెన.
ఆ గోతం ఆడ సింహంలాపొంచి ఉంటుంది
చేతిని, నడినెతిత్ని చీలిచ్వేసుత్ ంది.
21అతడు తనకోసం శేషఠ్ న భాగానిన్ చూసుకునాన్డు.
నాయకుని భాగం అకక్డ కేటాయించబడింది.
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పజల పముఖులు సమకూడినపుప్డు,
యెహోవాతీరిచ్న నాయ్యానిన్ అమలు చేశాడు.
ఇశాయేలు పజల విషయంయెహోవానాయ్యవిధుల పకారం జరిగించాడు.
22దాను విషయంమోషే ఇలా పలికాడు,
దాను సింహపు పిలల్ వంటిది
అదిబాషానునుంచి దూకుతుంది.
23నఫాత్ లి విషయంమోషే ఇలా పలికాడు.
కనికరంతో సంతృపిత్ నొందిన నఫాత్ లి,
యెహోవాదీవెనతో నిండిన నఫాత్ లి,
పశిచ్మ ద ణపాంతాలు నీ సావ్ధీనం.
24ఆషేరు విషయంమోషే ఇలా పలికాడు,
మిగిలిన కొడుకుల కంటే ఆషేరుకు ఎకుక్వ దీవెన.
తనసోదరుల కంటే ఎకుక్వ కటాకష్ం పొందుతాడు.
తనపాదాలు ఒలీవ నూనెలోముంచుతాడు
25నీ కముమ్లు ఇనుపవీ, కంచువీ.
నువువ్ బతికిన కాలమంతా నీకు భదతే.
26యెషూరూనూ, నీ దేవుణిణ్ పోలినవాడెవడూ లేడు
నీ సహాయానికి ఆకాశ వాహనుడుగా ఆయన వసాత్ డు
తన ఘనతతోమేఘాలోల్ నుండి వసాత్ డు.
27నితయ్ దేవుడు నీకు ఆశయం,
శాశవ్త న హసాత్ లు నీ కింద ఉనాన్యి.
శతువును ఆయన నీ ఎదుట నుంచి గెంటి వేసాత్ డు.
నాశనం చెయియ్! అంటాడు.
28ఇశాయేలు పజలు భదంగా నివసిసాత్ రు.
యాకోబు *నివాసం సుర తం.
ధానయ్ం, కొతత్ దా రసాలునన్ దేశంలో
అతని ఆకాశం నిజంగామంచు కురుసుత్ ంది.
29ఇశాయేలూ! మీరెంత ధనుయ్లు!
యెహోవార ంచిన పజలారా,మీలాంటివారెవరు?
ఆయనేమిమమ్లిన్ కాపాడేడాలు వంటివాడు,
ఆయనమీకు ఘన న కతిత్ వంటివాడు.
నీ శతువులు వణుకుతూ నీకు లోబడతారు
నువువ్ వారి †ఎతత్యిన సథ్లాలను తొకుక్తావు.

34
మోషేమరణం

1ఆతరువాతమోషేమోయాబు దానాలనెబోకొండకు వెళాళ్డు. యెరికోకు ఎదురుగాఉనన్ పిసాగ్ కొండ శిఖరం ఎకాక్డు.
యెహోవా ఆ దేశం అంతటినీ మోషేకు చూపించాడు. 2దాను వరకూ గిలాదు పదేశానీన్, నఫాత్ లి పాంతానీన్, ఎఫాయీము
మనషేష్ పాంతానిన్, పశిచ్మసముదం వరకూయూదాపాంతమంతా, 3ద ణదేశానీన్,ఈతచెటుల్ ఉనన్యెరికో పటట్ణం నుంచి
సోయరు వరకూ ఉనన్ దానానీన్ అతనికి చూపించాడు.

4యెహోవాఅతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నేను నీ సంతానానికి ఇసాత్ నని అబాహాము ఇసాస్కుయాకోబులకు నేను పమాణం
చేసిన దేశం ఇదే. దానిన్ నీ కళాళ్రా చూడనిచాచ్ను. అయితే నువువ్ నది దాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు.”

5యెహోవాసేవకుడుమోషేయెహోవామాటపకారంమోయాబుదేశంలోచనిపోయాడు. 6బేతప్యోరు ఎదుటమోయాబు
దేశంలో ఉనన్ లోయలోఅతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని సమాధి ఎకక్డ ఉనన్దో ఇపప్టి వరకూ ఎవరికీ తెలియదు.

7మోషే చనిపోయినపుప్డు అతని వయసు 120 సంవతస్రాలు. అపప్టికి అతని కళ ళ్ మసకబారలేదు. అతని బలం
తగగ్లేదు. 8 ఇశాయేలు పజలు మోయాబు దానాలోల్ మోషే కోసం 30 రోజులపాటు దుఃఖించారు. తరువాతమోషే కోసం
దుఃఖించిన రోజులు ముగిసాయి.

9 నూను కొడుకు యెహోషువ, జాఞ్ నం కలిగిన ఆతమ్తో నిండి ఉనాన్డు. ఎందుకంటే మోషే తన చేతులు అతని మీద
ఉంచాడు. ఇశాయేలు పజలు అతనిమాట విని,యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.

10యెహోవానుముఖాముఖిగాఎరిగినమోషేవంటి పవక ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవరూ లేరు. ఐగుపు దేశంలో ఫరోకూ అతని
సేవకులందరికీ 11అతని దేశమంతటోల్ సూచక కియలనూ మహతాక్రాయ్లనూ చేయడానికియెహోవా పంపిన ఇలాంటి పవక
ఎనన్డూ లేడు. 12మహా బల పభావాలతో ఇశాయేలు పజలందరి కళళ్ ముందు, భయం గొలిపే పనులు చేసినమోషేలాంటి
పవక ఇంతకుముందు ఎనన్డూ పుటట్లేదు.

* 33:28 33:28యాకోబు నీటిఊట † 33:29 33:29 వీపులను
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యెహోషువా
గంథకర

యెహోషువ గంథంలో దాని రచయిత పేరు సప్షట్ంగా పసాత్ వించినటుట్ కనిపించదు. అయితేమోషే తదనంతరం ఇశాయేల్
నాయకుడుగా అయిన నూను కుమారుడు యెహోషువ ఈ పుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్. గంథంలో చివర భాగంయెహోషువ

మరణానంతరం వేరొక వయ్కి రాసి ఉంటాడు. యెహోషువ చనిపోయాకచాలాభాగాలు ఎడిట్ చేయడం,రాసిఉండటం జరిగి
ఉంటుంది. ఈ గంథంలో మోషే మరణం తరువాత యెహోషువ నాయకతవ్ంలో వాగాద్ నదేశానిన్ సావ్ధీనపరుచుకునన్ కాలం
వివరాలు ఉనాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1400 - 1176
యెహోషువ కనానును సావ్ధీనం చేసుకునన్ సందరభ్ంలో అకక్డే గంథరచన జరిగింది.

సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజానీకం, తరువాత కాలంలో బిల్పాఠకులందరి కోసంయెహోషువ గంథ రచన జరిగింది.
పయోజనం

దేవుడు వాగాద్ నం చేసిన భూభాగానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడానికి చేసిన నిక దాడుల సూథ్ లవివరాలను యెహోషువ
గంథం అందిసుత్ నన్ది. ఈజిపుట్ నిరగ్మనం, 40 సంవతస్రాల అరణయ్ పయాణాల తరువాత కొతత్గా ఏరప్డిన జాతి ఇపుప్డు
వాగాద్ నదేశంలో పవేశించటానికి, అకక్డి జాతులను ఓడించి ఆ పదేశాలను ఆకమించుకోవటానికి సిదధ్ంగా ఉంది. నిబంధన
కింద ఉనన్ ఈ ఎనిన్ న జాతి వాగాద్ నదేశంలో ఏవిధంగా సిథ్రపడాడ్ రోయెహోషువ గంథం వరిణ్సుత్ నన్ది. పితరులకు తాను చేసిన
నిబంధన పటల్ యెహోవాకు ఉనన్ నిబదధ్త, సీనాయి వదద్ మొదట తాను చేసిన ఆ నిబంధనకు ఆయన కటుట్ బడి ఉండడం
ఇకక్డ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ నన్ది. నిబంధన పటల్ అంకిత భావం, ఐకయ్త, రానునన్ తరాలోల్ ఉనన్త తిక విలువలు ఆ పజలోల్
నెలకొని ఉండేలాఈ లేఖనభాగం వారికి పేరణగా ఉంటుంది.

ముఖాయ్ంశం
ఆకమణ

విభాగాలు
1. వాగాద్ న దేశ పవేశం— 1:1-5:12
2. దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడం— 5:13-12:24
3. దేశానిన్ పంచుకోవడం— 13:1-21:45
4. గోతాల ఐకయ్త,యెహోవాపటల్ సావ్మిభకి— 22:1-24:33

యెహోషువకుయెహోవాఆదేశాలు
1యెహోవాతన సేవకుడుమోషే చనిపోయినతరువాత, నూను కుమారుడు,మోషేపరిచారకుడు అయినయెహోషువకు

ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు. “నా సేవకుడు మోషే చనిపోయాడు. 2కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవూ ఈ పజలందరూ ఈయొరాద్ ను
నదిదాటినేను ఇశాయేలీయులకు ఇసుత్ నన్ దేశానికి వెళళ్ండి. 3నేనుమోషేతోచెపిప్నటుట్ మీరు అడుగుపెటేట్ పతి సథ్లానీన్మీకు
ఇచాచ్ను.

4ఈఅరణయ్ం, లెబానోను నుండియూఫటీసు మహానది వరకూ,హితీత్యుల దేశమంతా, పడమటమహాసముదం వరకూ
మీకు సరిహదుద్ . 5నీవుజీవించేరోజులనిన్టిలోఎవవ్రూ నీముందు నిలవలేరు, నేనుమోషేకుతోడుగాఉనన్టుట్ నీకూతోడుగా
ఉంటాను. నినున్ విడిచిపెటట్ను, వదిలెయయ్ను. 6నిబబ్రంగా, రయ్ంగాఉండు. వారికిసాత్ నని నేనువారి పితరులతోపమాణం
చేసిన ఈ దేశానిన్ కచిచ్తంగా నీవుఈ పజలసావ్ధీనం చేసాత్ వు.

7 అయితే నీవు నిబబ్రంగా, రయ్ంగా, అతి జాగతత్గా నా సేవకుడు మోషే నీకు ఆజాఞ్ పించిన ధరమ్శాసమంతా శదధ్గా
పాటించాలి. నీవు వెళేళ్ పతి చోటా విజయం సాధించేలా నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు. 8ఈ
ధరమ్శాస గంథానిన్ నీవు ఎపుప్డూ బోధిసూత్ ఉండాలి. దానిలో రాసి ఉనన్ వాటనిన్టినీ చేయడానికి నీవు జాగతత్ పడేలా రాతీ
పగలూదానిన్ ధాయ్నించినటల్యితే నీమారాగ్ నిన్ వరిధ్లల్జేసుకుని చకక్గా పవరిసాత్ వు. 9నేను ఆజఞ్ ఇచాచ్ను గదా, నిబబ్రం కలిగి
రయ్ంగా ఉండు, దిగులు పడకు, భయపడకు. నీవు నడిచేమారగ్మంతా నీ దేవు నయెహోవానీకు తోడుగా ఉంటాడు.”
10 అపుప్డు యెహోషువ పజల నాయకులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “మీరు శిబిరంలోకి వెళిల్ పజలతో ఈమాట చెపప్ండి,

11 ‘మీరు సవ్ంతం చేసుకోడానికి మీ దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్ సావ్ధీనపరచుకోడానికి మూడు రోజులోల్ పు ఈ
యొరాద్ ను నది దాటాలి. కాబటిట్ ఆహారం సిదధ్పరచుకోండి.’ ”

12రూబేనీయులకుగాదీయులకుమనషేష్ అరథ్గోతపువారికియెహోషువఇలాఆజాఞ్ పించాడు, 13“యెహోవాసేవకుడుమోషే
మీ కు ఆజాఞ్ పించిన సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకోండి. అదేమంటే, మీ దేవు న యెహోవా మీకు విశాంతి కలిగించబోతునాన్డు,
ఆయన ఈ దేశానిన్ మీకిసాత్ డు. 14మీ భారయ్లూ మీ పిలల్లూ మీ పశువులూ యొరాద్ ను అవతల మోషే మీకిచిచ్న దేశంలో
నివసించాలి. అయితే పరాకమ వంతులు, శూరు న మీరంతాయుదధ్సనన్దుధ్ మీ సహోదరులకు ముందుగా 15నది దాటి,
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యెహోవామీకు దయచేసినటుల్ మీ సహోదరులకూ విశాంతి దయచేసే వరకూ,అంటేమీదేవు నయెహోవావారికిచేచ్ దేశానిన్
సావ్ధీనపరచుకొనే వరకూ మీరూ సహాయం చేయాలి. ఆ తరువాతే తూరుప్నయొరాద్ ను ఇవతలయెహోవా సేవకుడు మోషే
మీకిచిచ్నమీసావ్సథ్ న దేశంలోకిమీరు తిరిగి వచిచ్ దానిన్ సవ్ంతం చేసుకుంటారు.”

16దానికివారు “నీవుమాకాజాఞ్ పించినదంతాచేసాత్ ం. నువువ్మమమ్లిన్ ఎకక్డికి పంపినాఅకక్డికి వెళాత్ ం. 17మోషేచెపిప్న
పతిమాటామేము వినన్టుట్ నీ మాటా వింటాం. నీ దేవు నయెహోవామోషేకు తోడుగా ఉనన్టుట్ నీకూ తో ఉంటాడు గాక.
18 నీమీద తిరగబడి నీవు ఆజాఞ్ పించే పతి విషయంలో నీ మాట వినని వారంతా మరణశికష్ పొందుతారు, నీవు నిబబ్రంగా
రయ్ంగా ఉండు” అనియెహోషువతో చెపాప్రు.

2
రాహాబు, ఇదద్రు గూఢచారులు

1నూను కుమారుడుయెహోషువ ఇదద్రు గూఢచారులను పిలిచి “మీరు వెళిళ్ ఆ దేశానిన్,మరిముఖయ్ంగాయెరికో పటట్ణం
చూడండి” అని వారితో చెపిప్, షితీత్ము నుండి వారిని రహసయ్ంగా పంపాడు. వారు వెళిల్ రాహాబు అనే ఒక వేశయ్ ఇంటికి వెళిళ్
అకక్డ బస చేశారు.

2 దేశానిన్ వేగుచూడటానికి ఇశాయేలీయుల దగగ్ర నుండి ఎవరో రాతివేళ ఇకక్డికి వచాచ్రని యెరికో రాజుకు సమాచారం
వచిచ్ంది. 3అతడు తన మనుషులను పంపి “నీ దగగ్రికి వచిచ్ నీ ఇంటోల్ పవేశించిన ఆ మనుషులను బయటికి తీసుకురా,
వారు ఈ దేశానిన్ వేగు చూడటానికి వచాచ్రు” అని రాహాబుకు కబురు పంపాడు.

4 ఆ సీ ఆ ఇదద్రు మనుషులను తీసుకెళిళ్ దాచిపెటిట్ , ఆ వచిచ్న వారితో “మనుషులు నా దగగ్రికి వచిచ్న మాట నిజమే,
5వాళెళ్కక్డ నుండి వచాచ్రో నాకు తెలీదు, చీకటి పడేటపుప్డు కోట తలుపులు మూసే వేళ వాళ ళ్ బయటికి వెళిల్పోయారు,
వాళెళ్కక్డికి వెళాళ్రో నాకు తెలీదు, మీరు వాళళ్ను తొందరగా తరిమితే పటుట్ కుంటారు” అని చెపిప్ంది. 6 అంతకుముందు
ఆమె ఆ ఇదద్రినీ తనమిదెద్ మీదికి ఎకిక్ంచి దానిమీదరాశివేసి ఉనన్ జనపకటట్లోల్ వాళళ్ని దాచి పెటిట్ంది.

7రాజుపంపిన ఆమనుషులుయొరాద్ ను నది దాటే రేవుల వెంబడివాళళ్ను పటుట్ కోవడానికి వెళాల్ రు. తరమడానికి వెళిళ్న
మనుషులు బయటికి వెళళ్గానే కోట తలుపులు మూసేశారు.

8 ఆ గూఢచారులు పడుకొనే ముందు, ఆమె వాళ ళ్నన్ మిదెద్ ఎకిక్ వాళళ్తో ఇలా అంది, 9 “యెహోవా ఈ దేశానిన్
మీకిసుత్ నాన్డనీ,మీవలల్ మాకు భయం కలుగ్ తుందనీనాకు తెలుసు. మీభయంవలల్ ఈ దేశ నివాసులందరూహడలిపోతారు.
10మీరు ఐగుపు దేశంలో నుండి వచేచ్టపుప్డుమీ ఎదుటయెహోవాఎర సముదజలం ఎలాఆరిపోయేలాచేశాడో,యొరాద్ ను
తీరాన ఉనన్ సీహోను, ఓగు అనే ఇదద్రు అమోరీయ రాజులకు మీరేమి చేశారో, అంటే మీరు వాళళ్ని ఎలా నిరూమ్లం చేశారో
ఆ సంగతులనీన్ మేము వినాన్ం. 11 వినగానేమా గుండెలు కరిగిపోయాయి. మీ దేవు న యెహోవా న ఆకాశంలో, కింద
భూమిమీదా దేవుడే. మీముందు ఎలాంటిమనుషుల నా రయ్ం ఏమాతం ఉండదు.

12 కాబటిట్ ఇపుప్డు దయచేసి యెహోవా తోడని పమాణం చేయండి. నేను మీకు ఉపకారం చేసినటేట్ మీరూ నా తండి
కుటుంబానికిఉపకారంచేయండి. 13నాతలిల్దండుల,అనన్దముమ్ల,అకక్చెలెల్ళళ్ కుటుంబాలనిన్టినీచావునుండిర సాత్ మని
నాకు కచిచ్త న ఒక ఆనవాలు ఇవవ్ండి” అంది.

14అందుకు వారు ఆమెతో “నీవుమాసంగతి వెలల్డి చేయకపోతేమీరు చావకుండా ఉండేలామీపాణాలకు బదులుమా
పాణాలిసాత్ ం,యెహోవాఈదేశానిన్మాకిచేచ్టపుప్డు నిజంగామేము నీకు ఉపకారం చేసాత్ ం” అనాన్రు.

15ఆమెఇలుల్ పటట్ణపాకారంమీదఉంది,ఆమెపాకారంమీదనివాసంఉంటునన్దికాబటిట్ తాడువేసి కిటికీ గుండావాళళ్ని
దింపింది. 16ఆమె “మిమమ్లిన్ తరమడానికి వెళిళ్నవాళ ళ్ మీకెదురొసాత్ రేమో, వారు తిరిగి వచేచ్వరకూ మీరు కొండలకు వెళిల్
మూడురోజులు అకక్డ దాకుక్ని ఉండండి, తరువాతమీదారినమీరు వెళళ్ండి” అనివారితో చెపిప్ంది.

17ఆ మనుషులు ఆమెతో “మేము ఈ దేశానికి వచేచ్వాళళ్ం కాబటిట్ నీవుమా చేత చేయించిన ఈ పమాణం విషయంలో
మేము నిరోద్ షులమయేయ్లా 18మమమ్లిన్ దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎర తాడు కటిట్ , నీ తండినీ నీ తలిల్నీ నీ అనన్దముమ్లనూ నీ
తండి కుటుంబం మొతాత్ నీన్ నీ ఇంటికి తెచుచ్కో. 19 నీ ఇంటోల్ నుండి ఎవరనాన్ బయటికి వసేత్ మాతం తన పాణానికి తానే
బాధుయ్డు, మేము నిరోద్ షులం. అయితే నీ దగగ్ర నీ ఇంటోల్ ఉనన్ వాళళ్లోల్ ఎవరి నా ఏ అపాయ నా కలిగితే దానికి మేమే
జవాబుదారులం. 20నీవుమాసంగతివెలల్డిచేసేత్ నీవుమాచేతచేయించినఈపమాణంవిషయంలోమాకుదోషంఉండదు”
అనాన్రు.

21అందుకు ఆమె “మీమాట పకారం జరుగుతుంది” అని చెపిప్ వాళళ్ను పంపివేసింది. వాళ ళ్ వెళిళ్న తరువాత ఆమె
ఆ ఎరతాడును కిటికీకి కటిట్ంది. 22వారు వెళిల్ కొండలు ఎకిక్ తమను తరిమేవారు తిరిగి వచేచ్వరకూ మూడు రోజులు అకక్డే
ఉండిపోయారు. తరిమేవారు ఆమారగ్మంతావారిని వెదికారు గానీవారు కనబడలేదు.

23 ఆ ఇదద్రు మనుషులు కొండలు దిగి యొరాద్ ను నది దాటి నూను కుమారుడు యెహోషువ దగగ్రికి వచిచ్ తమకు
జరిగిందంతా అతనితో వివరంగా చెపాప్రు. 24వారు “ఆ దేశమంతా యెహోవా మన చేతికి కచిచ్తంగా ఇచేచ్శాడు. మన
గురించిన భయంతో ఆ దేశనివాసులందరికీ రయ్ం చెడింది” అనియెహోషువతో చెపాప్రు.

3
యొరాద్ ను దాటడం



యెహోషువా 3:1 187 యెహోషువా 4:17

1యెహోషువ వేకువనే లేచి అతడూ ఇశాయేలీయులంతా షితీత్ము నుండి బయలుదేరి యొరాద్ నుకు వచిచ్ దానిన్ దాటే
ముందు అకక్డ బస చేశారు.

2మూడు రోజులతరువాతనాయకులు శిబిరంలోతిరుగుతూ పజలకు ఇలాఆజాఞ్ పించారు, 3 “మీరుమీయెహోవాదేవుని
నిబంధన మందసానిన్ యాజకులుగా ఉనన్ లేవీయులు మోసుకుని వెళత్ నన్పుప్డు మీరునన్ సథ్లం లో నుండి బయలుదేరి
దాని వెంటే వెళాళ్లి. 4మీకూ దానికీ దాదాపు రెండువేల మూరల* దూరం ఉండాలి. ఆ మందసానికి సమీపంగా మీరు
నడవకూడదు. ఎందుకంటేమీరు వెళేళ్ దారిమీరింతకు ముందు వెళిళ్ంది కాదు,మీరు ఆ దారి గురుపటాట్ లి.”

5 యెహోషువ పజలతో “రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్త కారాయ్లు చేయబోతునాన్డు కాబటిట్ మిమమ్లిన్ మీరు
పరిశుదధ్పరచుకోండి” అనాన్డు. 6అతడుయాజకులతో “మీరు నిబంధన మందసానిన్ ఎతుత్ కుని పజల ముందు నడవండి”
అని చెపాప్డు.
వారు నిబంధన మందసానిన్ ఎతుత్ కుని పజల ముందు నడిచారు. 7 అపుప్డు యెహోవాయెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు.

“నేనుమోషేకు తో ఉనన్టుట్ నీకూ తో ఉంటానని ఇశాయేలీయులందరూ తెలుసుకొనేలాఈరోజువారి కళళ్ముందు నినున్
గొపప్ వాడిగా చేసాత్ ను. 8మీరుయొరాద్ ను నది దగగ్రికి వచిచ్ యొరాద్ ను నీళళ్లో నిలబడండని నిబంధన మందసానిన్ మోసే
యాజకులకు ఆజాఞ్ పించు.”

9కాబటిట్ యెహోషువ “మీరు ఇకక్డికి వచిచ్మీ దేవు నయెహోవామాటలు వినండి”అని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించి,
10వారితోఇలాచెపాప్డు. “సరవ్లోకనాధునినిబంధనమందసంమీకుముందుగాయొరాద్ నునిదాటబోతుందికాబటిట్ 11జీవం
గల దేవుడు మీ మధయ్ ఉనాన్డనీ, ఆయన కచిచ్తంగా మీ దగగ్రనుండి కనానీయులనూ హితీత్యులనూ హివీవ్యులనూ
పెరిజీజ్యులనూ గిరాగ్ షీయులనూ అమోరీయులనూయెబూసీయులనూ వెళళ్గొడతాడని దీని వలల్ మీరు తెలుసుకుంటారు.

12 కాబటిట్ గోతానికి ఒక మనిషి చొపుప్న ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ నుండి పనెన్ండుమంది మనుషులను ఏరప్రచుకోండి.
13సరవ్లోకనాధు నయెహోవానిబంధనమందసానిన్మోసేయాజకులఅరికాళల్ యొరాద్ ను నీళల్నుతాకగానేయొరాద్ ను నీళల్ ,
అంటే నుండి పారే నీళల్ ఆగి ఏకరాశిగా నిలిచిపోతాయి.”

14 కోతకాలమంతాయొరాద్ ను దాని గటల్నిన్టి మీదా పొరిల్ పారుతుంది. నిబంధన మందసానిన్ మోసేయాజకులు పజలకు
ముందు వెళల్గా యొరాద్ ను దాటడానికి పజలు తమ గుడారాలోల్ నుండి బయలుదేరారు. 15 అపుప్డు ఆ మందసానిన్ మోసే
యాజకులు యొరాద్ నులో దిగిన తరువాత వారి కాళల్ నీటి అంచున మునగగానే 16 నుండి పారే నీళల్ చాలా దూరంగా
సారెతాను దగగ్ర ఉనన్ ఆదాము అనే పటట్ణం దగగ్ర ఏకరాశిగా నిలిచిపోయాయి. ఉపుప్ సముదం అనే అరాబా సముదానికి
పవహించే నీళ ళ్ పూరిగా ఆగిపోయాయి. పజలు యెరికో దగగ్ర ఆవలి తీరం చేరారు. 17 ఇశాయేలీయులందరూ ఆరిన నేల
మీదయొరాద్ ను దాటడం అయేయ్ వరకూ యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ మోసేయాజకులుయొరాద్ ను నది మధయ్లో ఆరిన
నేలమీద నిలబడాడ్ రు.

4
1 పజలందరూ యొరాద్ నును నది దాటిన తరువాత యెహోవా యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “పతి గోతానికి ఒకరు

చొపుప్న పనెన్ండు మందిని ఏరప్రచి 3యాజకుల కాళల్ నిలిచిన సథ్లం లోయొరాద్ ను మధయ్ నుండి పనెన్ండు రాళల్ను తీసి
వాటిని బయటికి తెచిచ్,మీరు ఈ రాతి బస చేసే చోటవాటిని నిలబెటట్మనివారి కాజాఞ్ పించు.”

4కాబటిట్ యెహోషువఇశాయేలీయులోల్ సిదధ్పరచినపనెన్ండుమందిని,అంటేపతిగోతానికిఒకొక్కక్రినిపిలిపించి, 5వారితో
ఇలా అనాన్డు. “యొరాద్ ను మధయ్ ఉనన్ మీ దేవు న యెహోవా మందసం ఎదుట నుండి, ఇశాయేలీయుల గోతాల లెకక్
చొపుప్న పతివాడూ ఒకొక్కక్ రాతిని తన భుజం మీద పెటుట్ కుని తేవాలి. 6 ఇక మీదట మీ సంతానం ఈ రాళ ళ్ ఎందుకని
అడిగినపుప్డుమీరు, ‘యెహోవామందసంముందుయొరాద్ ను నీళల్ ఏకరాశిగాఆగిపోయాయి. 7యొరాద్ నునుదాటుతుండగా
యొరాద్ ను నీళల్ ఆగిపోయాయికాబటిట్ ఈరాళల్ చిరకాలం ఇశాయేలీయులకుజాఞ్ పకారధ్ంగాఉంటాయి’అనివారితోచెపాప్లి.”

8యెహోషువఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలీయులుచేశారు. యెహోవాయెహోషువతోచెపిప్నటుట్ వారు ఇశాయేలీయులగోతాల
లెకక్ చొపుప్నయొరాద్ ను మధయ్ నుండి పనెన్ండు రాళల్ను తీసి తాము బసచేసిన చోటికి తెచిచ్ అకక్డ నిలబెటాట్ రు. 9అపుప్డు
యెహోషువ నిబంధనమందసానిన్మోసేయాజకుల కాళల్ యొరాద్ ను మధయ్ నిలిచినచోట పనెన్ండు రాళల్ను నిలబెటిట్ంచాడు.
నేటి వరకూ అవి అకక్డ ఉనాన్యి.

10పజలతోచెపాప్లనియెహోవాయెహోషువకుఆజాఞ్ పించినదంతా,అంటేమోషేయెహోషువకుఆజాఞ్ పించినదంతానెరవేరే
వరకూ యాజకులు మందసానిన్ మోసూత్ యొరాద్ ను మధయ్ నిలబడగా పజలు తవ్రపడి దాటారు. 11 పజలందరూ దాటిన
తరువాతవారు చూసుత్ ండగాయెహోవామందసంమోసేయాజకులు దాటారు.

12 ఇశాయేలీయులు చూసుత్ ండగా రూబేనీయులూ గాదీయులూ మనషేష్ అరథ్గోతపు వారూ మోషే వారితో చెపిప్నటుట్
యుదధ్సనన్దుధ్ దాటారు. 13 సేనలో ఇంచుమించు నల వేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్ యుదధ్ం చేయడానికి యెహోవా
సమకష్ంలో దాటియెరికో దానాలకు వచాచ్రు. 14ఆ రోజునయెహోవా ఇశాయేలీయులందరి ముందు యెహోషువను గొపప్
చేసినందువలల్ వారుమోషేను గౌరవించినటుట్ యెహోషువా జీవించినంత కాలం అతనిన్ గౌరవించారు.

15యెహోవా “సాకష్ పు మందసానిన్ మోసే యాజకులను యొరాద్ నులో నుండి ఇవతలికి రమమ్ని ఆజాఞ్ పించు” 16 అని
యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు 17 యెహోషువ “యొరాద్ నులో నుండి ఎకిక్ రండి” అని యాజకులకు ఆజాఞ్ పించాడు.

* 3:4 3:4 రెండువేల మూరల ఒక కిలోమీటరు
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18యెహోవానిబంధనమందసానిన్మోసేయాజకులుయొరాద్ ను మధయ్లో నుండి ఎకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆయాజకుల అరికాళల్
పొడి నేల మీద నిలబడగానే యొరాద్ ను నీళల్ వాటి చోటికి ఎపప్టిలాగే తమ చోటికి మళిళ్ దాని గటల్నిన్టి మీదా పొరిల్
పవహించాయి.

19 మొదటి నెల పదో తేదీన పజలు యొరాద్ ను నదిలో నుండి వచిచ్ యెరికో తూరుప్ పాంతంలోని గిలాగ్ లులో దిగగానే
20 యొరాద్ నులో నుండి వారు తెచిచ్న పనెన్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్ లులో నిలబెటిట్ంచి 21 ఇశాయేలీయులతో ఇలా
అనాన్డు “రాబోయే కాలంలో మీ సంతానం ‘ఈ రాళ ళ్ ఎందుకు’ అని వారి తండులను అడిగితే, 22 అపుప్డు మీరు,
‘ఇశాయేలీయులు ఆరిన నేలమీదఈయొరాద్ ను నదిని దాటారు’ అని చెపాప్లి.

23యెహోవా బాహ వు బల నదని భూపజలందరూ తెలుసుకోడానికీ 24మీరు ఎపుప్డూ మీ దేవుడు యెహోవా పటల్
భయభకులు కలిగి ఉండడానికీ, మేము దాటేవరకూ మీ దేవుడు యెహోవా తానే మన ముందు ఎర సముదానిన్ ఎలా తే
ఎండిపోయేలాచేశాడోఅలాగేమీరు దాటే వరకూయొరాద్ ను నీళళ్ను కూడా ఎండిపోయేలాచేశాడని చెపిప్ ఈ సంగతివారికి
తెలియపరచాలి.”

5
1వారు యొరాద్ నును దాటినంతసేపూ యెహోవా ఇశాయేలీయుల ముందు ఉండి ఆ నదిలో నీళల్ను ఆరిపోయేలా చేసిన

సంగతియొరాద్ నుకు పశిచ్మానఉనన్అమోరీయులరాజులూ,మహాసముదంతీరానఉనన్ కనానీయులరాజులూవినన్పుప్డు,
వారి గుండెలు అదిరిపోయాయి. ఇశాయేలీయుల భయంతోవారు అ రయ్పడాడ్ రు.

గిలాగ్ లు దాటడం, సునన్తి పొందడం
2 ఆ సమయంలో యెహోవా “రాతికతుత్ లు చేయించి మళీల్ ఇశాయేలీయులకు సునన్తి చేయించు” అని యెహోషువకు

ఆజాఞ్ పించాడు. 3యెహోషువ రాతి కతుత్ లు చేయించి “గిబియత్ హరాలోత్*” అనే సథ్లం దగగ్ర ఇశాయేలీయులకు సునన్తి
చేయించాడు.

4 యెహోషువ సునన్తి చేయించటానికి కారణం, ఐగుపులో నుండి బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్ న
వారందరూ ఐగుపు మారగ్ంలో అరణయ్ంలోనే చనిపోయారు. 5 బయలుదేరిన పురుషులందరూ సునన్తి పొందినవారే కాని
ఐగుపులో నుండి బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్ంలో పుటిట్న వారిలో ఎవవ్రూ సునన్తి పొందలేదు.

6 యెహోవా మాట వినకపోవడం వలల్ వారికి ఏ దేశానిన్ ఇసాత్ నని వారి పితరులతో యెహోవా పమాణం చేశాడో, ఆ
పాలు తేనెలు పవహించే† దేశానిన్ తాను వారికి ఇంక చూపించనని పమాణం చేసినందువలల్ ఐగుపులో నుండి వచిచ్న ఆ
యోధులందరూ నశించే వరకూ ఇశాయేలీయులు నల సంవతస్రాలు అరణయ్ంలో సంచరిసూత్ ఉండిపోయారు. 7 ఆయన
వారికి సాథ్ నంలో పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందలేదు కాబటిట్ వారికి ఇపుప్డు సునన్తి చేయించాడు, ఎందుకంటే
మారగ్ంలోవారికి సునన్తి జరగలేదు.

8 కాబటిట్ పజలందరికీ సునన్తి చేయించిన తరువాత వారు బాగుపడే వరకూ శిబిరం లోనే ఉండిపోయారు. 9 అపుప్డు
యెహోవా “ఈరోజునేనుఐగుపుఅవమానానిన్మీమీదనుండిదొరిల్ంచివేశాను”అనియెహోషువతోఅనాన్డు. అపప్టినుండి
నేటివరకూ ఆ సథ్లానికి “గిలాగ్ లు‡” అని పేరు.

10ఇశాయేలీయులు గిలాగ్ లులోదిగిఆనెలపదాన్లుగోరోజుసాయంకాలంయెరికో దానంలోపసాక్పండగఆచరించారు.
11 పసాక్ పండగ అయిన ఉదయమే వారు ఆ దేశపు పంటను తినాన్రు. ఆ రోజే వారు పొంగని రొటెట్లనూ, వేయించిన
ధానాయ్లనూ తినాన్రు. 12 ఆ రోజు వారు ఆ దేశపు పంటను తినన్ తరువాత మనాన్ ఆగిపోయింది, అపప్టినుండి
ఇశాయేలీయులకు ఇక మనాన్ దొరకలేదు. ఆ సంవతస్రం వారు కనాను దేశపు పంటను తినాన్రు.

యెరికో పతనం
13యెహోషువ యెరికో పాంతం దగగ్రలో ఉండి కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు కతిత్ దూసి చేతిలో పటుట్ కునన్ ఒక వయ్కి అతని

ఎదుట నిలబడి ఉనాన్డు. యెహోషువ అతని దగగ్రికి వెళిల్ “నీవుమాపకష్ంగా ఉనాన్వా లేకమావిరోధుల పకష్ంగా ఉనాన్వా”
అని అడిగాడు. 14అతడు “కాదు,యెహోవా నాయ్నికి సేనాధిపతిగా నేను వచాచ్ను” అనాన్డు.
యెహోషువ నేలకు సాగిలపడి నమసాక్రం చేసి “నా యేలినవాడు తన దాసునికి ఏమి సెలవిసాత్ డు” అని అడిగాడు.

15 అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి “నీవు నిలబడి ఉనన్ ఈ సథ్లం పరిశుదధ్ నది, నీ చెపుప్లు తీసేయి” అని చెపప్గానే
యెహోషువ అలా చేశాడు.

6
1ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలీయుల భయం వలల్ ఎవవ్రూ బయటికి వెళళ్కుండా,లోపలికిరాకుండాయెరికో పటట్ణదావ్రం గటిట్గా

మూసివేశారు.
2 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “చూడూ, నేను యెరికోను దాని రాజును అందులోని

పరాకమశాలురను నీ చేతికి అపప్గిసుత్ నాన్ను. 3మీరంతాయుదధ్సనన్దుధ్ పటట్ణం చుటూట్ ఒకసారి తిరగాలి. 4అలా ఆరు
రోజులు చేయాలి. ఏడుగురు యాజకులు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు పటుట్ కుని ముందుగా నడవాలి. ఏడవ రోజున మీరు
ఏడుసారుల్ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతునన్పుప్డు ఆ యాజకులు బూరలు ఊదాలి. 5 మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని

* 5:3 5:3 గిబియత్హరాలోత్ సునన్తి కొండ † 5:6 5:6పాలు తేనెలు పవహించేసారవంత న భూమి, నిరగ్మ 3:8 చూడండి ‡ 5:9 5:9 గిలాగ్ లు
దొరిల్ంచే
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చేసూత్ ండగా మీరు ఆ బూరల ధవ్ని వినన్పుప్డు పజలందరూ ఆరాభ్టంగా కేకలు వేయాలి, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పాకారం
కూలిపోతుంది. యోధులు పతి ఒకక్రూ ఎవరి ముందు వారు చకక్గా ఎకుక్తూ దానిమీదదాడి చెయాయ్లి” అనాన్డు.

6నూను కుమారుడుయెహోషువయాజకులను పిలిపించి “మీరు నిబంధనమందసానిన్ ఎతుత్ కునిమోయండి. ఏడుగురు
యాజకులు యెహోవా మందసానికి ముందుగా ఏడు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు పటుట్ కుని నడవాలి” అని వారితో చెపాప్డు.
7తరువాతఅతడు “మీరుముందుకు వెళిళ్ పటట్ణం చుటూట్ ముటట్డి వేయండి,యోధులుయెహోవామందసానికిముందుగా
నడవండి” అని పజలతో చెపాప్డు.

8యెహోషువ పజలకాజాఞ్ పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు, ఏడు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు యెహోవా సనిన్ధిని
పటుట్ కుని ముందుకు వెళత్ , ఆ బూరలు ఊదుతుండగా యెహోవా నిబంధన మందసం కూడా వారి వెంట నడిచింది.
9 యోధులు బూరలు ఊదుతునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచారు. నయ్ం వెనక భాగం మందసం వెంట వచిచ్ంది.
యాజకులు వెళత్ బూరలు ఊదుతునాన్రు.

10 యెహోషువ “మీరు కేకలు వేయండి అని నేను మీతో చెపేప్ రోజు వరకూ మీరు కేకలు వేయవదుద్ . మీ కంఠధవ్ని
వినబడనీయవదుద్ ,మీనోటినుండి ఏ శబద్మూరాకూడదు. నేను చెపిప్నపుప్డుమాతమేమీరు కేకలు వేయాలి”అని పజలకి
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 11ఆ విధంగాయెహోవామందసం ఆ పటట్ణం చుటూట్ ఒకసారి తిరిగిన తరువాతవారు శిబిరంలోకి వెళిళ్ రాతి
గడిపారు.

12యెహోషువఉదయానేన్లేచినవెంటనేయాజకులుయెహోవామందసానిన్ఎతిత్కునిమోశారు. 13ఏడుగురుయాజకులు
ఏడుపొటేట్లుకొముమ్ బూరలు పటుట్ కుని,ఆపకుండాయెహోవామందసానికిముందుగా నడుసూత్ బూరలుఊదుతూ వచాచ్రు.
యోధులు వారికి ముందు నడిచారు. వెనక ఉనన్ నికులు యెహోవామందసానిన్ వెంబడిసూత్ వచాచ్రు. యాజకులు వెళత్
మానకుండా బూరలు ఊదుతూ వచాచ్రు. 14ఆ విధంగా రెండవ రోజు వారు ఒకసారి పటట్ణం చుటూట్ తిరిగి వారి శిబిరానికి
మరలి వచాచ్రు. ఆరు రోజులు వారు ఆ విధంగా చేసూత్ వచాచ్రు.

15 ఏడవ రోజున వారు ఉదయాన చీకటితోనే లేచి ఏడుసారుల్ ఆ పకారంగానే పటట్ణం చుటూట్ తిరిగారు. ఆ రోజు
మాతమే వారు ఏడుసారుల్ పటట్ణం చుటూట్ తిరిగారు. 16 ఏడవసారి యాజకులు బూరలు ఊదగానే యెహోషువ పజలకి
ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “కేకలు వేయండి,యెహోవాఈపటట్ణానిన్ మీకు అపప్గించాడు.”

17 “ఈ పటట్ణానీన్, దీనిలో ఉనన్వాటనిన్టినీ యెహోవా శపించాడు. రాహాబు అనే వేశయ్ మనం పంపిన వేగులవారిని
దాచిపెటిట్ంది కాబటిట్ ఆమె, ఆ ఇంటోల్ ఉనన్ వారందరు మాతమే బదుకుతారు. 18శాపానికి గు న దానిలో కొంచె నా మీరు
తీసికొంటేమీరు శాపగసుత్ ఇశాయేలీయుల శిబిరానికి శాపం తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలిగించిన వారవుతారు కాబటిట్ శపించిన
దానిన్మీరుముటుట్ కోకూడదు. 19వెండి, బంగారు, ఇతత్డిపాతలు, ఇనుపపాతలుయెహోవాకు పతిషిఠ్తాలవుతాయి. వాటిని
యెహోవాధనాగారంలో ఉంచాలి.”

20 యాజకులు బూరలు ఊదగానే పజలు కేకలు వేశారు. ఆ బూరల శబద్ం వినన్పుప్డు పజలు ఆరాభ్టంగా కేకలు
వేసినపుడు ఆ పాకారం కూలిపోయింది. పజలంతా నేరుగా చకక్గా ఆ పాకారం ఎకిక్ పటట్ణానిన్ పటుట్ కునాన్రు. 21వారు
పురుషులనూ సీలనూ చినన్ పెదద్లనందరినీ యెదుద్ లనూ గొరెలనూ గాడిదలనూ ఆ పటట్ణంలోని సమసాత్ నీన్ కతిత్తో చంపి
వేశారు.

22 అయితే యెహోషువ “ఆ వేశయ్ ఇంటికి వెళిళ్, మీరు ఆమెతో పమాణం చేసిన విధంగా ఆమెను, ఆమెకు కలిగిన
వారినందరినీ అకక్డ నుండి తీసుకు రండి” అని ఆ దేశానిన్ వేగు చూసిన ఆ ఇదద్రు మనుషులతో చెపాప్డు. 23 వారు
వెళిళ్ రాహాబును, ఆమె తండిని, ఆమె తలిల్ని, ఆమె సోదరులను, ఆమె బంధువులందరిననీ బయటికి తోడుకుని వచాచ్రు.
వారందరినీ తెచిచ్ ఇశాయేలీయుల శిబిరం బయట వారికి నివాసం ఏరాప్టు చేశారు. 24 తరువాత వారు ఆ పటట్ణానిన్,
దానిలోఉనన్వాటనిన్టినీఅగిన్తోకాలిచ్వేశారు. వెండి, బంగారు, ఇతత్డిపాతలు, ఇనపపాతలనుమాతమేయెహోవామందిర
ధనాగారంలో ఉంచారు.

25రాహాబుఅనేవేశయ్యెరికోను వేగు చూడాడ్ నికియెహోషువపంపిన గూఢచారులనుదాచిపెటిట్ందికాబటిట్ అతడుఆమెను,
ఆమెతండి ఇంటివారిని, ఆమెకు కలిగినవారినందరినీ బతకనిచాచ్డు. ఆమెఇపప్టికీ ఇశాయేలీయులమధయ్లోనే నివసిసూత్
ఉంది.

26అపుప్డు యెహోషువ పజల చేత పతిజఞ్ చేయించి వారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు “ఎవడు యెరికో పటట్ణానిన్ కటిట్ంచడానికి
పూనుకుంటాడో వాడు యెహోవా దృషిట్కి శాపగసుత్ డు. దాని పునాది వేసిన వాడి పెదద్కొడుకు చనిపోతాడు. దాని తలుపులు
నిలబెటిట్నపుడు వాడి చినన్కొడుకు మరణిసాత్ డు.” 27యెహోవాయెహోషువకు తో ఉండడం వలన అతని కీరి ఆ కనాను
దేశమంతటావాయ్పించింది.

7
ఆకాను పాపం

1 శాపానికి గు న దానిన్ నాశనం చేసే విషయంలో ఇశాయేలీయులు అపనమమ్కంగా పవరించారు. యూదాగోతంలో
జెరహ మునిమనుమడు, జబిద్ మనుమడు, కరీమ్ కుమారుడు, ఆకాను నాశనం చేయాలిస్న వసుత్ వులోల్ కొనిన్టిని సొంతానికి
తీసుకునాన్డు. కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలీయులమీద కోపగించాడు.

2యెహోషువ “మీరు వెళిల్ దేశానిన్ వేగు చూడండి” అని చెపిప్ బేతేలుకు తూరుప్న బేతావెను దగగ్ర ఉనన్ హాయి అనే
పటట్ణానికి యెరికో నుండి గూఢచారులను పంపాడు. 3వారు వెళిల్, హాయి పటట్ణానిన్ వేగు చూసి యెహోషువ దగగ్రికి తిరిగి
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వచిచ్ “పజలందరినీ పంపించకు, రెండు మూడు వేలమంది వెళిల్ హాయిని పటుట్ కోవచుచ్, అందరూ పయాసపడి అకక్డికి
వెళల్నకక్రలేదు,హాయిపజలు కొదిద్మందే ఉనాన్రు” అనాన్రు.

4 కాబటిట్ సుమారు మూడు వేలమంది నికులు అకక్డికి వెళాళ్రు గాని వారు హాయి పజల ముందు నిలవలేక
పారిపోయారు. 5హాయి పజలు వారిలో ము ఆరుగురిని చంపేశారు. అదీ కాకుండా వారి పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నుండి
షేబారీము* వరకూ తరిమిమోరాదులోవారిని చంపేశారు.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల గుండెలు కరిగి నీ పోయాయి. 6 యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకునాన్డు. అతడూ

ఇశాయేలీయుల పెదద్లూ సాయంకాలం వరకూయెహోవామందసం ముందు నేలమీదముఖాలుమోపి తలలమీద దుమెమ్తిత్
పోసుకొంటూ 7“అయోయ్,పభూ,యెహోవా,మమమ్లిన్నాశనంచేయడానికీఅమోరీయులచేతికిఅపప్గించడానికీఈపజలను
యొరాద్ ను నదిని ఎందుకు దాటించావు? మేము యొరాద్ ను అవతల నివసించడమే మేలు కదా. 8 పభూ, కనికరించు,
ఇశాయేలీయులు తమ శతువులను ఎదురోక్లేక వెనున్ చూపినందుకు నేనేమి చెపాప్లి? 9 కనానీయులు, ఈ దేశ పజలంతా
ఇది విని,మమమ్లిన్ చుటుట్ ముటిట్ మా పేరు భూమిమీదఉండకుండాా తుడిచి పెటేట్సాత్ రు. అపుప్డు ఘన న నీనామం కోసం
నువువ్ ఏం చేసాత్ వు” అనిపారిథ్ంచారు.

10 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అనాన్డు “లే, ఎందుకు ఇకక్డ నేల మీద ముఖం మోపుకునాన్వు?
11 ఇశాయేలీయులు పాపం చేశారు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను ఉలల్ంఘించారు. శపిత న దానిన్ కొంత దొంగిలించి,
తమ సామానులో దానిన్ పెటుట్ కునాన్రు. ఆ పాపానిన్ కపిప్పుచాచ్రు. 12 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు తమ శతువుల ముందు
నిలవలేరు. వారు తమకు తామేనాశనానికి గురయాయ్రు కాబటిట్ తమ శతువులకు వెనున్చూపించారు. శాపగసత్ న వాటిని
మీమధయ్ ఉండకుండాా నిరూమ్లం చేసేత్ తపప్ నేను మీతో ఉండను.

13నీవువెళిల్ వారితో ఇలాచెపుప్, ‘రేపుఉదయంమిమమ్లిన్మీరు పరిశుదధ్పరచుకోండి, ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవా
చెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగసత్ నదొకటి ఉంది, మీరు దానిన్ మీ మధయ్ ఉండకుండా నిరూమ్లం
చేసేవరకూ మీ శతువుల ముందు మీరు నిలబడలేరు.’ 14ఉదయానయెహోవా సూచించిన పకారం మీ గోతాలు, వంశాలు,
కుటుంబాల వారీగా పురుషులు ఒకొక్కక్రు వరుసగా యెహోవా దగగ్రికి రావాలి. 15అపుప్డు శాపానికి గు నది ఎవరి దగగ్ర
దొరుకుతుందోఅతనీన్అతనివాళళ్ందరినీఅగిన్తోకాలిచ్వేయాలి. ఎందుకంటేఅతడుయెహోవానిబంధనమీరిఇశాయేలులో
దుషాక్రయ్ం చేశాడు” అని చెపాప్డు.

16 కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయానేన్ లేచి ఇశాయేలీయులను వారి గోతాల వరుసలో రపిప్ంచినపుప్డు యూదాగోతం
పటుట్ బడింది. 17యూదా వంశానిన్ రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశం పటుట్ బడింది. జెరహీయుల వంశానిన్ ఒకొక్కక్రిని
రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ దొరికాడు. 18అతడినీఅతనిఇంటివారినిపురుషుల వరుస పకారం రపిప్ంచినపుప్డుయూదాగోతంలో
జెరహ మునిమనుమడూ జబిద్ మనుమడూ కరీమ్ కుమారుడూ అయిన ఆకాను దొరికాడు.

19అపుప్డుయెహోషువఆకానుతో “నాకుమారా, ఇశాయేలుదేవుడుయెహోవాకుమహిమకలిగేలా,ఆయనముందు ఏదీ
దాచకుండా ఒపుప్కో, నీవు చేసినదానిన్ నాకు చెపుప్” అని అనాన్డు. 20అందుకు ఆకాను యెహోషువతో “ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవాకు విరోధంగా నేను పాపం చేసింది నిజమే. 21 దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు వసానీన్,
రెండువందల తులాల వెండినీ, యా తులాల బరు న ఒక బంగారు కమీమ్నీ చూసి ఆశపడి వాటిని తీసుకునాన్ను. అదిగో,
వాటినినా డేరామధయ్ నేలలోపాతిపెటాట్ ను. ఆ వెండి కూడాదాని కింద ఉంది” అనితాను చేసిన దానిన్ ఒపుప్కునాన్డు.

22అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపినపుప్డు వారు అతని డేరా దగగ్రికి పరుగెతిత్ చూశారు. వారు ఆ వసుత్ వులనూ
వాటికిందఆవెండినీకనుకుక్నాన్రు. 23కాబటిట్ వారుడేరామధయ్నుండివాటినితీసుకుయెహోషువదగగ్రకూఇశాయేలీయుల
దగగ్రకూ తెచిచ్యెహోవాసనిన్ధిలోపోశారు.

24 తరువాత యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు అందరూ జెరహ కుమారుడు ఆకానునూ, ఆ వెండినీ వసానీన్, బంగారు
కమీమ్నీ, ఆకాను కుమారులనూ, కుమారెలనూ, ఎదుద్ లనూ, గాడిదలనూ, మందనూ, డేరానూ, అతనికి కలిగిన సమసాత్ నీన్
పటుట్ కుని ఆకోరు లోయలోకి తీసుకొచాచ్రు.

25 అపుప్డు యెహోషువ “నీవెందుకు మమమ్లిన్ బాధపెటాట్ వు? ఈ రోజు యెహోవా నినున్ బాధిసాత్ డు” అనగానే
ఇశాయేలీయులంతాఅతణిణ్ రాళల్తోచావగొటాట్ రు. 26తరువాతఆవసుత్ వులనూరాళళ్తోకొటిట్ అగిన్తోకాలిచ్వాటిమీదరాళల్ను
పెదద్ కుపప్గా వేశారు. అది ఈ రోజు వరకూ ఉంది. అపుప్డు యెహోవా తన కోపోదేకానిన్ విడిచిపెటాట్ డు. అందుచేత ఇపప్టి
వరకూ ఆ చోటికి “ఆకోరు లోయ†” అని పేరు.

8
హాయినగరం నాశనం

1కాబటిట్ యెహోవాయెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “భయపడకు, జడియకు, యుదధ్సనన్దుధ్ న వారినందరినీ తీసుకుని
హాయిమీదికివెళ ళ్. చూడూ,నేనుహాయిరాజునూ,అతనిపజలనూ,అతనిపటట్ణానీన్,అతనిదేశానీన్నీచేతికపప్గించాను.
2నీవుయెరికోకూ,దానిరాజుకూ, ఏమిచేశావోఅదేహాయికీ,దానిరాజుకూ చేసాత్ వు,అయితేదోపుడుసొముమ్నీ పశువులనూ
మీరు బాగా దోచుకోవాలి. పటట్ణపు పడమటి పు మాటుగాళళ్ను ఉంచు.” 3 యెహోషువ, హాయి మీదికి వెళళ్డానికి
పరాకమవంతు న ము వేలమంది శూరులను ఏరప్రచుకుని రాతివేళ వారిని పంపాడు.
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4అతడువారికిలాఆజాఞ్ పించాడు. “ఈపటట్ణానికి పడమటి పునదానిన్ పటుట్ కోడానికిమీరుపొంచిఉండాలి, పటట్ణానికి
బాగా దూరం వెళిళ్పోకుండామీరు సిదధ్ంగా ఉండాలి. 5నేనూ, నాతో కూడా ఉనన్ పజలంతా పటట్ణానికి చేరుకుంటాం, వారు
ఇంతకు ముందులాగామమమ్లిన్ ఎదురోక్డానికి రాగానేమేము పారిపోతాం. 6 ఇంతకు ముందులాగానే ‘వారు మనముందు
నిలవలేక పారిపోతునాన్రు’ అనుకుని, వారు మా వెంటబడతారు, పటట్ణం నుండి వారు బయటికి రాగానే 7మీరు పొంచి
ఉనన్ సథ్లం నుండి లేచి పటట్ణానిన్ పటుట్ కోండి, మీ దేవుడు యెహోవా దానిన్ మీ చేతికి అపప్గిసాత్ డు. 8మీరు ఆ పటట్ణానిన్
పటుట్ కొనన్పుప్డుయెహోవామాట పకారం దానిన్ తగలబెటాట్ లి. ఇదే నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.”

9 యెహోషువ వారిని పంపగా, వారు పొంచి ఉండటానికి హాయికి పడమటి దికుక్న బేతేలుకు, హాయికి మధయ్ ఉనన్
సథ్లానికి వెళాళ్రు. ఆ రాతి యెహోషువ పజల మధయ్ బస చేశాడు. 10ఉదయమేయెహోషువ లేచి పజలను వూయ్హంగా
సమకూరిచ్ తానూ, ఇశాయేలీయుల పెదద్లూ, పజలకు ముందుగా పడమరగా ఉనన్ హాయి మీదికి వెళాళ్రు. 11 అతని
దగగ్రునన్ యోధులందరు ఆ పటట్ణం సమీపించి హాయికి ఉతత్రాన దిగారు. ఇపుప్డు వారికి, హాయికి మధయ్ ఒక లోయ
ఉంది. 12అతడు ఇంచుమించు ఐదు వేలమందిని పటట్ణానికి పడమటి పునబేతేలుకు,హాయికిమధయ్పొంచిఉండటానికి
నియమించాడు. 13వారిని అలాఉంచిన తరువాతయెహోషువ ఆ రాతిలోయలోదిగి అకక్డ బస చేశాడు.

14హాయిరాజుదానిన్ చూసిఅతడూ,అతనిపజలంతా,తవ్రపడిపెందలకడే లేచి దానం ఎదురుగా ఇశాయేలీయులను
ఎదురొక్ని, తాము అంతకు ముందు నిరణ్యించుకొనన్ సథ్లం లోయుదధ్ం చేయడానికి బయలుదేరారు. తనను పటుట్ కోడానికి
వారు పటట్ణానికి పడమటి పునపొంచి ఉనన్ సంగతి అతడు తెలుసుకోలేక పోయాడు.

15 యెహోషువ, ఇశాయేలీయులందరూ వారి ముందు నిలవలేక ఓడిపోయినటుట్ అరణయ్మారగ్ం పు పారిపోతుండగా
16 వారిని ఆతుతగా తరమడానికి హాయిలో ఉనన్ వారందరూ పో యెహోషువను తరుముతూ పటట్ణానికి దూరంగా
వెళిల్పోయారు. 17 ఇశాయేలీయులను తరమడానికి వెళల్నివారు హాయిలో గాని, బేతేలులో గాని ఒకక్రూ మిగలేల్దు. వారు
దావ్రం మూయకుండానే పటట్ణానిన్ విడిచిపెటిట్ ఇశాయేలీయులను తరమడానికి వెళిళ్పోయారు.

18అపుప్డు యెహోవాయెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “నీవు చేతిలో పటుట్ కొనన్ ఈటెను హాయి పుచాపు, పటట్ణానిన్ నీ
చేతికి అపప్గిసాత్ ను.” అపుప్డు యెహోషువ తన చేతిలో ఉనన్ ఈటెను ఆ పటట్ణం పు చాపాడు. 19అతడు తన చెయియ్
చాపగాపొంచిఉనన్వారుమాటు వేసినచోటనుండితవ్రగాలేచిపరుగెతిత్ పటట్ణంలోకిచొచుచ్కుపోయిదానిన్ పటుట్ కుని వెంటనే
అపప్టికపుప్డే తగులబెటేట్శారు.

20హాయివారువెనకిక్తిరిగిచూసేటపప్టికిఆపటట్ణంపొగఆకాశానికిఎకుక్తూఉంది. అపుప్డుఅరణాయ్నికిపారిపోయిన
ఇశాయేలుయోధులు వెనకిక్ తిరిగి తమను తరుముతునన్ వారిమీద దాడిచేసేటపప్టికి ఈ పు గానీ, ఆ పు గానీ, ఎటూ
పారిపోవడానికి వారికి వీలు లేకపోయింది. 21 పొంచి ఉనన్వారు పటట్ణానిన్ పటుట్ కోవడం, పటట్ణంలో పొగ కి రావడం
యెహోషువ, ఇశాయేలీయులంతా చూసినపుప్డు వారు హాయివారినిహతం చేశారు.

22తకిక్నవారు పటట్ణంలోనుండి బయలుదేరివారికి ఎదురుగా వచాచ్రు. అలాఈ పుకొందరు ఆ పుకొందరు ఉండగా
హాయివారు మధయ్లో చికుక్కుపోవడం వలల్ ఇశాయేలీయులు వారిని హతం చేశారు. వారిలో ఒకక్డూ మిగలేల్దు, ఒకక్డూ
తపిప్ంచుకోలేదు.

23వారు హాయి రాజును పాణంతో పటుట్ కుని యెహోషువ దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. 24 ఎడారిలోను, పొలంలోను హాయి
నివాసులను తరిమిన ఇశాయేలీయులు కతిత్వాత హతం కాకుండా మిగిలిన వాడొకక్డు కూడా లేకపోవడంతో చంపడం
చాలించి అందరూ హాయికి తిరిగి వచాచ్రు,హాయినిపూరిగా కతిత్తో నిరూమ్లం చేశారు.

25 ఆ దినానన్ చనిపోయిన సీ పురుషులందరు మొతత్ం పనెన్ండు వేలమంది. 26యెహోషువ హాయి నివాసులనందరినీ
నిరూమ్లం చేసేవరకూఈటెను పటుట్ కునిచాచినతనచేతినితిరిగిముడుచుకోలేదు. 27యెహోవాయెహోషువకు ఆజాఞ్ పించిన
మాట పకారం ఇశాయేలీయులు ఆ పటట్ణంలోని పశువులనూ సొముమ్నీ తమ కోసంపూరిగా దోచుకునాన్రు.

28 అలా యెహోషువ, హాయి ఎపప్టికీ పాడు దిబబ్గా ఉండాలని దానిన్ కాలిచ్వేశాడు, ఇపప్టికీ అది అలాగే ఉంది.
29యెహోషువ హాయిరాజును సాయంకాలం వరకూ ఉరికొయయ్ మీద వేలాడదీశాడు. పొదుద్ గుంకుతునన్పుప్డు యెహోషువ
ఆజఞ్తో పజలు అతని శవానిన్ మానుమీద నుండి దించి ఆ పటట్ణ దావ్రం ముందు దానిన్ విసిరేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్
వేశారు. అది నేటి వరకూ ఉంది.

ఏబాలు కొండమీద బలిపీఠానిన్ తిరిగి సిథ్రపరచడం
30మోషే ధరమ్శాసగంథంలో రాసిన పకారం 31యెహోవాసేవకుడుమోషే, ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ యెహోషువ

ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నామాన బలిపీఠానిన్ ఇనుప పనిముటుల్ తగలని కారు రాళల్తో ఏబాలు కొండ మీద
కటిట్ంచాడు. దానిమీదవారుయెహోవాకు దహనబలులనూ సమాధానబలులనూ అరిప్ంచారు. 32మోషేఇశాయేలీయులకు
రాసి ఇచిచ్న ధరమ్శాసగంథం పతిని అతడు అకక్డ ఇశాయేలీయుల సమకష్ంలో ఆ రాళల్ మీద రాయించాడు.

33 అపుప్డు ఇశాయేలీయులను దీవించడానికి యెహోవా సేవకు న మోషే పూరవ్ం ఆజాఞ్ పించినటుట్ జరగాలని,
ఇశాయేలీయులంతా వారి పెదద్లూ వారి నాయకులూ వారిలో పుటిట్నవారూ, పరదేశులూ, వారి నాయ్యాధిపతులూయెహోవా
నిబంధనమందసానిన్మోసేయాజకు న లేవీయుల ఎదుట ఆమందసానికిఈ పున,ఆ పుననిలబడాడ్ రు. వారిలోసగం
మంది గెరిజీము కొండముందూ సగం మంది ఏబాలు కొండముందూ నిలబడాడ్ రు.



యెహోషువా 8:34 192 యెహోషువా 9:27

34 యెహోషువ ఆ ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్ వాటనిన్టిని బటిట్ ఆ ధరమ్శాస వాకాయ్లనిన్టినీ అంటే దాని దీవెన
వచనాలనూ దాని శాప వచనాలనూ చదివి వినిపించాడు. సీలూ పిలల్లూ వారి మధయ్ ఉనన్ పరదేశులూ వింటూ ఉండగా
35యెహోషువ సరవ్సమాజంముందుమోషేఆజాఞ్ పించినవాటనిన్టిలోచదవకుండా విడిచిపెటిట్నమాటఒకక్టి కూడా లేదు.

9
కుయుకిపరు న గిబియోను పజలు

1యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ కొండపాంతంలో,లోయపాంతాలోల్ , లెబానోను ముందు ఉనన్ మహా సముద తీరపాంతమంతా
ఉనన్ హితీత్యులూ అమోరీయులూ కనానీయులూ పెరిజీజ్యులూ హివీవ్యులూ యెబూసీయులూ మొద న రాజులంతా
జరిగిన దానిన్ వినన్పుప్డు 2వారుయెహోషువతో, ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేయడానికి వచాచ్రు.

3యెహోషువ యెరికోకి, హాయికీ చేసినదానిన్ గిబియోను పజలు వినన్పుప్డు 4వారు కుయుకితో, రాయబారులాల్ గా వేషం
వేసికొని బయలుదేరి, తమ గాడిదలకు పాత గోనెసంచులు కటిట్ , పాతగిలి మాసికలు వేసిన దా రసం తితుత్ లు తీసుకుని,
5 పాతబడి పిగిలిపోయిన చెపుప్లు తొడుకుక్ని, పాతబటట్లు కటుట్ కుని వచాచ్రు. వారు ఆహారంగా తెచుచ్కొనన్ రొటెట్లనీన్
ఎండినముకక్లాల్ గా ఉనాన్యి.

6వారు గిలాగ్ లులో శిబిరంలో ఉనన్ యెహోషువ దగగ్రికి వచిచ్ “మేము దూర దేశం నుండి వచాచ్ం, మాతో ఒక ఒపప్ందం
చేయండి” అని అతనితోనూ ఇశాయేలీయులతోనూ అనాన్రు. 7అపుప్డు ఇశాయేలీయులు “మీరు మామధయ్ నివసిసుత్ నన్
వారేనేమో, మేము మీతో ఎలా ఒపప్ందం చేసాత్ ం?” అని ఆ హివీవ్యులతో అనాన్రు. 8వారు “మేము నీ దాసులం” అని
యెహోషువతో చెపాప్రు. యెహోషువ “మీరు ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచాచ్రు?” అనివారిని అడిగాడు.

9వారు “నీ దేవు నయెహోవానామానిన్బటిట్ నీదాసుల నమేము బహ దూరం నుండి వచాచ్ం. దానికికారణం ఆయన
కీరినీ, ఆయన ఐగుపులో చేసిన సమసాత్ నీన్, 10 యొరాద్ ను తీరంలో ఉనన్ హెషోబ్ను రా న సీహోను, అషారోతులో ఉనన్
బాషానురా నఓగు అనే ఇదద్రు అమోరీయులరాజులకు ఆయనచేసినదంతామేము వినాన్ం. 11అపుప్డుమాపెదద్లూమా
దేశపజలంతామాతో,మీరుపయాణంకోసంఆహారంతీసుకునివారికిఎదురు వెళిల్ వారితో ‘మేముమీదాసులంకాబటిట్ మాతో
ఒక ఒపప్ందం చేయండి’ అనిమీతో చెపప్మనాన్రు. 12మీదగగ్రికి రావాలని బయలుదేరిన రోజుమేము సిదధ్ం చేసుకునిమా
ఇళళ్నుండి తెచుచ్కొనన్ వేడిఆహారపదారాధ్ లు ఇవే, ఇపప్టికి అవియెండిపోయిముకక్లయాయ్యి. 13ఈదా రసపుతితుత్ లు
మేమునింపినపుప్డుఅవికొతత్వే,ఇపుప్డుఅవిచినిగిపోయాయి. బహ దూరపయాణంచేయడంవలల్మాబటట్లు,చెపుప్లు
పాత పోయాయి” అని అతనితో చెపాప్రు.

14 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దగగ్ర అనుమతి తీసుకోకుండానే వారి ఆహారంలో కొంత తీసుకునాన్రు. 15యెహోషువ ఆ
వచిచ్నవారితోసంధిచేసివారుచావకుండేలావారితోఒపప్ందం చేశాడు. సమాజపధానులు కూడావారితోపమాణంచేశారు.
16అయితేవారితోఒపప్ందంచేసిమూడురోజు నతరువాత,వారుతమకుపొరుగువారేననీ,తమమధయ్నివసించేవారేననీ
ఇశాయేలీయులు తెలుసుకునాన్రు.

17 ఇశాయేలీయులు ముందుకు సాగి మూడవరోజు వారి పటట్ణాలకు వచాచ్రు. గిబియోనీయుల పటట్ణాలు గిబియోను,
కెఫీరా, బెయేరోతు, కిరయ్తాయ్రీము. 18 ఇశాయేలీయులు వారిని చంపలేదు. ఎందుకంటే వారి నాయకులు ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవా తోడని వారితో పమాణం చేశారు. అయితే, సమాజమంతా నాయకులకు వయ్తిరేకంగా సణగడం
మొదలుపెటాట్ రు.

19దానికిఆసమాజపధానులంతాపజలతోఇలాఅనాన్రు. “మనంఇశాయేలీయులదేవు నయెహోవాతోడుఅనివారితో
పమాణం చేశాం కాబటిట్ మనంవారికిహాని చేయకూడదు. 20మనంవారితోచేసిన పమాణం వలల్ మనమీదికి ఉగతరాకుండ
ఆ పమాణం గురించి వారిని బతకనియాయ్లి” అని చెపాప్రు. 21నాయకులు “వారిని బతకనియయ్ండి” అని చెపిప్నందుకు
గిబియోనీయులు ఇశాయేలు సమాజమంతటికీ కటెట్లు కొటేట్వారుగా, నీళల్ తోడేవారుగా అయాయ్రు.

22యెహోషువవారినిపిలిపించిఇలాచెపాప్డు. “మీరుమామధయ్నివసించేవారేఅయినాచాలాదూరంనుండివచాచ్మని
మీరెందుకు మమమ్లిన్మోసం చేశారు? 23ఆ కారణం వలల్ మీరు శాపగసుత్ లౌతారు,నాదేవుని ఆలయానికి కటెట్లు నరకడానికీ
నీళల్ తోడడానికీమీలో కొంతమంది ఎపప్టికీ బానిసలుగానే ఉంటారు” అనాన్డు.

24అందుకు వారుయెహోషువను చూసి “నీ దేవుడుయెహోవాఈ దేశానన్ంతామీకిచిచ్,మీముందు నిలవకుండా ఈ దేశ
పజలందరినీ నాశనం చేయమని తన సేవకుడు మోషేకు ఆజాఞ్ పించాడని నీ దాసుల న మాకు రూఢిగా తెలిసింది. కాబటిట్
మేము మా పాణాల గురించి చాలా భయపడి ఈ విధంగా చేశాం. 25 కాబటిట్ మేము నీ వశంలో ఉనాన్ం, నీ దృషిట్కి ఏది
నాయ్యమో, ఏదిమంచిదో, అదేమాకు చెయియ్” అనియెహోషువకు జవాబిచాచ్రు.

26కాబటిట్ యెహోషువా ఇశాయేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండా వారి చేతులోల్ నుండి విడిపించాడు. 27అయితే
సమాజంకోసమూయెహోవానిరణ్యించినచోటఉండేబలిపీఠం కోసమూ కటెట్లు నరికేవారుగానీళల్ తోడేవారుగాయెహోషువ
ఆ రోజేవారిని నియమించాడు. ఇపప్టివరకూ వారు ఆ పని చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

10
నిలిచిపోయిన సూరుయ్డు
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1యెహోషువయెరికోనూ,దానిరాజునూ నిరూమ్లం చేసినటుట్ హాయినీదానిరాజునూ నిరూమ్లం చేసిన సంగతీ గిబియోను
నివాసులు ఇశాయేలీయులతో సంధి చేసుకుని వారితో కలిసిపోయిన సంగతీ యెరూషలేం రా న అదోనీసెదెకు వినన్పుప్డు
అతడూ అతని పజలూ చాలా భయపడాడ్ రు. 2 ఎందుకంటే గిబియోనును నాటి రాజధానులోల్ పధాన పటట్ణంగా ఎంచేవారు.
అది హాయి కంటే పెదద్ది, అకక్డి పజలందరూ శూరులు. కాబటిట్ యెరూషలేము రా న అదోనీసెదెకు “గిబియోనీయులు
యెహోషువతో ఇశాయేలీయులతో సంధి చేసుకునాన్రు. మీరు నా దగగ్రికి వచిచ్ నాకు సహాయం చేసేత్ మనం వారి పటట్ణానిన్
నాశనం చేదాద్ ం” అని 3హెబోను రాజుహోహాముకూయరూమ్తు రాజు పిరాముకూ 4లాకీషురాజుయాఫీయకూ ఎగోల్ను రాజు
దెబీరుకూ వార పంపాడు.

5 కాబటిట్ అమోరీయుల ఐదుగురు రాజులూ కలిసి, తమ సేనలతో బయలుదేరి, గిబియోను ముందు దిగి,
గిబియోనీయులతోయుదధ్ం చేశారు. 6అపుప్డు “గిబియోనీయుల కొండ పాంతాలోల్ నివసించే అమోరీయుల రాజులందరూ
ఏక మా కిదండెతిత్ వచాచ్రు,కాబటిట్ నీదాసులచెయియ్విడిచిపెటట్క తవ్రగావచిచ్మాకు సహాయంచేసిమమమ్లిన్ ర ంచు”
అని గిలాగ్ లులో శిబిరంలో ఉనన్యెహోషువకు వార పంపారు.

7 వెంటనే యెహోషువ, అతని దగగ్రునన్ యోధులూ, పరాకమవంతు న శూరులూ అందరూ గిలాగ్ లు నుండి
బయలుదేరారు. 8అపుప్డు యెహోవా “వారికి భయపడవదుద్ , వారిని నీ చేతికి అపప్గించాను, వారిలో ఎవరూ నీ ముందు
నిలబడలేరు”అనియెహోషువతో చెపప్గానే, 9యెహోషువ గిలాగ్ లు నుండి ఆరాతిఅంతా నడచివారిమీదహఠాతుత్ గా దాడి
చేశాడు.

10అపుప్డుయెహోవా ఇశాయేలు పజలముందు వారిని గందరగోళానికి గురి చెయయ్గానేయెహోషువ గిబియోను ముందే
మహా ఘోరంగా వారిని హతం చేశాడు. బేత్ హోరోనుకు కి వెళేళ్ మారగ్ంలో అజేకా వరకూ, మకేక్దా వరకూ, యోధులు
వారిని తరిమిహతం చేసూత్ నే ఉనాన్రు. 11వారు ఇశాయేలీయుల నుండి బేత్ హోరోనుకు దిగిపోయేతోవలోపారిపోతుండగా,
వారు అజేకాకు వచేచ్ వరకూ యెహోవా ఆకాశం నుండి గొపప్ వడగళళ్ను వారి మీద కురిపించాడు. కాబటిట్ వారు దాని వలల్
చనిపోయారు. ఇశాయేలీయులు కతిత్తో చంపిన వారికంటే ఆ వడగండల్ వలన చచిచ్నవారు ఎకుక్వమంది అయాయ్రు.

12యెహోవా ఇశాయేలీయులకు అమోరీయులను అపప్గించిన ఆ రోజున, ఇశాయేలీయులు వింటుండగా యెహోషువ
యెహోవాకు ఈ విధంగాపారథ్న చేశాడు,
“సూరుయ్డా, నీవు గిబియోనులో నిలిచిపో.
చందుడా, నీవు అయాయ్లోను లోయలోనిలిచిపో.”
13 “పజలు తమ శతువులమీద పగ తీరుచ్కొనే వరకూ సూరుయ్డు నిలిచిపోయాడు,
చందుడు ఆగిపోయాడు” అనేమాటయాషారు గంథంలో రాసి ఉంది కదా.
సూరుయ్డు ఆకాశం మధయ్లో నిలిచిపోయి
ఇంచుమించు ఒక రోజంతా అసత్మించ లేదు.

14యెహోవాఒక నరుని మనవి వినన్ ఆ రోజులాంటి మరొక రోజు, దానిముందు గానీ దాని తరువాత గానీ లేదు, ఆ రోజు
యెహోవా, ఇశాయేలీయుల పకష్ంగాయుదధ్ం చేశాడు. 15అపుప్డు యెహోషువ, అతనితో కూడా ఉనన్ ఇశాయేలీయులంతా
గిలాగ్ లులోని శిబిరానికి తిరిగి వచాచ్రు.

అమోరీయు రాజులు ఐదు గురూ చనిపోవడం
16ఆ రాజులు ఐదు గురూ పారిపోయిమకేక్దాలో ఉనన్ గుహలో దాకుక్నాన్రు. 17మకేక్దా గుహలో దాకుక్నన్ ఐదుగురు

ఆరాజులు దొరికారనియెహోషువకు తెలిసినపుప్డు, 18యెహోషువ “ఆ గుహదావ్రానికిఅడడ్ంగా పెదద్ రాళ ళ్ దొరిల్ంచివారిని
కాపలాకాయడానికిమనుషులను ఉంచండి. 19మీరు అకక్డే ఆగిపోకండి. మీదేవుడుయెహోవామీశతువులనుమీ చేతికి
అపప్గించాడు కాబటిట్ వారిని తమ పటట్ణాలోల్ కి తిరిగి వెళల్నీయకుండా వారిని తరిమి, వెనుక ఉనన్ వారిని కూలచ్ండి” అని
చెపాప్డు.

20 వారు పూరిగా నశించే వరకూ యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు గొపప్ జనసంహారం చేసి వారిని వధించిన తరువాత
వారిలో తపిప్ంచుకొనన్ కొదిద్మంది, పాకారాలు ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కి చొరబడిపోయారు. 21 పజలందరూ మకేక్దాలో శిబిరంలో
ఉనన్యెహోషువ దగగ్రికి సుర తంగా తిరిగి వచాచ్రు. ఇశాయేలీయులకు వయ్తిరేకంగా ఒకక్మా నామాటాల్ డటానికి ఎవరికీ
గుండెలేల్క పోయాయి.

22 యెహోషువ “ఆ గుహకు అడద్ం తీసివేసి గుహలో నుండి ఆ ఐదుగురు రాజులను నాదగగ్రికి తీసుకు రండి” అని
చెపప్గానే, 23 వారు అలా చేసి, యెరూషలేము రాజు, హెబోను రాజు, యరూమ్తు రాజు, లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు-
ఈ ఐదుగురినీ ఆ గుహలో నుండి అతని దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. 24 వారు ఆ రాజులను యెహోషువ దగగ్రికి తీసుకు
వచిచ్నపుప్డుయెహోషువ ఇశాయేలీయులందరిని పిలిపించి, తనతోయుదాధ్ నికి వెళిల్ వచిచ్నయోధుల అధిపతులతో “మీరు
దగగ్రికి రండి,ఈరాజులమెడల మీపాదాలను ఉంచండి”అనిచెపప్గా,వారు దగగ్రికి వచిచ్వారిమెడల తమపాదాలను
ఉంచారు.

25 అపుప్డు యెహోషువ వారితో “మీరు భయపడవదుద్ , జడియవదుద్ , ధీరతవ్ంతో రయ్ంగా ఉండండి, మీరు ఎవరితో
యుదధ్ం చేసాత్ రో ఆ శతువులందరికీయెహోవావీరికిచేసినటుట్ చేసాత్ డు”అనాన్డు. 26తరువాతయెహోషువవారినికొటిట్ చంపి
ఐదు చెటల్ మీదవారిని ఉరితీశాడు,వారి శవాలు సాయంకాలం వరకూ ఆ చెటల్ మీద వేలాడుతూనే ఉనాన్యి. 27పొదుద్ గుంకే
సమయంలోయెహోషువ అనుమతి ఇయయ్గా పజలు చెటల్ మీద నుండి వారిని దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవాలను
పడేసి ఆ గుహదావ్రం దగగ్ర పెదద్ రాళల్ను వేశారు. ఆ రాళల్ ఈ రోజు వరకూ ఉనాన్యి.
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ద ణ నగరాలు సావ్ధీనం
28ఆ రోజుయెహోషువమకేక్దాను వశం చేసుకుని దానిరాజుతోసహాఅందులోనివారందరినీ కతిత్తో చంపేశాడు. అతడు

దానిలో ఎవరినీపాణాలతో వదలకుండా నిరూమ్లం చేసాడు. యెరికోరాజుకు చేసినటుట్ మకేక్దా రాజుకూ చేశాడు.
29 యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలీయులంతా మకేక్దా నుండి లిబాన్కు వచిచ్ లిబాన్వారితో యుదధ్ం చేశారు.

30యెహోవాదానినీ,దానిరాజునూ, ఇశాయేలీయులకు అపప్గించగావారు ఎవవ్రూమిగలకుండాదానీన్,దానిలోపాణాలతో
ఉనన్వారందరినీ కతిత్తో చంపేశారు. అతడుయెరికో రాజుకు చేసినటుట్ దాని రాజుకూ చేశారు.

31 తరువాత యెహోషువ, ఇశాయేలీయులందరితో లిబాన్ నుండి లాకీషుకు వచిచ్ అకక్డ దిగి లాకీషు వారితో యుదద్ం
చేయగా 32యెహోవా లాకీషుని ఇశాయేలీయుల చేతికి అపప్గించాడు. వారు రెండవ రోజు దానిన్ ఆకమించుకుని తాము
లిబాన్కు చేసినటేట్ దానీన్,దానిలోఉనన్ వారందరినీ కతిత్తో చంపేశారు.

33లాకీషుకు సహాయం చేయడానికి గెజెరు రా నహోరాము రాగాయెహోషువ అతనీన్ అతని పజలనూ హతం చేశాడు.
34తరువాతయెహోషువ,అతనితో కూడా ఇశాయేలు పజలందరూలాకీషు నుండి ఎగోల్నుకు వచిచ్ దానిముందు దిగిదాని

నివాసులతోయుదధ్ం చేసి 35ఆ రోజుదానిన్ ఆకమించుకుని, కతిత్తో వారిని హతం చేశారు. అతడు లాకీషుకు చేసినటేట్ వారు
దానిలో ఉనన్వారందరినీ ఆ రోజు నిరూమ్లం చేశారు.

36 అపుప్డు యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలీయులందరూ ఎగోల్ను నుండి హెబోను మీదికి పోయి దాని పజలతో
యుదధ్ం చేసి 37దానిన్సావ్ధీనం చేసుకునిదానీన్ దానిరాజునూదాని పటట్ణాలనిన్టినీదానిలోఉనన్వారందరినీ కతిత్తోహతం
చేశారు. అతడు ఎగోల్ నుకు చేసినటేట్ దానీన్ దానిలో ఉనన్ వారందరినీ నిరూమ్లం చేశారు.

38అకక్డి నుండి యెహోషువ, అతనితో కూడ ఇశాయేలీయులందరు దెబీరు పు తిరిగి దానితోయుదధ్ం చేసి 39దానినీ
దానిరాజునూదానిసమసత్ పటట్ణాలనూపటుట్ కుని కతిత్ చేతహతంచేసిదానిలోఉనన్వారినందరినీనిరూమ్లంచేశారు. అతడు
హెబోనుకూ లిబాన్కూ దాని రాజుకూ చేసినటుల్ , దెబీరుకూ దాని రాజుకూ చేశాడు.

40తరువాతయెహోషువ పరవ్త పాంతాలనూ, ద ణ పదేశానీన్ షెఫేలా పదేశానీన్ చరియల పదేశానీన్ వాటి రాజులందరినీ
జయించాడు. ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన విధంగా అతడు ఏదీ మిగలకుండా ఊపిరిగల సమసాత్ నీన్
నిరూమ్లం చేశాడు.

41 కాదేషు బరేన్య మొదలు గాజా వరకూ గిబియోను వరకూ గోషేను దేశమంతటినీ యెహోషువ జయించాడు.
42ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాఇశాయేలీయుల పకష్ంగాయుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు కాబటిట్ ఆ సమసత్ రాజులనూవారి దేశాలనూ
యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే పటుట్ కునాన్డు. 43 తరువాత యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలీయులంతా గిలాగ్ లులోని
శిబిరానికి తిరిగి వచాచ్రు.

11
ఉతత్ర రాజులు ఓడిపోవడం

1 హాసోరు రాజు యాబీను జరిగిన ఇశాయేలీయులు విజయాలు గూరిచ్ విని మాదోను రాజు యోబాబుకూ, షిమోను
రాజుకూ, అ పు రాజుకూ, 2 ఉతత్రం పున ఉనన్ మనయ్దేశంలో కినెన్రెతు ద ణం పున ఉనన్ అరాబాలో షెఫేలాలో
పడమటఉనన్ దోరు కొండపాంతంలోఉనన్ రాజులకూ, 3తూరుప్ పడమటి దికుక్లోల్ ఉనన్ కనానీయులకూ,అమోరీయులకూ,
హితీత్యులకూ, పెరిజీజ్యులకూ, కొండ పాంతంలో ఉనన్ యెబూసీయులకూ, మిసాప్ దేశంలోని హెరోమ్ను దిగువన ఉనన్
హివీవ్యులకూ కబురు పంపించాడు.

4వారంతా సముదతీరంలోని ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా ఉనన్ తమ నికులనందరినీ సమకూరుచ్కుని, లెకక్లేననిన్
గురాలతో రథాలతో బయలుదేరారు. 5 ఆ రాజులంతా కలిసి ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి మేరోము నీళల్ దగగ్ర
దిగారు.

6 అపుప్డు యెహోవా “వారికి భయపడవదుద్ . రేపు ఈ సమయానికి నేను వారినందరినీ ఇశాయేలు పజల చేతిలో
చచిచ్నవారుగా అపప్గిసాత్ ను. నీవు వారి గురాల గుదికాలి నరాలు తెగగోసి వారి రథాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసాత్ వు” అని
యెహోషువతో చెపాప్డు.

7 కాబటిట్ యెహోషువ, అతనితో ఉనన్ యోధులంతా హఠాతుత్ గా మేరోము నీళల్ దగగ్రికి వచిచ్ వారి దాడి చేశారు.
8 యెహోవా, ఇశాయేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించాడు. ఇశాయేలీయులు వారిని హతం చేసి మహా సీదోను వరకూ
మిశేపొతామ్యిము వరకూ తూరుప్ పుమిసాప్ లోయవరకూ వారిని తరిమి ఒకక్డు కూడామిగలకుండా చంపారు.

9యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుట్ అతడు వారికి చేశాడు. అతడు వారి గురాల గుదికాలి నరాలుని తెగగొటిట్ వారి
రథాలను అగిన్తో కాలిచ్వేశాడు. 10ఆ సమయంలోనేయెహోషువ వెనుకకు తిరిగి హాసోరును పటుట్ కుని దాని రాజును కతిత్తో
హతం చేశాడు. గతంలో హాసోరు ఆ రాజాయ్లనిన్టికీ అధిపతి. 11 ఇశాయేలు పజలు దానిలో ఉనన్ పతి ఒకక్రినీ కతిత్తో
హతంచేశారు. ఎవవ్రూతపిప్ంచుకోకుండాయెహోషువవారందరినీనిరూమ్లం చేశాడు. తరువాతఅతడుహాసోరును అగిన్తో
కాలిచ్వేశాడు.

12 యెహోషువ ఆ రాజులందరినీ హతం చేసి వారి పటట్ణాలను వశం చేసుకుని వాటిని నాశనం చేశాడు. యెహోవా
సేవకుడు మోషే ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు వారిని నిరూమ్లం చేశాడు. 13 అయితే యెహోషువ హాసోరుని కాలిచ్నటుట్ మటిట్
దిబబ్లమీద కటిట్న పటట్ణాలను ఇశాయేలు పజలు కాలచ్లేదు. 14ఆ పటట్ణాలకు సంబంధించిన కొలల్సొముమ్నూ పశువులనూ
ఇశాయేలీయులు దోచుకునాన్రు. మనుషులోల్ ఒకక్రీన్ విడిచిపెటట్కుండా అందరీన్ నాశనం చేసే వరకూ కతిత్తో హతం చేశారు.
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15యెహోవాతనసేవకుడుమోషేకుఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషేయెహోషువకు ఆజాఞ్ పించాడు,యెహోషువఆపకారమేచేశాడు.
యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన వాటనిన్టిలో ఒకక్టి కూడా అతడు చేయకుండా విడిచిపెటట్లేదు.

16యెహోషువ శేయీరుకు పోయేహాలాకు కొండ నుండి 17 లెబానోను లోయలోహెరోమ్ను కొండ దిగువన ఉనన్ బయలాగ్ దు
వరకూ ఆ దేశమంతటినీఅంటే కొండపాంతానీన్, ద ణ దేశమంతటినీ, గోషేను దేశమంతటినీ, షెఫేలాపదేశానీన్, దానానీన్,
ఇశాయేలు కొండలనూ వాటిలోయలనూవాటిరాజులందరీన్ పటుట్ కుని వారిని కొటిట్ చంపాడు.

18 చాలా రోజులు యెహోషువ ఆ రాజులందరితో యుదధ్ం చేసాడు. గిబియోను పజలూ హివీవ్యులూ కాకుండా
19 ఇశాయేలు పజలతో సంధి చేసిన పటట్ణం ఇంకేదీ లేదు. ఆ పటట్ణాలనిన్టినీ వారు యుదధ్ంలో తమ వశం చేసుకునాన్రు.
20 “వారిని నిరూమ్లం చేయండి”అనియెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలు పజలు కనికరం లేకుండావారినినాశనం
చేయడాని వీలుగా,వారు ఇశాయేలు పజలతోయుదధ్ం చేయటానికి వచేచ్లాయెహోవావారిహృదయాలను కఠినపరిచాడు.

21 ఆ సమయంలో యెహోషువ వచిచ్ పరవ్త పాంత దేశంలో అంటే హెబోనులో, దెబీరులో, అనాబులో, యూదా పరవ్త
పాంతాలనిన్టిలో, ఇశాయేలు పజల పరవ్తపాంతాలనిన్టిలోనూ ఉనన్ అనాకీయులను నాశనం చేశాడు. యెహోషువవారిని
వారిపటట్ణాలనూనిరూమ్లంచేశాడు. 22ఇశాయేలుపజలదేశంలోఅనాకీయులోల్ ఎవడూమిగలేల్దు. గాజా,గాతు,అషోడ్ దులో
మాతమే కొందరు మిగిలారు.

23యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుట్ , యెహోషువ దేశానన్ంతటినీ వశం చేసుకునాన్డు. యెహోషువ వారి గోతాల పకారం
ఇశాయేలు పజలకి సావ్సథ్ ంగా దానిన్ అపప్గించాడు. అపుప్డు దేశంయుదధ్ం లేకుండా శాంతిగా ఉంది.

12
ఓడిపోయినరాజులు

1 ఇశాయేలీయులు యొరాద్ నుకు తూరుప్గా అవతల ఉనన్ అరోన్ను లోయ నుండి హెరోమ్ను కొండ వరకూ తూరుప్
దానమంతటిలో ఉనన్ వారిని ఓడించి వారి దేశాలను ఆకమించుకొనన్ రాజులు ఎవరంటే, 2అమోరీయుల రాజు సీహోను.

అతడు హెషోబ్నులో నివసిసూత్ అరోన్ను నదీ తీరంలోని అరోయేరు నుండి, అంటే ఆ నదీ లోయ మధయ్ నుండి గిలాదు
అరథ్భాగమూ అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్ గా ఉనన్యబోబ్కు నది లోయ వరకూ 3తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు సముదం వరకూ
తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షీమోతు మారగ్ంలో ఉపుప్ సముదంగా నునన్ అరాబా సముదం వరకూ ద ణం పున పిసాగ్ కొండ
చరియల కింద ఉనన్ దానం వరకూ పరిపాలించాడు. 4 ఇశాయేలీయులు బాషాను రా న ఓగును పటుట్ కునాన్రు. అతడు
రెఫాయీయులోల్ మిగిలిన వారిలో ఒకడు. అతడు అషారోతులో ఎదెయిలో నివసించి గెషూరీయుల, మాయకాతీయుల
సరిహదుద్ వరకూ బాషాను అంతటా సలాక్, 5హెరోమ్ను, హెషోబ్ను రా న సీహోను సరిహదుద్ వరకూ గిలాదు అరథ్భాగంలో
పాలించినవాడు.

6 యెహోవా సేవకుడు మోషే, ఇశాయేలీయులూ వారిని ఓడించారు. యెహోవా సేవకుడు మోషే, ఆ భూమిని
రూబేనీయులకూ గాదీయులకూ మనషేష్ అరథ్గోతపు వారికీ సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. 7యొరాద్ నుకు అవతల, అంటే పడమరగా
లెబానోను లోయలో ఉనన్ బయలాగ్ దు నుండి శేయీరు వరకూ వాయ్పించిన హాలాకు కొండవరకూ ఉనన్ దేశాల రాజులను
యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు జయించారు. యెహోషువ దానిన్ ఇశాయేలీయులకు వారి గోతాల పకారం సావ్సథ్ ంగా
ఇచాచ్డు. 8కొండ పాంతాలోల్ , లోయలో షెఫేలా పదేశంలో చరియల పదేశాలోల్ అరణయ్ంలో ద ణ దేశంలో ఉనన్ హితీత్యులూ
అమోరీయులూ కనానీయులూ పెరిజీజ్యులూ హివీవ్యులూ యెబూసీయులూ అనేవారి రాజులను ఇశాయేలీయులు
పటుట్ కునాన్రు. 9వారెవరంటే, యెరికో రాజు, బేతేలు పకక్న ఉనన్ హాయి రాజు, యెరూషలేము రాజు, 10హెబోను రాజు,
యరూమ్తు రాజు, 11లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు, 12 గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 13 గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు, 14అరాదు
రాజు, లిబాన్ రాజు, 15అదులాల్ ము రాజు,మకేక్దా రాజు, 16బేతేలు రాజు, తపూప్యరాజు, 17హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,
18లషాష్ రోను రాజు,మాదోనురాజు, 19హాసోరు రాజు, షిమోనెమ్రోను రాజు, 20అ పురాజు,తానాకు రాజు, 21మెగిదోద్ రాజు,
కెదెషు రాజు. 22 కరెమ్లులోయొకెన్యాము రాజు, దోరు మెరక పాంతాలోల్ ఉనన్ దోరు రాజు, 23 గిలాగ్ లులో గోయీయుల రాజు,
తిరాస్ రాజు. 24వారంతా కలిసిము ఒకక్ మంది రాజులు.

13
ఇంకా జయించవలసిన భూభాగం

1యెహోషువ వయసుమళిళ్న వృదుధ్ డు అయాయ్డు. యెహోవాఅతనితోఇలాచెపాప్డు. “నీవుబాగావృదుధ్ డివయాయ్వు.
సావ్ధీనం చేసుకోడానికి ఇంకా అతి విసాత్ ర న దేశం మిగిలి ఉంది.

2 ఆ పాంతాలేవంటే, ఫిలిషీయుల పదేశాలనీన్ గెషూరీయుల దేశమంతా ఐగుపుకు తూరుప్న ఉనన్ షీహోరు నుండి
3 కనానీయుల న ఉతత్ర దికుక్న ఎకోనీయుల సరిహదుద్ వరకూ, ఫిలిషీయుల ఐదుగురు సరాద్ రులకు సంబంధించిన
గాజీయుల, అషోడ్ దీయుల, అషెక్లోనీయుల, గాతీయుల, ఎకోనీయుల దేశాలూ 4 ద ణ దికుక్న ఆవీయుల దేశమూ
కనానీయుల దేశమంతాసీదోనీయులమేరానుండి ఆఫెకు వరకూ ఉనన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకూ 5గిబీల్యుల దేశమూ
హెరోమ్ను కొండ దిగువన ఉనన్ బయలాగ్ దు నుండిహమాతుకు పోయేమారగ్ం వరకూ లెబానోను పదేశమంతా లెబానోను నుండి
మిశేపొతామ్యిము వరకూ దేశం ఇంకామిగిలి ఉంది.
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6 సీదోను పజలతో సహా పరవ్త పాంతం పజలందరినీ నేను ఇశాయేలీయుల ముందు నుండి వెళల్గొడతాను. కాబటిట్ నేను
ఆజాఞ్ పించిన విధంగా నీవు ఇశాయేలీయులకు దానిన్ సావ్సథ్ ంగా పంచిపెటాట్ లి. 7తొమిమ్ది గోతాలకు,మనషేష్ అరథ్ గోతానికి ఈ
దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా పంచిపెటుట్ .”

యొరాద్ ను తూరుప్ భూభాగం విభజన
8యెహోవా సేవకుడు మోషే వారికిచిచ్న విధంగా రూబేనీయులూ గాదీయులూ తూరుప్దికుక్న, అంటేయొరాద్ ను అవతల

సావ్సథ్ ం పొందారు. 9 అదేమంటే, అరోన్ను ఏటిలోయ దగగ్ర ఉనన్ అరోయేరు మొదలు ఆ లోయమధయ్ ఉనన్ పటట్ణం
నుండి దీబోను వరకూ మేదెబా దానమంతా, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ వరకూ 10హెషోబ్నులో పాలిసుత్ నన్ అమోరీయుల
రా న సీహోనుకు చెందిన సమసత్ పటట్ణాలు, 11 గిలాదూ గెషూరీయుల, మాయకాతీయుల దేశమూ హెరోమ్ను మనయ్మంతా
సలాక్వరకూ బాషాను దేశమంతా 12 రెఫాయీయులోల్ మిగిలి ఉనన్వారిలో అషారోతులో ఎదెయీలో పరిపాలిసుత్ నన్ ఓగు
రాజయ్మంతామిగిలి ఉంది. మోషేఆరాజులను జయించివారి దేశానిన్ పటుట్ కునాన్డు.

13కానీ ఇశాయేలీయులు గెషూరీయుల దేశానిన్ గానీ మాయకాతీయుల దేశానిన్ గానీ పటుట్ కోలేదు కాబటిట్ గెషూరీయులు
మాయకాతీయులు ఇపప్టి వరకూ ఇశాయేలీయులమధయ్లో నివసిసుత్ నాన్రు.

14 లేవి గోతానికే అతడు సావ్సథ్ ం ఇవవ్లేదు. ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవామోషేతో చెపిప్నటుట్ “పజలు ఆయనకు
అరిప్ంచే దహన బలులే”వారికి సావ్సథ్ ం.

15 వారి వంశాలను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్ మిచాచ్డు. 16 వారి సరిహదుద్ ఏదంటే, అరోన్ను నది లోయ
పకక్న ఉనన్ అరోయేరు మొదలు ఆ లోయలోని పటట్ణం నుండి మేదెబా దగగ్ర దానమంతా. 17 ఇది గాక రూబేను
గోతికులుహెషోబ్ను,దాని దానంలోనిపటట్ణాలనీన్,దీబోను,బామోతబ్యలు,బేతబ్యలెమ్యోను, 18యాహసు, కెదేమోతు,
మేఫాతు, 19 కిరయ్తాయిము, సిబామ్లోయ లోని కొండ మీది శెరెతష్హరు పాంతాలు దకిక్ంచుకునాన్రు. 20 అంతేకాక,
బేతప్యోరు, పిసాగ్ కొండచరియలు, బెతేయ్షీమోతు, 21 దానంలోని పటట్ణాలు అనీన్, ఇంకా ఎవీరేకెము, సూరు, హోరు,
రేబ, అనేమిదాయ్ను రాజుల దేశానీన్ అమోరీయుల రా న సీహోను రాజయ్మంతటినీ వారికిమోషేసావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. ఇవి
హెషోబ్నులో పరిపాలించే సీహోను అధికారం కింద ఉనన్ పాంతాలు. ఇతనిన్మోషే ఓడించాడు.

22ఇశాయేలీయులు బెయోరు కుమారుడు, సోదెగాడు అయిన బిలామును తాము చంపిన తకిక్న వారితోపాటు ఖడగ్ ంతో
చంపారు. 23యొరాద్ ను పదేశమంతా రూబేనీయులకు సరిహదుద్ . అదీ, దానిలోని పటట్ణాలూ, గామాలూ రూబేనీయుల
వంశాల పకారం వారికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

24 మోషే గాదు గోతానికి, అంటే గాదీయులకు వారి వంశాల పకారం సావ్సథ్ మిచాచ్డు. 25 వారి సరిహదుద్ యాజెరు,
గిలాదు పటట్ణాలనీన్, రబాబ్కు ఎదురుగా ఉనన్ అరోయేరు వరకూ అమోమ్నీయుల దేశంలో సగభాగం. 26హెషోబ్ను మొదలు
రామతిమ్జెబ్తు బెతోనిము వరకూ, మహనయీము మొదలు దెబీరు సరిహదుద్ వరకూ. 27లోయలో బేతారాము బేతిన్మా,
సుకోక్తు,సాపోను, అంటేహెషోబ్ను రా న సీహోను రాజయ్శేషం, తూరుప్ దికుక్నయొరాద్ ను అవతల కినెన్రెతు సముదతీరం
వరకూ ఉనన్యొరాద్ ను పదేశం. 28ఇవీ,వారి వంశాల పకారం గాదీయులకు సావ్సథ్ న పటట్ణాలు,గామాలు.

29మోషేమనషేష్ అరథ్గోతానికి సావ్సథ్ మిచాచ్డు. అది వారి వంశాల పకారం మనషీష్యుల అరథ్గోతానికి సావ్సథ్ ం. 30వారి
సరిహదుద్ మహనయీముమొదలు బాషాను అంతా, బాషాను రా న ఓగు రాజయ్మంతా, బాషానులోనియాయీరు పురాలు
అయిన అర పటట్ణాలు, 31 గిలాదులో సగం, అషారోతు, ఎదెయి అనేబాషానులోని ఓగు రాజయ్ పటట్ణాలు. ఇవనీన్ మనషేష్
కుమారుడు మాకీరు, అనగా మాకీరీయులోల్ సగం మందికి వారి వంశాల పకారం కలిగాయి. 32 ఇవీ, యెరికో దగగ్ర తూరుప్
దికుక్నయొరాద్ ను అవతల ఉనన్మోయాబు దానంలోమోషే పంచి పెటిట్న సావ్సాథ్ య్లు.

33 లేవీ గోతానికి మోషే సావ్సథ్ ం పంచిపెటట్ లేదు, ఎందుకంటే ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా వారితో చెపిప్నటుట్ గా
ఆయనేవారికి సావ్సథ్ ం.

14
యొరాద్ ను ఉతత్ర భూభాగం విభజన

1ఇశాయేలీయులు కనాను దేశంలోపొందినసావ్సాథ్ య్లు ఇవి. 2మోషేదావ్రాయెహోవాఆజాఞ్ పించిన విధంగాయాజకుడు
ఎలియాజరూ నూను కుమారుడు యెహోషువ ఇశాయేలు గోతాల పితరుల కుటుంబాల పెదద్లూ చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతాల
వారికి అరథ్గోతపు వారికి ఆ సావ్సాథ్ య్లను పంచిపెటాట్ రు. 3 మోషే రెండు గోతాలకూ అరథ్గోతానికీ యొరాద్ ను అవతలి
పున సావ్సాథ్ య్లను ఇచాచ్డు. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ సావ్సథ్ మూ ఇవవ్లేదు 4యోసేపు వంశసుత్ న మనషేష్ ,
ఎఫాయిములను రెండు గోతాలుగా పరిగణించారు. లేవీయులకు నివసించడానికి పటట్ణాలు, వారి పశువులకు, మందలకు
వాటి సమీప భూములు తపప్ ఆ దేశంలో సావ్సథ్ మేమీ ఇవవ్లేదు. 5 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా చేసి
ఇశాయేలీయులు ఆ దేశానిన్ పంచుకునాన్రు.

కాలేబుకు హెబోను కేటాయించిన
6యూదా వంశసుథ్ లు గిలాగ్ లులోయెహోషువ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు కెనెజీయు నయెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబు అతనితో

ఇలా మనవి చేశాడు. “కాదేషు బరేన్యలో వజనుడు మోషేతో యెహోవా ననున్ గూరీచ్ నినున్ గూరీచ్ చెపిప్న మాట నీకు
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తెలుసు. 7 దేశానిన్ వేగుచూడడానికి యెహోవా సేవకుడు మోషే కాదేషు బరేన్యలో నుండి ననున్ పంపినపుప్డు నాకు నల
సంవతస్రాల వయసు. ఎవరికీ భయపడకుండా నేను చూసింది చూసినటేట్ అతనికి సమాచారం తెచాచ్ను.

8నాతో వచిచ్న నాసోదరులు పజల హృదయాలు హడలిపోయేలాచేసినా నేనుమాతం నా దేవు నయెహోవాను నిండు
మనసుస్తో అనుసరించాను. 9ఆ రోజుమోషేనాతో పమాణపూరవ్కంగా ‘నీవు నా దేవు నయెహోవాను నిండు మనసుస్తో
అనుసరించావు కాబటిట్ నీవు అడుగుపెటిట్న భూమి నిశచ్యంగా నీకూ నీ సంతానానికీ ఎపప్టికీ సావ్సథ్ ంగా ఉంటుంది’
అనాన్డు.

10యెహోవామోషేకుఆమాటసెలవిచిచ్నపప్టినుండిఇశాయేలీయులుఅరణయ్ంలోనడిచినఈనల ఐదుసంవతస్రాలు
ఆయన చెపిప్నటేట్ ననున్ సజీవంగా కాపాడాడు. ఇదిగో, నాకిపుప్డు ఎన ఐదు సంవతస్రాలు. 11మోషే ననున్ యుదధ్ం
చేయడానికీపంపినపుప్డునాకెంతబలముందోఈరోజుకూడాఅంతబలంఉంది. యుదధ్ంచేయడానికీరావడానికీపోవడానికీ
నాకు ఎపప్టిలాగా బలముంది. 12కాబటిట్ ఆ రోజుయెహోవావాగాద్ నం చేసిన ఈ కొండ పదేశానిన్ నాకు ఇవువ్. పాకారాలు గల
గొపప్ పటట్ణాలోల్ అకక్డ అనాకీయులు ఉనన్ సంగతి నీవువినాన్వు. యెహోవానాకు తో ఉంటాడు కాబటిట్ ఆయనచెపిప్నటుట్
వారి దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాను.”

13యెహోషువ యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబును దీవించి అతనికి హెబోనును సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. 14 ఇశాయేలీయుల
దేవు నయెహోవానునిండుమనసుస్తోఅనుసరించాడుకాబటిట్ హెబోనుకాలేబుకు నేటివరకూసావ్సథ్ ంగాఉంది. 15పూరవ్ం
హెబోను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనేవాడు అనాకీయులోల్ గొపప్వాడు. అపుప్డు దేశంయుదధ్ం లేకుండా పశాంతంగా ఉండేది.

15
యూదాకు కేటాయించిన సరిహదుద్ లు
15:15-19;నాయ్యా 1:11-15

1యూదాగోతంవారికివారివంశాలపకారం చీటల్ వలల్ వచిచ్న వంతు, ఎదోం దేశ సరిహదుద్ వరకూఅంటేద ణదికుక్న సీను
ఎడారి చిటట్చివరి ద ణభాగం వరకూ ఉంది. 2వారి ద ణ సరిహదుద్ ,ఉపుప్ సముదపు* ఒడుడ్ నుండి అంటే ద ణంగా ఉనన్
అఖాతం నుండి వాయ్పించింది. 3వారి సరిహదుద్ అకబీబ్ము కొండకు ద ణంగా ఎకిక్, సీను వరకూ పోయి కాదేషు బరేన్యకు
ద ణంగా ఎకిక్ హెసోను మీదుగా అదాద్ రు ఎకిక్ కరాక్యు పు తిరిగి 4అసోమ్ను గుండా ఐగుపువాగు పకక్గా వెళిళ్ంది. ఇది
సముదం ఒడుడ్ వరకూ ఉంది. ఇది వారి ద ణ సరిహదుద్ . 5దాని తూరుప్ సరిహదుద్ యొరాద్ ను చివరివరకూ ఉనన్ ఉపుప్
సముదం. ఉతత్రదికుక్ సరిహదుద్ యొరాద్ ను చివర ఉనన్ సముదాఖాతంమొదలుకొనివాయ్పించింది. 6ఆ సరిహదుద్ బేత్ హోగాల్
వరకూ వెళిల్ బేత్ అరాబాకు ఉతత్రంగా వాయ్పించింది. అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రూబేనీయు న బోహను రాయి వరకూ
వాయ్పించింది.

7ఆసరిహదుద్ ఆకోరులోయనుండి దెబీరు వరకూవాగుకి ద ణతీరానఉనన్ అదుమీమ్ము కొండ ఎదురుగాఉనన్ గిలాగ్ లుకు
ఉతత్రంగావాయ్పించింది. ఆసరిహదుద్ ఏన్ షేమెషు నీళల్వరకూవాయ్పించింది. దానికొనఏన్ రోగేలు దగగ్ర ఉంది. 8ఆసరిహదుద్
పడమట బెన్ హినోన్ము లోయ గుండా ద ణాన యెబూసీయుల పటట్ణం వరకూ, అంటే యెరూషలేం వరకూ వెళిళ్ంది. ఆ
సరిహదుద్ పడమటహినోన్ములోయకుఎదురుగాఉనన్కొండశిఖరంవరకూవాయ్పించింది. అదిఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల
లోయచివర ఉంది. 9ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ శిఖరం నుండి నెఫోత్ య నీళల్ ఊట వరకూ వెళిళ్ంది. అకక్డ నుండి ఏఫోనుకొండ
పటట్ణాల వరకూ వాయ్పించింది. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీం అనే బాలా వరకూ వెళిళ్ంది. 10 ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలా
నుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోను అనేయారీము కొండ ఉతత్రపు పు దాటి బేతెష్మెషు వరకూ దిగి తిమాన్
పుకు వాయ్పించింది. 11 ఆ సరిహదుద్ ఎకోనుకు ఉతత్రంగా సాగింది. అకక్డ నుండి షికోనుకు చుటిట్ వెళిల్ బాలా కొండ దాటి
యబెన్యేలుకు వెళిళ్ంది. ఆ సరిహదుద్ సముదం వరకూ వాయ్పించింది. 12 పడమటి సరిహదుద్ మహాసముదం. వారి వారి
వంశాల పకారంయూదా గోతంవారి సరిహదుద్ లివి.

13యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం యూదా గోతం సరిహదుద్ లోపల యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబుకు ఒక
వంతు, అంటే అనాకీయుల వంశకర అరాబ్ పటట్ణానిన్ ఇచాచ్డు. అదిహెబోను. 14షెషయిఅహీమాను తలమ్యిఅనే అనాకు
ముగుగ్ రు సంతతి వాళళ్ను కాలేబు అకక్డనుండి వెళళ్గొటాట్ డు. 15అకక్డనుండి అతడు దెబీరు నివాసుల మీదికి వెళాళ్డు.
అంతకుముందు దెబీరు పేరు కిరయ్త్ సేఫరు. 16 కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్ కుని దానిన్ కొలల్పెటిట్న వాడికి నా కుమారె అకాస్తో పెళిల్
చేసాత్ ను అని కాలేబు చెబితే 17కాలేబు సోదరుడు కనజు కుమారుడు ఒతీన్యేలు దాని పటుట్ కునాన్డు కాబటిట్ అతడు తన
కుమారె అకాస్ను అతనికి భారయ్గా ఇచాచ్డు. 18 ఆమె తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిని కొంత భూమి అడగమని
అతనినిపేరేపించింది. ఆమెగాడిదెదిగగానేకాలేబుఆమెతో “నీకేంకావాలి”అనిఅడిగాడు. 19“నాకుఅనుగహంచూపండి.
నీవు నాకు నెగెబు పాంతానిన్ ఇచాచ్వు. నీటి మడుగులు కూడా ఇవవ్ండి” అంది. కాలేబు ఆమెకు ఎగువనునన్ మడుగులూ
పలల్పు మడుగులూ ఇచాచ్డు. 20యూదా వంశసుథ్ ల గోతానికి వారి వంశాల పకారం వచిచ్న సావ్సథ్ ం ఇది. 21యూదా గోతం
వారికి ద ణంగా ఎదోం దేశ సరిహదుద్ పు వచిచ్న పటట్ణాలు: కబెస్యేలు, ఏదెరు, యాగూరు, 22 కీనా, దిమోనా, అదాదా,
23 కెదెషు, హాసోరు, ఇతాన్ను, 24 జీఫు, తెలెము, బెయాలోతు, 25హాసోరు, హదతాత్ , కెరీయోతు, హెసోను అనే హాసోరు,
26అమాము,షేమ,మోలాదా, 27హసర్గదాద్ ,హెషోమ్ను,బేతెప్లెతు, 28హసర్షువలు,బెయేరెష్బా,బిజియోతియా, 29బాలా,
ఈయెయ్, ఎజెము, 30ఎలోత్ లదు, కెసీలు,హోరామ్, 31సికల్గు,మదమ్నాన్, సనస్నాన్, 32లెబాయోతు, షిలిహ్ము,అయీను, రిమోమ్ను

* 15:2 15:2 ఉపుప్ సముదపుమృత సముదం
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అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా ఈ పటాట్ ణాలనీన్ ఇర తొమిమ్ది. 33 దానం లో పడమరగా, ఎషాయోలు, జొరాయ్, అషాన్,
34జానోహ ఏన్ గనీన్ము, తపూప్య, ఏనాము, 35యరూమ్తు, అదులాల్ ము, శోకో, అజేకా, 36 షరాయిము, అదీతాయిము,
గెదెరోతాయిము అనే గెదేరాఅనేవి. వాటిపలెల్లు పోగా పదాన్లుగు పటట్ణాలు. 37సెనాను,హదాషా,మిగోద్లాగ్ దు, 38దిలాను,
మిజాప్, యొకయేలు, 39లాకీషు, బొసక్తు, ఎగోల్ను, 40 కబోబ్ను, లహామ్సు, కితిల్షు, 41 గెదెరోతు, బేత్ దాగోను, నయమా,
మకేక్దా అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా పదహారు పటట్ణాలు. 42లిబాన్, ఎతెరు, ఆషాను, 43ఇపాత్ , అషాన్, నెసీబు, 44 కెయీలా,
అకీజ్బు,మారేషాఅనేవీవాటి పలెల్లు పోగాతొమిమ్ది పటట్ణాలు.

45 ఎకోను దాని పటట్ణాలు పలెల్లు, ఎకోను మొదలుకుని సముదం వరకూ అషోడ్ దు పాంతమంతా, 46దాని పటట్ణాలు
పలెల్లు, ఐగుపు వాగు వరకూ మహా సముదం వరకూ, అషోడ్ దు వాటి పలెల్లు. 47గాజా పాంతం వరకూ, వాటి పటట్ణాలు
పలెల్లు, 48మనయ్ పదేశంలో షామీరు, యతీత్రు, శోకో, 49 దనాన్, దెబీర్ అనే కిరయ్త్ సనాన్, 50 అనాబు, ఎషెట్మో, ఆనీము,
51 గోషెను, హోలోను గిలో అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా పదకొండు పటట్ణాలు. 52 ఆరాబు, దూమా, ఎషాను, 53యానీము,
బేత్ తపూయ, అఫెకా, 54హ మా, కిరయ్తరాబ్ అనే హెబోను, సీయోరు అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణాలు.
55మాయోను, కరెమ్లు, జీఫు, యుటాట్ , 56యెజెయేలు, యొకెద్యాము, జానోహ, 57 కయీను, గిబియా, తిమాన్ అనేవి. వాటి
పలెల్లుపోగాపదిపటట్ణాలు. 58హలూహ్ లు,బేతూస్రు, గెదోరు, 59మారాతు,బేత్అనోతు,ఎలెత్కోనుఅనేవి. వాటిపలెల్లుపోగా
ఆరు పటట్ణాలు. 60 కిరయ్తాయ్రీం అంటే కిరయ్త్ బయలు, రబాబ్ అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా రెండు పటట్ణాలు. 61అరణయ్ంలో
బేత్ అరాబా మిదీద్ను సెకాకా 62 ఉపుప్ పటట్ణం నిబాష్ ను, ఈలెమ్లహ ఏనెగ్దీ అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణాలు.
63యెరూషలేములో నివసించినయెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్ లు తోలివేయలేకపోయారు కాబటిట్ యెబూసీయులు ఈ
నాటికీయెరూషలేములోయూదావారితో కలిసి నివసిసుత్ నాన్రు.

16
మనషేష్ , ఎఫాయిం

1యోసేపు సంతతి వారికి వచిచ్న వంతు యెరికో దగగ్రయొరాద్ ను నుండి 2తూరుప్న ఉనన్ యెరికో నీటి ఊటలు వరకూ,
యెరికో నుండి బేతేలు కొండ సీమ వరకూ ఉంది. 3అది బేతేలు నుండి లూజు వరకూపోయిఅతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్
వరకూ సాగి కింద బేత్ హోరోను వరకూ గెజెరు వరకూ పడమటి పుగాయపేల్తీయుల సరిహదుద్ వరకూ వాయ్పించింది. దాని
సరిహదుద్ సముదం దగగ్ర అంతం అయింది.

4 అకక్డ యోసేపు కుమారులు, మనషేష్ ఎఫాయిం సంతతి వారు సావ్సాథ్ య్నిన్ పొందారు. 5 ఎఫాయిమీయుల సరిహదుద్ ,
అంటే వారి వంశాల పకారం వారికి ఏరప్డిన సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్ రు నుండి ఎగువ బేత్ హోరోను వరకూ తూరుప్గా
వాయ్పించింది. 6వారి సరిహదుద్ మికెమ్తాతు దగగ్ర ఉనన్ సముదం వరకూ పశిచ్మోతత్రంగా వాయ్పించి ఆ సరిహదుద్ తానాత్
షిలోహ వరకూ తూరుప్ పుగా చుటూట్ తిరిగియానోహా వరకూ తూరుప్న దాని దాటి 7యానోహా నుండి అతారోతు వరకూ,
నారా వరకూ యెరికోకు తగిలి యొరాద్ ను దగగ్ర అంతమయింది. 8 తపూప్య మొదలు ఆ సరిహదుద్ కానా వాగు వరకూ
పశిచ్మంగావాయ్పించింది. అదివారి వంశాల పకారం ఎఫాయిమీయుల గోతసావ్సథ్ ం.

9 ఎఫాయిమీయులకు అకక్డకక్డ ఇవవ్బడిన పటట్ణాలు పోతే ఆ పటట్ణాలనీన్ వాటి పలెల్లు మనషీష్యుల సావ్సథ్ ంలో
ఉనాన్యి. 10 అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వారు వెళళ్గొటట్ లేదు. ఇపప్టి వరకూ ఆ కనానీయులు
ఎఫాయిమీయులమధయ్ నివసిసూత్ వారికి దాసయ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు.

17
1 మనషేష్ యోసేపు పెదద్ కుమారుడు కాబటిట్ అతని గోతానికి, అంటే మనషేష్ పెదద్ కుమారుడు గిలాదు దేశాధిపతి

అయిన మాకీరుకు చీటల్ వలన వంతు వచిచ్ంది. అతడు యుదధ్వీరుడు కాబటిట్ అతనికి గిలాదు బాషాను వచాచ్యి.
2 మనషీష్యులోల్ మిగిలిన వారికి, అంటే అబీయెజెరీయులకూ హెలకీయులకూ అశీయేలీయులకూ షెకెమీయులకూ
హెపెరీయులకూ షెమీదీయులకూ వారి వారి వంశాల పకారం వంతు వచిచ్ంది. వారి వంశాలను బటిట్ యోసేపు కుమారుడు
మనషేష్ మగ సంతానమది.

3మనషేష్ మునిమనుమడూమాకీరు ఇనుమనుమడూ గిలాదు మనుమడూ హెపెరు కుమారుడూ అయిన సెలోపెహాదుకు
కూతురేల్ గాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కూతురల్ పేరుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్ , మిలాక్, తిరాస్. 4వారుయాజకు న
ఎలియాజరు, నూను కుమారుడు యెహోషువ, పధానుల దగగ్రికి వచిచ్ “మా సోదరుల మధయ్ మాకు సావ్సథ్ మివావ్లని
యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు” అని చెపాప్రు. కాబటిట్ , యెహోషువ యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ గా వారి తండి సోదరులతో
బాటు వారికి సావ్సథ్ ం ఇచాచ్డు.

5కాబటిట్యొరాద్ ను అవతలఉనన్ గిలాదుబాషానులుకాకమనషీష్యులకు పదివంతులుహెచుచ్గావచాచ్యి. 6ఎందుకంటే
మనషీష్యుల సీ సంతానం వారి పురుష సంతానం సావ్సథ్ ం పొందాయి. గిలాదు దేశం మిగతా మనషీష్యులకు సావ్సథ్ ం
అయింది.

7 మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరు నుండి షెకెముకు తూరుప్గా ఉనన్ మికెమ్తావరకూ ద ణాన ఏనత్పూప్య నివాసుల
పుకు వాయ్పించింది. 8 తపూప్య భూభాగం మనషీష్యులది. అయితే మనషీష్యుల సరిహదుద్ లోని తపూప్య పటట్ణం
ఎఫాయిమీయులది అయింది.
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9ఆ సరిహదుద్ కానావాగు వరకూ ఆవాగుకు వాయ్పించింది. వాగుకు ద ణానఉనన్మనషీష్యుల పటట్ణాలు దగగ్రి పాంతం
ఎఫాయిమీయులకు సంకమించింది. అయితేమనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆ వాగుకు ఉతత్రంగా సముదం వరకూ వాయ్పించింది.
10ద ణ భూమి ఎఫాయిమీయులకు ఉతత్రభూమిమనషీష్యులకు వచిచ్ంది. సముదం వారి సరిహదుద్ . ఉతత్రం పున అది
ఆషేరీయుల సరిహదుద్ కు, తూరుప్ పున ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ కు అనుకుని ఉంది.

11 ఇశాశ్ఖారీయుల పదేశంలో ఆషేరీయుల పదేశంలో బేత్ షెయాను, దాని గామాలూ ఇబెల్యాము, దాని గామాలూ దోరు
నివాసులు, దాని గామాలూ ఏనోద్ రు నివాసులు, దాని గామాలూ తానాకు నివాసులు, దాని గామాలూ మెగిదోద్ నివాసులు,
దాని గామాలూ అంటే మూడు కొండల పదేశం మనషీష్యులకు వచిచ్ంది. 12 కనానీయులు ఆ దేశంలో నివసించాలని గటిట్గా
పయతిన్ంచారు కాబటిట్ మనషీష్యులు ఆ పటట్ణాలను సావ్ధీనపరచుకోలేక పోయారు. 13 ఇశాయేలీయులు బలవంతు న
తరువాతవారు కనానీయులతో వెటిట్చాకిరి చేయించుకునాన్రు కాని వారి దేశానిన్మాతంపూరిగాసావ్ధీనపరచుకోలేదు.

14అపుప్డుయోసేపు వంశంవారుయెహోషువతో “మాకు ఒకక్ చీటితో ఒకక్ వంతే సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్వేంటి? మేము గొపప్
జనం గదా? ఇంతవరకూయెహోవామమమ్లిన్ దీవించాడు” అని మనవి చేశారు. 15యెహోషువ వారితో “మీరు గొపప్ జనం
కాబటిట్ ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతం మీకు ఇరుకుగా ఉంటే మీరు అడవికి పోయి అకక్డ పెరిజీజ్యులు రెఫాయీయులు
ఉనన్ పదేశానికి వెళిల్ అడవి నరుకొక్ని అకక్డ ఉండండి” అనాన్డు.

16 అందుకు యోసేపు వంశం వారు “ఆ కొండ పాంతం మాకు చాలదు, లోయ పాంతంలో ఉంటునన్ కనానీయులందరికీ
అంటే బేత్ షెయానులో,దానిగామాలోల్ యెజెయేలు లోయలోఉనన్ వాళల్కు ఇనుప రథాలు ఉనాన్యి” అనాన్రు. 17అపప్డు
యెహోషువయోసేపు సంతతి వా న ఎఫాయిమీయులను, మనషీష్యులను చూసి “మీరు ఒక గొపప్ జనం, 18మీది గొపప్
బలం. మీకు ఒకక్వాటామాతమేఉండకూడదు. ఆకొండమీదే,అదిఅడవికాబటిట్ మీరుదానిన్ నరికిసావ్ధీనం చేసుకోవాలి.
కనానీయులకు ఇనుప రథాలునాన్,వాళ ళ్ బలవంతు నామీరు వారిని వెళళ్గొటట్గలరు” అనాన్డు.

18
మిగిలిన భూభాగాల పంపకం

1ఇశాయేలీయులు ఆ దేశానిన్సావ్ధీనపరచుకునన్ తరువాతవారంతాషిలోహ లోసమావేశ అకక్డ పతయ్కష్పు గుడారం
వేశారు. 2ఇశాయేలీయులోల్ సావ్సథ్ ంయింకాదొరకనిఏడుగోతాలుమిగిలాయి. 3కాబటిట్ యెహోషువఇశాయేలీయులతోఇలా
అనాన్డు. “మీపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్న దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వెళల్కుండా ఎంతకాలం వయ్రథ్ంగా
గడుపుతారు? 4 ఒకొక్కక్ గోతానికి ముగుగ్ రిన్ మీరు నియమించుకుంటే నేను వారిని పంపిసాత్ ను. వారు బయలుదేరి దేశం
అంతటాతిరుగుతూ వివిధసావ్సాథ్ య్ల పకారం దాని వివరాలను రాసి నా దగగ్రికి తీసుకురావాలి.

5వాళ ళ్ దానిన్ ఏడు భాగాలుగా చేయాలి. యూదావారు ద ణం పువారి భూభాగంలో ఉండిపోవాలి. యోసేపు వంశం
వాళ ళ్ఉతత్రం పుతమభూభాగంలోఉండిపోవాలి. 6మీరుఏడువంతులుగాదేశవివరానిన్రాసినాదగగ్రికితీసుకురావాలి.
నేనికక్డ మన దేవు నయెహోవాసమకష్ంలోమీకోసం చీటుల్ వేసాత్ ను.

7లేవీయులకు మీమధయ్ ఏవాటాఉండదు. యెహోవాకుయాజకతవ్ం చేయడమేవారిసావ్సథ్ ం. గాదు, రూబేను,మనషేష్
అరథ్గోతం,యొరాద్ ను అవతల తూరుప్ పునసావ్సాథ్ య్నిన్ పొందారు.”

8 ఆ మనుషులు బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. దేశ వివరాలు రాయడానికి వెళత్ నన్ వారితో యెహోషువ “మీరు వెళిల్
దేశమంతా తిరిగి దాని వివరం రాసి నా దగగ్రికి తిరిగి రండి, అపుప్డు నేను షిలోహ లోయెహోవా సమకష్ంలోమీకోసం చీటుల్
వేసాత్ ను” అనాన్డు. 9వారు వెళిల్ దేశమంతా తిరిగి ఏడు భాగాలుగా, పటట్ణాల పకారం వివరాలను పుసత్కంలో రాసి షిలోహ
శిబిరంలో ఉనన్యెహోషువ దగగ్రికి వచాచ్రు.

10వారి కోసం యెహోషువ షిలోహ లోయెహోవా సమకష్ంలో చీటుల్ వేశాడు. వారి వాటాల పకారం ఇశాయేలీయులకు ఆ
దేశానిన్ పంచిపెటాట్ డు.

బెనాయ్మీనీయులకు వచిచ్న భూభాగం
11బెనాయ్మీనీయులగోతానికివారివంశాలపకారం,వాటావచిచ్ంది. వారివాటాసరిహదుద్ యూదావంశసుథ్ ల సరిహదుద్ కు,

యోసేపు వంశసుథ్ ల సరిహదుద్ కు మధయ్ ఉంది. 12ఉతత్రంగా వారి సరిహదుద్ యొరాద్ ను మొదలు యెరికోకు ఉతత్రంగా పోయి
పడమటి పుకు కొండసీమమీదుగా వెళిల్ బేతావెను అరణయ్ం దగగ్ర అంతం అయింది.

13అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజు పున, అంటే బేతేలు అనే లూజు ద ణంగా సాగి కింది బెత్ హోరోనుకు ద ణంగా
కొండమీది అతారోతు అదాద్ రు వరకూ వెళిళ్ంది.

14అకక్డ నుండి దాని సరిహదుద్ ద ణంగా బేత్ హోరోనుకు ఎదురుగా ఉనన్ కొండనుండి పడమరగా తిరిగి అకక్డ నుండి
ద ణం పున యూదా వంశసుథ్ ల పటట్ణ న కిరాయ్తాబ్లు అనే కిరయ్తాయ్రీము వరకూ వెళిళ్ంది, అది పడమటి సరిహదుద్ .
15 ద ణం పు కిరయ్తాయ్రీము కొననుండి దాని సరిహదుద్ పడమరగా నెఫోత్ య నీళల్ ఊటవరకూ సాగి 16 ఉతత్రం పు
రెఫాయీయులలోయలోఉనన్ బెన్ హినోన్ములోయఎదురుగా ఉనన్ కొండపకక్నుండి ద ణంగా బెన్ హినోన్ములోయగుండా
యెబూసీయుల పదేశం వరకూ సాగి ఏన్ రోగేలు వరకూ వెళిళ్ంది.

17 అది ఉతత్రంగా ఏన్ షేమెషు వరకూ వాయ్పించి అదుమీమ్ముకు ఎకుక్చోటికి ఎదురుగా ఉనన్ గెలీలోతు వరకూ సాగి
రూబేనీయు న బోహను రాతి దగగ్ర దిగింది. 18 అది ఉతత్రం పు దానానికి ఎదురుగా వాయ్పించి అరాబావరకూ దిగి
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అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ ఉతత్రంగా బేత్ హోగాల్ వరకూ వెళిళ్ంది. 19అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ యొరాద్ ను ద ణంగా ఉపుప్
సముదం ఉతత్ర అఖాతం దగగ్ర అంతమయింది. ఇది ద ణ సరిహదుద్ .

20తూరుప్ పునయొరాద్ ను దానికి సరిహదుద్ . దాని చుటూట్ ఉనన్ సరిహదుద్ ల పకారం బెనాయ్మీను పజలకు వారి వంశాల
పకారం సంకమించినసావ్సథ్ ం ఇది.

21బెనాయ్మీనీయుల గోతానికివారి వంశాల పకారం కలిగిన పటట్ణాలు ఏవంటేయెరికో, బేత్ హోగాల్ ,యెమెకెక్సీసు, 22బేత్
అరాబా, సెమరాయిము, 23బేతేలు,ఆవీము,పారా,ఒఫా, 24 కెఫార్అమోమ్ని,ఒపిన్, గెబాఅనేవి,వాటిపలెల్లు కాక పనెన్ండు
పటట్ణాలు.

25గిబియోను,రామా, బెయేరోతు,మిసేప్, 26 కెఫీరా,మోసా, రేకెము, ఇరెప్యేలు,తరలా, 27సేలా, ఎలెపు,యెరూషలేము
అనే ఎబూసు, గిబియా, కిరయ్తు అనేవి. వాటి పలెల్లు పోతే పదాన్లుగు పటట్ణాలు.

28వారి వంశాల పకారం ఇది బెనాయ్మీను పజలకు కలిగిన సావ్సథ్ ం.

19
షిమోయ్నుకు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం

1రెండవ చీటి షిమోయ్నుకు,అంటేవారి వంశాల పకారం షిమోయ్ను గోతికులకు వచిచ్ంది. వారిసావ్సథ్ ంయూదావంశసుథ్ ల
సావ్సథ్ ం మధయ్ ఉంది.

2వారి సావ్సథ్ ం ఏమిటంటే, బెయేరెష్బా, షెబ, మోలాదా, 3హజరుష్ వలు, బాలా, ఎజెము, ఎలోత్ లదు, బేతూలు, హోరామ్,
4 సికల్గు, బేత్, మారాక్బోదు, హజరూస్సా, 5 బేతల్బాయోతు, షారూహెను అనేవి, 6 వాటి పలెల్లు కాకుండా పదమూడు
పటట్ణాలు.

7అయీను, రిమోమ్ను, ఎతెరు, ఆషాను, అనేవి. వాటి పలెల్లు కాకుండానాలుగు పటట్ణాలు.
8 ద ణంగా రామతు అనే బాలతెబ్యేరు వరకూ ఆ పటట్ణాల చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లనీన్. ఇవి షిమోయ్ను గోతం వారి వంశాల

పకారం కలిగినసావ్సథ్ ం. 9షిమోయ్నువారిసావ్సథ్ ంయూదావారి పదేశంలోనేఉంది. ఎందుకంటేయూదావారిభాగంవారికి
ఎకుక్వయింది కాబటిట్ వారి సావ్సథ్ ంలోనే షిమోయ్ను గోతం వారికి కూడాసావ్సథ్ ం వచిచ్ంది.

జెబూలూను గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
10మూడవచీటివారివంశం పకారం జెబూలూను గోతంవారికి వచిచ్ంది. వారిసావ్సథ్ ం సరిహదుద్ శారీదు వరకూ వెళిళ్ంది.

11వారి సరిహదుద్ పడమటి పు మళీల్ వరకూ, దబాబ్షతు వరకూ సాగి యొకెన్యాముకు ఎదురుగా ఉనన్ వాగు వరకూ
వాయ్పించి 12శారీదునుండితూరుప్గా కిసోల్ తాత్ బోరు సరిహదుద్ వరకూ,దాబెరతునుండియాఫీయకుఎకిక్ంది. 13అకక్డనుండి
తూరుప్గా గితత్హెపెరుకు, ఇతాక్చీను వరకూసాగి రిమోమ్ను వరకూ వెళిల్ నేయా పుతిరిగింది. 14దానిసరిహదుద్ హనాన్తోను
వరకూఉతత్రం పుచుటుట్ కునిఅకక్డనుండి ఇపాత్ యేలులోయలోఅంతమయింది. 15వాటిపలెల్లు కాక కటాట్ తు,నహలాలు,
షిమోను, ఇదలా,బేతెల్హేముఅనేపనెన్ండు పటట్ణాలు. 16ఆపటట్ణాలువాటిపలెల్లువారివంశాలపకారంజెబూలూనుగోతం
వారికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

ఇశాశ్ఖారు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
17 నాలుగవ చీటి వారి వంశం పకారం ఇశాశ్ఖారు గోతం వారికి వచిచ్ంది. 18వారి సరిహదుద్ యెజెయేలు, కెసులోల్ తు,

షూనేము, హపరాయిము, షీయోను, అనహరాతు, రబీబ్తు, కిషోయ్ను, 19 అబెసు, రెమెతు, ఏనగ్నీన్ము, 20 ఏన్ హదాద్ ,
బేతప్సెస్సు, అనే పదేశాల వరకూ 21వెళిల్ తాబోరు, షహచీమా, బేతెష్మెషు 22చేరియొరాద్ ను దగగ్ర అంతమయింది. 23వాటి
పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణాలు వారికి వచాచ్యి. అవి వాటి పలెల్లతో కూడ వారి వంశాల పకారం ఇశాశ్ఖారు గోతానికి
కలిగిన సావ్సథ్ ం.

ఆషేరు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
24అయిదవ చీటివారి వంశం పకారం ఆషేరు గోతం వారికి వచిచ్ంది. 25వారి సరిహదుద్ హెలక్తు,హలి, బెతెను, అ పు,

26అలమేమ్లెకు, అమాదు, మిషెయలు. పడమటగా అది కరెమ్లు, షీహోరిల్బాన్తు వరకూ వెళిల్ 27 తూరుప్ పు బేత్ దాగోను
వరకూ తిరిగి జెబూలూను పదేశానిన్ యిపాత్ యేలు లోయదాటి బేతేమెకుకు నెయీయేలుకు ఉతత్రంగా వెళత్ 28 ఎడమ పు
అదికాబూలు వరకూహెబోను రెహోబుహమోమ్ను కానాపెదద్ సీదోనుల వరకూ వెళిళ్ంది. 29అకక్డ నుండి ఆ సరిహదుద్ రామా
పు తిరిగి, తూరు అనే పాకార పటట్ణం వరకూ వెళిళ్ంది. అకక్డ నుండిహోసాకు మళిళ్ సముద తీరాన ఉనన్ అకీజ్బు దగగ్ర
అంతమయింది. 30ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవియిర రెండు పటట్ణాలు. 31వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ
పటట్ణాలు వారి వంశాల పకారం ఆషేరు గోతం వారికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

నఫాత్ లి గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
32 ఆరవ చీటి వారి వంశం పకారం నఫాత్ లి గోతం వారికి వచిచ్ంది. 33 వారి సరిహదుద్ హెలెపు, జయననీన్ము దగగ్ర

ఉనన్ సింధూర వృకష్ం నుండి అదామినికెబుక్, యబేన్లు వెళిల్ లకూక్ము వరకూ సాగింది. 34 అకక్డనుండి పడమరగా
అజనోతాత్ బోరుకు వెళిల్ అకక్డనుండి హ కోక్కు వరకూ సాగింది. ద ణం పు జెబూలూను, పడమట ఆషేరు దాటి తూరుప్న
యొరాద్ ను నది దగగ్ర యూదా సరిహదుద్ తాకింది. 35పాకారాలునన్ పటట్ణాలు ఏవంటే జిదీద్ము, జేరు, హమమ్తు, రకక్తు,
కినెన్రెతు, 36 అదామా, రామా, హాసోరు, 37 కెదెషు, ఎదెయీ, ఏన్ హాసోరు, 38 ఇరోను, మిగద్లేలు, హొరేము, బేతాన్తు,
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బేతెష్మెషు అనేవి. వాటి పలెల్లు గాక పంతొమిమ్ది పటట్ణాలు. 39 ఆ పటట్ణాలు వాటి పలెల్లు వారి వంశాల పకారం నఫాత్ లి
గోతానికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

దాను గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
40 ఏడవ చీటి వారి వంశం పకారం దాను గోతం వారికి వచిచ్ంది. 41వారి సావ్సథ్ ం సరిహదుద్ జొరాయ్, 42 ఎషాయోలు,

ఇరెష్మెషు, షెయలీబ్ను, 43అయాయ్లోను, యెతా, ఏలోను, 44 తిమాన్, ఎకోను, ఎతెత్కే, గిబెబ్తోను, 45బాలాతా, యెహ దు,
బెనేబెరకు, 46 గాత్ రిమోమ్ను, మేయరోక్ను, రకోక్ను, యాపో ముందునన్ పాంతం. 47 దాను గోతం వారి భూభాగం ఈ
సరిహదుద్ ల నుండి అవతలకువాయ్పించింది. దాను గోతంవారు బయలుదేరి లెషెముమీదయుదధ్ం చేసిదానిన్ జయించి కతిత్తో
దాని నివాసులను చంపి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో నివసించి తమపూరీవ్కుడు దాను పేరుతో లెషెముకు దాను అనే
పేరు పెటాట్ రు. 48వాటి పలెల్లుగాక ఈ పటట్ణాలు వారి వంశాల పకారం దాను గోతానికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

యెహోషువకు వచిచ్న భూభాగం
49 సరిహదుద్ ల పకారం ఆ దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా పంచి పెటట్డం ముగించిన తరువాత ఇశాయేలీయులు నూను కుమారుడు

యెహోషువకు సావ్సథ్ ం ఇచాచ్రు. 50యెహోవా ఆజఞ్ను అనుసరించి అతడు అడిగిన పటట్ణానిన్, అంటే ఎఫాయిము కొండ
పదేశంలో ఉనన్ తిమన్తెస్రహ ను వారు అతనికి ఇచాచ్రు. అతడు ఆ పటట్ణానిన్ కటిట్ంచి దానిలో నివసించాడు.

51యాజకు న ఎలియాజరు, నూను కుమారుడు యెహోషువ ఇశాయేలు గోతాల పూరీవ్కుల కుటుంబాలోల్ ముఖుయ్లను
షిలోహ లో ఉనన్ పతయ్కష్పు గుడారం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలో చీటల్ వేసి పంపకం చేసిన సావ్సాథ్ య్లివి. అపుప్డు వాళ ళ్
దేశానిన్ పంచిపెటట్డం ముగించారు.

20
శరణారుథ్ ల నగరాలు

1 యెహోవా యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు, 2 “నీవు ఇశాయేలీయులతో ఈ విధంగా చెపాప్లి, తెలియక పొరపాటున
ఎవరి నాచంపినహంతకుడు పారిపోడానికి నేనుమోషేదావ్రామీతోపలికించిన ఆశయపటట్ణాలుమీరు ఏరప్రచుకోవాలి.
3హతయ్ విషయ పతిహతయ్ చేసేవాడు రాకుండా అవి మీకు ఆశయ పటట్ణాలవుతాయి. 4ఒకడు ఆ పటట్ణాలోల్ ఒక దానికి
పారిపోయి ఆ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నిలబడి, ఆ పటట్ణపు పెదద్లు వినేలా తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పటట్ణంలోకి
అతనిని చేరుచ్కుని తమ దగగ్ర నివసించడానికి సథ్లమివావ్లి.

5 హతయ్ విషయంలో పతి హతయ్ చేసేవాడు అతనిని తరిమితే అతని చేతికి ఆ నరహంతకుని అపప్గించకూడదు.
ఎందుకంటే అతడు పొరపాటున తన పొరుగువాని చంపాడు గాని అంతకు మునుపు వాని మీద పగపటట్లేదు. 6 అతడు
సమాజంముందు విచారణకు నిలబడే వరకూ,ఆరోజులోల్ ఉనన్యాజకుడు చనిపోయేవరకూ ఆ పటట్ణంలోనే నివసించాలి.
తరువాత ఆ నరహంతకుడు ఏ పటట్ణం నుండి పారిపోయాడోఆ పటట్ణంలోని తన ఇంటికి తిరిగి రావాలి.”

7 అపుప్డు వాళ ళ్ గలిలీలోని నఫాత్ లి కొండ పదేశంలో ఉనన్ కెదెషు, ఎఫాయిం కొండ పదేశంలోని షెకెం, యూదా కొండ
పదేశంలోని హెబోను అనే కిరయ్తరాబ్ను పతిషిఠ్ ంచారు. 8 తూరుప్ పున యొరాద్ ను అవతల యెరికో దగగ్ర రూబేను గోతం
నుండి దానం మీద ఉనన్ అరణయ్ంలోని బేసెరు, గాదు గోతం నుండి గిలాదు లోని రామోతు, మనషేష్ గోతం నుండి
బాషానులోని గోలానులను నియమించారు. 9 పొరపాటున ఒకడి చంపినవాడు అకక్డికి పారిపోయి హతయ్విషయ
పతిహతయ్ చేసేవాడు చంపకుండా ఉండేలా సమాజం ముందు నిలబడే వరకూ ఇశాయేలీయులందరికీ వారిమధయ్ నివసించే
పరదేశులకూ నియమించిన పటట్ణాలు ఇవి.

21
లేవీయుల పటట్ణాలు

1 లేవీయుల వంశపు పెదద్లు యాజకుడు ఎలియాజరు దగగ్రికీ నూను కుమారుడు యెహోషువ దగగ్రికీ ఇశాయేలీయుల
గోతాల, కుటుంబాల పెదద్ల దగగ్రికీ వచాచ్రు. 2 అపుప్డు వారు కనాను దేశంలోని షిలోహ లో వారిని కలిసి “మేము
నివసించడానికి పటట్ణాలనూ మా పశువులకు పచిచ్క దానాలనూ ఇవావ్లని యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్ పించాడు”
అనాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు యెహోవామాట పకారం తమ సావ్సథ్ ంలో ఈ పటట్ణాలను, వాటి పచిచ్క దానాలను లేవీయులకు
ఇచాచ్రు. 4 కహాతీయుల వంశాల చీటి వచిచ్ంది. లేవీయులోల్ యాజకు న అహరోను వంశం వారికి యూదా, షిమోయ్ను,
బెనాయ్మీను, గోతాలసావ్సాథ్ య్ల నుండి చీటల్ వలన పదమూడు పటట్ణాలు వచాచ్యి.

5మిగిలిన కహాతీయులకు ఎఫాయిము,దాను,మనషేష్ అరథ్ గోత కుటుంబాల నుండి చీటల్ వలన పది పటట్ణాలు వచాచ్యి.
6గెరోష్ నీయులకు ఇశాశ్ఖారు,ఆషేరు, నఫాత్ లి,బాషానులోఉనన్మనషేష్ అరథ్ గోత కుటుంబాలనుండిచీటల్ వలనపదమూడు

పటట్ణాలు వచాచ్యి.
7మెరారీయులకు రూబేను, గాదు, జెబూలూను గోతాల నుండి పనెన్ండు పటట్ణాలు వచాచ్యి. 8యెహోవామోషేదావ్రా

ఆజాఞ్ పించిన పకారం ఇశాయేలీయులు చీటుల్ వేసి ఆ పటట్ణాలను, పచిచ్క దానాలను లేవీయులకు ఇచాచ్రు.
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9యూదా, షిమోయ్ను గోతాలోల్ ఈ కింద చెపిప్న పటట్ణాలను వారికిచాచ్రు. 10వాటిని లేవీయు న అహరోను వంశంలోని
కహాతీయుల కుటుంబాలకు ఇచాచ్రు, ఎందుకంటేమొదట పడిన చీటి పకారం వంతు వారిది. 11యూదాకొండసీమలోవారికి
కిరయ్తరాబ్, అంటే హెబోను (అరాబ్ అనాకు తండి) దాని చుటూట్ ఉనన్ పచిచ్క దానాలు ఇచాచ్రు. 12 అయితే ఆ పటట్ణ
పొలాలూ దాని పలెల్లు యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబుకు ఆసిత్గా ఇచాచ్రు. 13హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్
హెబోను, దాని పచిచ్క దానాలుయాజకు న అహరోను సంతానపువారికి ఇచాచ్రు. 14లిబాన్, దాని పచిచ్క దానాలనూ
యతీత్రు,దానిపచిచ్క దానాలనూ ఎషేట్మోయ,దానిపచిచ్క దానాలనూహోలోను,దానిపచిచ్క దానాలనూ 15దెబీరు,
దాని పచిచ్క దానాలనూ ఆయిని, దాని పచిచ్క దానాలనూ యుటట్యు, దాని పచిచ్క దానాలనూ బేతెష్మెషు, దాని
పచిచ్క దానాలనూ 16అంటే ఆ రెండు గోతాల నుండి తొమిమ్ది పటట్ణాలనూ ఇచాచ్రు.

17 బెనాయ్మీను గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే గిబియోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ గెబను, దాని పచిచ్క
దానాలనూ 18 అనాతోతు, దాని పచిచ్క దానాలనూ అలోమ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 19యాజకు న

అహరోను వంశం వారి పటట్ణాలనీన్ వాటి పచిచ్క దానాలు పోతే పదమూడు పటట్ణాలు.
20 కహాతీయుల వంశపువా న లేవీయులకు, అంటే కహాతు వంశాలోల్ మిగిలినవారికి చీటల్ దావ్రా ఎఫాయిం గోతం నుండి

పటట్ణాలు వచాచ్యి. 21నాలుగు పటట్ణాలను,అంటే ఎఫాయిమీయుల కొండపాంతంలోఅనాలోచితంగాహతయ్చేసినవారికి
ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ షెకెం, దాని పచిచ్క దానాలనూ గెజెరు, దాని పచిచ్క దానాలనూ 22 కిబాస్యిం, దాని పచిచ్క
దానాలనూ బేత్ హోరోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ వారికిచాచ్రు. 23దాను గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే

ఎతెత్కేను, దాని పచిచ్క దానాలనూ గిబెబ్తోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ 24 అయాయ్లోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ
గతిమోమ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ వారికిచాచ్రు. 25 రెండు పటట్ణాలు, అంటే మనషేష్ అరథ్గోత కుటుంబాల నుండి
తానాకు,దానిపచిచ్క దానాలనూగతిమోమ్ను,దానిపచిచ్క దానాలనూఇచాచ్రు. 26వాటిపచిచ్క దానాలుగాక కహాతు
సంబంధులోల్ మిగిలినవారికి వచిచ్న పటట్ణాలనీన్ పది.

27 లేవీయుల వంశాలోల్ గెరోష్ నీయులకు రెండు పటట్ణాలను, అంటే అనాలోచితంగా హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా
ఉనన్బాషానులోని గోలాను,దానిపచిచ్క దానాలనూ బెయెషెట్రా,దానిపచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 28ఇశాశ్ఖారు గోతం
నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే కిషోయ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ దాబెరతు, దాని పచిచ్క దానాలనూయరూమ్తు,
దానిపచిచ్క దానాలనూ 29ఏనగ్నీన్ము,దానిపచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 30ఆషేరు గోతం నుండినాలుగు పటట్ణాలను,
అంటే మిషెయలు, దాని పచిచ్క దానాలనూ అబోద్ ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ 31హెలక్తు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
రెహోబు, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 32 నఫాత్ లి గోతం నుండి మూడు పటట్ణాలను, అంటే అనాలోచితంగా
హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ గలిలయలోని కెదెషు, దాని పచిచ్క దానాలనూ హమోమ్తోద్ రు, దాని పచిచ్క
దానాలనూ కరాను, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 33వారి వంశాల పకారం గెరోష్ నీయుల పటట్ణాలనీన్ వాటి పచిచ్క
దానాలు కలుపుకుని పదమూడు పటట్ణాలు.
34లేవీయులోల్ మిగిలినమెరారీయుల వంశాలకు జెబూలూను గోతాల నుండినాలుగు పటట్ణాలను,అంటేయొకెన్యాము,

దాని పచిచ్క దానాలనూ 35 కరా, దాని పచిచ్క దానాలనూ దిమాన్, దాని పచిచ్క దానాలనూ నహలాలు, దాని పచిచ్క
దానాలనూ ఇచాచ్రు. 36రూబేను గోతం నుండినాలుగు పటట్ణాలను,అంటేబేసెరు,దానిపచిచ్క దానాలనూయాహసు,

దానిపచిచ్క దానాలనూ 37 కెదెమోతు,దానిపచిచ్క దానాలనూమేఫాతు,దానిపచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 38గాదు
గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ గిలాదులోని రామోతు, దాని పచిచ్క
దానాలనూ మహనయీము, దాని పచిచ్క దానాలనూ 39హెషోబ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూయాజెరు, దాని పచిచ్క
దానాలనూ ఇచాచ్రు. 40వారి వారి వంశాల పకారం, అంటే లేవీయుల మిగిలిన వంశాల పకారం అవనీన్ మెరారీయులకు

వచిచ్న పటట్ణాలు. చీటి దావ్రా వారికి వచిచ్న పటట్ణాలు పనెన్ండు. 41 ఇశాయేలీయుల సావ్సథ్ ంలో వాటి పలెల్లుగాక
లేవీయుల పటట్ణాలనీన్ నల ఎనిమిది. 42 ఆ పటట్ణాలనిన్ంటికీ పచిచ్క దానాలు ఉనాన్యి. ఆ పటట్ణాలనీన్ అలాగే
ఉనాన్యి.

43 యెహోవా పమాణం చేసి ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కులకిసాత్ నని చెపిప్న దేశమంతా ఆయన ఇశాయేలీయులకు
అపప్గించాడు. వాళ ళ్ దాని సావ్ధీనపరచుకుని దానిలో నివసించారు. 44యెహోవా వారి పూరీవ్కులతో పమాణం చేసిన
వాటనిన్టి పకారం అనిన్ పులా వారికి విశాంతి కలగచేశాడు. యెహోవా వారి శతువులందరిని వారికి అపప్గించాడు
కాబటిట్ వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా ఇశాయేలీయుల ముందు నిలబడలేకపోయారు. 45యెహోవా ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న
మాటలనిన్టిలో ఏదీ తపప్లేదు, అనీన్ నెరవేరాయి.

22
తూరుప్ గోతికులు సవ్సథ్లానికి తిరిగి రావడం

1యెహోషువ రూబేనీయులను, గాదీయులను, మనషేష్ అరథ్గోతపువారిని పిలిపించి వారితో ఇలా అనాన్డు, 2 “యెహోవా
సేవకు నమోషేమీకు ఆజాఞ్ పించినదంతామీరు చేశారు. నేను మీ కాజాఞ్ పించిన వాటనిన్టి విషయంలో నామాట వినాన్రు.
3 ఇనిన్రోజులనుండి ఇపప్టి వరకూ మీరు మీ సోదరులను విడిచిపెటట్కుండా మీ దేవు న యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన పకారం
చేశారు. 4 ఇపుప్డు మీ దేవు న యెహోవా మీ సోదరులకు వాగాద్ నం చేసిన పకారం వారికి నెమమ్ది కలగజేశాడు. కాబటిట్
మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడు మోషే, యొరాద్ ను అవతల మీకు సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్న పాంతంలోని మీ నివాసాలకు తిరిగి
వెళళ్ండి. 5 అయితే మీ పూరణ్హృదయంతో మీ పూరాణ్ తమ్తో మీ దేవు న యెహోవాను పేమిసూత్ , ఆయన మారాగ్ లనిన్టిలో
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నడుసూత్ ,ఆయనఆజఞ్లనుపాటిసూత్ ,ఆయననుహతుత్ కుని సేవిసూత్ ,యెహోవాసేవకు నమోషేమీకుఆజాఞ్ పించినఆజఞ్లను
ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి నడుచుకోండి.” 6అతడిలా చెపిప్ వారిని దీవించి పంపివేశాడు. తరువాత వారు తమ నివాసాలకు
వెళిళ్పోయారు.

7మోషేబాషానులోమనషేష్ అరథ్గోతానికీయెహోషువ పడమరగాయొరాద్ ను ఇవతలవారిసోదరులోల్ మిగిలిన అరథ్గోతానికీ
సావ్సథ్ ం ఇచాచ్రు. యెహోషువ వారి నివాసాలకు వారిని పంపినపుప్డు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇలా అనాన్డు,
8 “మీరు చాలా ధనంతో అతి విసాత్ ర న పశువులూ వెండి, బంగారం, ఇతత్డి, ఇనుము, అతి విసాత్ ర న వసాలతో మీ
నివాసాలకు తిరిగి వెళత్ నాన్రు. మీ శతువుల దగగ్ర దోచుకునన్ సొముమ్ను మీరు,మీసోదరులు కలిసి పంచుకోండి.”

9కాబటిట్ రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్ గోతపువారు యెహోవామోషేదావ్రా సెలవిచిచ్నమాట పకారం తాము
సావ్ధీనపరచుకునన్ సావ్సథ్ భూమి అయిన గిలాదుకు వెళల్డానికి కనాను పాంతంలోని షిలోహ లోని ఇశాయేలీయుల దగగ్ర
నుండి బయలుదేరారు. కనాను పాంతంలో ఉనన్యొరాద్ ను పదేశానికి వచిచ్నపుప్డు 10 రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్
అరథ్ గోతపువారు అకక్డయొరాద్ ను నది దగగ్ర ఒక బలిపీఠం కటాట్ రు. అది చూడడానికి గొపప్ బలిపీఠమే.

11అపుప్డు రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్గోతపు వారు ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ దగగ్రయొరాద్ ను పదేశంలో
కనాను పాంతం ఎదురుగా బలిపీఠం కటాట్ రని ఇశాయేలీయులకు సమాచారం వచిచ్ంది. 12 ఇశాయేలీయులు ఆ మాట
వినన్పుప్డు సమాజమంతావారితోయుధధ్ం చేయడానికి షిలోహ లోపోగయాయ్రు.

13 ఇశాయేలీయులు గిలాదులో ఉనన్ రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్ గోతపువారి దగగ్రికి యాజకుడు
ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసును పంపించారు. 14 అతనితో ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో పతిదానికీ ఒకరి
చొపుప్న పదిమంది పముఖులను పంపించారు. వారంతా ఇశాయేలీయులకు పతినిధులు, తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు
నాయకులు.

15వారు గిలాదు పాంతంలో ఉనన్ రూబేను,గాదు,మనషేష్ అరథ్ గోతం వారితో ఇలా అనాన్రు, 16 “యెహోవాసరవ్సమాజం
వారు ఇలా అంటునాన్రు, ‘ఈ రోజు యెహోవాను అనుసరించడం మాని, మీ కోసం బలిపీఠం కటుట్ కుని ఇశాయేలీయుల
దేవుని మీద మీరెందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రు? 17 పెయోరు పరవ్తంలో మనం చేసిన దోషం మనకు సరిపోదా?*
దానివలల్ యెహోవా సమాజంలో తెగులు పుటిట్ంది. ఇంకా మనం దానినుండి శుదుధ్ లం కాలేదు. 18ఈ రోజు మీరు కూడా
యెహోవానుఅనుసరించడంమానివేసాత్ రా? మీరు కూడాఈరోజుయెహోవామీదతిరుగుబాటు చేసేత్ రేపుఆయనఇశాయేలు
సమాజమంతటి మీదా కోపిసాత్ డు. 19మీసావ్ధీన న పదేశం అపవిత నది అయితేయెహోవా పతయ్కష్పు గుడారం ఉండే
పదేశానికి వచిచ్ మా మధయ్ సావ్సథ్ ం తీసుకోండి. మన దేవు న యెహోవా బలిపీఠం గాక వేరొక బలిపీఠం కటిట్ యెహోవా
మీదా, మామీదా తిరగబడవదుద్ . 20 జెరహ కుమారుడు ఆకాను పతిషిఠ్త న దానివిషయంలో దోహం చేసినందు వలన
ఇశాయేలీయుల సమాజమంతటిమీదికి ఉగత రాలేదా?† తన దోషానికి అతడొకక్డే నాశనం కాలేదు కదా.’ ”

21 అపుప్డు రూబేను, గాదు, మనషేష్ అరథ్గోతం వారు ఇశాయేలీయుల కుటుంబాల నాయకులకు ఇలా జవాబిచాచ్రు,
22 “యెహోవాయే గొపప్ దేవుడు! యెహోవాయే గొపప్ దేవుడు! ఆ సంగతి ఆయనకు తెలుసు, ఇశాయేలీయులు కూడా
తెలుసుకోవాలి. దోహం చేతగానీ యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేతగానీ మేము ఈ పని చేసి ఉంటే ఈ రోజున మమమ్లిన్
బతకనివవ్వదుద్ . 23 యెహోవాను అనుసరించకుండా దహనబలి గానీ వేదయ్ం గానీ సమాధాన బలులు గానీ దానిమీద
అరిప్ంచడానికి మేము ఈ బలిపీఠానిన్ కటిట్ ఉంటే యెహోవాయే మమమ్లిన్ శి సాత్ డు గాక! 24రాబోయే కాలంలో మీ పిలల్లు
మా పిలల్లతో, ‘ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాతోమీకేమి సంబంధం? 25మీకుమాకు మధయ్యెహోవాయొరాద్ ను నదిని
సరిహదుద్ గా చేశాడు. రూబేనీయులారా, గాదీయులారా, మీకు యెహోవాతో సంబంధం లేదు’ అంటారేమో అని భయపడి
మేమిలా చేశాం. మీ పిలల్లు మా పిలల్లను యెహోవాను సేవించకుండా చేసాత్ రేమో. 26 కాబటిట్ మేము, ‘మనం బలిపీఠం
కటుట్ కుందాం. అది దహనబలులకూ మరి ఎలాటి బలులకూ కాదు. 27మన దహనబలులూ బలులతో సమాధాన బలులతో
మనం యెహోవాకు సేవచేయాలనీ, యెహోవా దగగ్ర మీకు పాలు ఏదీ లేదు అనే మాట మీ పిలల్లు మా పిలల్లతో ఎనన్డూ
చెపప్కుండా అదిమాకు మీకు,మన తరవాతి తరాలవారిమధయ్ సా గా ఉంటుంది’ అనుకునాన్ము.”

28 “కాబటిట్ ఇక మీదట వారుమాతోగానిమా సంతానంతో గాని అలా అంటే, మేము ‘మనపూరీవ్కులు చేసిన బలిపీఠపు
ఆకారం చూడండి, ఇది దహనబలులూ, బలి అరప్ణలూ అరిప్ంచడానికి కాదు, మాకు మీకు మధయ్ సా గా ఉండడానికే’
అని చెపాప్లని అనుకునాన్ం. 29 మన దేవు న యెహోవా పతయ్కష్పు గుడారం ఎదురుగా ఉనన్ ఆయన బలిపీఠం తపప్
దహనబలులకు గానీ వేదాయ్లకు గానీ బలులకు గానీ వేరొక బలిపీఠానిన్ కటిట్ , ఈ రోజు యెహోవాను అనుసరించకుండా
తొలగిపోయిఆయనమీద తిరగబడడంమాకు దూరమవుతుంది గాక.”

30 రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషీష్యులు చెపిప్న మాటలు యాజకు న ఫీనెహాసు, పజల నాయకులు, అంటే
అతనితో ఉనన్ ఇశాయేలీయుల పెదద్లు విని సంతోషించారు. 31అపుప్డుయాజకు న ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసు,
రూబేనీయులతో గాదీయులతో మనషీష్యులతో “మీరు యెహోవాకు విరోధంగా ఈ దోహం చేయలేదు కాబటిట్ యెహోవామన
మధయ్ ఉనాన్డని ఈ రోజు తెలుసుకునాన్ం. ఇపుప్డు మీరు యెహోవా చేతిలో నుండి ఇశాయేలీయులను విడిపించారు” అని
చెపాప్డు.

* 22:17 22:17 సంఖయ్ 25:1-9, కీరన 106:28 చూడండి † 22:20 22:20 7:1-26 చూడండి
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32అపుప్డుయాజకు న ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఆనాయకులూ గిలాదులోని రూబేను,గాదు గోతాల నుండి
ఇశాయేలీయుల దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ పజలకు ఆ మాట తెలియచేశారు. 33 అది విని ఇశాయేలీయులు సంతోషించారు.
అపుప్డు ఇశాయేలీయులు దేవుని సుత్ తించి, రూబేనీయులు గాదీయులు నివసించే పదేశానిన్ పాడు చేయకుండా వారి మీద
యుధధ్ం చేయడం ఆపేశారు. 34 రూబేనీయులు, గాదీయులు “యెహోవాయే దేవుడు అనడానికి ఆ బలిపీఠం మన మధయ్
సా ” అని చెపిప్ దానికి “సా ‡” అనే పేరు పెటాట్ రు.

23
యెహోషువ చివరి ఉపదేశం

1 చుటూట్ ఉనన్ వారి శతువుల నుండి యెహోవా ఇశాయేలీయులకు నెమమ్ది కలుగ చేసిన తరువాత చాలా రోజులకు
యెహోషువ ముసలివా పోయాడు. 2 యెహోషువ ఇశాయేలీయులందరినీ వారి పెదద్లనూ వారి నాయకులనూ వారి
నాయ్యాధిపతులనూ వారి అధికారులనూ పిలిపించి వారితో ఇలా అనాన్డు, “నేను ముసలివాడి పోయాను. 3మీ దేవు న
యెహోవామీకోసంఈరాజాయ్లనిన్టికీ చేసినదంతామీరు చూశారు. మీతరఫునయుదధ్ం చేసిందిమీ దేవుడుయెహోవాయే!
4 చూడండి, యొరాద్ ను నుండి పడమరగా మహాసముదం వరకూ నేను నాశనం చేసిన అనిన్ రాజాయ్లతో పాటు, మీ
గోతాల సావ్సథ్ ం మధయ్ మిగిలి ఉనన్ ఈ రాజాయ్నిన్ మీకు చీటుల్ వేసి పంచిపెటాట్ ను. 5మీ దేవు న యెహోవాయే వారిని
వెళళ్గొడతాడు. ఆయనే వాళళ్ను పారదోలతాడు. మీ దేవు న యెహోవా మీకు వాగాద్ నం చేసిన పకారం మీరు వారి
దేశానిన్ సావ్ధీన పరచుకుంటారు. 6కాబటిట్ మీరు నిలకడగా ఉండిమోషే ధరమ్శాసగంథంలో రాసినదానన్ంతా పాటిసూత్ దాని
పకారం పవరించండి. మనసుస్ దృఢం చేసుకుని, దానినుండి ఎడమకు గాని కుడికి గాని తొలగిపోవదుద్ . 7 మీ దగగ్ర
మిగిలి ఉనన్ ఈ రాజాయ్లతో కలిసిపోవదుద్ . వారి దేవుళళ్ పేరులు ఎతత్వదుద్ , వాటి తోడని పమాణం చేయవదుద్ , వాటిని
పూజించవదుద్ . వాటికి నమసక్రించవదుద్ . 8 దానికి బదులు, మీరు యిపప్టి వరకూ ఉనన్టుట్ మీ దేవు న యెహోవాను
హతుత్ కునిఉండండి. 9బలీయ నగొపప్రాజాయ్లనుయెహోవామీముందుపారదోలాడు. ఇపప్టివరకూమీముందు ఎవరూ
నిలబడలేకపోతునాన్రు. 10మీదేవు నయెహోవామీకిచిచ్నమాటపకారంతానేమీతరఫునయుదధ్ం చేసేవాడుకాబటిట్ మీలో
ఒకక్డు వెయియ్మందిని తరుముతాడు. 11కాబటిట్ మీరు మీ దేవు న యెహోవాను పేమిసూత్ ఉండడానికి శదధ్ వహించండి.
12అయితేమీరు వెనకిక్ తగిగ్ మీమధయ్మిగిలి ఉనన్ ఈరాజాయ్ల పజలతో ఏక పోయివాళళ్తో వియయ్మందుకుని, పరసప్ర
సంబంధాలు కలిగించుకుంటే 13మీదేవు నయెహోవామీదగగ్రనుండి ఈరాజాయ్లను వెళళ్గొటట్డంమానుకుంటాడనిమీరు
తెలుసుకోవాలి. దానికి బదులు మీ దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్నయీ మంచి పదేశంలో ఉండకుండా మీరు నాశనమయేయ్
వరకూ వారు మీకు ఉరిగాబోనుగామీపకక్లో కొరడాలాగామీ కళళ్లోముళల్ లాగా ఉంటారు.

14 ఇపుప్డు మనుషులందరిలాగే నేనూ పోతునాన్ను. మీ దేవు న యెహోవా మీ విషయంలో చేసిన వాగాద్ నాలోల్
ఒకక్టికూడాతపిప్పోలేదనిమీఅందరిహృదయాలకూమనసులకూతెలుసు. అవనీన్మీకు జరిగాయి. వాటిలోఒకక్టికూడా
తపిప్పోలేదు. 15అయితేమీ దేవు నయెహోవామీకు చేసిన వాగాద్ నాలనీన్ మీకు నెరవేరినటుట్ గా మీ దేవు నయెహోవామీ
కిచిచ్న ఈ మంచి పదేశంలో ఉండకుండా ఆయన మిమమ్లిన్ నశింపచేసే వరకూ యెహోవా మీ మీదికి కీడులనీన్ రపిప్సాత్ డు.
16 మీరు మీ దేవు న యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి, ఇతర దేవుళళ్ను పూజించి వాటికి
నమసక్రిసేత్ యెహోవాకోపంమీమీద రగులుకుంటుంది. ఆయనమీకిచిచ్నఈమంచి పదేశంలోఉండకుండాా మీరు తవ్రగా
నాశనమవుతారు.”

24
షెకెంలో ఒడంబడికను తిరిగి సాథ్ పించడం

1 యెహోషువ ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టినీ షెకెంలో పోగుచేసి, వారి పెదద్లనూ అధికారులనూ నాయ్యాధిపతులనూ
నాయకులనూ పిలిపించినపుడు వారు దేవుని సనిన్ధిలో హాజరయాయ్రు. 2 యెహోషువ పజలందరితో ఇలా అనాన్డు
“ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,మునుపుమీపూరీవ్కులు, అబాహామునాహోరుల తండి తెరహ ,
యూఫటీసు నది అవతల నివసించి, ఇతర దేవుళళ్నుపూజించేవారు.

3 అయితే నేను నది అవతల నుండి మీ పూరీవ్కుడు అబాహామును కనాను దేశానికి తీసుకొచిచ్, ఇసాస్కు దావ్రా
అతని సంతానానిన్ విసత్రింపజేశాను. 4 ఇసాస్కుకు నేను యాకోబునూ ఏశావునూ ఇచాచ్ను. శేయీరు కొండపాంతాలను
సావ్ధీనపరచుకొనేలా ఏశావుకిచాచ్ను. అయితేయాకోబు అతని కుమారులు దిగువనునన్ ఐగుపుకు వెళాళ్రు.

5 తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, ఐగుపీత్యులను తెగుళళ్తో బాధపెటిట్ మిమమ్లిన్ వెలుపలికి రపిప్ంచాను.
6 నేను ఐగుపులోనుండి మీ పూరీవ్కులను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు సముదం దగగ్రికి వచాచ్రు. ఐగుపీత్యులు రథాలతో
రౌతులతోవారిని ఎరసముదం వరకూ తరిమారు.

7మీపూరీవ్కులుయెహోవాకుమొరపెడితేఆయనమీకూఐగుపీత్యులకూమధయ్ చీకటి కలిగించాడు. సముదంవారిమీద
పడివారినిముంచి వేసేలాచేశాడు. ఐగుపుదేశంలోనేను చేసినదానిన్మీరు కళాళ్రాచూశారు. తరువాతమీరుచాలాకాలం
ఎడారిలో నివసించారు.

8యొరాద్ ను అవతల ఉండే అమోరీయుల దేశానికి నేను మిమమ్లిన్ తీసుకువచాచ్ను. వారు మీతో యుదధ్ం చేశారు గానీ
నేను వారినిమీ చేతికి అపప్గించాను. మీరు వారి దేశానిన్ సావ్ధీనపరచుకునాన్రు. వారినిమీముందే నాశనం చేశాను.
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9 తరువాత సిపోప్రు కొడుకూ మోయాబు రాజు బాలాకూ బయలుదేరి ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. మిమమ్లిన్
శపించడానికి బెయోరు కుమారుడు బిలామును పిలిపిసేత్ 10 నేను బిలాము మాట వినలేదు. అయితే అతడు మిమమ్లిన్
దీవించాడు. అతని చేతినుండి నేనే మిమమ్లిన్ విడిపించాను. 11 మీరు యొరాద్ ను దాటి యెరికో దగగ్రికి వచాచ్రు.
అమోరీయులూ పెరిజీజ్యులూ కనానీయులూ హీతీత్యులూ గిరాగ్ షీయులూ హివీవ్యులూ యెబూసీయులతో కలిసి యెరికో
అధికారులు మీతోయుదధ్ం చేసేత్ నేను వారినిమీ చేతికపప్గించాను.

12నేనుమీకుముందుగా కందిరీగలను* పంపాను. నీ కతిత్ వలల్ నీ విలుల్ వలల్ కాదు గానిఅవేఅమోరీయులరాజులనిదద్రిని
తోలివేశాయి. 13మీరు సేదయ్ం చేయని దేశానీన్ మీరు కటట్ని పటట్ణాలనూ మీకిచాచ్ను. మీరు వాటిలో నివసిసుత్ నాన్రు. మీరు
నాటనిదాకష్తోటల పండల్నూ ఒలీవ తోటల పండల్నూ తింటునాన్రు.

14 కాబటిట్ మీరు యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి, ఆయనిన్ నిషక్పటంగా నమమ్కంగా సేవించండి. యూఫటీసు నది
అవతల ఐగుపులో మీపూరీవ్కులు పూజించిన దేవుళళ్ను విడిచిపెటిట్ యెహోవానే సేవించండి. 15యెహోవాను సేవించడం
మీ దృషిట్కి చెడుగా ఉంటే మీరు ఎవరిన్ సేవిసాత్ రో, నది అవతల మీ పూరీవ్కులు సేవించిన దేవుళళ్ను సేవిసాత్ రో, మీరు
నివసిసుత్ నన్అమోరీయులఈదేశంలోనిదేవుళళ్ను సేవిసాత్ రోఈరోజేకోరుకోండి. నేనూనాఇంటివాళ ళ్యెహోవానేసేవిసాత్ ం”
అనాన్డు.

16అందుకు పజలు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఇతర దేవుళళ్ను ఎనన్డూ సేవించం. 17 ఐగుపుదేశం
నుండి,బానిసతవ్పు ఇంటోల్ నుండి మమమ్లిన్,మాపూరీవ్కులను రపిప్ంచి,మాకళళ్ముందు ఆ గొపప్ సూచక కియలను చేసి,
మేము చేసిన పయాణమంతా, మేము వచిచ్న పాంతాల పజలందరి మధయ్ మమమ్లిన్ కాపాడిన యెహోవాయేమా దేవుడు.
18యెహోవాయీ దేశంలో నివసించిన అమోరీయులూ మిగతా పజలందరినీ మా దగగ్రనుండి వెళళ్గొటాట్ డు. ఆయనే మా
దేవుడు కాబటిట్ మేము కూడాయెహోవానే సేవిసాత్ ం.”

19 అయితే యెహోషువ పజలతో ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషం గల దేవుడు, ఆయన మీ
అపరాధాలనూమీపాపాలనూ కష్మించడు. మీరాయనిన్సేవించలేరు. 20మీరుయెహోవానువిసరిజ్ంచిఅనయ్దేవుళళ్ను సేవిసేత్
ఆయన తనమనసుస్ తిపుప్కుని మిమమ్లిన్ శి సాత్ డు. ఆయనమీకు మేలు చేసిన తరువాతమిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు.”

21అపుప్డు పజలు “అలా కాదు, మేము యెహోవానే సేవిసాత్ ం” అనియెహోషువతో అనాన్రు. 22అపుప్డు యెహోషువ
“మీరు యెహోవానే సేవిసాత్ మని ఆయనిన్ కోరుకునన్ందుకు మీ గురించి మీరే సాకష్ులు” అనాన్డు. వారు “మేమే సాకష్ులం”
అనాన్రు. 23అందుకతడు “అలా తే మీ మధయ్ ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్ను పారవేయండి. ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా
పుమీహృదయాలను తిపుప్కోండి” అనాన్డు.
24పజలు “మనదేవు నయెహోవానేసేవిసాత్ ం,ఆయనమాటేవింటాం”అనియెహోషువతోచెపాప్రు. 25యెహోషువ ఆ

రోజుపజలతోనిబంధనచేసివారికిషెకెంలో కటట్డలనూవిధులనూనియమించాడు. 26దేవునిధరమ్శాసగంథంలోఈమాటలు
రాయించి పెదద్ రాతిని తెపిప్ంచియెహోషువ పరిశుదధ్సథ్లం లో ఉనన్ సింధూర వృకష్ం కింద దానిన్ నిలబెటాట్ డు.

27యెహోషువ పజలందరితో “గమనించండి, యెహోషువ మనతో చెపిప్న మాటలనీన్ ఈ రాయి వినన్ది. కాబటిట్ అది
మనమీదసా గాఉంటుంది. మీరుమీదేవునివిసరిజ్సేత్ అదిమీమీదసా గాఉంటుంది”అనాన్డు. 28అపుప్డుయెహోషువ
పజలను ఎవరి సావ్సాథ్ య్నికి వారిని పంపివేశాడు.

యెహోషువమరణం
29ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడు, యెహోవా సేవకుడు అయిన యెహోషువ 110 సంవతస్రాల

వయసులో చనిపోయాడు. 30అతడు సావ్సథ్ ంగాపొందినపాంతపు భూమి, తిమన్తెస్రహ లోవారతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అది
ఎఫాయిమీయుల కొండపాంతంలోని గాయషు కొండకు ఉతత్రంగా ఉంది.

31 యెహోషువ బతికిన కాలమంతా, యెహోషువ తరువాత యింకా బతికి యెహోవా ఇశాయేలీయుల కోసం చేసిన
పనులనీన్ ఎరిగిన పెదద్ల కాలమంతా ఇశాయేలీయులుయెహోవాను సేవిసూత్ వచాచ్రు.

32ఇశాయేలీయులు ఐగుపులోనుండి తెచిచ్నయోసేపుఎముకలను షెకెంలో,అంటేయాకోబు వంద వెండినాణేలిచిచ్ షెకెం
తండి హమోరు కుమారుల దగగ్ర కొనన్ భూభాగంలోపాతిపెటాట్ రు. అదియోసేపు సంతానానికి సావ్సథ్ ం అయింది.

33 అహరోను కుమారుడు ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు ఎఫాయీమీయుల కొండపాంతంలో అతని కుమారుడు
ఫీనెహాసుకు ఇచిచ్న గిబియాలోవారతనిన్ పాతిపెటాట్ రు.

* 24:12 24:12 కందిరీగలను బెదరు, నిరగ్ 23:28 చూడండి
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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
ఇశాయేల్ జాతిని విదేశీ శతువుల నుండి విడిపించిన వారు. వీరు కొంతమం నా పాలకులుగా వివాదాలు పరిషక్రించిన
వారుగా వయ్వహరించారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1550 - 1025
మధయ్కాలం. బహ శాదావీదు పరిపాలన కాలంలో గంథ రచన జరిగింది అని చెపప్వచుచ్. మానవ పరంగాఈ గంథరచన

వెనుక ఉనన్ ఉదేద్శం యెహోషువా మరణ సమయం నుండి నెలకొని ఉనన్ అసత్వయ్సథ్ న పదద్తులు కనాన్ రాజరిక వయ్వసథ్
మెరుగని నిరూపించడమే.

సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజలు, భవిషయ్తులో చదివేవారంతా.
పయోజనం

కనాను దేశం సావ్ధీన కాలం నుండి ఇశాయేల్ మొదటి రాజు వరకు ఆ జాతి చరితను ఆవిషక్రించడం. కేవలం
ఉనన్దునన్టుట్ గా చరితను తెలియజెపప్డం కాదు గానీ నాయ్యాధిపతుల కాలంలో దేవజాఞ్ న దృషిట్ని (24:14-28; 2:6-13)
గంథసత్ం చేయడం ఈ గంథం ఉదేశం. యెహోవా తాను అబాహాముకు చేసిన నిబంధనకు ఏ విధంగా నమమ్కంగా ఉనాన్డో
తెలియజేయడం,పజలుఆనిబంధననువముమ్ చేసినపప్టికీయెహోవామాతంతననిబంధనకు కటుట్ బడిఉంటాడనిచెపప్డం
గంథం ఉదేద్శం. పతి తరంలోనూ దేవుడు దురామ్రగ్ంలోపోరాడేందుకు ఎవరో ఒకరిని (ఆది 3:15) లేపుతునన్టట్యితేఅపప్టికి
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

1యెహోషువ చనిపోయిన తరువాత ఇశాయేలీయులు కనానీయులతోయుదధ్ం చెయయ్డానికి తమలో ఎవరు ముందుగా
వాళళ్ మీదికి వెళాళ్లోయెహోవాతమకు తెలపాలని పారథ్న చేశారు. 2యెహోవా “ఆ దేశానిన్ యూదాజాతివారికి ఇచాచ్ను,
వాళేళ్ ముందు వెళాళ్లి” అని చెపాప్డు. 3 అపుప్డు యూదా జాతి వాళ ళ్ తమ సహోదరు న షిమోయ్ను జాతివారితో
“మనం కనానీయులతోయుదధ్ం చెయయ్డానికిమావాటాభూమిలోకిమాతో కలిసి రండి,మేము కూడామీతో కలిసిమీవాటా
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 పదివేలమందినిహతం చేశారు. 5వాళ ళ్ బెజెకు దగగ్ర అదోనీరాజుబెజెకును
చూసి అతనితో యుదధ్ం చేసి కనానీయులను, పెరిజీజ్యులను, హతం చేశారు. 6అదోనీ బెజెకు పారిపోయినపుప్డు వాళ ళ్
అతణిణ్ తరిమి పటుట్ కుని అతని కాళ ళ్ చేతుల బొటన వేళ ళ్ కోసేశారు 7 అపుప్డు అదోనీ బెజెకు “ఇలా కాళల్ , చేతుల
బొటన వేళ ళ్ కోసిన డె మంది రాజులు నాభోజనపు 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 యూదా వంశంవారు అరణయ్ పాంతాలోల్ , ద ణదేశంలో లోయలో ఉనన్ కనానీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి
వెళాళ్రు. 10 ఇంకా యూదా వంశం వారు హెబోనులో ఉనన్ కనానీయుల మీదికి వెళిల్, షేషయిని, అహీమానుని, తలమ్యిని
హతం చేశారు. 11వారు హెబోనులొ ఉండి దెబీరులో నివాసం ఉంటునన్ వాళళ్ మీదికి యుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. హెబోనుకు
అంతకుముందు పేరు కిరయ్తరాబ్. అకక్డ షేషయి, ఆహీమాను, తలమ్యి అనే వాళళ్ని హతమారాచ్రు. అకక్డినుండి వారు
దెబీరులో కాపురం ఉంటునన్వారిని హతమారాచ్రు. దెబీరునుపూరవ్ం కిరయ్త్ సేఫెరు అనే వారు.
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12 “కిరయ్త్ సేఫెరును కొలల్గొటిట్నవాడికినా కుమారెఅకాస్ను ఇచిచ్ పెళిల్ చేసాత్ ను”అనికాలేబు పకటించినపుప్డు 13కాలేబు
తముమ్డు కనజు కొడుకు ఒతీన్యేలు దానిన్ పటుట్ కునాన్డు గనుక కాలేబు తన కుమారె అకాస్ను అతనికి ఇచిచ్ పెళిల్ చేసాడు.
14ఆమెతనభర ఇంటికి వచాచ్క తనతండినికొంతపొలంఅడగమనిఅతణిణ్ పేరేపించింది. ఆమెగాడిదదిగినపుప్డు కాలేబు
“నీకేంకావాలి?” అనిఅడిగాడు. 15అందుకు ఆమె “నాకుదీవెనఇవువ్. నాకుద ణభూమిఇచాచ్వు,నీటిమడుగులు కూడా
నాకు ఇవువ్” అంది. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులు, పలల్పుమడుగులు ఇచాచ్డు.

16 మోషే మామ అయిన కేయిను వారసులు యూదావంశం వారితో 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. 18యూదావంశం వారు గాజాను, దాని పాంతానిన్, అషెక్లోనును దాని పాంతానిన్,
ఎకోనును దానిపాంతానిన్ ఆకమించారు.

19యెహోవాయూదావంశం వారికి తోడుగా ఉనాన్డు కనుక వాళ ళ్ కొండ పాంతాలను సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. అయితే
దాన పాంతాలోల్ ఉంటునన్వాళల్కు ఇనుప రథాలు ఉనన్ కారణంగా వాళళ్ను తరిమివేయలేక పోయారు. 20మోషేమాట

పకారం హెబోనును కాలేబుకు ఇచిచ్నపుప్డు, అతడు ముగుగ్ రు అనాకు వంశీకులను అకక్డనుంచి పారదోలి దానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకునాన్డు. 21కాని, బెనాయ్మీనీయులు యెరూషలేములో ఉంటునన్ యెబూసీయులను వెళల్గొటట్లేదు. యెబూసీయులు
బెనాయ్మీనీయులతో నేటివరకూయెరూషలేములో కలిసి నివసిసుత్ నాన్రు.

22యోసేపు సంతతివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వాళల్కు తోడుగా ఉనాన్డు. 23పూరవ్కాలంలో లూజు అనే
పేరుగల బేతేలును వేగు చూడడానికియోసేపుగోతికులు దూతలను పంపినపుప్డు 24ఆ 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.

26ఆ వయ్కి,హితీత్య దేశానికి వెళిల్ ఒక పటట్ణం కటిట్ంచి దానికి లూజు అనే పేరు పెటాట్ డు. ఈరోజు వరకూ దాని పేరు అదే.
27మనషెష్ గోతంవారు బేతెష్యానును, తయినాకును, దోరును, ఇబెల్యామును, మెగిదోద్ పటట్ణాలను, వాటి పలెల్లను వశం

చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే కనానీయులుఆపదేశంలోనేఉండాలనితెగించిపోరాడారు. 28ఇశాయేలీయులు బలంపుంజుకునన్
తరువాత కనానీయులతో వెటిట్పనులు చేయించుకునాన్రు గాని వాళళ్నుపూరిగా వెళళ్గొటట్లేదు.

29 ఎఫాయిమీయులు గెజెరులో ఉనన్ కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు. గెజెరులో కనానీయులు వాళళ్ మధేయ్ నివాసం
ఉనాన్రు.

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

31ఆషేరీయులు అకోక్లో ఉనన్వాళళ్ను, సీదోనులో ఉనన్వాళళ్ను, అహాల్ బు వారిని, అకీజ్బు వారిని, హెలాబ్వారిని, అఫెకు
వారిని, రెహోబు వారిని, 32 ఆ పదేశంలో ఉనన్ కనానీయులను వెళల్గొటట్కుండా వాళళ్ మధయ్నే నివాసం ఉండనిచాచ్రు.
నఫాత్ లీయులు బేతెష్మెషు వారిని బేతనాతు వారిని వెళల్గొటట్ లేదు, 33బేతెష్మెషులో ఉనన్ వాళళ్ చేత, బేతనాతులో ఉనన్వాళళ్
చేత వెటిట్ పనులు చేయించుకునాన్రు.

34 అమోరీయులు దానీయులను దాన పాంతానికి రానివవ్కుండా కొండ పదేశానికి వెళళ్గొటాట్ రు. 35 అమోరీయులు
హెరేసు కొండలో అయాయ్లోనులో, షయలీబ్ములో నివాసం ఉండాలని గటిట్ పటుట్ పటిట్నపుప్డు యోసేపు గోతికులు
బలవంతులు గనుక వాళళ్ చేత వెటిట్పనులు చేయించుకునాన్రు. 36 అమోరీయుల సరిహదుద్ అకబీబ్ము మొదలుకుని
హసెస్లా వరకూ వాయ్పించింది.

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

1యెహోవాదూత గిలాగ్ లు నుంచి బయలుదేరిబోకీముకు వచిచ్ ఇలాఅనాన్డు “నేనుమిమమ్లిన్ ఐగుపులోనుంచి రపిప్ంచి,
మీ పితరులకు పమాణం చేసిన దేశానికి మిమమ్లిన్ చేరాచ్ను. మీతో చేసిన నిబంధన నేనెపుప్డూ నిరరధ్కం చేయను. 2మీరు
ఈ దేశవాసులతో సంధి చేసుకోకూడదని, వాళళ్ బలిపీఠాలు విరుగగొటాట్ లని ఆజఞ్ ఇచాచ్ను గాని మీరు నా మాట వినలేదు.
3మీరు చేసిందేమిటి? కాబటిట్ నేను మీముంగిటోల్ 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 ళ్యెహోవాకుహోమబలి అరిప్ంచారు.

ఇశాయేలీయులు అవిధేయత
6యెహోషువ పజలను అకక్డ నుంచి సాగనంపినపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఆ పదేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వాళళ్కు

కేటాయించిన సథ్లాలకు వెళాల్ రు.

* 1:16 1:16 ఖరూజ్ రచెటల్ పటట్ణంలోనుంచియెరికో పటట్ణం † 1:17 1:17హోరామ్ నాశనం * 2:5 2:5బోకీము ఏడేచ్వాళ ళ్
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7యెహోషువ బతికిన కాలమంతటిలోనూ, యెహోషువ తరువాత కాలంలోనూ ఇంకా బతికి ఉండి ఇశాయేలీయుల కోసం
యెహోవా చేసిన కారాయ్లనిన్టిని చూసిన పెదద్ల రోజులోల్ నూ పజలు యెహోవాను సేవిసూత్ ఉనాన్రు. 8 నూను కుమారుడు,
యెహోవాదాసుడు అయినయెహోషువ నూట పది సంవతస్రాల వయసుస్లోచనిపోయినపుప్డు అతనికిసావ్సథ్ ంగా వచిచ్న
పదేశం సరిహదుద్ లోఉనన్ తిమన్తెస్రహ లోపజలు అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. 9అదిఎఫాయిమీయులఎడారిలోగాయషు కొండకు
ఉతత్రం దికుక్న ఉంది.

10ఆతరంవారంతాతమతమపితరుల దగగ్రికి చేరారు. వారితరువాతయెహోవానుగాని,ఆయనఇశాయేలీయులకోసం
చేసిన కారాయ్లను గాని తెలియని తరం ఒకటిమొదలయియ్ంది. 11ఇశాయేలీయులుయెహోవాదృషిట్లో పాపం చేసి, బయలు
దేవుళళ్నుపూజించారు. 12ఐగుపుదేశంలోనుంచివాళళ్ను రపిప్ంచినతమపితరుల దేవు నయెహోవాను 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. 15వారుయుదాధ్ నికి ఎటు వెళిళ్నాసరే,ఆయనపమాణపూరవ్కంగాచెపిప్నటుట్ గానేవారు
ఓడిపోయేలాయెహోవాహసత్ం వారికీ విరోధంగా ఉంది. వాళల్కుఘోరబాధ కలిగింది.

నాయ్యాధిపతులను లేపడం
16 అటు తరువాత యెహోవా వాళళ్ కోసం నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచాడు. దోచుకొనేవాళళ్ చేతిలో నుంచి వీళ ళ్

ఇశాయేలీయులను ర ంచారు. అయినా ఇసాయేల్ పజ ఆనాయ్యాధిపతులమాట వినలేదు. 17వాళళ్ పితరులు యెహోవా
ఆజఞ్లు అనుసరించి నడిచినమారగ్ం నుంచి వీళ ళ్ తవ్రగాతొలగిపోయి, వయ్భిచారంతో సమానంగా ఇతర దేవుళళ్కు తమను
తాము అపప్గించుకునిపూజించారు. తమ పితరులు దేవుని ఆజఞ్లు అనుసరించినటుట్ వాళ ళ్ అనుసరించలేదు.

18 వారి శతువులు వారిని బాధించగా, ఆ మూలుగులు యెహోవా విని, జాలిపడి, వారి కోసం నాయ్యాధిపతులను
పుటిట్ంచాడు. ఆయనఆనాయ్యాధిపతులకు తో ఉండి,ఒకొక్కక్నాయ్యాధిపతిబతికినకాలమంతావాళళ్ శతువులచేతిలో
నుంచిఇశాయేలీయులను ర ంచాడు. 19ఒకొక్కక్నాయ్యాధిపతిచనిపోయినపుప్డెలాల్ వాళ ళ్వెనకుక్తిరిగిఇతరదేవుళళ్ను
అనుసరిసూత్ ,పూజిసూత్ ,వాటికిసాగిలపడుతూఉండేవారు. వారుఅలాతమకియలోల్ గాని,తమమూరఖ్ పవరనలోగానిదేనినీ
విడిచిపెటట్కుండావాళళ్పూరివ్కుల కంటే ఇంకా భషుట్ పోయారు.

20కాబటిట్ యెహోవాకోపాగిన్ఇశాయేలీయులమీదరగిలినపుప్డుఆయనఇలాఅనాన్డు “ఈపజలుతమపితరులతోనేను
ఏరాప్టు చేసినవాగాద్ నంలోని షరతులుమీరి,నామాటవినలేదు గనక, 21నేను నియమించిన షరతులు అనుసరించివాళళ్
పితరులు నడిచినటుట్ వీళ ళ్ కూడా యెహోవా షరతులు అనుసరించి నడుసాత్ రో లేదో ఆ జాతుల వలన ఇశాయేలీయులను
పరీ ంఛిచూసాత్ ను. 22అందుకనియెహోషువచనిపోయినకాలంలోమిగిలిన శతుజాతులోల్ ఏ జనాంగానీన్వాళళ్ దగగ్ర నుంచి
నేను వెళల్గొటట్ను.” 23ఈకారణంగానేయెహోవాఆజనాంగానిన్యెహోషువ చేతికి అపప్గించకుండా, వెంటనే వెళల్గొటట్కుండా
వాళళ్ను ఉండనిచాచ్డు.

3
1ఇశాయేలీయులకు కనానీయులకు జరిగినయుదాధ్ ల గురించి తెలియని ఇశాయేలావ్ళళ్ందరినీ పరీకష్కు గురి చెయయ్డానికి

యెహోవా ఈ శతు జాతులను అకక్డే ఉంచాడు 2 ఇశాయేలీయులోల్ కొతత్ తరం వాళల్కు యుదధ్ం నేరిప్ంచడానికి యెహోవా
ఉండనిచిచ్నజాతులు ఇవి: 3ఫిలిషీయుల ఐదుగురు నాయకులజాతులు, కనానీయులందరూ, సీదోనీయులు, బయలెహ్రోమ్ను
నుంచి హమాతునకు వెళేళ్ మారగ్ం వరకూ లెబానోను కొండలో ఉండే హివీవ్యులు. 4 యెహోవా మోషే 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
ఇశాయేలీయులు నివాసం చేసూత్ వాళళ్ కూతుళళ్ను పెళిల్చేసుకుంటూ, వాళళ్ కొడుకులకు తమ కూతుళళ్ను ఇసూత్ , వాళళ్
దేవుళళ్నుపూజిసూత్ వచాచ్రు.

ఒతీన్యేలు
7 ఆ విధంగా ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులుగా కనబడి, తమ దేవు న యెహోవాను మరచి,

బయలుదేవుళళ్ను, అషేరా విగహాలనుపూజించారు.
8 ఫలితంగా యెహోవా కోపం ఇశాయేలీయుల మీద మండినపుప్డు 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 ఉండి యుదాధ్ నికి బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము
రా న కూషనిషాతాయిమును అతని చేతికి అపప్గించాడు. అతడు కూషనిషాతాయిమును జయించాడు. 11ఆ తరువాత
నల సంవతస్రాలు దేశం పశాంతంగా ఉంది. ఆ తరువాత కనజు కొడుకు ఒతీన్యేలు చనిపోయాడు.
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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 పటట్ణానిన్ సావ్ధీనం 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. అతని చేత ఇశాయేలీయులు మోయాబు
రా న ఎగోల్నుకు కపప్ం పంపినపుప్డు 16ఏహ దు మూరెడు పొడవు ఉనన్ రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకుని, తన వసంలో
తన కుడితొడమీద 17దానిన్ కటుట్ కుని,ఆ కపప్ంమోయాబురా నఎగోల్ను దగగ్రికి తెచాచ్డు. ఈఎగోల్నుచాలాలావుగాఉండే
వాడు.

18 ఏహ దు ఆ కపప్ం తెచిచ్ ఇచిచ్న తరువాత కపప్ం మోసిన మనుషులను పంపివేసి 19 గిలాగ్ లు దగగ్ర ఉనన్ పెసీలీము
దగగ్ర నుంచి తిరిగి వచిచ్ “రాజా, రహసయ్ నమాటఒకటి నేను నీతోచెపాప్లి”అనాన్డు. అపుప్డు అతడు తన దగగ్ర నిలిచి
ఉనన్ వాళళ్ందరూ బయటకు వెళేళ్ వరకూమాటాల్ డవదద్ని చెపాప్డు. 20ఏహ దు అతని దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు రాజు ఒకక్డే
చలల్నిమేడగదిలోకూరుచ్నిఉనాన్డు. అపుప్డు ఏహ దు “నీతోనేనుచెపప్వలసినదేవునిమాటఒకటిఉంది”అనిచెపప్గా,
రాజు తన సింహాసనం మీద నుంచి లేచాడు. 21అపుప్డు ఏహ దు తన ఎడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుంచి కతిత్
తీసి అతడి కడుపులో బలంగా పొడిచాడు. 22ఆ కతిత్తో పాటు దాని పిడి కూడా అతని కడుపులోకి దిగి పోయింది. ఆ కతిత్
అతనివెనుకనుంచిబయటకు వచిచ్ంది. అతనికొవువ్ఆ కతిత్ని కపేప్సినకారణంగాఏహ దుఆ కతిత్నిఅతని శరీరంలోనుంచి
బయటకు తీయలేదు.

23 అపుప్డు ఏహ దు వసారాలోకి వెళిల్ తన వెనుక ఆ మేడగది తలుపు వేసి గడియపెటాట్ డు. 24 అతడు 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 రాజు ఆ గది తలుపులు
తీయకపోవడంతోవాళ ళ్ తాళపు చెవి తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూశారు. వాళళ్ రాజు చనిపోయినేలమీద 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
అతనిదగగ్రికివచాచ్రు. 28అతడువాళళ్తో “నాతోరండి,యెహోవామీశతువు నమోయాబీయులనుఓడించబోతునాన్డు”
అనాన్డు. కాబటిట్ వాళ ళ్అతనివెంటదిగివచిచ్మోయాబువారికిఎదురుగాఉనన్యొరాద్ ను రేవులనుఆకమించుకునిఎవరినీ
దాటనివవ్లేదు. 29ఆ సమయంలోవాళ ళ్మోయాబీయులోల్ బలం, సామరధ్ ం కలిగిన పరాకమవంతు న పదివేల మందిని
చంపారు. ఒకక్డు కూడాతపిప్ంచుకోలేదు. ఆ దినానమోయాబీయులు ఇశాయేలీయుల బలానిన్ బటిట్ అణగారిపోయారు. ఆ
కారణంగా ఆపాంతం ఎన సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది.

షమగ్ రు
30అతని తరువాత అనాతు కుమారుడు షమగ్ రు నాయ్యాధిపతి అయాయ్డు. అతడు ఆరు వందలమంది ఫిలిషీయులను

పశువులు కాసేమునుకోల కరతో చంపాడు. 31అతడు కూడా ఇశాయేలీయులను పమాదాల నుంచి కాపాడాడు.

4
దెబోరా

1 ఏహ దు చనిపోయిన తరువాత ఇశాయేలీయులు మళీళ్ యెహోవా దృషిట్కి దోషులయాయ్రు గనక 2హాసోరులో ఏలే
కనాను రా న యాబీను చేతికి ఆయన వాళళ్ను అపప్గించాడు. అతని సేనాధిపతి పేరు సీసెరా. అతడు యూదేతరుల
పాంతం హరోషెతులో ఉంటునాన్డు. 3 అతనికి తొమిమ్ది వందల ఇనుప రథాలు ఉనాన్యి. అతడు ఇర సంవతస్రాలు
ఇశాయేలీయులను కఠినంగాహింసలపాలు చేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులుయెహోవాకుమొరపెటాట్ రు.

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

6ఆమె నఫాత్ లిలోని కెదెషులో నుంచి అబీనోయము కొడుకు బారాకును పిలిపించి అతనితో ఇలా అంది “ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవా నీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు, ‘నువువ్ వెళిల్ నఫాత్ లీయులోల్ , జెబూలూనీయులోల్ పదివేల మందిని తాబోరు కొండ
దగగ్రికి రపిప్ంచు. 7యాబీనుసేనాధిపతిసీసెరాను,అతనిరథాలను,అతని నాయ్నిన్, కీషోను నదిదగగ్ర చేరిచ్,అకక్డఅతని
మీద నీకు జయం అనుగహిసాత్ ను.’ ”

8అపుప్డు బారాకు “నువువ్ నాతోబాటు వసేత్నే వెళాత్ ను గాని నువువ్ నాతోరాకపోతే నేను వెళల్ను” అని ఆమెతో చెపాప్డు.
9 అపుప్డు ఆమె “నీతో నేను తపప్కుండా వసాత్ ను. అయితే, నువువ్ చేసే ఈ పయాణంవలల్ నీకు ఘనత దొరకదు. ఒక సీ
చాకచకయ్ం వలనయెహోవాసీసెరాను అపప్గిసాత్ డు” అని చెపిప్, లేచిబారాకుతోబాటు కెదెషుకు వెళిళ్ంది.

10 బారాకు జెబూలూనీయులను, నఫాత్ లీయులను కెదెషుకు పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషులు అతనితో
వెళాళ్రు. 11 దెబోరా కూడా అతనితో వెళిళ్ంది. ఈలోపు కయీనీయు న హెబెరు మోషేమామహోబాబు సంతానం వా న
కయీనీయులనుంచి వేరుపడి కెదెషు దగగ్ర ఉనన్ జయననీన్ములోఉనన్మసత్కి చెటుట్ దగగ్ర తన గుడారం వేసుకునిఉనాన్డు.
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12అబీనోయము కొడు న బారాకు తాబోరు కొండ కి వెళాళ్డని సీసెరాకు తెలిసినపుప్డు సీసెరా తన రథాలనిన్టినీ, తన
తొమిమ్దివందల ఇనుప రథాలను 13యూదేతరుల పాంత న హరోషెతు నుంచి కీషోను నది వరకూ తన పకష్ంగా ఉనన్
పజలందరినీ పిలిపించినపుప్డు 14దెబోరా “వెళ ళ్. యెహోవాసీసెరామీద నీకు జయం ఇచిచ్న రోజు ఇదే. యెహోవానినున్
నడిపిసుత్ నాన్డు కదా” అనిబారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ పదివేలమంది మనుషులను వెంటబెటుట్ కుని తాబోరు కొండ
మీదినుంచి దిగి వచాచ్డు.

15 బారాకు వాళళ్ను చంపడానికి వీలుగా యెహోవా సీసెరాను, అతని రథాలనిన్టినీ, అతని నికులను
కలవరపరచినపుప్డు, సీసెరా తన రథం దిగి కాలినడకన పారిపోయాడు. 16బారాకు, ఆ రథాలను, నాయ్నిన్ యూదేతరుల
పాంతం హరోషెతు వరకూ తరిమినపుప్డు సీసెరా నయ్మంతా కతిత్వాత చేత కూలిపోయింది. ఒకక్డు కూడా బతకలేదు.

17హాసోరు రాజుయాబీనుకూ కయీనీయు న హెబెరు వంశసుథ్ లకూ సంధి ఒపప్ందం ఉంది గనుక సీసెరా కాలినడకన
కయీనీయు న హెబెరు భారయ్యాయేలు గుడారానికి పారిపోయాడు. 18అపుప్డుయాయేలు సీసెరాను ఎదురొక్ని అతణిణ్
చూసి “పభూ, ఇటు నా పుకి రండి, భయపడవదుద్ ” అని చెపిప్ంది. అపుప్డు అతడు ఆమె గుడారంలోకి వెళాళ్డు.
19అపుప్డు ఆమెఅతని దుపప్టి కపిప్ంది. అతడు “దాహంగాఉంది, దయచేసినాకు కొంచెం నీళ ళ్ ఇవువ్”అనిఅడిగాడు.
ఆమెతోలుతోచేసినతితిత్ విపిప్అతనికిదాహానికిఇచిచ్,అతనికిమళీళ్దుపప్టి కపేప్ సమయంలో 20అతడు “గుడారందావ్రం
దగగ్ర నుండి ఎవ నాలోపలికి వచిచ్,లోపల ఎవ నా ఉనాన్రా అని అడిగితే, ఎవరూ లేరని నువువ్ చెపాప్లి” అనాన్డు.

21 ఆ తరువాత హెబెరు భారయ్ యాయేలు గుడారానికి కొటేట్ మేకు తీసుకుని ఒక సుతెత్ చేతోత్ పటుట్ కుని మెలల్గా అతని
దగగ్రికి వచిచ్,అలసిపోయిగాఢనిదలోఉనన్ అతని కణతలోఆమేకు దిగగొటట్గా అది అతని తలలో గుండా నేలలోకి దిగింది.
22అతడు చచాచ్డు. బారాకు సీసెరాను తరుముకుంటూరాగాయాయేలు అతనిన్ ఎదురొక్ని “నువువ్ వెతుకుతునన్మనిషిని
నీకు చూపిసాత్ ను” అంది. అతడు వచిచ్నపుప్డు సీసెరా చచిచ్ పడి ఉనాన్డు. ఆ మేకు అతని కణతలో ఉంది. 23ఆ రోజు
దేవుడు ఇశాయేలీయులకోసం కనానురాజుయాబీనును ఓడించాడు 24తరువాతఇశాయేలీయుల కనానురాజుయాబీనును
చంపేవరకూ వారి బలం అంతకంతకూ పెరుగుతూ ఉంది.

5
దెబోరా గీతం

1ఆ రోజు దెబోరా, అబీనోయము కొడుకు బారాకు,ఈ కీరన పాడారు,
2ఇశాయేలులోనాయకులు నాయకతవ్ం వహించినపుడు
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 నయెహోవాసముఖంలో సీనాయికొండ కూడా కంపించింది.
6అనాతు కొడుకు షమగ్ రు దినాలోల్ యాయేలు దినాలోల్ రాజమారాగ్ లు ఎడారులుగామారాయి.
పయాణికులు ఎవరూ నడవని పకక్ తోవలోల్ నే నడిచారు.
7దెబోరా 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.
9ఇశాయేలీయుల అధిపతులు సంతోషంగా తమ తాముగాయుదాధ్ నికి సిదధ్పడాడ్ రు.
వారిని బటిట్ యెహోవాను సుత్ తించండి!
10తెలల్ గాడిదలమీదసావ్రీ చేసేవారూ, తివాచీలమీద కూరుచ్నేవారూ,
తోవలోల్ నడిచేవారూ, ఇది వినండి!
11పశువులు నీళ ళ్ తాగే చోట విలుల్ కాండు చేసే* సవ్రాలు వినండి.
యెహోవానీతికియల గురించి వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.
ఇశాయేలీయులయుదధ్శూరులకు తమ శతువులమీద ఆయన జయం ఇచాచ్డని వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.
“యెహోవాపజలు పటట్ణ దావ్రాల దగగ్రికి కవాతుగా వెళాళ్రు.

* 5:11 5:11 విలుల్ కాండు చేసే పాటలు పాడేవాళళ్
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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 అతివేగంగాలోయలోకి చొరబడాడ్ రు.
రూబేనీయుల తెగలవారికి గొపప్ హృదయానేవ్షణలు కలిగాయి.
16గొరెలమందల కోసం కాపరులు వాయించేఈలలు 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.
వారు పాణాలు తం లెకక్చెయయ్ని పజలు.
నఫాత్ లీయులు కూడాయుదధ్భూమిలోపాణాలు లెకక్ చెయయ్లేదు.
19రాజులు వచిచ్యుదధ్ం చేశారు.
మెగిదోద్ జలాల దగగ్ర ఉనన్ తానాకులో కనాను రాజులుయుదధ్ం చేశారు.
20కానివాళ ళ్ ఆయుదధ్ం నుంచి వెండిని కొలల్సొముమ్గా తీసుకువెళళ్లేదు.
నకష్తాలు ఆకాశం నుంచియుదధ్ం చేశాయి.
నకష్తాలు తమ ఆకాశమారాగ్ లోల్ నుంచి సీసెరాతోయుదధ్ం చేశాయి.
21 కీషోను వాగులో,పురాతనవా న కీషోనులోవాళ 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 నయుదధ్శూరులతో చేసినయుదధ్ంలోయెహోవాకు సహాయంగావాళ ళ్ రాలేదు.’
24 కయీనీయు నహెబెరు భారయ్యాయేలు 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.
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.’
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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 కారణంగాయెహోవా ఏడు సంవతస్రాల పాటు వాళళ్ను మిదాయ్నీయుల
చేతికి అపప్గించాడు. 2మిదాయ్నీయుల హింస ఇశాయేలీయుల మీద భారంగా ఉంది గనుక వాళ ళ్ మిదాయ్నీయుల దగగ్ర
ఉండలేక కొండలోల్ ఉనన్ వాగులు, గుహలు, భద న చోటులను తమ కోసం సిదధ్ం చేసుకునాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు వితత్నాలు చలిల్న తరువాత, మిదాయ్నీయులు, అమాలేకీయులు, తూరుప్న ఉండేవాళ ళ్, తమ
పశువులతో, గుడారాలతో సహా మిడతల దండు లాగా వాళళ్ 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. 5 వాళళ్ ఒంటెలు లెకక్కు మించి ఉనాన్యి. 6 దేశానిన్ పాడు చెయయ్డానికి
వాళ ళ్ అకక్డికి వచేచ్ వారు. ఇశాయేలీయులు మిదాయ్నీయుల వలల్ ఎంతో హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్ యెహోవాకు
మొరపెటాట్ రు.

7మిదాయ్నీయుల వలల్ కలిగినబాధను బటిట్ ఇశాయేలీయులుయెహోవాకుమొరపెటిట్నపుప్డు 8యెహోవాఇశాయేలీయుల
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 నుంచిమిమమ్లిన్ విడిపించి,మీదగగ్ర నుంచివాళళ్ను తోలివేసివాళళ్
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 కనబడి “శౌరయ్ం గల బలశాలీ, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉనాన్డు” అని అతనితో అనాన్డు,
13 గిదోయ్ను “అయాయ్, నా పభూ, యెహోవామాకు తో ఉంటే ఇదంతా మాకెందుకు సంభవిసుత్ ంది? యెహోవా ఐగుపులో
నుంచి మమమ్లి రపిప్ంచాడని చెబుతూ, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్త కారాయ్లనీన్ ఏమయాయ్యి?
యెహోవామమమ్లిన్ విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మమమ్లిన్ అపప్గించాడు గదా” అని అతనితో చెపాప్డు.

14అపుప్డుయెహోవాఅతని పుతిరిగి “బలంతెచుచ్కునివెళిల్ మిదాయ్నీయులచేతిలోనుంచిఇశాయేలీయులనుకాపాడు.
నినున్ పంపినవాణిణ్ నేనే” అని చెపాప్డు. 15అతడు “నా పభూ, దేని సాయంతో నేను ఇశాయేలీయులను ర ంచగలను? నా
కుటుంబం మనషేష్ గోతంలో అందరికంటే బలహీన నది. మాతండుల కుటుంబాలోల్ నేను ఏ పాముఖయ్తా లేనివాణిణ్” అని
ఆయనతో చెపాప్డు.

16అందుకు యెహోవా “అయితే ఏమిటి? నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను గనక ఒకే మనిషిని చంపినటుట్ మిదాయ్నీయులను
నువువ్ చంపుతావు” అని చెపాప్డు. 17అందుకు అతడు “నాపటల్ నీకు కటాకష్ం కలిగితే,నాతోమాటాల్ 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. 20దేవుని దూత “ఆమాంసానిన్,పొంగని రొటెట్లను పటుట్ కుని రాతిమీద పెటిట్ , నీళల్ పొయియ్”అనాన్డు. 21అతడు
అలా చేశాక, యెహోవా దూత తన చేతిలో ఉనన్ కర చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసానిన్, ఆ పొంగని రొటెట్లను ముటట్గానే ఆ
రాతిలోనుంచిఅగిన్ లేచిఆమాంసానిన్,ఆరొటెట్లనుకాలిచ్వేసింది. అంతలోయెహోవాదూతఅదృశయ్ంఅయాయ్డు. 22గిదోయ్ను
ఆయనయెహోవాదూతఅనితెలుసుకుని “అహా,నాపభూ,యెహోవా, నేనుముఖాముఖిగాయెహోవాదూతను చూశాను”
అనాన్డు. 23అపుప్డుయెహోవా “నీకు సమాధానం ఉండు గాక. భయపడకు! నువువ్ చనిపోవు” అని అతనితో చెపాప్డు.

24అకక్డ గిదోయ్నుయెహోవాపేరట బలిపీఠం కటిట్ ,దానికి “యెహోవాసమాధానకర” అని పేరు పెటాట్ డు. ఈరోజు వరకూ
అది అబీయెజీయుల పాంత న ఒఫాలో ఉనన్ది. 25 ఆ రాతే యెహోవా “నీ తండికి చెందిన ఎదుద్ ను, ఏడేళళ్ వయసుస్
ఉనన్ రెండవ యెదుద్ ను తీసుకు వచిచ్, నీ తండి బయలుకు కటిట్న బలిపీఠానిన్ పడగొటిట్ , దానికి గా ఉనన్ దేవతా సత్ంభానిన్
నరికివెయియ్. 26 సరి అయిన ఏరాప్టుతో ఈ బండ న నీ దేవు నయెహోవాకు బలిపీఠం కటిట్ , ఆ రెండవ ఎదుద్ ను తీసుకు
వచిచ్ నువువ్ నరికిన ఆషేరా పతిమ కలపను కటెట్లుగా ఉపయోగించి దహనబలి ఆరిప్ంచు” అని అతనితో చెపాప్డు.

27కాబటిట్ 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.
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29అపుప్డు వాళ ళ్, ఇది ఎవరు చేసిన పని,అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కుంటూవాకబు చేసి,యోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను ఆ
పని చేసినటుట్ తెలుసుకునాన్రు.

30 కాబటిట్ ఆ ఊరివాళ ళ్ “నీ కొడుకు బయలు బలిపీఠానిన్ పడగొటిట్ దానికి గానునన్ దేవతా సత్ంభానిన్ పడదోశాడు
గనుక అతడు చనిపోవాలి, వాణిణ్ బయటకు తీసుకురా” అనియోవాషుతో చెపాప్రు. 31యోవాషు, తనతో పోటాల్ డుతునన్
వాళళ్ందరితో “మీరు బయలు పకష్ంగావాదిసాత్ రా? మీరు బయలును ర సాత్ రా? బయలు పకష్ంగావాదించేవాడు పొదుద్ ఎకక్క
ముందేచావాలి. ఎవడో బయలు బలిపీఠానిన్ విరగొగ్ టాట్ డు సరే, బయలు దేవుడే కదా, తన ప నతానేవాదించుకోనివవ్ండి.”
32ఒకడు తనబలిపీఠానిన్ విరగొగ్ టాట్ డు కాబటిట్ బయలునేఅతనితోవాదించుకోనిమమ్నిచెపిప్నకారణంగా,ఆదినానగిదోయ్నుకు
“యెరుబబ్యలు” అని పేరు వచిచ్ంది.

33మిదాయ్నీయులు, అమాలేకీయులు, తూరుప్ తీరం వాళ ళ్ కలిసివచిచ్, నది దాటి, యెజెయేలు దానంలో దిగినపుప్డు
34యెహోవాఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవరించింది. అతడు బూరఊదినపుప్డు అబీయెజెరు కుటుంబీకులు అతనిదగగ్రికి వచాచ్రు.
35అతడు 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.

36అపుప్డు గిదోయ్ను దేవునితో “నువువ్ చెపిప్నటుట్ నా చేత ఇశాయేలీయులను ర ంచడం నీ ఉదేద్శయ్ం అయితే, 37 నేను
కళల్ంలో గొరెబొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేలంతాపొడిగా 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 మంచు పడి ఉనన్పుప్డు, ఆ బొచుచ్ మాతమే పొడిగా ఉండనివువ్” అని దేవునితో అనన్పుప్డు 40 ఆ రాతి
దేవుడు అలాగే చేశాడు. నేలంతటిమీదమంచు పడినా ఆబొచుచ్మాతమేపొడిగాఉంది.

7
మిదాయ్నీయుల ఓటమి

1యెరుబబ్యలు, (అంటే గిదోయ్ను) అతనితో ఉనన్వారంతా తెలల్వారే లేచి హరోదు బావి దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు లోయలో
ఉనన్మోరె కొండకు ఉతత్రంగామిదాయ్నీయుల శిబిరం కనబడింది.

2యెహోవా గిదోయ్నుతో “నీతో ఉనన్వారు ఎకుక్వ మంది. నేను వాళల్ చేతికి మిదాయ్నీయులను అపప్గించడం తగదు.
ఇశాయేలీయులు, ‘నా కండబలమేనాకు రకష్ణ కలుగజేసింది’అనుకుని తమనుతామేగొపప్ చేసుకోవచుచ్. 3కాబటిట్ 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.

4ఇంకా 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 కలిసి వెళల్కూడదు’ అని ఎవరి గురించి చెపాత్ నో అతడు వెళళ్కూడదు” అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు.
5 అతడు నీళల్ దగగ్రికి ఆ పజలను దిగేలా చేసినపుప్డు యెహోవా “కుకక్ తాగినటుట్ తన నాలుకతో నీళ ళ్ తాగిన వాణిణ్ ,
నీళ ళ్ తాగడానికిమోకాళ ళ్ వంచిన వాణిణ్ , వేరువేరుగా ఉంచు” అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు. 6చేతోత్ నోటికందించుకుని నీళ ళ్
తాగినవాళ ళ్ మూడు వందలమంది. మిగిలినవాళళ్ందరు నీళల్ తాగడానికిమోకాళ ళ్ వంచినవాళేళ్.

7 అపుప్డు యెహోవా “చేతోత్ నోటికందించుకుని నీళ ళ్ తాగిన మూడు వందల మనుషుల దావ్రా మిమమ్లిన్ ర సాత్ ను.
మిదాయ్నీయులమీద జయం ఇసాత్ ను. తకిక్న పజలందరూ తమ తమపాంతాలకు వెళొళ్చుచ్” అని గిదోయ్నుతో చెపాప్డు.

8ఎంపిక చేసిన పజలు వెళిల్పోయినవారి ఆహారం, బూరలు తీసుకునాన్రు. యెహోషువా పజలందరినీ వాళళ్ గుడారాలకు
పంపివేశాడు. కాని ఆ మూడువందల మందిని అకక్డే ఉంచుకునాన్డు. మిదాయ్నీయుల శిబిరం అతనికి దిగువ భాగంలో
లోయలో ఉంది. 9 ఆ రాతి యెహోవా అతనితో ఇలా అనాన్డు “నువువ్ లేచి ఆ శిబిరం మీదికి వెళ ళ్. దాని మీద నీకు
జయం ఇసాత్ ను. 10 వెళళ్డానికి నీకు భయ తే నీ పనివాడు పూరాతో కలిసి ఆ శిబిరం దగగ్రికి దిగి వెళ ళ్. 11ఆ శిబిరంలో
ఉనన్వాళ ళ్ చెపుప్కుంటునన్ దానిన్ వినిన తరువాత నువువ్ ఆ శిబిరంలోకి దిగి వెళళ్డానికి నీకు రయ్ం వసుత్ ంది” అని
చెపిప్నపుప్డు,అతడు,అతనిపనివా నపూరాఆశిబిరంలోబయటకాపలావాళ ళ్నన్చోటికి వెళాళ్రు. 12మిదాయ్నీయులు,
అమాలేకీయులు, తూరుప్పాంతాల వాళ ళ్ లెకక్కు మిడతలాల్ ఆ దానంలో పో ఉనాన్రు. వాళల్ ఒంటెలు సముద తీరంలో
ఉనన్యిసుక రేణువులాల్ లెకక్కు మించిఉనాన్యి. 13గిదోయ్ను దిగి వచిచ్నపుప్డు, ఒకడుతాను కనిన కలనుమరో నికుడికి
చెపూ “నాకొక కలొచిచ్ంది. బారీల్ రొటెట్ ఒకటిమిదాయ్నీయుల శిబిరంలోకిదొరిల్,ఒక గుడారానికితాకి,దానిన్ పడగొటిట్ తలకిందులు
చేయగా ఆ గుడారం కూలిపోయింది” అనాన్డు. 14అందుకు అతని సేన్హితుడు “అది ఇశాయేలీయుడుయోవాషు కొడుకు
గిదోయ్ను ఖడగ్మే తపప్ మరొకటి కాదు. దేవుడు మిదాయ్నీయుల మీద, ఈ శిబిరం మీద, అతనికి జయం ఇసుత్ నాన్డు” అని
జవాబిచాచ్డు. 15గిదోయ్నుఆ కల,దానిభావంవినన్పుప్డు,అతడుయెహోవాకునమసాక్రంచేసిఇశాయేలీయులశిబిరంలోకి
తిరిగి వెళిల్ “లెండి,యెహోవామిదాయ్నీయుల నయ్ంమీదమీకు జయం ఇచాచ్డు”అని చెపిప్, 16ఆమూడు వందలమందిని
మూడు గుంపులుగా చేశాడు. ఒకొక్కక్రి చేతికి ఒక బూర, ఒక ఖాళీ కుండ, ఆ కుండలో ఒక దివిటీని ఇచిచ్, వాళల్తో ఇలా
అనాన్డు “ననున్ చూసి, నేను చేసినటుట్ చేయండి. 17చూడండి! నేను వాళల్ శిబిరంమీదకి వెళత్ నాన్ను. నేను చేసినటేట్ మీరూ
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చెయాయ్లి. 18 నేను, నాతో ఉనన్వాళళ్ందరు బూరలను ఊదేటపుప్డు మీరు కూడా ఆ శిబిరం చుటూట్ బూరలు ఊదుతూ,
‘యెహోవాకు, గిదోయ్నుకు, జయం’ అని కేకలు వెయాయ్లి” అని చెపాప్డు.

19 కాబటిట్ , అరద్రాతి కాపలా కాసేవారు కాపలా సమయం మారుతూ ఉనన్పుప్డు, గిదోయ్ను, అతనితో ఉనన్ వందమంది,
శిబిరం చివరకూ వెళిల్, బూరలు ఊది, వాళళ్ చేతులోల్ ఉనన్ కుండలు పగులగొటాట్ రు. 20 అలా ఆ మూడు గుంపులవాళ ళ్
బూరలుఊదుతూఆకుండలుపగులగొటిట్ ,ఎడమచేతులోల్ దివిటీలు, కుడిచేతులోల్ ఊదడానికిబూరలుపటుట్ 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 దగగ్ర ఉనన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరం వరకూ
పారిపోయినపుప్డు, 23 నఫాత్ 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
ఎఫాయిమీయులంతా కూడుకుని బేతాబ్రా వరకూ వాగులను యొరాద్ నును సావ్ధీనపరచుకునాన్రు. 25వాళ ళ్ మిదాయ్ను
అధిపతు న ఓరేబు జెయేబు అనే ఇదద్రిని పటుట్ కుని, ఓరేబు బండమీద ఓరేబును చంపారు. జెయేబు దాకష్ల తొటిట్ దగగ్ర
జెయేబును చంపి,మిదాయ్నీయులను తరుముకుంటూ వెళాళ్రు. ఓరేబు,జెయేబులతలలుయొరాద్ ను అవతలఉనన్ గిదోయ్ను
దగగ్రికి తెచాచ్రు.

8
జెబహ ను, సలుమ్నాన్ను

1 అపుప్డు ఎఫాయిమీయులు గిదోయ్నుతో “నువువ్ మా పటల్ ఇలా ఎందుకు చేశావు? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ం
చెయయ్డానికి నువువ్ వెళిళ్నపుప్డు మమమ్లిన్ ఎందుకు పిలవలేదు?” అని అతనితోతీవంగావాదించారు. 2అందుకు అతడు
“మీరు చేసినదేమిటీ, నేను చేసినదేమిటి? అబీయెజెరు దాకష్పండల్ కోతకంటే ఎఫాయిమీయుల పరిగెమంచిదికాదా? దేవుడు
మిదాయ్నీయుల అధిపతులు ఓరేబు, జెయేబు మీదమీకు జయం ఇచాచ్డు. మీరు చేసినటుట్ నేను చెయయ్గలనా?” అనాన్డు
3అతడు అలా చెపిప్నపుప్డు అతనిమీదవాళల్కు కోపం తగిగ్ంది.

4 గిదోయ్ను, అతనితో ఉనన్ మూడువందల మందీ అలసట చెందినపప్టికీ మిదాయ్నీయుల శతువులను తరుముతూ,
యొరాద్ ను దగగ్రికి వచిచ్, దానిన్ దాటారు. 5 అతడు సుకోక్తు వాళళ్తో “నా వెంట ఉనన్ పజలు అలసి ఉనాన్రు, మేము
మిదాయ్ను రాజు న జెబహ ను, సలుమ్నాన్ను తరుముతునాన్ము. దయచేసి నాతో వసుత్ నన్వారికి రొటెట్లు ఇవవ్ండి” అని
అడిగాడు. 6సుకోక్తు అధిపతులు “జెబహ , సలుమ్నాన్ అనేవాళళ్ను నువువ్ ఇంకా జయించలేదు కదా? నీ నాయ్నికిమేము
రొటెట్లు ఎందుకివావ్లి?” అనాన్రు. 7అందుకు గిదోయ్ను “జెబహ సలుమ్నాన్ మీదయెహోవానాకు 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. 10అపుప్డు జెబహ , సలుమ్నాన్ వాళళ్తో కూడావాళళ్ 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.

13యుదధ్ం ముగిసిన తరువాతయోవాషు కొడుకు గిదోయ్ను 14హెరెసు ఎగువనుంచి తిరిగి వచిచ్, సుకోక్తు వాళళ్లో ఒక
యువకుణిణ్ పటుట్ కుని విచారణ చేయగా అతడు సుకోక్తు అధిపతులు, పెదద్లోల్ డె ఏడుగురి పేరుల్ వివరంగా చెపాప్డు.
15 అపుప్డతడు 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. 17అతడు పెనూయేలు గోపురానిన్ పడగొటిట్ ఆ ఊరివాళళ్ను చంపాడు.

18 గిదోయ్ను, మీరు తాబోరులో చంపిన మనుషుయ్లు ఎలాంటి వారని జెబహ ను సలుమ్నాన్ను అడిగినపుప్డు వాళ ళ్
“నీలాంటివాళేళ్. వాళళ్ందరూరాకుమారులాల్ ఉనాన్రు”అనాన్రు. 19గిదోయ్ను “వాళ ళ్నాతలిల్ కుమారులు. నాసహోదరులు.
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.
21అపుప్డు జెబహ సలుమ్నాన్లు “వయసుస్నుబటిట్ మనిషికి శకి ఉంటుంది గనుక, నువేవ్ లేచి,మమమ్లిన్ చంపు” అనాన్రు.
గిదోయ్ను లేచి జెబహ ను, సలుమ్నాన్ను చంపి,వాళళ్ ఒంటెలమెడలమీద ఉనన్ చందహారాలను తీసుకునాన్డు.
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గిదోయ్ను ఏఫోదు
22 అపుప్డు ఇశాయేలీయులు గిదోయ్నుతో “నువువ్ మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుంచి మమమ్లిన్ ర ంచావు గనుక నువువ్, నీ

కొడుకు, నీ మనవడు, మమమ్లిన్ పరిపాలించండి” అని చెపాప్రు. 23 అందుకు గిదోయ్ను “నేను మిమమ్లిన్ పాలించను, నా
కుమారుడు కూడామిమమ్లిన్ పాలించకూడదు. యెహోవామిమమ్లిన్ 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.) 25అందుకు ఇశాయేలీయులు
“సంతోషంగా మేము వాటిని నీకు ఇసాత్ ము” అని చెపిప్ ఒక బటట్ పరచి, పతివాడూ తన దోపుడు సొముమ్లో ఉనన్ పోగులను
దాని మీద వేశాడు. 26 మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీద ఉనన్ చందహారాలు, కరణ్భూషణాలు, 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. 27 కాబటిట్
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. 29తరువాతయోవాషు కొడుకు యెరుబబ్యలు†, తన సొంత ఇంటోల్ నివాసం
ఉండడానికి వెళిళ్పోయాడు. 30 గిదోయ్నుకు చాలామంది భారయ్లు ఉనన్ కారణంగా అతని కడుపున పుటిట్నవాళ ళ్ డె
మంది కొడుకులు ఉనాన్రు. 31షెకెములో 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. 35 వాళ ళ్ యెరుబబ్యలు (అంటే గిదోయ్ను)
ఇశాయేలీయులకు చేసినఉపకారమంతామరచిపోయి,అతనియింటివాళళ్కు ఇచిచ్నమాటపకారం,ఉపకారంచెయయ్లేదు.

9
అబీమెలెకు

1యెరుబబ్యలు కొడుకు అబీమెలెకు షెకెములో ఉనన్ తన మేనమామల దగగ్రికి వెళిల్, వాళళ్తో, తన తలిల్ 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” అని అనాన్డు. 3 అతని తలిల్ సహోదరులు అతని గూరిచ్
షెకెముయజమానులు వినేలా ఆమాటలనీన్ చెపిప్నపుప్డు వాళ ళ్ “ఇతను మన సహోదరుడు” అనుకుని తమహృదయం
అబీమెలెకు పు తిపుప్కునాన్రు.

4అపుప్డువాళ ళ్ బయలెబ్రీతు గుడిలోనుంచిడె తులాలవెండితెచిచ్అతనికి ఇచిచ్నపుప్డువాటితోఅబీమెలెకు అలల్రి
మూకను కూలికి పెటుట్ కునాన్డు. వాళ ళ్ అతని వశంలో ఉనన్వాళ ళ్. 5తరువాత అతడు ఒఫాలో ఉనన్ తన తండియింటికి
వెళిల్ యెరుబబ్యలు కొడుకులు, తన సహోదరులు అయిన ఆ డె మందిని ఒకక్ బండ మీద చంపాడు. యెరుబబ్యలు
చినన్ కొడుకుయోతాముమాతమేదాకుక్ని తపిప్ంచుకునాన్డు.

6తరువాత షెకెము నాయకులందరూ, బెత్మిలోల్ ఇంటివారందరూ కలిసి వచిచ్ షెకెములో ఉనన్ మసత్కి చెటుట్ కింద శిబిరం
దగగ్ర అబీమెలెకును రాజుగా నియమించారు. 7అదియోతాముకు తెలిసినపుప్డు అతడు వెళిల్ గెరిజీము కొండ అంచు మీద
నిలబడి బిగగ్రగా పిలిచి, వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు, “షెకెము పెదద్లారా, మీరు నామాట వింటే దేవుడు మీమాట వింటాడు.
8 చెటుల్ తమ మీద ఒక రాజును అభిషేకించుకోవాలనుకుని, బయలుదేరి 9 మమమ్లిన్ ఏలమని ఒలీవచెటుట్ ని అడిగాయి.
ఒలీవచెటుట్ ‘దేవుణీణ్ మానవులనూదేనివలనమనుషులు సనామ్నిసాత్ రోఅలాటినానూనెఇవవ్కుండాచెటల్ మీదరాజుగాఉండి
ఇటు అటు ఊగడానికి నేను వసాత్ నా’ అనివాటితో అంది.

10అపుప్డు చెటుల్ , ‘నువువ్ వచిచ్ మమమ్లిన్ ఏలు’ అని అంజూరపు చెటుట్ ను అడిగాయి. 11అంజూరపు చెటుట్ , ‘చెటల్ మీద
రాజుగా ఉండి ఇటు అటు ఊగడానికి నా మాధురాయ్నిన్, నా మంచి ఫలాలను ఇవవ్కుండా నేను మానాలా?’ అని వాటితో
అంది.

12ఆ తరువాత చెటుల్ , ‘నువువ్ వచిచ్ మమమ్లిన్ ఏలు’అనిదా వలిల్ని అడిగినపుప్డు దా వలిల్, 13 ‘దేవుణీణ్ మానవులనూ
సంతోషపెటేట్ నా రసానిన్ ఇవవ్కుండామానిచెటల్ మీదరాజుగాఉండి ఇటు అటుఊగడానికి నేను వసాత్ నా’అనివాటితోఅంది.

14అపుప్డుచెటల్నీన్, ‘నువువ్వచిచ్మమమ్లిన్ఏలు’అనిముళళ్పొదతోమనవిచేసినపుప్డు 15ముండల్ పొద ‘మీరునిజంగా
ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకోవాలని కోరుకుంటే నా నీడలోకి రండి. లేదా అగిన్ నాలో నుంచి బయలుదేరి లెబానోను
దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేసుత్ ంది’ అని చెటల్తో చెపిప్ంది.”

* 8:26 8:26ఏఫోదును దేవునిసేవించటానికిపధానయాజకులువాడే వసం. † 8:29 8:29యెరుబబ్యలు గిదోయ్ను ‡ 8:34 8:34బయలెబ్రీతును
బయలుతో ఒపప్ందం
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16 “నా తండి మీ నిమితత్ం తన పాణాలకు తెగించియుదధ్ం చేసి మిదాయ్నీయుల చేతిలో నుంచి మిమమ్లిన్ విడిపించాడు.
17 అయితే మీరు నా తండి కుటుంబం మీదికి లేచి, ఒకే బండ మీద అతనిడె మంది కొడుకులను చంపిన, అతని దాసీ
కొడుకుఅబీమెలెకుమీబంధువుకాబటిట్ ,షెకెమువాళళ్మీదఅతనిన్రాజుగానియమించారు. యెరుబబ్యలుకు,అతనిఇంటి
వాళళ్కు,మీరుఉపకారంచెయయ్కుండా 18అబీమెలెకునురాజుగానియమించుకొనన్ విషయంలోమీరుయథారధ్ంగాపవరించి
ఉంటే 19 నేడు మీరు యెరుబబ్యలు పటల్ అతని యింటివాళళ్ పటల్ సతయ్ంగా యథారధ్ంగా పవరించి ఉంటే, అబీమెలెకును
బటిట్ సంతోషించండి. అతడు మిమమ్లిన్ బటిట్ సంతోషిసాత్ డు గాక. 20 అలా కాకపోతే అబీమెలెకు నుంచి అగిన్ బయలుదేరి
షెకెము వాళళ్నీ బెత్ మిలోల్ యింటి వాళళ్నీ కాలిచ్వేయు గాక. షెకెము వాళళ్లో నుంచి, బెత్ మిలోల్ యింటినుంచి అగిన్
బయలుదేరి అబీమెలెకును కాలిచ్వేయు గాక” అని చెపాప్డు. 21 అపుప్డు యోతాము తన సహోదరు న అబీమెలెకుకు
భయపడిపారిపోయిబెయేరుకు 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
అబీమెలెకుమీదికి పతిఫలం వచేచ్లా దేవుడు ఈ విధంగా చేశాడు. అతడు తన సహోదరులను చంపేలాఅతనిన్ బలపరచిన
షెకెము నాయకులమీదికి కూడా ఆ నరహతయ్ ఫలం వచేచ్లా ఆయన చేశాడు. 25షెకెముయజమానులు 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. 27వాళ ళ్
పొలాలోల్ కి వెళిల్ దాకష్ పళ ళ్ ఏరుకుని, వాటిని తొకిక్ కృతజఞ్తారప్ణం చెలిల్ంచి, తమ దేవుళళ్ మందిరంలోకి వెళిల్ పండగ
చేసుకునాన్రు. వారు అనన్పానాలు పుచుచ్కొంటూ అబీమెలెకును దూషించినపుప్డు 28 ఎబెదు కొడుకు గాలు ఇలా అనాన్డు
“అబీమెలెకు ఎంతటివాడు? షెకెము ఎంతటివాడు? మనంఅతనికెందుకుదాసులంకావాలి? అతడుయెరుబబ్యలు కొడుకు
కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండి హమోరుకు చెందిన వాళళ్ను సేవిసాత్ ం గాని, మనం అబబీమెలెకుకు
దాసులుగా ఎందుకుండాలి? 29 ఈ పజలు నా ఆధీనం ఉంటేనా! నేను అబీమెలెకును కూలదోసే వాణిణ్ గదా! నేను
అబీమెలెకుతో, ‘నీ నాయ్నిన్ బయలుదేరి రమమ్ను’ అనేవాణిణ్ గదా!” అనాన్డు.

30ఎబెదు కొడు న గాలుమాటలు ఆ పటట్ణ పధాని జెబులు వినన్పుప్డు అతనికిచాలాకోపం వచిచ్ంది. 31అపుప్డతడు,
అబీమెలెకు దగగ్రికి రహసయ్ంగా మనుషులను 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
అతడుఅతనితోఉనన్మనుషులు నీమీదికిబయలుదేరివసూత్ ఉనన్పుప్డు నువువ్ సమయంచూసివాళళ్కు చెయయ్వలసింది
చెయయ్వచుచ్” అని కబురు పంపాడు.

34అబీమెలెకు 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 ఆమనుషులను చూసి, జెబులుతో “ఇదిగోమనుషులు కొండ శిఖరాలమీద నుంచి దిగివసుత్ నాన్రు” అనన్పుప్డు
జెబులు “కొండల నీడలు నీకు మనుషులాల్ కనిపిసుత్ నాన్యి” అనాన్డు. 37అపుప్డు గాలు “చూడు, ఆ పాంతంలోని ఉనన్త
సథ్లం నుంచిమనుషులు దిగి వసుత్ నాన్రు. ఒక గుంపు శకునగాళళ్మసత్కి వృకష్పుదారిలోవసూత్ ఉంది”అనాన్డు. 38జెబులు
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 అబీమెలెకుతోయుదధ్ం చేశాడు. 40అబీమెలెకు అతనిన్
తరమగా, అతడు అతని యెదుట నిలువలేక పారిపోయాడు. చాలామంది గాయపడి పటట్ణం దావ్రం వరకూ కూలారు.
41అపుప్డు అబీమెలెకు అరూమాలో* ఉనాన్డు. గాలును అతని బంధువులనూ షెకెములో నివాసం ఉండకుండాా జెబులు
వాళళ్ని తోలి వేశాడు. 42 తరువాతి రోజు పజలు పొలాలోల్ కి బయలుదేరి వెళాళ్రు. 43 అది అబీమెలెకుకు తెలిసినపుప్డు
అతడు తనమనుషులను మూడు గుంపులుగా చేసివాళళ్ను ఆపొలంలోమాటుగాఉంచాడు. అతడు చూసుత్ ండగా పజలు
పటట్ణం నుంచి బయలుదేరి వసుత్ నాన్రు గనుక అతడు వాళళ్ మీద పడివాళళ్ని చంపేశాడు.

44అబీమెలెకు, అతనితో ఉనన్ గుంపులు, ముందుకు వెళిళ్ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నిలిచి ఉనన్పుప్డు ఆ రెండు గుంపులు
పరుగెతిత్ పొలాలోల్ ఉనన్వాళళ్ందరినీమటుట్ పెటాట్ రు. 45ఆరోజంతాఅబీమెలెకు ఆఊరివారితోయుదధ్ం చేసిఊరినిసావ్ధీనం
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 48అతడు, 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

* 9:41 9:41 అరూమాలోషెకెముకు 8 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది
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కూడా చెయయ్ండి” అని తనతో ఉనన్ మనుషులతో చెపాప్డు. 49 అపుప్డు ఆ మనుషులందరూ 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.

50తరువాతఅబీమెలెకు తేబేసుకు వెళిల్ తేబేసునుముటట్డించి,దానిన్ పటుట్ కునాన్డు. 51ఆపటట్ణంమధయ్లోఒకబల న
గోపురం ఉంది. సీ పురుషులు, పటట్ణపు యజమానులు, అకక్డికి పారిపోయి తలుపులు వేసుకుని గోపుర శిఖరం మీదకు
ఎకాక్రు. 52అబీమెలెకు ఆ గోపురం దగగ్రికి వచిచ్ దానిమీదయుదధ్ం చేసి అగిన్తోదానిన్ కాలచ్డానికి ఆ గోపురదావ్రం దగగ్రికి
వచాచ్డు. 53అపుప్డు ఒక సీఅబీమెలెకు తలమీదతిరగలిరాయినిపడేసినందువలల్ అతనిపురెపగిలింది. 54అపుప్డతను
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 చంపడం వలల్ తన తండికి చేసిన దోహానిన్ దేవుడు మళీళ్
అతని మీదకి రపిప్ంచాడు. 57 షెకెమువాళ ళ్ చేసిన దోహం అంతటినీ దేవుడు వాళళ్ తలల మీదికి మళీళ్ రపిప్ంచాడు.
యెరుబబ్యలు కుమారుడుయోతాము 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
సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. అతడు చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ షామీరులోపాతిపెటాట్ రు.

యాయీరు
3 అతని తరువాత గిలాదు దేశసుథ్ న యాయీరు వచాచ్డు. అతడు ఇర రెండు సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు

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

యెఫాత్
6 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దృషిట్లో మళీళ్ చెడుగా పవరించి యెహోవాను విడిచిపెటిట్ ఆయన సేవమాని, బయలులు,

అషారోతులు అనే అరామీయుల దేవతలను, సీదోనీయుల దేవుళళ్ను, మోయాబీయుల దేవుళళ్ను, అమోమ్నీయుల
దేవుళళ్ను, ఫిలిషీయుల దేవుళళ్ను, పూజించడం మొదలుపెటాట్ రు. 7 యెహోవా కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద
మండినపుప్డు, ఆయన ఫిలిషీయుల చేతికి, అమోమ్నీయుల చేతికి వాళళ్ను 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. 11యెహోవా “ఐగుపీత్యుల వశంలో నుంచి, అమోరీయుల వశంలో నుంచి, అమోమ్నీయుల
వశంలో నుంచి, ఫిలిషీయుల వశంలో నుంచి మాతమే కాకుండా 12 సీదోనీయులు, అమాలేకీయులు, మాయోనీయులు
మిమమ్లిన్బాధపరచినపుప్డువాళళ్వశంలోనుంచి కూడానేనుమిమమ్లిన్ ర ంచాను కదా, 13అయితేమీరుననున్ విడిచిపెటిట్ ,
ఇతరదేవుళళ్నుపూజించారు గనుకనేను ఇకమిమమ్లిన్ ర ంచను. 14మీరువెళిల్,మీరుకోరుకొనన్దేవుళళ్కుమొరపెటుట్ కోండి.
మీబాధకాలంలో అవిమిమమ్లిన్ ర సాత్ యేమో” అని ఇశాయేలీయులతో అనాన్డు.

15అపుప్డు ఇశాయేలీయులు “మేము పాపం చేశాము, నీ దృషిట్కి ఏది ఇషట్మోదాని పకారంమాకు 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. 17అపుప్డు అమోమ్నీయులు గిలాదులో
శిబిరం వేసుకుని ఉనాన్రు. ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమకూడి ఉనాన్రు. 18 కాబటిట్ పజలు, అంటే గిలాదు పెదద్లు
“అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి పూనుకొనన్వాడు ఎవడో, అతడు గిలాదు నివాసులకందరికీ పధాని అవుతాడు”
అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కునాన్రు.

11
1గిలాదువా నయెఫాత్ పరాకమం గల బలశాలి. అతడు ఒక వేశయ్ కొడుకు. యెఫాత్ తండి గిలాదు. 2గిలాదుభారయ్ అతనికి

కొడుకులను కనన్పుప్డు వాళ ళ్ పెరిగి పెదద్వా యెఫాత్ తో “నువువ్ అనయ్సీకి పుటాట్ వు కాబటిట్ మన తండి ఇంటోల్ నీకు భాగం
లేదు” అనాన్రు.
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3యెఫాత్ తన సహోదరుల దగగ్ర నుంచి పారిపోయి టోబు దేశంలో నివాసం ఉనన్పుప్డు అలల్రిమూకలు యెఫాత్ దగగ్రికి
వచిచ్ అతనితో కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ ళ్. 4కొంతకాలం తరువాత అమోమ్నీయులు ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేశారు.
5 అమోమ్నీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేసినపుప్డు 6 గిలాదు పెదద్లు టోబు దేశం నుంచి యెఫాత్ ను రపిప్ంచడానికి
వెళిల్ “నువువ్ వచిచ్ మాకు అధిపతిగా ఉండు. అపుప్డు మనం అమోమ్నీయులతోయుదధ్ం చేదాద్ ం” అని యెఫాత్ తో చెపాప్రు.
7అందుకు యెఫాత్ “మీరు నామీద 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 అమోమ్నీయులతో
యుదధ్ం చేసేత్, గిలాదు నివాసుల నమాఅందరిమీద నువువ్ అధికారివి ఔతావు” అనియెఫాత్ తో అనాన్రు 9అందుకుయెఫాత్
“అమోమ్నీయులతోయుదధ్ం చేయడానికిమీరు ననున్ గిలాదుకు తిరిగి తీసుకు వెళిల్న తరువాతయెహోవావాళళ్ను నా చేతికి
అపప్గిసేత్ నేనే మీకు పధానినౌతానా?” అని గిలాదు ఆ పెదద్లను అడగగా, 10 గిలాదు పెదద్లు “కచిచ్తంగా మేము నీ మాట
పకారం చేసాత్ ం. యెహోవామన ఇరువురిమధయ్ సా గా ఉంటాడు గాక” అనియెఫాత్ తో అనాన్రు.

11కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతో కలిసి వెళిల్నపుప్డు పజలు అతనిన్ తమకు పధానిగా,అధిపతిగానియమించుకునాన్రు.
అపుప్డుయెఫాత్ మిసాప్లోయెహోవాసనిన్ధిలో తనవాగాద్ నాల సంగతి అంతా వినిపించాడు. 12యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజు
దగగ్రికి వరమానికులను పంపి “నాకు నీకుమధయ్ ఏమీజరగ లేదు కదా. నువువ్నాదేశంమీదికియుదాధ్ 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 మళీళ్మాకపప్గించు” అనియెఫాత్ పంపిన వరమానికులతో సమాచారం పంపాడు.

14అపుప్డు 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 గుండా దయచేసి తమను వెళళ్నిమమ్ని అడిగినపుప్డు, ఎదోము రాజు ఒపుప్కోలేదు. వాళ ళ్
మోయాబు రాజు దగగ్రికి అలాంటి 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. అరోన్నుమోయాబుకు 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 సమకూరుచ్కునియాహసులో ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేశాడు. 21అపుప్డు
ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాఆసీహోనును అతని సమసత్ పజలను ఇశాయేలీయులచేతికిఅపప్గించినపుప్డువాళ ళ్
ఆ పజలను హతం చేసిన తరువాత ఆ దేశనివాసు న అమోరీయుల దేశం అంతా సావ్ధీనం చేసుకుని 22 అరోన్ను నది
మొదలుయబోబ్కు వరకూ, అరణయ్ంమొదలుయొరాద్ ను వరకూ, అమోరీయులపాంతాలనిన్టినిసావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

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? మాదేవు నయెహోవామా ఎదుట నుంచి ఎవరిని తోలివేసాత్ డో వాళళ్ సావ్సథ్ ం మేము సావ్ధీనం
చేసుకుంటాము. 25మోయాబు రా న సిపోప్రు కొడుకు బాలాకు కంటే నువువ్ గొపప్వాడివా? అతడు ఇశాయేలీయులతో
ఎపుప్ నా కలహమాడే సాహసం చేశాడా? ఎపుప్ నా వాళళ్తో యుదధ్ం చేశాడా? 26 ఇశాయేలీయులు హెషోబ్నులో
దాని ఊళల్లో అరోయేరులో దాని ఊళల్లో అరోన్ను 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 అయినయెహోవా ఈ రోజు ఇశాయేలీయులకు,
అమోమ్నీయులకు నాయ్యం తీరుచ్గాక.”

28 అయితే అమోమ్నీయుల రాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు ఒపుప్కోలేదు. 29 యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్ మీదికి
వచిచ్నపుప్డు అతడు గిలాదులో,మనషేష్లో సంచారం చేసూత్ , గిలాదుమిసాప్ల నుంచి అమోమ్నీయుల దగగ్రికి సాగి వెళాళ్డు.
30అపుప్డుయెఫాత్ యెహోవాకు ఇలామొకుక్ కునాన్డు “నువువ్ నాకు అమోమ్నీయులమీద జయం కచిచ్తంగా ఇసేత్, 31నేను
అమోమ్నీయుల దగగ్ర నుంచి మంగా తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు, ననున్ ఎదురోక్డానికి నా ఇంటి దావ్రం నుంచి బయలుదేరి ఏది
వచిచ్నా అదియెహోవాకు పతిషట్ చేసాత్ ను. ఇంకా దహన బలిగాదానిన్ అరిప్సాత్ ను” అనాన్డు.

32 అపుప్డు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెళళ్గా యెహోవా అతనికి జయం ఇచాచ్డు గనుక అతడు
వాళళ్ని, 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.
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35కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూసి, తన బటట్లు చింపుకుని “అయోయ్నా 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 ఆమెతన తండి దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు అతడు తానుమొకుక్ కొనన్మొకుక్బడి పకారం ఆమెకు
చేశాడు. 40ఆమెపురుషుణిణ్ ఎరుగనే లేదు. పతి సంవతస్రం ఇశాయేలీయుల ఆడపడుచులు నాలుగు రోజులపాటు గిలాదు
దేశసుథ్ నయెఫాత్ కుమారె కథ జాఞ్ పకం చేసుకుంటారు.

12
యెఫాత్ , ఎఫాయిమీయులు

1ఎఫాయిమీయులు సమకూడి “నువువ్ ఉతత్రదికుక్కు వెళిల్ అమోమ్నీయులతోయుదధ్ం చెయయ్డానికి బయలుదేరినపుప్డు
నీతో కలిసి వెళళ్డానికిమమమ్లిన్ ఎందుకు పిలవలేదు? నువువ్ కాపురముంటునన్ నీ ఇంటినిఅగిన్తోకాలేచ్సాత్ ం”అనియెఫాత్ 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 3 నా పాణం అరచేతిలో పెటుట్ కుని
అమోమ్నీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెళాళ్ను. అపుప్డు యెహోవా నాకు వాళళ్ మీద జయం ఇచాచ్డు. అయితే నాతో
పోటాల్ 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. 5 ఎఫాయిమీయులతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి
గిలాదువాళ ళ్యొరాద్ ను దాటే రేవులను పటుట్ కొనన్పుప్డు,పారిపోతునన్ ఎఫాయిమీయులోల్ ఎవరనాన్ “ననున్ దాటనివవ్ండి”
అని అడిగితే గిలాదువాళ ళ్ “నువువ్ ఎఫాయిమీయుడవా” అని అతనిన్ అడిగారు. 6అందుకతను “కాదు” అంటే, వాళ ళ్
అతనిన్ చూసి “షిబోబ్లెత్”అనేమాటపలకమనాన్రు. అతడు పలకలేక “సిబోబ్లెత్”అనిపలికితే,వాళ ళ్అతనిన్ పటుట్ కుని
యొరాద్ ను రేవులదగగ్ర చంపేశారు. ఆసమయంలోఎఫాయిమీయులోల్ నల రెండు వేలమందిచనిపోయారు. 7యెఫాత్ ఆరు
సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. గిలాదువా న యెఫాత్ చనిపోయినపుప్డు, గిలాదు పటట్ణాలోల్
ఒక దానిలో అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు.

ఇబాస్ను, ఏలోను, అబోద్ ను
8అతనితరువాతబేతెల్హేమువా నఇబాస్ను ఇశాయేలీయులకుఅధిపతిఅయాయ్డు. 9అతనికిము మందికొడుకులు,

ము మంది కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు. అతడు ఆ కూతుళళ్ను తన వంశంలో చేరనివారికిచిచ్, తన వంశంలో చేరనిము 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 మందికొడుకులు,ము మందిమనుమలుఉనాన్రు. వాళ ళ్డె గాడిదపిలల్లు ఎకిక్తిరిగేవాళ ళ్. అతడుఎనిమిది
సంవతస్రాలు ఇశాయేలీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు. 15 పిరాతోనీయు న హిలేల్లు కొడుకు అబోద్ ను చనిపోయినపుప్డు
ఎఫాయిము దేశంలో అమాలేకీయులమనయ్ంలో ఉనన్ పిరాతోనులోపాతిపెటాట్ రు.

13
1 ఇశాయేలు పజలు మరోసారి యెహోవా దృషిట్లో దోషులయాయ్రు. కాబటిట్ ఆయన వారిని ఒక నల సంవతస్రాలు

ఫిలిషీయుల చేతికి అపప్గించాడు.
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

* 11:37 11:37 ఇకక్డ కనయ్ సిథ్తి అంటే, తను ఇక ఎనన్డూ పెళిల్ చేసుకోని పరిసిథ్తిని గురించిన విషయం కావచుచ్.
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పిలల్వాడు పుటిట్నపప్టిన్ంచి నాజీర్*గాఉంటాడు. 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 ఒకాయననా దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయన రూపం ఒక దేవదూతలా,
భయంపుటిట్ంచేదిగాఉంది. ఆయనఎకక్డిన్ంచివచాచ్డోనేనుఅడగలేదు. తనపేరేమిటోఆయననాకుచెపప్లేదు. 7ఆయన
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. 9 దేవుడు మనోహ పారథ్న
వినాన్డు. ఆ సీ పొలంలో కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు దేవుని దూత ఆమెకు కనిప్ంచాడు. 10 అపుప్డు ఆమె భర మనోహ ఆమె
దగగ్ర లేడు. కాబటిట్ ఆమె పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిల్ “ఆ రోజునాకు కనిప్ంచిన వయ్కి మళీళ్ కనిప్ంచాడు” అని చెపిప్ంది.

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 ఆమెజాగతత్గా చేయాలి. ఆమెదాకష్ నుండి వచేచ్ది ఏదీ తినకూడదు, 14ఆమె
దా రసానిన్ గానీ మదాయ్నిన్ గానీ తాగకూడదు. అలాగే ధరమ్శాసం అపవితంగా చెపిప్న దేనినీ తినకూడదు. నేను ఆమెకు
ఆజాఞ్ పించినదంతా ఆమెపాటించాలి” అనిమనోహకు చెపాప్డు.

15అపుప్డు మనోహ “మేము నీ కోసం ఒక మేకపిలల్ను పటుట్ కుని వంట చేసే వరకూ ఆగమని మనవి చేసుత్ నాన్ను” అని
యెహోవా దూతతో అనాన్డు. 16దానికియెహోవా దూతమనోహ “నేను ఆగినా నీ భోజనానిన్మాతం ఆరగించను. ఒక వేళ
నువువ్ దహన బలి అరిప్ంచాలనుకుంటే దానిన్యెహోవాకు అరిప్ంచాలి” అనాన్డు. ఆయనయెహోవాదూత అనిమనోహకు
తెలియలేదు. 17మనోహ “నువువ్ చెపిప్న పకారం జరిగిన తరువాత నినున్ సనామ్నించాలి గదా,మరి నీ పేరు ఏమిటి?” అని
అడిగాడు. 18దానికియెహోవాదూత “నాపేరెందుకు అడుగుతునాన్వు? అది ఆశచ్రయ్కరం” అనాన్డు.

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

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

14
సంసోను ఫిలిషీయువతితో వివాహం

1 సంసోను తిమాన్తుకు వెళాళ్డు. అకక్డ ఒక ఫిలిషీయువతిని చూశాడు. 2అతడు ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ “తిమాన్తులో
ఒక ఫిలిషీ అమామ్యిని చూశాను. ఆ అమామ్యినినాకిచిచ్ 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”అనితనతండితోఅనాన్డు. 4అయితేఫిలిషీయులకు కీడుచేయడానికియెహోవాయేఅతణిణ్ పురిగొలుప్తునాన్డని
అతని తలిల్దండులు తెలుసుకోలేదు. ఆ రోజులోల్ ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులను పరిపాలిసుత్ నాన్రు.

5తరువాత సంసోను తన తలిల్దండులతో కలసి తిమాన్తుకు వెళాళ్డు. తిమాన్తు దాకష్ తోటల దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఒక
కొదమసింహం భీకరంగా గరిజ్సూత్ అతనిమీదికి వచిచ్ంది. 6యెహోవాఆతమ్ అకసామ్తుత్ గా అతణిణ్ ఆవరించాడు. దాంతోచేతిలో
ఏమీ లేక పోయినా ఒక మేకపిలల్ను చీలిచ్నటుట్ అతడు దానిన్ చీలిచ్ వేశాడు. కాని తాను చేసినదానిన్ తన తండికి గానీ తలిల్కి
గానీ చెపప్లేదు.

7అతడు అకక్డికి వెళిల్ ఆ సీతోమాటాల్ డాడు. ఆమె అతనికి నచిచ్ంది. 8కొంతకాలం గడచిన తరువాత ఆమెను తీసుకుని
రావడానికితిరిగిఆపాంతానికివెళత్ నన్పుప్డు ఆసింహం కళేబరంచూడడానికిపకక్కు తిరిగాడు. ఆసింహపుఅసిథ్పంజరంలో
అతనికి ఒక తేనెటీగల గుంపూ తేనే కనిపించాయి. 9అతడు ఆ తేనె తీసి చేతిలో పటుట్ కుని తింటూ తన తలిల్దండుల దగగ్రికి
వెళాళ్డు. అకక్డ వారికీ కొంత తేనె ఇచాచ్డు. వారూ దానిన్ తినాన్రు. అయితే తాను ఆ తేనెను సింహం కళేబరం నుండి
తీశాననివారికి చెపప్లేదు.
* 13:5 13:5నాజీర్ సంఖయ్. 6 చూడండి
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10సంసోను తండిఆసీనిచూడడానికిఆపాంతానికివెళాళ్డు. సంసోనుఅకక్డి సంపదాయంపకారం ఒక విందు ఏరాప్టు
చేశాడు. 11 ఆమె బంధువులు అతణిణ్ చూడగానే అతనితో ఉండటానికి ము మంది సేన్హితులను తీసుకుని వచాచ్రు.
12 అపుప్డు సంసోను వారితో “మీకిషట్ తే మీకో పొడుపు కథ చెపాత్ ను. ఈ విందు జరిగే ఏడు రోజులోల్ గా మీలో ఎవ నా
ఈపొడుపు కథ విపిప్ నాకు చెపప్గలిగితే నేను ము సనన్టి నార వసాలూ, మరోము జతల దుసుత్ లూ మీకు ఇసాత్ ను.
13ఒకవేళ మీరు ఆ పొడుపు కథ విపప్లేకపోతే ఆము సనన్టి నార వసాలూ, మరోము జతల దుసుత్ లూ మీరు నాకు
ఇవావ్లి” అనాన్డు. దానికి వారు “ఆపొడుపు కథ ఏమిటో చెపుప్. వింటాం.” అనాన్రు.

14అపుప్డు వారితో సంసోను ఇలా చెపాప్డు, “తినేదాంటోల్ నుండి తిండి వచిచ్ంది. బల నదాంటోల్ నుండి తీపి వచిచ్ంది.”
అనాన్డు.
అతని అతిథులు మూడు రోజు నా ఆ పొడుపు కథ విపప్లేక పోయారు. 15 ఏడవ* రోజున వాళ ళ్ సంసోను భారయ్తో

“మమమ్లిన్ నిరుపేదలుగా చేయడానికేఆహావ్నించారా? ఎలా నానీభర దగగ్ర ఈపొడుపు కథభావానిన్రాబటిట్ 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 “నేను మా
అమామ్నానన్లకే చెపప్లేదు నీకెలా చెపాత్ ను” అనాన్డు. ఆమె విందు జరిగిన ఏడు రోజులూ అతని దగగ్ర ఏడుసూత్ నే ఉంది.
17ఏడో రోజు ఆమె అతణిణ్ బాగా ఒతిత్డి చేయడం వలల్ ఆ పొడుపు కథ ఎలా విపాప్లో ఆమెకు చెపేప్శాడు. ఆమె తన వాళల్కు
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 దునన్కపోయి ఉంటే† నా పొడుపుకథను
విపప్గలిగేవారు కాదు”అనాన్డు. 19యెహోవాఆతమ్ అతనిమీదికిమళీళ్ బలంగా వచాచ్డు. అపుప్డు అతడు అషెక్లోనుకు
వెళిల్ అకక్డివారిలో ము మందిని చంపి వారిని దోచుకునాన్డు. ఆ సొముమ్తో తన పొడుపు కథను విపిప్న వారికి దుసుత్ లు
ఇచాచ్డు. కోపంతోమండిపడుతూతనతండి ఇంటికి వెళిల్ పోయాడు. 20సంసోనుభారయ్ను అతనిసేన్హితుడికి ఇచిచ్ వేశారు.

15
సంసోను ఫిలిషీయుల పతీకారం

1కొనిన్ రోజు న తరువాత గోదుమ పంట కోత సమయంలోసంసోను ఒకమేకపిలల్ను తీసుకుని తనభారయ్ను చూడటానికి
వెళాళ్డు. “నాభారయ్నుచూడటానికిఆమెగదిలోకివెళాత్ ను”అనుకునాన్డు. కానిఆమెతండిఅతణిణ్ లోపలికివెళళ్నివవ్లేదు.
2ఆమెతండి “నువువ్ ఆమెను నిజంగాదేవ్షిసుత్ నాన్వనిఅనుకునాన్ను. అందుకే నీ సేన్హితునికి ఆమెను ఇచాచ్ను. ఆమెచెలిల్
ఆమె కంటే అందకతెత్ గదా. ఆమెకు బదులుగా ఆమె చెలిల్ని తీసుకో” అనాన్డు. 3అపుప్డు సంసోను వారితో “ఈసారి 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 భారయ్ను ఆ తిమాన్తు
వాడు అతని సేన్హితుడికిచాచ్డు”అనే జవాబు వచిచ్ంది. అపుప్డు ఫిలిషీయులు వెళిల్ ఆమెనూ ఆమెతండినీ సజీవ దహనం
చేశారు.

7అపుప్డు సంసోను “మీరు ఇలాచేశారు గనక, నేనూమీమీదపగతీరుచ్కునేదాకాఊరుకోను”అనిచెపాప్డు. 8అతడు
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.
10యూదాపజలు వారిని “మీరెందుకు మా యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రు?” అని అడిగారు. దానికి ఫిలిషీయులు “సంసోనును
పటుట్ కోడానికేయుదధ్ం చేసుత్ నాన్ం. అతడుమాకు చేసినదానికి మేమూ బదులు తీరుచ్కోవాలి” అనాన్రు.

11అపుప్డు యూదా వారిలో మూడువేలమంది ఏతాము బండ సందులోల్ ని గుహ దగగ్రికి వెళిల్ సంసోనుతో ఇలా అనాన్రు
“ఫిలిషీయులు మన పాలకులని తెలీదా? మామీదికి ఏం తెచిచ్పెటాట్ వో చూడు” అనాన్రు. దానికి సంసోను “వాళ ళ్ నాకేం
చేసారోనేనూవాళళ్కూఅదేచేసాను”అనాన్డు. 12దానికివారంతా “మేమునినున్ కటిట్ పడేసిఫిలిషీయులకుఅపప్గించడానికి
వచాచ్ం” అనాన్రు. అందుకు సంసోను “మీరుమాతం ననున్ చంపం అని పమాణం చేయండి” అనాన్డు. 13అందుకు వారు
“మేము నినున్ చంపం. కేవలం తాళళ్తో బంధించి వాళల్కి అపప్గిసాత్ ం” అనాన్రు. ఇలా చెపిప్ వారు అతణిణ్ కొతత్గా పేనిన
తాళళ్తో బలంగా బంధించి తీసుకుని వచాచ్రు.

14అతడు లేహీకి వచేచ్సరికి ఫిలిషీయులు అతణిణ్ ఎదురోక్డానికి వెళిల్ పెదద్గా కేకలు వేశారు. అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిన్
బలంగాఆవహించాడు. అతనిచేతులను బంధించినతాళ ళ్కాలిపోయినజనపనారలాగాఅయాయ్యి. వేసినసంకెళ ళ్ఊడి
పడాడ్ యి. 15అతనికి ఒక పచిచ్ గాడిద దవడ దొరికింది. దానిన్ పటుట్ కుని దానితో వెయియ్మందిని కొటిట్ చంపాడు.

* 14:15 14:15 ఏడవ నాలుగో † 14:18 14:18మీరు నా దూడతో దునన్కపోయిఉంటే నీకు సమాధానం కేవలం నాభారయ్ నుండి వసుత్ ంది.
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16అపుప్డు సంసోను ఇలాఅనాన్డు, “నేను గాడిద దవడ ఎముకతో కుపప్లు కుపప్లుగా,గాడిద దవడ ఎముకతో వెయియ్
మందిమనుషులను చంపాను.”

17అతడు ఇలాచెపిప్న తరువాతఆదవడఎముకనుపారవేసిఆసథ్లానికి “రామతేల్హి*”అనేపేరు పెటాట్ డు. 18అపుప్డు
అతనికి విపరీత నదాహంవేసియెహోవాకు ఇలాపారథ్న చేశాడు. “నీసేవకునికి గొపప్ విజయంఅనుగహించావు. ఇపుప్డు
నేను దాహంతోమరణిసేత్ ఈ సునన్తి సంసాక్రం లేనిమనుషుల చేతిలో పడతాను” అంటూ వేడుకునాన్డు.

19 అపుప్డు దేవుడు లేహీలో పలల్ంగా ఉనన్ ఒక సథ్లానిన్ నెరె విచేచ్లా చేశాడు. దానిలోనుండి నీళ ళ్ ఉబికి వచాచ్యి.
అతడు ఆ నీటినితాగాడు. అతడిపాణంఉపశమనంపొందితేరుకునాన్డు. కాబటిట్ ఆపాంతానికి “ఏన్హకోక్రే†”అనేపేరు
వచిచ్ంది. ఆ పాంతం 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. 3సంసోను 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, మేము అతణిణ్
బంధించడానికి ఎలా అతణిణ్ గెలవవచోచ్ తెలుసుకో. మేము అతణిణ్ బంధించి అతని గరవ్ం అణచివేసాత్ ం. నువువ్ దీనిన్ చేసేత్
మాలో పతి ఒకక్రూ నీకు పదకొండు వందల వెండి†నాణేలిసాత్ ం” అనాన్రు.

6 కాబటిట్ దెలీలా “నువువ్ ఇంత బలంగా ఉండటానికి కారణమేంటో, నినున్ ఓడించాలంటే దేంతో నినున్ బంధించాలో
దయచేసి నాకు చెపుప్” అని సంసోనును అడిగింది. 7దానికి సంసోను “ఏడు పచిచ్ వింటినారలతో ననున్ కటిట్పడేసేత్ నాలో
బలంపోయిఅందరిలానేఉంటాను”అనాన్డు. 8ఫిలిషీయులఅధికారులు ఏడు పచిచ్వింటినారలనుతెచిచ్ఆమెకు ఇచాచ్రు.
ఆమెవాటితోఅతణిణ్ బంధించింది. 9ఆమెఇంటోల్ నిలోపలిగదిలోకొంతమందిదాగిఉనాన్రు. ఆమె “సంసోనూ,ఫిలిషీయులు
నీమీదకు వచేచ్సుత్ నాన్రు!” అంది. అతడు తనను బంధించిన వింటినారలను కాలిపోయిననారపోగులాల్ తెంపేశాడు. కాబటిట్
అతని బలం వెనుక రహసయ్ం వెలల్డి కాలేదు.

10అపుప్డు దెలీలా “చూడు, నువువ్ ననున్మోసం చేసి అబదధ్ం చెపాప్వు. దయచేసి నినున్ ఎలాలొంగదీసుకోవచోచ్ నాకు
చెపుప్”అనిసంసోనుతోఅంది. 11సంసోను “కొతత్గాపేనిన, ఇంతవరకూవాడనితాళళ్తోననున్ బంధించాలి. అపుప్డు నేను
అందరిలాగా బలహీనుడి నౌతాను” అనాన్డు. 12అపుప్డు దెలీలా కొతత్గా పేనిన తాళల్తో అతణిణ్ బంధించింది. “సంసోనూ,
ఫిలిషీయులు నీమీదకు వచేచ్సుత్ నాన్రు!” అనిసంసోనుతోఅంది. అపప్టికేఆమెగదిలోకొందరు వేచిచూసుత్ నాన్రు. సంసోను
లేచి ఆతాళళ్ను నూలు పోగులాల్ తెంపేశాడు.

13అపుప్డు దెలీలా “ఇపప్టివరకూ నువువ్ ననున్ మోసం చేసూత్ అబదధ్మే చెపాప్వు. దేనితో నినున్ బంధించవచోచ్ నాకు
చెపుప్” అంది. అపుప్డు సంసోను “నా తల ఉనన్ ఏడు జడలను మగగ్ంలో నేతలాగ అలిల్తే సరి” అనాన్డు. 14అపుప్డు
అతడు నిదిసుత్ నన్పుప్డు ఆమెఅతనితల ఏడు జడలుమగగ్ం అలిల్ మేకుతోమగాగ్ నికి దిగగొటిట్ంది. తరువాత “సంసోనూ,
ఫిలిషీయులు వచేచ్శారు!” అంటూ అతణిణ్ నిద లేపింది. సంసోను నిద నుండి లేచిమగగ్పుమేకునూ నేతనూఊడబెరికాడు.

15అపుప్డు ఆమె “నీ రహసాయ్లేవీనాకు చెపప్కుండా ననున్ పేమిసుత్ నాన్నని ఎలాఅనగలుగుతునాన్వు? ఇపప్టికిమూడు
సారుల్ ననున్ మోసం చేశావు. నీ మహాబలం దేనిలో ఉందో ఇంతవరకూ నాకు చెపప్లేదు” అంది. 16ఇక ఆమె పతిరోజూతన
మాటలతో అతణిణ్ విసికించడం పారంభించింది. దాంతో అతనికి విసుగు పుటిట్ “చావే నయం” అనిపించింది.

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

19 ఆమె 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.
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21అపుప్డు ఫిలిషీయులు అతణిణ్ బంధించి అతని కళ ళ్ ఊడబెరికారు. గాజాకు అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్ ఇతత్డి సంకెళళ్తో
బంధించారు. 22 అతణిణ్ చెరసాలోల్ తిరగలి విసరడానికి 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. 25వాళళ్ంతా సంబరం చేసుకుంటూ ఉనాన్రు “సంసోనును తీసుకు రండి.
అతణిణ్ చూసి ఎగతాళి చేసి నవువ్దాం” అనాన్రు. వాళ ళ్ అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్ రెండు సత్ంభాలమధయ్ 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
సంసోనునుఎగతాళిచేసుత్ నాన్రు. ఆలయంకపుప్ నసుమారుమరోమూడువేలమందిసీలూపురుషులూచూసూత్ 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
మధయ్సత్ంభాలోల్ ఒకదానిన్ కుడిచేతితోమరోదానిన్ఎడమచేతితోపటుట్ కునినిలబడాడ్ డు. 30“నేనూ,నాతోకూడాఫిలిషీయులూ
చనిపోతాం” అంటూ బలంగా ముందుకి వంగినపుప్డు ఆ ఆలయం కూలిపోయింది. దానిలో ఉనన్ అధికారుల మీదా,
పజలందరి మీదా అదికూలింది. సంసోను తన జీవిత కాలంలో చంపిన వారి కంటే చనిపోయే సమయంలో హతమారిచ్న
సంఖేయ్ ఎకుక్వ.

31 అపుప్డు అతని సహోదరులూ, అతని తండి ఇంటివారూ వచిచ్ అతణిణ్ తీసుకు వెళాళ్రు. అతణిణ్ జోరాయ్కూ
ఎషాయోలుకూ మధయ్లో ఉనన్ అతని తండి న మానోహ సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. సంసోను ఇర సంవతస్రాలు
నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు.

17
మీకా విగహాలు,యాజకుడు

1ఎఫాయిముకొండపాంతంలోమీకాఅనేఒకవయ్కినివసించేవాడు. 2అతడుతనతలిల్తో “నీదగగ్ర నుండినేనుతీసుకునన్
పదకొండు వందలవెండి*ఇదిగో. వాటినితీసుకునన్వాణిణ్ నువువ్ శపించడం నేను వినాన్ను. చూడు,అవినాదగగ్రే ఉనాన్యి.
నేనే వాటిని దొంగిలించాను” అనాన్డు. అతని తలిల్ అతణిణ్ చూసి “కొడుకా,యెహోవానినున్ ఆశీరవ్దించు గాక!” అంది.

3అతడుఆపదకొండు వందలవెండినితిరిగితనతలిల్కి ఇచేచ్శాడు. ఆమె “ఈసొముమ్ను నేనుయెహోవాకు ఇచేచ్సుత్ నాన్ను.
దీనితో నా కొడుకు కోసం ఒక చెకక్ విగహమూ, మరొక పోత విగహమూ తయారు చేయిసాత్ ను. అందుకని ఇవి నీకే తిరిగి
ఇచేచ్సాత్ ను” అంది. 4అతడు ఆ నాణేలను తన తలిల్కి ఇచాచ్డు. ఆమెవాటిలో రెండు వందలు తీసి ఒక కంసాలికి ఇచిచ్ంది.
వాడు వాటితో ఒక విగహానిన్ చెకాక్డు. లోహంతోమరో విగహానిన్ పోతపోశాడు. ఆ విగహానిన్ మీకా ఇంటోల్ నే ఉంచారు.

5మీకాఇంటోల్ విగహాలునన్పూజగదిఒకటుంది. అతడు ఒక ఎఫోదునూ కొనిన్ విగహాలనూచేయించిఅందులోఉంచాడు.
తన కొడుకులోల్ ఒకణిణ్ పూజారిగా పతిషిట్ంచాడు. అతని కొడుకే అతనికి యాజకుడు అయాయ్డు. 6 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలు
పజలకు రాజు లేడు. పతి ఒకక్రూ తమ తమ ఇషాట్ నుసారం జీవిసుత్ నాన్రు.

7అకక్డయూదాగోతంలోచేరిన ఒక లేవీయువకుడు ఉండేవాడు. ఇతడుయూదాపాంతానికి చెందిన బేతెల్హేము నుండి
వచాచ్డు. 8ఆ 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. 10అపుప్డు
మీకా “నువువ్ నా దగగ్రే ఉండు. నాకు తండిగా, యాజకుడుగా ఉండు. నీకు సంవతస్రానికి పది వెండి నాణేలూ, బటట్లూ,
ఆహారమూ ఇసాత్ ను.” అనాన్డు. దానికి ఆ లేవీయుడు అంగీకరించాడు. 11ఆ వయ్కి దగగ్ర ఉండిపోడానికి ఒపుప్కునాన్డు.
ఆయువకుడు అతని కొడుకులోల్ ఒకడిగా ఉనాన్డు. 12మీకా ఆ లేవీయుణిణ్ పతిషిట్ంచాడు. అతడు మీకాకుయాజకుడుగా
ఉనాన్డు. 13అపుప్డు మీకా “ఈ లేవీయుడు నాకుయాజకుడుగా ఉనాన్డు కాబటిట్ యెహోవానాకు తపప్క మేలు చేసాత్ డని
నాకు తెలుసు” అనాన్డు.

18
దాను గోతం వారు లాయిషును జయించడం

1ఆరోజులోల్ ఇశాయేలు పజలకు రాజులేడు. ఇశాయేలీయులగోతాలోల్ దాను గోతంవారుతాము 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 దేశమంతాచూసి రండి”అని చెపిప్ పంపారు. 3వాళ ళ్ పయాణిసూత్ ఎఫాయిమీయుల కొండ

* 17:2 17:2 పదకొండు వందల వెండి 13 కిలోగాములు
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పాంతానికి వచాచ్రు. అకక్డ మీకా ఇంటోల్ ఆ రాతి ఆతిథయ్ం పొందారు. వాళ ళ్ అకక్డ ఉనన్పుప్డు ఆ లేవీయువకునిమాట
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. 6 దానికా
యాజకుడు “ మంగా వెళళ్ండి. మీరు వెళాళ్లిస్న మారగ్ంలో యెహోవాయేమిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ డు.” అనాన్డు. 7అపుప్డు
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 ళ్ జొరాయ్లోనూ ఎషాయోలులోనూ ఉనన్ తమ వాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్రు. వాళ ళ్ “మీరిచేచ్ నివేదిక ఏమిటి?” అని
అడిగారు. 9దానికి 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 ‘మేముభదంగాఉనాన్ం’అనిభావిసుత్ నన్వారినిమీరు చూసాత్ రు. ఆదేశం విశాల నది. భూమిమీదఎలాంటి
కొరతా అకక్డ లేదు. దేవుడు దానిన్ మీకిచాచ్డు,” అనాన్రు. 11అపుప్డు జొరాయ్లోనూ ఎషాయోలులోనూ ఉనన్ దాను గోతం
వాళళ్లో ఆరు వందలమంది ఆయుధాలు ధరించి బయలుదేరి యూదా దేశం లోని కిరయ్తాయ్రీములో ఆగారు. 12అందుకే ఆ
సథ్లానికి ఇపప్టికీమహానేదాన్అనిపేరు. దాను గోతంవాళళ్ నయ్ం అనిదానిఅరథ్ం. అది కిరయ్తాయ్రీముకు పడమరగాఉంది.

13 అకక్డనుండి వాళ ళ్ ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతానికి వచిచ్ అకక్డే ఉనన్ మీకా ఇంటికి వచాచ్రు. 14 అపుప్డు
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 లేవీ యువకుడు ఉనన్ మీకా ఇంటికి వచిచ్ అతణిణ్ కుశల పశన్లడిగారు. 16దాను గోతానికి చెందిన ఆరు
వందలమంది యుధాధ్ ని ఆయుధాలు ధరించి సింహదావ్రం దగగ్ర నిలుచ్నాన్రు. 17 అపుప్డు ఆ యాజకుడు ఆయుధాలు
ధరించిన 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 దేవుళళ్ విగహాలనూ,పోత విగహానీన్ పటుట్ కునన్పుప్డు
ఆ యాజకుడు “మీరేం చేసుత్ నాన్రు?” అని అడిగాడు. 19 వాళ ళ్ “నువువ్ నోరు మూసుకో. నీ చెయియ్ నోటి మీద
ఉంచుకుని మాతో కలసి వచిచ్ మాకు తండిగాయాజకుడుగా ఉండు. ఒక ఇంటికి యాజకుడుగా ఉండటం గొపప్ సంగతా
లేక ఇశాయేలీయులోల్ ఒక గోతానికియాజకుడుగా ఉండటం గొపప్ సంగతా” అని అడిగారు. 20ఆమాటలకు అయాజకుడు
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. 22 వాళ ళ్ మీకా ఇంటి నుంచి కొంత దూరం వెళాళ్క మీకా అతని పొరుగు వారూ సమకూడి దాను గోతం
వారిని వెంటాడి వాళళ్ను కలుసుకుని కేకలు వేసి పిలిచారు. 23దానీయులు 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. 25దాను
గోతం వారు అతనితో “జాగతత్! నీ సవ్రం మా వాళల్కు ఎవరికీ వినపడనీయకు. వాళళ్కు నీమీద కోపం వచిచ్ందంటే నీమీద
దాడి చేసి నినూన్ నీ కుటుంబానీన్ చంపేసాత్ రు” అనాన్రు. 26ఈ విధంగా దాను గోతం వారు తమమారాగ్ న వెళిళ్పోయారు.
వాళ ళ్ తన కంటే బలవంతులని అరథ్ం చేసుకునన్ మీకా తిరిగి తన ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు. 27దాను గోతం వాళ ళ్ మీకా
తయారు చేసుకునన్ వాటినీ, అతనియాజకుడినీ పటుట్ కునన్ తరువాత లాయిషుకు వచాచ్రు. అకక్డ నిరభ్యంగా మంగా
నివసిసుత్ నన్వారిని కతిత్తోచంపేశారు. ఆపటట్ణానిన్తగులబెటాట్ రు. 28ఆపటట్ణం సీదోనుకు దూరంగాఉండటంవలాల్ ,వాళల్కు
ఎవరితోనూ† సంబంధం లేకపోవడం వలాల్ వాళళ్ను ర ంచడానికి ఎవరూ రాలేదు. ఆ పటట్ణం బెతేహోబు లోయకు దగగ్రగా
ఉంది. దాను గోతంవాళ ళ్ ఆ పటట్ణానిన్పునరిన్రామ్ణం చేశారు. 29తమపూరీవ్కు నదాను పేరును బటిట్ ఆ పటట్ణానికిదాను
అని పేరు పెటాట్ రు. అంతకు ముందు ఆ పటట్ణం పేరు లాయిషు.

30దాను గోతం వాళ ళ్ చెకిక్న పతిమను పెటుట్ కునాన్రు. మోషేమనుమడూ, గెరోష్ము కొడుకు అయినయోనాతాను అనే
వాడూ, అతని కుమారులూ ఆ దేశ పజలు బందీలుగా వెళేళ్ వరకూ వారికి యాజకులుగా ఉనాన్రు. 31 దేవుని మందిరం
షిలోహ లోఉనన్ంత కాలం వాళ ళ్ మీకా చేయించిన చెకిక్న విగహానిన్పూజించారు.

19
లేవీయుడు, అతని ఉపపతిన్

1 ఇశాయేలీయులకు ఒక రాజు అంటూ లేని ఆ రోజులోల్ ఎఫామీయుల కొండ పాంతాలోల్ ని ఉతత్ర భాగంలో ఒక లేవీయుడు
పరదేశిగా నివసించేవాడు. అతడుయూదాపాంతంలోని బేతెల్హేము నుండి ఒక సీని తనకు ఉంపుడుగతెత్గా తెచుచ్కునాన్డు.

* 18:7 18:7 ఎవరితోనూ అరామియులు † 18:28 18:28 ఎవరితోనూ అరామియులతో
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2అయితే ఆమె అతణిణ్ విడిచి పెటిట్ మరొకరితో వయ్భిచారం చేసింది. ఆమెయూదాపాంతం బెతేల్హెం లోని తన తండి ఇంటికి
వెళిల్ అకక్డే నాలుగు నెలలు ఉండిపోయింది.

3 ఆమెతో పేమగా మాటాల్ డి ఆమెని తిరిగి తెచుచ్కోడానికి ఆమె భర తన సేవకుణిణ్ , రెండు గాడిదలనూ తీసుకుని
బయలేద్రాడు. ఆమెఅతణిణ్ తన తండి ఇంటోల్ కి తీసుకు వెళిళ్ంది. ఆయువతి తండి అతణిణ్ 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. 6దాంతోమళీళ్ వారిదద్రూ కూరుచ్ని భోజనం చేశారు. భోజనమయాయ్క ఆ అమామ్యి తండి
“దయచేసిఈరాతంతామాతోగడుపు. సరదాగా,సంతోషంగాఉండు”అనాన్డు. 7అతడుతవ్రగాముగించిబయలేద్రడానికి
లేచాడు. కాని అతని మామ మళీళ్ ఆ రాతి ఉండిపొమమ్ని బలవంతం చేశాడు. కాబటిట్ ఆ రాతి కూడా అతడు అకక్డే
ఉండిపోయాడు.

8అయిదో రోజు అతడు ఉదయానేన్ పయాణానికి లేచినపుప్డు ఆ అమామ్యి తండి “మధాయ్హన్ం వరకూ ఉండి భోజనం
చేసి కొంచెం బలపడు” అంటూ నిలిపివేశాడు. సాయంతం అయేయ్వరకూ తాతాస్రం చేసూత్ వారు భోజనం చేసారు. 9 ఆ
లేవీయుడూ, అతని ఉంపుడుకతేత్, అతని సేవకుడూ పయాణానికి లేచారు. అతని మామ అతనితో “చూడు, సాయంతం
అయింది. చీకటి పడబోతోంది. 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. పయాణంసాగించియెబూసు (అంటేయెరూషలేము) 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 నేమనంబసచేదాద్ ం. ఇతరులపటట్ణాలోల్ మనంపవేశించం. మనంగిబియావరకూవెళాద్ ం”అనాన్డు. 13తరువాత
ఆ లేవీయుడు తన సేవకుడితో “నువువ్ రా,మనం రామాకు గానీ గిబియాకిగానీ వెళిల్ రాతికి అకక్డే గడుపుదాం.” అనాన్డు.
14అలావాళ ళ్ముందుకు పయాణమయాయ్రు. చివరకూ బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన గిబియాకు వచాచ్రు. అపప్టికి చీకటి
పడింది.

15కాబటిట్ గిబియాలోఆరాతి గడపడానికి ఆఊరిలో పవేశించారు. 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. 17ఆ వృదుధ్ డు తల ఎతిత్ ఆ ఊరి మధయ్లో పయాణమవుతూ కూరుచ్ని ఉనన్ ఆ వయ్కిని చూశాడు. “నువువ్
ఎకక్డికివెళత్ నాన్వు? ఎకక్డినుండివసుత్ నాన్వు?” అనిఅడిగాడు. 18అందుకతడు “మేముయూదాపాంతంలోనిబేతెల్హేము
నుండి ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతం అవతల ఉనన్ ఒక మారుమూల పాంతానికి వెళత్ నాన్ం. మా సొంత ఊరు అదే.
యూదా పాంతం లోని బేతెల్హేముకు వెళిళ్ వసుత్ నాన్ము. ఇపుప్డు యెహోవా మందిరానికి* వెళత్ నాన్ను. అయితే ఇకక్డ
మాకెవరూ ఆతిథయ్ం ఇవవ్లేదు 19మాగాడిదలకు గడీడ్ , దాణాఉనాన్యి. నాకూ, మీ సేవకురా న ఈమెకూ, మీ సేవకులతో
సమాను నఈయువకుడికీ ఆహారం,దా రసంఉనాన్యి. ఆవిషయంలోమాకు ఎలాంటి ఇబబ్ందీ లేదు.” అనాన్డు. 20ఆ
వృదుధ్ డు “మీకు అంతా మం కలుగుతుంది. మీకు ఏ నా తకుక్వ అయితేవాటి సంగతి నేను చూసుకుంటాను 21అయితే
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 ఆఊరిలో
ఉనన్ కొందరు దురామ్రుగ్ లు ఆ ఇంటిని చుటుట్ ముటిట్ తలుపు కొటాట్ రు. ఆ ఇంటియజమాని అయిన ఆ వృదుద్ నితోమాటాల్ డారు.
“నీ ఇంటికి వచిచ్న వయ్కిని బయటకు తీసుకు రా. అతణిణ్ మేము తెలుస్కోవాలి” అనాన్రు. 23ఆ వృదుధ్ డు బయటకు వెళిళ్
వాళళ్తో మాటాల్ డాడు “సోదరులారా, వదుద్ . దయచేసి అలాంటి దురామ్రగ్పు పని చేయకండి. ఈ వయ్కి నా ఇంటోల్ అతిథిగా
ఉనాన్డు. ఈ నీచ న పని చేయకండి. 24చూడండి, నా కూతురు కనయ్. ఆమే, ఆ వయ్కి ఉంపుడుగతేత్ ఉనాన్రు. వాళళ్ను
నేను బయటకు తీసుకుని వసాత్ ను. వాళళ్నుమీఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చెరుపుకోండి. కానిఈవయ్కి విషయంలోఅలాంటిదురామ్రగ్పు
పని చేయకండి” అనాన్డు. 25 కాని వాళ ళ్ అతని మాట వినలేదు. దాంతో ఆ వయ్కి తన ఉంపుడుగతెత్ను బయట ఉనన్
వాళళ్ దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. వాళ ళ్ ఆమెను పటుట్ కుని రాతంతా మానభంగం చేసూత్ , ం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. 29అతడు తన యింటికి వచాచ్క
ఒక కతిత్ తీసుకుని తన ఉంపుడుగతెత్ శరీరంలో ఏ భాగానికి ఆ భాగం మొతత్ం పనెన్ండు ముకక్లుగా కోశాడు. ఆ పనెన్ండు
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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

1అపుప్డు దాను పాంతం నుండి బెయేరెష్బా వరకూ, గిలాదు వరకూ ఉనన్ ఇశాయేలీయులందరూ కదలి వచాచ్రు. వారి
సమాజంఅంతాఒకక్ వయ్కిలాఒకే ఆలోచనతోమిసాప్లోయెహోవాసనిన్ధిలోసమావేశమయాయ్రు. 2ఈసమావేశంలోదేవుని
పజలుగా ఉనన్ ఇశాయేలు గోతాలకు నాయకులుగా ఉనన్వాళ ళ్ ఉనాన్రు. కతిత్యుదధ్ం చేయగల నాలుగు లకష్లమంది కూడా
వీరిలో ఉనాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమావేశం అయాయ్రని బెనాయ్మీనీయులు వినాన్రు. ఇశాయేలీయులు “ఈ దురామ్రగ్పు
పని ఎలా జరిగిందో చెపప్ండి” అని అడిగారు. 4 చనిపోయిన సీ భర అయిన లేవీయుడు ఇలా సమాధానమిచాచ్డు.
“బెనాయ్మీనీయులకు చెందిన గిబియాలోరాతిబసకోసం నేనునాఉంపుడుగతెత్తో కలసివచాచ్ను. 5గిబియాకు చెందినవారు
ఆరాతినామీదదాడిచేశారు. నేనుఉనన్ఇంటినిచుటుట్ ముటిట్ ననున్ చంపాలనిపయతిన్ంచారు. 6వాళ ళ్నాఉంపుడుగతెత్ను
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” 8అందరూ 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 వెయియ్మందినీ ఏరాప్టు చేదాద్ ం” అని చెపుప్కునాన్రు.

11కాబటిట్ 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 గిబియాలో ఉనన్ ఆ దురామ్రుగ్ లను మాకు అపప్గించండి. ఇశాయేలీయుల ఈ దోషానిన్ సంపూరణ్ంగా
తొలగించడాని మేము వారిని చంపుతాం” అని చెపిప్ంచారు. కాని బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్ తమకు సోదరు న
ఇశాయేలీయుల హెచచ్రికను పెడచెవిన పెటాట్ రు. 14వారంతా తమ తమ పటట్ణాలోల్ నుండి యుదాధ్ నికి బయలేద్రి గిబియాకు
వచిచ్ కలిశారు. 15ఆ రోజు బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్ తమ సంఖయ్ ఎంతో లెకక్ వేసుకునాన్రు. గిబియావాళ ళ్ ఏడువందల
మంది కాకుండా ఇతర పటట్ణాలనుండి వచిచ్నవాళ ళ్ ఇర ఆరు వేల మంది ఉనాన్రు. 16వాళళ్ందరిలో పతేయ్కంగా ఏడు
వందలమంది ఎడమ చేతోత్ యుదధ్ం చేసాత్ రు. వీరు ఒక ఒడిసెలలో రాయిపెటిట్ తలవెంటుక నా కొటట్గల పుణయ్ం గలవారు.
17 బెనాయ్మీనీయులు కాకుండా మిగిలిన ఇశాయేలీయులోల్ కతిత్యుదధ్ం చేయగలిగిన వాళ ళ్ నాలుగు లకష్లమంది అని లెకక్
వేశారు. వీళళ్ంతాయుదధ్ పుణయ్ం గలవాళ ళ్.

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

22 తరువాత ఇశాయేలీయులు వెళిళ్ సాయంకాలం వరకూ యెహోవా ఎదుట ఏడుసూత్ ఉనాన్రు. “మా సోదరు న
బెనాయ్మీనీయులతోయుదధ్ం చేయడానికి తిరిగి వెళాళ్లా” అంటూ దేవుని నడిపింపు కోసం పారిథ్ంచారు. అపుప్డుయెహోవా
“యుదాధ్ నికి వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు. 23 రెండో రోజున ఇశాయేలీయులు రయ్ం తెచుచ్కునాన్రు. మొదటి రోజు తాము
నిలబడిన సాథ్ నాలోల్ నే తిరిగి నిలబడాడ్ రు. 24కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు రెండో రోజు 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 వరకూయెహోవాసమకష్ంలో 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 ” అని యెహోవా సనిన్ధిలో విచారణ చేసూత్ అడిగారు. దానికి యెహోవా
“వెళళ్ండి, రేపువాళళ్ను ఓడించడానికిమీకు సహాయం చేసాత్ ను”అని సమాధానం ఇచాచ్డు. 29అపుప్డు ఇశాయేలీయులు
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గిబియాచుటూట్ నికులనుమాటుపెటాట్ రు. 30మూడోరోజునఇంతకుముందులాగానేఇశాయేలీయులుబెనాయ్మీనీయులతో
యుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. గిబియా వారితో యుదాధ్ 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 బయలాత్ మారు అనే చోట యుదధ్ం
కోసం బారులు తీరారు. ఈ లోగా మాటున దాగి ఉనన్ నికులు తాము దాగి ఉనన్ సథ్లం నుండి గిబియాకు పడమటి
పునుండి వేగంగా వచాచ్రు. 34 అపుప్డు ఇశాయేలీ నికులోల్ నుండి పతేయ్కంగా ఉనన్ పదివేల మంది నికులు గిబియా
నుండి రావడంతో భీకర నయుదధ్ం జరిగింది. కానితాము నాశనం అంచున ఉనాన్మని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు.

35 ఆ రోజు యెహోవా ఇశాయేలీయుల దావ్రా బెనాయ్మీనీయులను ఓడించాడు. ఆ రోజున ఇశాయేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులోల్ ఇర ఐదు వేల వంద మందిని చంపారు. వీళళ్ంతా కతిత్యుదధ్ం చేయడంలో శికష్ణ పొందినవాళ ళ్.
36బెనాయ్మీను నయ్ం తమకు అపజయం కలిగిందని తెలుసుకునాన్రు. ఇశాయేలీ నికులు తాము గిబియా నమాటుగా
పెటిట్న వారి నమమ్కముంచి బెనాయ్మీనీయులను తమ కి రానిచాచ్రు. 37మాటుగా ఉనన్ నికులు తవ్రగా గిబియాలో
చొరబడి పటట్ణంలో ఉనన్వారినందరినీ కతిత్తో చంపేశారు.

38ఇశాయేలు నాయ్లకూ,మాటునఉండేవారికీమధయ్సంకేతంఒకటుంది. అదేమిటంటేపటట్ణంలోనుండిపెదద్ మేఘంలా
పొగను రాజేయడం. 39 ఇశాయేలీయులు మొదటయుదధ్ం నుండి పారిపోతునన్టుట్ గా కనిపించినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు
“వీళ ళ్ మొదటి యుదధ్ంలో ఓడిపోయినటుట్ ఇపుప్డు కూడా మన చేతిలో ఓడిపోతునాన్రు” అనుకుని, ఇశాయేలీయులోల్
దాదాపు ము మందిని చంపారు. 40కాని 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 వెళాద్ మని చూశారు,
కానీ పారిపోతుండగా వారిని పటట్ణంలో నుండి వచిచ్న ఇశాయేలీ నికులు దారిలోనే చంపారు. 43 ఇశాయేలీయులు
బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్ ముటాట్ రు. వారి వెనకబడి తరిమారు. తూరుప్ పున గిబియాకి ఎదురుగా నోహా దగగ్ర వారిని
అణచి వేశారు. 44అకక్డ బెనాయ్మీనీయులోల్ పదెద్నిమిది వేలమందిమరణించారు. వీళళ్ంతా పరాకమవంతులు.

45 అపుప్డు మిగిలినవాళ ళ్ తిరిగి ఎడారిలో ఉనన్ రిమోమ్ను బండకు పారిపోయారు. రాజమారాగ్ లోల్ చెదరిపోయి ఉనన్
మరో ఐదు వేలమందిని ఇశాయెలీ నికులు వేరు చేసివాళళ్ను గిదోము వరకూ వెంటాడితరిమివాళళ్లో రెండు వేలమందిని
చంపేశారు. 46 ఆ రోజు ఇర ఐదు వేలమంది బెనాయ్మీనీయులు మరణించారు. చనిపోయిన వాళళ్ంతా కతిత్యుదధ్ంలో
శికష్ణ పొందినవారే. యుదధ్ం చేయడంలో ఆరితేరినవారే. 47 కాని ఆరువందలమంది ఎడారిలో ఉనన్ రిమోమ్ను కొండకు
పారిపోయారు. ఆ కొండ మీద నాలుగు నెలలు ఉనాన్రు. 48 తరువాత ఇశాయేలీయులు బెనాయ్మీనీయుల కి తిరిగి
వచిచ్ పటట్ణంలో ఉనన్వారిని పశువులనూ దొరికిన సమసాత్ నీన్ కతిత్తో చంపేశారు. దీనితో పాటు తాము ఆకమించుకునన్
పటట్ణాలనిన్టినీ తగలబెటాట్ రు.

21
బెనాయ్మీనీయుల కోసం భారయ్లు

1 ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమావేశ “మనలో ఎవరూ మన కుమారెలను బెనాయ్మీనీయులకు వివాహానికి
ఇవవ్కూడదు” అని శపథం చేశారు. 2తరువాత వారంతా బేతేలుకు వెళాళ్రు. అకక్డే సాయంతం వరకూ దేవుని సనిన్ధిలో
కూరుచ్నాన్రు. 3“యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా,ఈరోజునఇశాయేలీయులోల్ ఒక గోతం లేకుండాపోయింది. ఇశాయేలుకు
ఇది ఎందుకు జరిగింది” అంటూ ఎంతో ఏడాచ్రు.

4తరువాత రోజున పజలు ఉదయానేన్ లేచి అకక్డ బలిపీఠం కటిట్ దహన బలులనూ, సమాధాన బలులనూ అరిప్ంచారు.
5అపుప్డు ఇశాయేలీయులు “ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో మిసాప్లోయెహోవా ఎదుట జరిగిన సమావేశానికి రాకుండా
ఉనన్దెవరు” అంటూ వాకబు చేసారు. ఎందుకంటే అలాంటివారికి కచిచ్తంగామరణ శికష్ విధించాలని శపథం చేశారు.

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

8వారు ఇశాయేలీయులగోతాలోల్ యెహోవాఎదుటమిసాప్లోజరిగిన సమావేశానికిరానిదిఎవరు,అనివిచారించినపుప్డు
9యాబేషిగ్లాదునుండి నయ్ంలోకి ఎవరూ రాలేదని తెలిసింది. పజలంతా అకక్డ జన గణనలో చేరినపుప్డుయాబేషిగ్లాదు
నివాసులోల్ ఒకక్డు కూడా అకక్డ లేడు.

10కాబటిట్ సమాజపువారు రయ్వంతు నపనెన్ండు వేలమందిమనుషులనుయాబేషిగ్లాదుమీదదాడిచేసిఅకక్డసీలూ,
పిలల్లతో సహా అందరీన్ చంపమనే ఆదేశంతో పంపించారు. 11 “మీరు ఇలా చేయండి, పతి మగవాణీణ్ అలాగే కనయ్ కాని పతి
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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.
14 ఆ సమయంలో బెనాయ్మీనీయులు తిరిగి వచాచ్రు. యాబేషిగ్లాదు నుండి తీసుకు వచిచ్న సీలను వారికిచిచ్ పెళిళ్ళ ళ్
చేశారు. అయితే ఆ సీలు వాళల్కు సరిపోలేదు. 15యెహోవా 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” అనిమధన పడాడ్ రు. 17 “ఇశాయేలీయులోల్ నుండి ఒక గోతం అంతరించిపోకుండా
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 తూరుప్న ఉనన్ లెబోనాకు ద ణ దికుక్న
ఉనన్ షిలోహ లో పతి సంవతస్రంయెహోవాకు పండగ జరుగుతుంది.

20 మీరు వెళిల్ దాకష్తోటలోల్ చాటున దాకుక్ని ఉండండి. షిలోహ నుండి సీలు నాటయ్మాడటానికి బయటకు వసాత్ రు.
21 దాకష్తోటలోల్ నుండి వేగంగా బయటకు వచిచ్ మీలో పతి ఒకక్డూ ఒకోక్ షిలోహ అమామ్యిని పటుట్ కుని భారయ్గా
చేసుకోడానికిమీ 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 అంతట మీరే వాళళ్ను పెళిల్కివవ్లేదు కాబటిట్ శపథం విషయంలో మీరు నిరపరాధులు అవుతారు’ అని
చెబుతాము” అనాన్రు.

23 బెనాయ్మీనీయులు సరిగాగ్ అలాగే చేసి నాటయ్మాడుతునన్ సీలలో నుండి తమకు కావలసిన సీలను పటుట్ కుని తమకు
భారయ్లుగా తీసుకు వెళాళ్రు. తమవారసతవ్ సథ్లానికి వెళిళ్ అకక్డ పటట్ణాలను కటిట్ వాటిలో నివసించారు. 24ఆ తరువాత
ఇశాయేలీయులలో పతివాడూ అకక్డనుండి తమ తమ గోతాలుండే పాంతాలకూ, తమ కుటుంబాల దగగ్రకూ వారసతవ్
భూమికీ వెళిళ్పోయారు. 25ఆరోజులోల్ ఇశాయేలీయులకు ఒకరాజుఅంటూ లేడు. పతివాడూతన ఇషట్ం చొపుప్న పవరిసూత్
ఉనాన్రు.
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రూతు
గంథకర

రూతు గంథంలో పతేయ్కంగా గంథకర పేరు లేదు. సంపదాయ గాధనను గురించి సమూయేలు పవక దీనిన్ రాశాడు. ఏ
కాలానికెనా ఇంత కనాన్మంచి కథానికమరొకటి లేదని అంటారు. గంథంలో చివరిమాటలు రూతుకు ఆమెమునిమనమడు
దావీదుకు (రూతు 4:17-22) ఉనన్ సంబంధానిన్ తెలియజేసుత్ నన్ది. కాబటిట్ దావీదును రాజుగా అభిషేకించిన తరువాత
గంథరచన జరిగిందనన్ది సప్షట్ం.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1100 - 930
మధయ్కాలం రూతు గంథంలో వరిణ్ంచిన సంభవాలు ఇశాయేలియులు ఈజిపుట్ నుంచి బయటికి వచిచ్న కాలంతో ముడిపడి

ఉనాన్యి. ఎదుకంటే రూతులోని విషయాలు నాయ్యాధిపతుల కాలానికి, నాయ్యాధిపతుల కాలం కనాను ఆకమణకీ
సంబంధించి ఉనాన్యి.

సీవ్కర
రూతు గంథంపథమపాఠకులెవరోసప్షట్ంగాతెలియదు. ఇశాయేలు,యూదారాజాయ్లుఒకటిలోఒకటికలిసిఉనన్కాలంలో

ఈపుసత్కం రాశారు. ఎందుకంటే 4:22లోదావీదు పసాత్ వన ఉంది.
పయోజనం

విధేయతతీసుకువచేచ్ ఆశీరావ్దాలను రూతు గంథం చూపిసుత్ ంది. దేవునిపేమపూరవ్క న విశవ్సనీయ నసవ్భావానిన్
వయ్కపరుసుత్ ంది. దేవుడు తన పజల మొరకు సప్ందిసాత్ డని ఈ పుసత్కం రుజువు చేసుత్ ంది. తాను బోధించిన దానే ఆయన
పాటిసాత్ డు. ఎలాటిఆధారం లేని ఇదద్రు వితంతువులకు ఆయనపోషణనివవ్టం చూసేత్ సమాజంలోవెలివేతకు గురి అయిన
వారి పటల్ ఆయన శదధ్ వహిసాత్ డనీ (యిరీమ్యా 22:16;యాకొబు 1:27)మనమూ అదే చేయాలనిమనకు చెబుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విమోచన

విభాగాలు
నయోమి కుటుంబ విషాదంలో పడిపోయారు— 1:1-22
2. నయోమిదగగ్ర బంధువు బోయజును రూతు కలుసుకోవటం అతనిపొలంలో పరిగె ఎరుకోవడం— 2:1-23
3. బోయజుదగగ్రికి వెళళ్మని నయోమిరూతుకు చెపప్డం— 3:1-18
4. రూతుకు విమోచన, నయోమికిపూరవ్ మ సిథ్తి కలగటం— 4:1-22

నయోమి, భర, కొడుకుల చనిపోవడం
1నాయ్యాధిపతులు పరిపాలించిన కాలంలో దేశంలో కరువు వచిచ్ంది. అపుప్డుయూదా దేశంలోని బేతెల్హేము నుండి ఒక

వయ్కి తనభారయ్, ఇదద్రు కొడుకులను తనతోతీసుకునిమోయాబు దేశానికి వలస వెళాళ్డు. 2అతని పేరు ఎలీమెలెకు,అతని
భారయ్ నయోమి. అతనికిమహోల్ ను, కిలోయ్ను అనే ఇదద్రు కొడుకులు ఉనాన్రు. వాళ ళ్యూదాదేశపుబేతెల్హేములోనివసించే
ఎఫాతాపాంతం వారు. వాళ ళ్మోయాబు దేశానికి వెళిల్ అకక్డ నివసించారు.

3 నయోమి తన భర ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత తన ఇదద్రు కొడుకులతో అకక్డే ఉండిపోయింది. 4వాళిళ్దద్రూ
మోయాబు సీలను పెండిల్ చేసుకునాన్రు. ఒకామెపేరు ఓరాప్, రెండవఆమెపేరు రూతు. 5సుమారు పదేళల్ గడచినతరువాత
మహోల్ ను, కిలోయ్ను కూడా చనిపోయారు. నయోమిభర, కొడుకులను పోగొటుట్ కుని ఒంటరిగామిగిలింది.

బేతెల్హేముకి నయోమి, రూతు తిరిగి వెళళ్డం
6బేతెల్హేములోయెహోవాతనపజల దయచూపించివారికిఆహారంఇసుత్ నాన్డనిమోయాబుదేశంలోఉనన్ఆమెవినన్ది.

కాబటిట్ ఆమెమోయాబు దేశానిన్ విడిచి తన సవ్దేశం వెళిళ్పోవాలని తన కోడళళ్తో సహా పయాణం కటిట్ంది. 7ఆ దేశం నుండి
ఆమె తన ఇదద్రు కోడళళ్తో సహా కాలి నడకన యూదా దేశానికి బయలు దేరింది. 8 అపుప్డు ఆమె తన ఇదద్రు కోడళళ్తో
ఇలా అంది. “మీరు మీపుటిట్ళళ్కు తిరిగి వెళళ్ండి. చనిపోయిననా కొడుకుల విషయంలో,నావిషయంలోమీరు నమమ్కంగా
ఉనన్టేట్ యెహోవామీపటల్ నమమ్కంగాఉండి దయచూపిసాత్ డు గాక. 9మీరిదద్రూ చకక్గామళీళ్ పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకునిమీభరల
ఇళళ్లోల్ సుఖంగా జీవించే సిథ్తి పభువు దయచేసాత్ డు గాక” అని చెపిప్ ఆమె తన కోడళళ్ను ముదుద్ పెటుట్ కుంది.

10 అపుప్డు వాళ ళ్ గటిట్గా ఏడిచ్ “మేము నీతో కూడా నీ పజల దగగ్రకే వసాత్ ం” అనాన్రు. 11 అపుప్డు నయోమి
“నా బిడడ్లారా, మీరు వెనకిక్ మళళ్ండి. మిమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోడానికి ఇపుప్డు నా కడుపున కొడుకులు పుటట్రు గదా.
12అమామ్యిలూ,తిరిగి వెళళ్ండి. నేనుముసలిదానిన్. మగవాడితోఇపుప్డు కాపురం చెయయ్లేను. ఒక వేళ నేను నమమ్కంతో
ఈ రాతి నేను ఒక మగ వాడితో గడిపి కొడుకులను కనినపప్టికీ 13వాళ ళ్ పెదద్వాళల్యేయ్ వరకూ మీరు వేచి ఉంటారా? పెళిల్
చేసుకోకుండావాళళ్కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉంటారా? నాబిడడ్లారా,అలావదుద్ . అలాంటిపరిసిథ్తిమీకంటేనాకేఎకుక్వ వేదన
కలిగిసుత్ ంది, ఎందుకంటేయెహోవానాకు విరోధిఅయాయ్డు”అనివాళళ్తోఅంది. 14వాళ ళ్మళీళ్ గటిట్గా ఏడాచ్రు. అపుప్డు
ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్ కుంది, రూతు ఆమెను అంటి పెటుట్ కునే ఉంది.
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15 అపుప్డు నయోమి “చూడు, నీ తోడికోడలు తిరిగి తన పజల దగగ్రికీ తన దేవుళళ్ దగగ్రికీ వెళిళ్పోయింది. నువువ్
కూడా నీ తోడికోడలి వెంటే వెళ ళ్” అని రూతుతో చెపిప్ంది. 16అందుకు రూతు “నీతో రావదద్నీ, నినున్ విడిచిపొమమ్నీ నాకు
చెపొప్దుద్ . నువువ్ ఎకక్డికి వెళాత్ వో నేనూ అకక్డికే వసాత్ ను. నువువ్ ఎకక్డ ఉంటావో నేనూ అకక్డే ఉంటాను. ఇకనుండి నీ
పజలే నా పజలు. నీ దేవుడే నా దేవుడు. 17 నువువ్ ఎకక్డ చనిపోతావో నేనూ అకక్డే చనిపోతాను. అకక్డే నా సమాధి
కూడా ఉంటుంది. చావుతపప్ ఇంకేదీ ననున్ నీ నుండి దూరం చేసేత్ యెహోవాననున్ శి సాత్ డు గాక” అంది.

18 తనతో రావడానికే ఆమె నిశచ్యించుకునన్దని నయోమి గహించినపుప్డు ఇక ఆమెతో ఆ విషయం మాటాల్ డటం
మానుకుంది. 19 కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ బేతెల్హేముకు పయాణం సాగించారు. వాళ ళ్ బేతెల్హేముకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరు
ఊరంతా ఎంతో ఆసకిగా గుమిగూడారు. ఊరి సీలు “ఈమె నయోమి కదా” అని చెపుప్కునాన్రు.

20 అపుప్డు నయోమి “ననున్ నయోమి అని పిలవకండి, మారా అని పిలవండి. అమిత శకిశాలి నాకు చాలా వేదన
కలిగించాడు. 21 నేను బాగా ఉనన్ సిథ్తిలో ఇకక్డినుండి వెళాళ్ను. యెహోవా ననున్ ఖాళీ చేతులతో తిరిగి తీసుకువచాచ్డు.
యెహోవానాకు వయ్తిరేక సా గా నిలిచాడు. సరవ్ శకిశాలి ననున్ బాధ పెటాట్ డు. ఇదంతా చూసి కూడా ననున్ నయోమి అని
పిలుసాత్ రెందుకు?” అని వారితో అంది. 22ఆ విధంగా నయోమి, మోయాబీయురా న ఆమె కోడలు రూతు తిరిగి వచాచ్రు.
వారిదద్రూ బారీల్ పంట కోసే కాలం ఆరంభంలో బేతెల్హేము చేరుకునాన్రు.

2
బోయజుపొలంలో రూతుతోమాటాల్ డటం

1నయోమిభరకు ఒక బంధువు ఉనాన్డు. అతడు చాలాభాగయ్వంతుడు. అతడు కూడా ఎలీమెలెకు వంశం వాడే. అతని
పేరుబోయజు. 2మోయాబీసీరూతు నయోమితోఇలాఅంది “నువువ్ వెళళ్మంటేనేనుపొలాలోల్ కి వెళిళ్ పరిగె ఏరుకుంటాను.
నా ఎవరు దయ చూపిసాత్ రో వారి వెనకే వెళిళ్ పరిగె ఏరుకుంటాను.” అపుప్డు నయోమి “అలాగే అమామ్, వెళ ళ్” అంది.

3 ఆమె పనికి వెళిళ్ంది. పంట కోసేవారి పని అయాయ్క వెళిళ్ నేల రాలిన పరిగె ఏరుకుంది. ఆమె పరిగె ఏరుకునే ఆ
పొలం ఎలీమెలెకు వంశంవా నబోయజుది. 4బోయజుబేతెల్హేము నుండి వచిచ్ పంట కోసుత్ నన్ పనివారితో “యెహోవామీకు
తోడుగాఉంటాడు గాక”అనాన్డు. అపుప్డు ఆ పనివారు తిరిగిబోయజుతో “యెహోవానినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక”అనాన్రు.

5అపుప్డు బోయజు పంట కోసుత్ నన్ వాళళ్ అజమాయిషీ చేసుత్ నన్ పనివాడితో “ఆ అమామ్యి ఎవరు?” అని అడిగాడు.
6అతడు “ఆమెమోయాబు దేశం నుండి నయోమితోకూడావచిచ్నమోయాబీయువతి. 7ఆమె ‘నేను పంట కోత కోసేవాళళ్
వెనకాలే వెళిళ్ పనలమధయ్ నేల పడే పరిగె ఏరుకునిపోగు చేసుకోవడానికి అనుమతినివవ్ండి’అని ననున్ అడిగింది. ఆమె
వచిచ్ పొదుద్ టినుంచి పరిగె ఏరుకుంటూనే ఉంది. కొంచెం సేపుమాతం విశాంతి తీసుకుంది” అని చెపాప్డు.

8అపుప్డుబోయజురూతుతో “అమామ్యీ,వింటునాన్వా,వేరేపొలంలోపరిగెఏరుకోడానికివెళళ్వదుద్ . ఇకక్డేపనిచేసుత్ నన్
పనికతెత్ల దగగ్రే ఉండు. 9కోతపనివారు పంటకోసుత్ నన్ చేను కనిపెటుట్ కుని పనికతెత్ల వెనకే వెళత్ ఉండు. నినున్తాకకూడదని
యువకులను ఆదేశించాను. నీకు దాహం వేసేత్ నీటికుండల దగగ్రికి వెళిల్ మా పనివాళ ళ్ చేదిన నీళ ళ్ తాగు” అని చెపాప్డు.

10 అపుప్డు ఆమె బోయజు ముందు సాగిలపడి తన తల నేలకు ఆనించి “పరాయి దేశానికి చెందిన నా ఇంత శదధ్
చూపడానికి నీకు నా దయ ఎలా కలిగిందో!” అంది. అపుప్డు బోయజు “నీ భర చనిపోయిన తరువాత నువువ్ నీ అతత్కు
చేసినదంతా నేను వినాన్ను. 11నువువ్ నీ తలిల్దండులనూ, పుటిట్న దేశానీన్ విడిచిపెటిట్ నీకు ఏమాతం పరిచయం లేని పజల
మధయ్కు వచాచ్వు. 12యెహోవా నువువ్ చేసిన దానికి పతిఫలమిసాత్ డు గాక, ఎవరి నీడన నువువ్ మంగా ఉనాన్వో ఆ
ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవానీకు నిం న పతిఫలం ఇసాత్ డు గాక!” అనాన్డు.

13అందుకు ఆమె “అయాయ్, నేను నీ దగగ్ర పని చేసేదానిన్ కాకపోయినా, ననున్ ఆదరించారు. నీ దాసి న నాతో దయగా
మాటాల్ డారు. నా మరింత దయఉంచండి”అనిచెపిప్ంది. 14భోజనసమయంలోబోయజు “నువువ్ ఇకక్డికే వచిచ్భోజనం
చెయియ్. నీ రొటెట్ముకక్లను దా రసంలోముంచుకుని తిను”అని చెపాప్డు. కాబటిట్ ఆమె పంట కోసేవాళళ్ దగగ్ర కూరుచ్ంది.
బోయజుఆమెకు కొనిన్ పేలాలు ఇచాచ్డు. ఆమె కొనిన్ తృపిత్గా తిని కొనిన్ మిగిలిచ్ంది.

15 ఆమె పరిగె ఏరుకోడానికి లేచినపుప్డు బోయజు తన పనివాళళ్తో “ఆమెను పనల మధయ్ ఏరుకోనివవ్ండి. ఆమెకు
ఇబబ్ంది కలిగించవదుద్ . 16 అలాగే ఆమె కోసం కొనిన్ కంకులు పడవేయండి. ఆమె వాటిని ఏరుకునేలా చూడండి. ఆమెతో
ఎవరూ కఠినంగా మాటాల్ డవదుద్ ” అని చెపాప్డు. 17 కాబటిట్ ఆమె సాయంకాలం వరకూ అదే పొలంలో ఏరుకుని తాను
ఏరుకునన్ వాటిని దుళళ్గొటిట్ంది. అవి దాదాపు తూమెడు* బారీల్ గింజలు అయాయ్యి. 18 ఆమె వాటిని తీసుకుని ఊళోళ్కి
వచిచ్ంది. ఇంటి దగగ్ర తన అతత్ నయోమికి తాను ఏరిన వాటిని చూపించింది. తరువాత తాను తినన్ తరువాత మిగిలిచ్న
పేలాలు అతత్కు ఇచిచ్ంది.

19 అపుప్డు రూతుతో ఆమె అతత్ “నువువ్ ఈ రోజు ఎకక్డ పరిగె ఏరుకునాన్వు? ఎకక్డ పని చేశావు? నీకు సహాయం
చేసినవాణిణ్ దేవుడు దీవిసాత్ డు గాక”అంది. అపుప్డు రూతుతాను ఎవరిపొలంలో పని చేసిందో ఆ వయ్కిని గూరిచ్ తన అతత్కు
చెపిప్ంది. “అతని పేరు బోయజు” అని చెపిప్ంది. 20దానికి నయోమి “యెహోవాఅతణిణ్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక! ఆయన బతికి
ఉనన్వారికీ, చనిపోయినవారికీ మేలు చేయడం మానలేదు” అని తన కోడలితో అంది. నయోమి ఇంకా “ఆ వయ్కి మనకు
దగగ్ర చుటట్ం. మనలను అతడు ఆదుకొంటాడు” అని చెపిప్ంది. 21దానికిమోయాబీయురా న రూతు “అంతేకాదు, అతడు
పంటకోత అంతాముగిసే వరకూ తన పనివాళళ్ దగగ్రే ఉండమనినాతో చెపాప్డు” అంది.

* 2:17 2:17 తూమెడు 12 కిలోగాములు
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22అపుప్డు నయోమితన కోడలు రూతుతో “అమామ్, అతని పనిపిలల్లతో కలసి ఉండటమేమంచిది. వేరొకరి చేలోకి వెళేత్
ఏ నా కీడు జరుగవచుచ్” అంది. 23 రూతు అపప్టినుండి బారీల్ పంట కోత, గోదుమ పంట కోత ముగిసే వరకూ బోయజు
పనికతెత్ల దగగ్రే ఉండి పరిగె ఏరుకుంటూ, తన అతత్తోనే నివసించింది.

3
బోయజు, రూతు బారీల్ గింజలు పొలంలో

1తరువాత రూతుతో నయోమి ఇలా చెపిప్ంది. “అమామ్, నువువ్ సిథ్రపడేలా ఏ నా ఏరాప్టు చెయాయ్లి కదా. నీకు మం
చేకూరేలా నేను చూడాలి. 2 ఎవరి పనికతెత్ల దగగ్ర నువువ్ ఉనాన్వో ఆ బోయజు మనకు బంధువు. విను, ఈ రాతి అతడు
తన పొలంలోబారీల్ గింజలు తూరాప్రబటట్బోతునాన్డు. 3నువువ్ సాన్నం చేసి సువాసన నూనె రాసుకుని బటట్లుమారుచ్కుని
ఆ పొలానికి ధానయ్ం చెరిగించే కళల్ం దగగ్రికి వెళ ళ్. అతని భోజనం ముగించి నిదపోయేంత వరకూ అతనికి కనిపించవదుద్ .
4నిదపోయినతరువాతఎకక్డపడుకునాన్డోచూడు. ఆచోటికినువూవ్వెళళ్గలిగేలాదానిన్ గురు పెటుట్ కో. తరువాతఅకక్డికి
వెళిళ్అతనికాళళ్ ఉనన్ దుపప్టితీసిఅకక్డపడుకో. ఆతరువాతజరగాలిస్ందంతాఅతనేచెబుతాడు.” 5అపుప్డు రూతు
“నువువ్ చెపిప్నటేట్ చేసాత్ ను” అంది.

6 ఆమె ధానయ్ం చెరిగించే కళల్ం దగగ్రికి వెళిళ్ తన అతత్ తనకు చెపిప్నటుల్ చేసింది. 7బోయజు భోజనం చేసి దా రసం
తాగి మనసుస్లో ఉలాల్ సంగా పోయిధానయ్ం కుపప్ దగగ్ర పడుకునాన్డు. అపుప్డు రూతు నెమమ్దిగా వెళిళ్ అతని కాళళ్ న
ఉనన్ దుపప్టి తీసి పడుకుంది. 8అరథ్రాతి సమయంలో బోయజు ఉలికిక్పడి లేచి చూసేత్ ఒక సీ తన కాళళ్ దగగ్ర పడుకుని
ఉండటం కనిపించింది. 9 అతడు, “ఎవరు నువువ్?” అని అడిగాడు. ఆమె “నేను రూతు అనే నీ దాసిని. నువువ్ ననున్
విడిపించగల సమీప బంధువువి. నా నీ కొంగు కపుప్*” అంది. 10 అతడు “అమామ్యీ, నినున్ యెహోవా దీవించాడు.
పేదవారు, ధనికులు అయినయువకుల నువువ్ మోజు పడలేదు. అందుకని గతంలో నీ పవరన కంటే ఇపప్టి నీ పవరన
మరింతయోగయ్ంగా ఉంది. 11అమామ్యీ, ఇపుప్డిక భయపడవదుద్ . నీకు నేను చెపేప్దంతా తపప్క నెరవేరుసాత్ ను. నువువ్
చాలాయోగుయ్రాలివి అని పజలందరికీ తెలుసు. 12 నేను నినున్ విడిపించగలను అనే మాట నిజమే. కానీ నీకు నాకంటే
దగగ్ర బంధువు ఒకడునాన్డు. 13ఈరాతి ఉండు. ఉదయానేన్ ఆ వయ్కి నీకు బంధువుగా ధరమ్ం జరిపి నినున్ విడిపించవచుచ్.
నీకు బంధువు ధరమ్ం జరపడం అతనికి ఇషట్ం లేకపోతే నేనే బంధువుగా ఆ ధరామ్నిన్ జరిగిసాత్ ననియెహోవాతోడుగా పమాణం
చేసుత్ నాన్ను. తెలల్వారే వరకూ నిదపో” అనాన్డు.

14కాబటిట్ ఆమె తెలాల్ రే వరకూ అతని కాళళ్ దగగ్ర పడుకుని ఇంకా తెలల్వారకముందే లేచింది. అపుప్డు అతడు “ఆమె
ధానయ్ం చెరిగించే కళళ్ం దగగ్రికి వచిచ్న విషయం ఎవరికీ చెపప్వదుద్ ” అని తన సేవకులకు చెపాప్డు. 15 తరువాత అతడు
“నువువ్ కపుప్కునన్ దుపప్టి పటుట్ ” అనగా ఆమె దానిన్ పటిట్ంది. అతడు ఆరు కొలతల† బారీల్ గింజలు కొలిచి ఆమె
భుజానికెతాత్ డు. ఆమెఊళోల్ కి వెళిళ్పోయింది.

16 రూతు తన అతత్ నయోమి దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు నయోమి “అమామ్య్, ఏ ంది?” అని అడిగింది. రూతు అతడు
తనకు చేసినదంతా వివరించింది. 17 “అతడు నువువ్ వటిట్ చేతులతోమీ అతత్ ఇంటికి వెళళ్వదుద్ అని ఈ ఆరు కొలతల బారీల్
గింజలు ఇచాచ్డు” అంది. 18అపుప్డు ఆమె అతత్ “అమామ్, అతడు ఈ రోజే ఈ విషయం తేలేచ్వరకూ ఊరుకోడు. కాబటిట్
ఇది ఎలా జరుగుతుందో తెలిసేంత వరకూ ఇకక్డే ఉండు” అని చెపిప్ంది.

4
బోయజు, రూతుల వివాహం

1బోయజు బేతెల్హేము పురదావ్రం దగగ్రికి వెళిళ్ అకక్డ కూరుచ్నాన్డు. ఇంతకు ముందు బోయజు పసాత్ వించిన బంధువు
అటుగా వెళత్ నాన్డు. బోయజు అతణిణ్ పేరు పెటిట్ పిలిచాడు “ఏమయాయ్, ఇలా వచిచ్ కూరోచ్” అనాన్డు. అతడు ఆ పిలుపు
విని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 2బోయజుఆఊరి పెదద్లోల్ పదిమందిని పిలుచుకు వచాచ్డు. వారిని అకక్డ కూరోచ్బెటాట్ డు.

3 తరువాత అతడు “మోయాబు దేశంనుండి తిరిగి వచిచ్న నయోమి మన సోదరు న ఎలీమెలెకు భారయ్. ఆమె తన
భరకు చెందిన భూమిని అమిమ్వేసోత్ ంది. కాబటిట్ నువువ్ శదధ్గా వినాలని నేను ఒక విషయం చెబుతునాన్ను. 4ఈఊరి పెదద్ల
సమకష్ంలో, నా కుటుంబ పెదద్ల సా గా నువువ్ ఆ భూమిని విడిపించుకో. ఒకవేళ విడిపించడానికి నువువ్ సిదధ్పడితే నాకు
సప్షట్ంగా చెపుప్. దానిన్ నువువ్ విడిపించుకోలేకపోతే అది కూడా సప్షట్ంగా చెపుప్. నువువ్ కాకపోతే దానిన్ విడిపించే దగగ్ర
బంధువు వేరే ఎవరూ లేరు. నీ తరువాత దగగ్ర బంధువుని నేనే”అని అతనితోచెపాప్డు. అందుకతడు “నేను విడిపిసాత్ ను”
అనాన్డు.

5అపుప్డుబోయజు “నువువ్నయోమిదగగ్ర నుండిఆభూమినికొనుగోలు చేసినపుప్డు ఆభూమితోపాటుగాచనిపోయిన
వాడిభారయ్ను,మోయాబుకు చెందిన రూతును కూడాసీవ్కరించాలి. చనిపోయినవాడిఆసిత్ అతనిపేరు నిలబెటాట్ లంటే ఇదే
మారగ్ం” అనాన్డు. 6దానికి ఆ బంధువు “నేను దానిన్ విడిపిసేత్ నాసొంతవారసతవ్ం పాడవుతుంది. కాబటిట్ దానిన్ విడిపించే
ఆహకుక్ నువేవ్ తీసుకో. ఎందుకంటే నేను ఆ భూమిని విడిపించుకోలేను” అనాన్డు.

7 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలీయులో ఒక కటుట్ బాటు ఉంది. బంధు ధరామ్నికీ, కయ వికయాలకూ ఏ నా విషయానిన్ ఖరారు
చేయడానికీ ఒక సంపదాయం ఉంది. ఆ సంపదాయం ఏమిటంటే ఒక వయ్కి తన చెపుప్ తీసి అవతలి వాడికివవ్డమే. ఈ

* 3:9 3:9నా నీ కొంగు కపుప్ ననున్ పెళిల్ చేసుకోమని అడుగుతునన్ది † 3:15 3:15 ఆరు కొలతల ఆరు కిలోగాములు
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పనిని ఇశాయేలీయులోల్ పమాణంగా ఎంచారు. 8 ఆ బంధువు “నువేవ్ దానిన్ సంపాదించుకో” అని బోయజుతో చెపిప్ తన
చెపుప్ తీసివేశాడు.

9 అపుప్డు బోయజు “ఎలీమెలెకుకు కలిగిన సమసత్ం-కిలోయ్ను, మహోల్ నులకు చెందినదంతా నయోమి దగగ్ర నుండి
సంపాదించాను అని నేను పలికిన దానికి మీరు ఈ రోజు సాకష్ులుగా ఉనాన్రు. 10 అలాగే చనిపోయినవాడి పేరట అతని
వారసతావ్నిన్ సిథ్రపరచడానికీ, చనిపోయినవాడి పేరును అతని సోదరులోల్ నుండీ, అతని నివాస సథ్లం నుండీ సమసి
పోకుండా ఉండటానికి నేను మహోల్ ను భారయ్ రూతు అనే మోయాబీ సీని సంపాదించుకుని పెళిళ్ చేసుకుంటునాన్ను. దీనికీ
మీరు ఈ రోజునసాకష్ులుగా ఉనాన్రు” అని పెదద్లతో, పజలందరితో చెపాప్డు.

11అందుకు ఆఊరిదావ్రందగగ్రఉనన్ పజలూ,పెదద్లూ “మేముసాకష్ులం. నీఇంటికివచిచ్నఆసీనియెహోవాఇశాయేలు
వంశానిన్ అభివృదిధ్ చేసిన రాహేలు, లేయాలవలే చేసాత్ డు గాక! 12ఎఫాతాలోనీకు మం,అభివృదీధ్ కలిగి బేతెల్హేములో పేరు
పఖాయ్తులు పొందుతావు గాక! యెహోవాఈయువతి వలల్ నీకు అనుగహించే సంతానం, నీ కుటుంబం తామారుయూదాకు
కనిన పెరెసు* కుటుంబంలా ఉండుగాక!” అనాన్రు.

ఓబేదు పుటుట్ క,దావీదు వంశకమం
1దిన 2:5-15;మతత్యి 1:3-6; లూకా 3:31-33

13బోయజు రూతును పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమెను పేమించాడు. యెహోవాఆమెను దీవించాడు. ఆమె గరభ్వతి అయి
ఒక కొడుకును కనన్ది. 14అపుప్డు అకక్డి సీలు “ఈరోజునీవుబంధువులు లేనిదానిగామిగిలిపోకుండాచేసినయెహోవాకు
సుత్ తులు. ఆయన పేరు ఇశాయేలీయులోల్ పఖాయ్తి చెందుతుంది గాక. 15నినున్ పేమించి ఏడుగురు కొడుకుల కంటే మించిన
నీ కోడలు వీణిణ్ కనన్ది. ఇతడు నీ పాణానిన్ ఉదధ్రిసాత్ డు. వృదాధ్ పయ్ంలో నినున్ పోషిసాత్ డు” అని నయోమితోచెపాప్రు.

16అపుప్డు నయోమి ఆ బిడడ్ను తన కౌగిటోల్ కి తీసుకుని వాడికి సంరకష్కురాలు అయింది. 17ఆమె ఇరుగు పొరుగు సీలు
నయోమికి కొడుకు పుటాట్ డని చెపిప్ అతనికి ఓబేదు అని పేరు పెటాట్ రు. ఇతడు దావీదు తండి అయినయెషష్యికి తండి.

18పెరెసు వంశకమంఇది. పెరెసు కుమారుడుహెసోను. 19హెసోను కుమారుడు రము. రము కుమారుడుఅమీమ్నాదాబు.
20అమీమ్నాదాబు కుమారుడు నయసోస్ను. నయసోస్ను కుమారుడు శలామ్ను. 21 శలామ్ను కుమారుడు బోయజు. బోయజు
కుమారుడు ఓబేదు. 22ఓబేదు కుమారుడుయెషష్యి. యెషష్యి కుమారుడు దావీదు.

* 4:12 4:12 పెరెసు ఎఫాతా గోతం
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1 సమూయేలు
గంథకర

పుసత్కంలో రచయిత పేరు లేదు. దీనిన్ సమూయేలు రాసి ఉండవచుచ్. అలాకాకునన్టట్యితే గంథంలో 1:1 నుంచి 24:22
రాసి ఉనన్ విషయాలకు అతడు సమాచారం అందించి ఉండవచుచ్. 1 సమూయేలు గంథం సమూయేలు మరణం దాక
వివరాలు వెలల్డిసుత్ నన్ జీవిత చరిత. ఇకక్డ చెపిప్న భాగానిన్ సమూయేలు రాసి ఉండవచుచ్. 1 సమూయేలు రచయితలు,
సమాచారం అందించిన వారిలో ఒకవేళ పవకలు, చరితకారులు నాతాను,గాదు ఉండవచుచ్. (1 దిన 29:29).

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ. 1200 - 1000
మధయ్కాలంలో ఇశాయేల్, యూదా రాజాయ్ల మధయ్ చీలిక ఏరప్డిన తరువాత ఈ పుసత్కం రాసి ఉండచుచ్. ఎందుకంటే ఈ

రెండు రాజాయ్ల పేరుల్ ఈ గంథంలో సప్షట్ంగా ఉనాన్యి. (1 సమూ 11:8; 17:52; 18:16; 2 సమూ 5:5; 11:11; 12:8;
19:42-43; 24:1-9).

సీవ్కర
ఈ గంథం పథమపాఠకులు విభజన జరిగిన ఇశాయేల్,యూదారాజయ్ల పజలు. దావీదు రాజవంశంయొకక్పాధానయ్త,

పయోజనాల గురించి వ సంబంధ న దృకప్థం పజలకు అవసరం.
పయోజనం

కనానులోనాయ్యాధిపతుల కాలం నుండి రాజుల పరిపాలనలోకి వచిచ్న ఇశాయేల్వారి చరితను ఇది గంథసత్ం చేసుత్ నన్ది.
ఇందులో సమూయేలు చివరి నాయ్యాధిపతిగా కనిపిసుత్ నాన్డు. మొదటి ఇదద్రు రాజులను కూడా అతడు అభిషేకించాడు.

ముఖాయ్ంశం
మారుప్

విభాగాలు
1. సమూయేలు జీవితం, పరిచరయ్— 1:1-8:22
2. ఇశాయేల్మొదటిరాజుగాసౌలు జీవితం— 9:1-12:25
3. రాజుగాసౌలు ఫలయ్ం— 13:1-15:35
4. దావీదు జీవితం— 16:1-20:42
5. ఇశాయేల్రాజుగాదావీదు అనుభవాలు— 21:1-31:13

సమూయేలు జననం
1ఎఫాయిముకొండపాంతంలోరామతయిము-సోఫీముఅనేఊరిలోఒకవయ్కిఉండేవాడు. అతనిపేరు ఎలాక్నా. అతడు

యెరోహాము కొడుకు. యెరోహాము ఎలీహ కొడుకు. ఎలీహ తోహ కొడుకు. తోహ సూపు కొడుకు. సూపు ఎఫాయీము
గోతంవాడు. ఎలాక్నాకు ఇదద్రు భారయ్లు. 2ఒకామెహనాన్, రెండవది పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు పుటాట్ రు,హనాన్కు పిలల్లు
లేరు.

3 ఎలాక్నా షిలోహ లో నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవాకు మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికీ, బలులు అరిప్ంచడానికీ
పతి సంవతస్రం తన ఊరినుండి అకక్డికి వెళత్ ండేవాడు. ఆ రోజులోల్ ఏలీ కుమారులు హొఫీన్, ఫీనెహాసు అనే ఇదద్రు
యెహోవాకుయాజకులుగా ఉనాన్రు.

4 ఎలాక్నా బలి అరిప్ంచే సమయంలో అతని భారయ్ పెనినాన్కు, ఆమె కుమారులకు, కుమారెలకు భాగం ఇసూత్ వచాచ్డు.
5 అయితే అతనికి హనాన్ అంటే ఎకుక్వ ఇషట్ం గనక యెహోవా ఆమెకు సంతానం ఇవవ్కపోయినా అతడు ఆమెకు రెండు
భాగాలు ఇసుత్ ండేవాడు. 6యెహోవా ఆమెకు సంతానం కలగకుండా చేయడంవలల్ ఆమె సవతి పెనినాన్ ఆమెను విసిగిసూత్ ,
కోపం పుటిట్సూత్ ఉండేది.

7 ఎలాక్నా పతి సంవతస్రం అలాగే చేసూత్ ఉండేవాడు. హనాన్ యెహోవా మందిరానికి వెళిళ్నపుప్డలాల్ పెనినాన్ ఆమెను
విసిగించేది. అందువలల్ ఆమె భోజనం చేయకుండా ఏడుసూత్ ఉండేది. 8 ఆమె భర ఎలాక్నా “హనాన్, నీవెందుకు
ఏడుసుత్ నాన్వు? భోజనం ఎందుకు చేయడం లేదు? నీ మనసులో విచారం ఎందుకు? పదిమంది కొడుకులకనాన్ నేను నీకు
ఎకుక్వ కాదా?” అని ఆమెతో చెబుతూ ఉండేవాడు.

9వారు షిలోహ లోభోజనంముగించినతరువాతహనాన్లేచినపుడుయాజకు నఏలీమందిరసత్ంభం దగగ్రఉనన్ కురీచ్
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 10తీవ న దుఃఖంలో ఉనన్ హనాన్యెహోవాసనిన్ధిలో ఏడుసూత్ పారథ్న చేసూత్ ఉంది.

11 ఆమె ఒక పమాణం చేసూత్ “ నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా, నీ సేవకురాల న నాకు కలిగిన బాధను చూసి
ననున్ మరచిపోకుండా జాఞ్ పకం చేసుకుని, నీ సేవకురాల న నాకు ఒక కుమారుణిణ్ దయచేసేత్ వాడు బతికే కాలమంతా వాణిణ్
యెహోవాకు సమరిప్సాత్ ను. వాడి తలకు ఎనన్టికీ మంగలి కతిత్ తగలనియయ్ను” అని చెపిప్ంది. ఆమె యెహోవా సనిన్ధిలో
పారథ్న చేసుత్ ండగా ఏలీ ఆమె నోటి కదలికలు కనిపెడుతునాన్డు. 12ఎందుకంటే హనాన్ తన మనసుస్లోనేమాటాల్ డుకుంటూ
ఉంది. 13ఆమె పెదవులుమాతం కదులుతునాన్యి. ఆమె సవ్రం వినబడడం లేదు. అందువలల్ ఏలీ ఆమెమదయ్ం సేవించి
ఉంది అనుకునాన్డు. 14అతడామెతో “ఎంతసేపు నువువ్ మతుత్ లో ఉంటావు? దాకష్మదయ్ం ఇక చాలించు” అనాన్డు.
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15అందుకు హనాన్ “పభూ, అది కాదు, నేను మనసులో దుఃఖంతో నిండి ఉనాన్ను. నేను దాకష్రసం గానీ,మరి ఏమదయ్ం
గానీతీసుకోలేదు. నాఆతమ్నుయెహోవాసనిన్ధిలోఒలకబోసూత్ ఉనాన్ను. 16నీసేవకురాల నననున్ చెడడ్దానిగాఅనుకోవదుద్ .
మితిమీరిన దిగులు, అందోళనల వలల్ నాలో నేను చెపుప్కుంటునాన్ను” అని జవాబిచిచ్ంది.

17అపుప్డు ఏలీ “నువువ్ మంగా వెళల్ . ఇశాయేలు దేవునితో నువువ్ చేసికొనన్ మనవి ఆయన దయచేసాత్ డు గాక” అని
ఆమెతో చెపాప్డు. 18ఆమె అతనితో “నీ సేవకురాల న నేను ఈ విషయంలో కృప పొందుతాను” అనన్ది. తరువాత ఆ సీ
తన ఇంటికి వెళిల్పోయిభోజనం చేసూత్ అపప్టినుండి విచారంగా ఉండడంమానుకుంది.

19తరువాతవారుఉదయానేన్తవ్రగాలేచియెహోవాకుమొకిక్తిరిగి రమాలోనితమఇంటికివచాచ్రు. అపుప్డు ఎలాక్నా
తన భారయ్ హనాన్ను కూడినపుప్డు, యెహోవా ఆమె పారథ్నకు జవాబిచాచ్డు. 20హనాన్ గరభ్ం ధరించి, రోజులు గడిచిన
తరువాత ఒక కొడుకుని కని “నేను మహోనన్త న యెహోవాకు మొకుక్కుని వీణిణ్ అడిగాను” అని చెపిప్ ఆ పసికందుకు
సమూయేలు అని పేరు పెటిట్ంది.

సమూయేలును హనాన్ పతిషిట్ంచడం
21ఎలాక్నా,అతనిఇంటివారంతాయెహోవాకుపతిఏడూఅరిప్ంచేబలులుఅరిప్ంచడానికి,మొకుక్బడులుచెలిల్ంచడానికి

వెళాల్ రు. 22 అయితే హనాన్ “బిడడ్ పాలు మానే వరకూ నేను రాను, వాడు యెహోవా సనిన్ధిలో కనపడి మళీళ్ తిరిగి
రాకుండా అకక్డే ఉండేలా నేను వాణిణ్ తీసుకువసాత్ ను” అని తన భరతో చెపిప్ మందిరానికి వెళళ్లేదు. 23అపుప్డు ఆమె భర
ఎలాక్నా “నీకు ఏది మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్. నువువ్ వాడికి పాలు మానిప్ంచే వరకూ రావదుద్ . యెహోవా తన వాకుక్ను
సిథ్రపరుసాత్ డు గాక” అని ఆమెతో అనాన్డు. ఆమె అకక్డే ఉండిపోయి తన కొడుకు పాలు మానేవరకూ అతనిన్ పెంచుతూ
ఉంది.

24పాలుమానినతరువాతబాలుడు ఇంకాపసివాడుగాఉనన్పుప్డేఆమెఅతణిణ్ ఎతుత్ కునిమూడేళళ్కోడెదూడ,తూమెడు
పిండి, దా రసం తితిత్ని తీసుకు షిలోహ లోని మందిరానికి వచిచ్ంది. 25వారు ఒక కోడెను వధించి, పిలల్వాణిణ్ ఏలీ దగగ్రకి
తీసుకు వచాచ్రు. అపుప్డామె అతనితో ఇలా చెపిప్ంది, 26 “పభూ, నా పభువు జీవం తోడు నీ దగగ్ర నిలబడి బిడడ్ను
దయచేయమని యెహోవాను పారిథ్ంచిన సీని నేనే. 27 యెహోవాను నేను వేడుకొనన్ది ఆయన నాకు అనుగహించాడు.
28కాబటిట్ నేను ఆ బిడడ్నుయెహోవాకు సమరిప్సుత్ నాన్ను. అతడు జీవించే కాలమంతటిలోవాడుయెహోవాకు పతిషట్ అయిన
వాడు” అని చెపిప్ంది. ఎలాక్నా, అతని కుటుంబం అకక్డేయెహోవాను ఆరాధించారు.

2
హనాన్ పారథ్న

1హనాన్ పారథ్న చేసూత్ ఇలా అంది,
“నాహృదయంయెహోవాలోసంతోషిసూత్ ఉంది.
యెహోవాలోనాకు ఎంతో బలం* కలిగింది.
నీ దావ్రా కలిగిన రకష్ణను బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్ను.
నావిరోధులమీద నేను అతిశయపడతాను.
2యెహోవాలాంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఎవరూ లేరు.
నువువ్ కాకుండా ఇంక ఏ దేవుడూ లేడు
మన దేవుడిలాంటి ఆశయం ఎకక్డా లేదు.
3యెహోవాదేవునిజాఞ్ నం అనంత ంది.
మన కారాయ్లను పరిశీలించేవాడు ఆయనే.
కాబటిట్ ఇక ఎవరూ గరవ్ంగామాటాల్ డవదుద్ .
అహంకార నమాటలు మీ నోట నుంచి రానియయ్వదుద్ .
4పేరుగాంచిన విలుకాళ ళ్ ఓడిపోతారు.
తొటిలిల్ పడిపోయినవారు బలం పొందుతారు.
5తృపిత్గా భోజనం చేసినవారు అనన్ం కోసం కూలి పనికి వెళాత్ రు.
ఆకలి వేసినవారు కడుపునిండా తింటారు.
గొడాలు ఏడుగురు పిలల్లను కంటుంది.
ఎకుక్వమంది పిలల్లను కనిన సీ కృశించిపోతుంది.
6మనుషులను సజీవులుగానూ,మృతులుగానూ చేసేవాడుయెహోవాయే.
పాతాళానికి పంపిసూత్ అకక్డినుండి రపిప్ంచే వాడూ ఆయనే.
7యెహోవాదరిదతను, ఐశవ్రాయ్నిన్ కలుగ జేసేవాడు.
కుంగిపోయేలాచేసేవాడూ, లేవనెతేత్వాడూ ఆయనే.
8దరిదులను అధికారులతో కలసి కూరోచ్బెటేట్వాడూ,
మహిమగల సింహాసనం కూరుచ్నేలా చేసేవాడూ
వారినిమటిట్లోనుండి కి ఎతేత్ వాడు ఆయనే.

* 2:1 2:1 బలం కొముమ్
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పేదవారిని పెంటకుపప్ నుండి కి లేపేవాడు ఆయనే.
భూమి ఆధార సత్ంభాలుయెహోవాఆధీనంలో ఉనాన్యి.
ఆయనలోకానిన్ వాటి నిలిపి ఉంచాడు.
9తన భకుల పాదాలు తొటుపడకుండా ఆయనవారిని కాపాడతాడు.
దురామ్రుగ్ లు చీకటిలోదాకొక్ంటారు.
బలం వలన ఎవరూ విజయంసాధించలేరు.
10యెహోవాతోవాదులాడేవారు నాశన పోతారు.
పరలోకం నుండి ఆయనవారిమీద ఉరుములాగా గరిజ్సాత్ డు.
భూదిగంతాల పజలకు ఆయన తీరుప్ తీరుసాత్ డు.
తాను నిలబెటిట్న రాజుకు ఆయన బలమిసాత్ డు.
తాను అభిషేకించిన రాజుకు అధిక న బలం కలిగిసాత్ డు.”

11 తరువాత ఎలాక్నా రమాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయాడు. అయితే ఆ పిలల్వాడు యాజకు న ఏలీ సమకష్ంలో
యెహోవాకు సేవ చేసుత్ నాన్డు.

ఏలీ కుమారులు
12ఏలీ కుమారులుయెహోవామారాగ్ లు తెలియనిదురామ్రుగ్ లు. 13పజలవిషయంలోయాజకులు చేసుత్ నన్ పనిఏమిటంటే,

ఎవ నా బలిగా అరిప్ంచిన తరువాతమాంసం ఉడుకుతూ ఉనన్పుడుయాజకుని మనుషులు మూడుముళ ళ్ ఉనన్ కొంకిని
తీసుకు వచిచ్ 14 డేకాస్లో గాని తపేలాలో గాని గుండిగలో గాని కుండలో గాని గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకికి గుచుచ్కుని బయటకు
వచేచ్దంతాయాజకుడు తన కోసం తీసుకొంటాడు. షిలోహ కు వచేచ్ ఇశాయేలీయులు అందరికీ వీరు ఇలాగే చేసూత్ వచాచ్రు.

15అంతేకాక, వారు కొవువ్ను దహించక ముందు యాజకుని పనివాడు వచిచ్ బలిపశువును వధించేవాడితో “యాజకుని
కోసం వండడానికిమాంసం ఇవువ్. ఉడకబెటిట్న మాంసం అతడు తీసుకోడు, పచిచ్మాంసమే కావాలి” అనేవాడు. 16 “అలా
కాదు, ముందు కొవువ్ను దహించాలి, తరువాత నీకు కావలసినంత తీసికోవచుచ్” అని అతనితో చెబితే, వాడు “అలా వదుద్ ,
ఇపుప్డే ఇవావ్లి, లేకపోతే బలవంతంగా తీసుకుంటాం” అనేవాడు. 17అందువలల్ పజలు యెహోవాకు వేదయ్ం అరిప్ంచడం
మానివేసిదాని విషయం అసహయ్పడడానికి ఆయువకులు కారణమయాయ్రు. కాబటిట్ వారు చేసుత్ నన్ పాపంయెహోవాదృషిట్కి
మితిమీరింది.

18బాలసమూయేలునారతో నేసిన ఏఫోదు ధరించుకునియెహోవాకు పరిచరయ్ చేసుత్ నాన్డు. 19అతని తలిల్ అతనికి చినన్
అంగీ ఒకటి కుటిట్ పతి సంవతస్రం బలి అరిప్ంచడానికి తన భరతో కలసి వచిచ్నపుప్డు దానిన్ తెచిచ్ అతనికి ఇసూత్ వచిచ్ంది.

20 “యెహోవా సనిన్ధిలో వేడుకొనన్పుప్డు నీకు కలిగిన ఈ సంతానానికి బదులుగా యెహోవా నీకు మరెకుక్వ సంతానం
ఇసాత్ డు” అని ఏలీ ఎలాక్నాను, అతని భారయ్ను దీవించిన తరువాత వారు ఇంటికి వెళాళ్రు. 21యెహోవా హనాన్కు మళీల్
సహాయం చేయగా ఆమె మళీల్ గరభ్ం దాలిచ్ ముగుగ్ రు కొడుకులను, ఇదద్రు కూతుళళ్ను కనన్ది. అయితే బాల సమూయేలు
యెహోవాసనిన్ధిలో ఉండి పెరుగుతూ ఉనాన్డు.

22 ఏలీ చాలాముసలివాడయాయ్డు. ఇశాయేలీయుల పటల్ తన కొడుకులు చేసిన పనులనిన్టి విషయం, వారు పతయ్కష్పు
గుడారం దావ్రం దగగ్ర సేవ చేయడానికి వచిచ్న సీలతో వయ్భిచరిసుత్ నాన్రు అనే విషయం వినన్పుప్డు వారిని పిలిచి ఇలా
అనాన్డు, 23 “ఈ పజల ముందు మీరు చేసుత్ నన్ చెడడ్ పనులు నాకు తెలిశాయి. ఇలాటి పనులు మీరెందుకు చేసుత్ నాన్రు?
24నా కుమారులారా, ఇలా చేయవదుద్ . నేను వినన్ది మంచిది కాదు. మీరుయెహోవాపజల చేతపాపం చేయిసుత్ నాన్రు.

25మనిషి పటల్ మనిషి తపుప్ చేసేత్ నాయ్యాధిపతి† శి సాత్ డు. అయితే ఎవ నాయెహోవా విషయంలో పాపం చేసేత్ అతని
కోసం ఎవడు వేడుకుంటాడు?” అయితేయెహోవావారిని చంపాలని నిరణ్యించుకునాన్డు కాబటిట్ వారు తమ తండి చెపిప్న
మాటలు వినలేదు. 26బాల సమూయేలుయెహోవాకూ,మనుషుయ్లకూ ఇషట్ నవాడుగా పెరుగుతూ ఉనాన్డు.

ఏలీ శికష్కు సంబంధించిన పవచనం
27 ఆ సమయంలో దేవుని మనిషి ఒకడు ఏలీ దగగ్రకి వచిచ్ ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవా నినున్ గూరిచ్ చెబుతునన్ది

ఏమిటంటే, ‘నీపూరివ్కులు ఐగుపు దేశంలో ఫరో కిందబానిసతవ్ంలో ఉనన్పుప్డు నేను వారికి పతయ్కష్మయాయ్ను. 28అతడు
నా సనిన్ధానంలో ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠం మీద అరప్ణ, ధూపం అరిప్ంచడానికి నాకు యాజకుడుగా ఉండేందుకు
ఇశాయేలుగోతాలోల్ నుండినేనుఅతణిణ్ ఏరప్రచుకొనాన్ను. ఇశాయేలీయులుఅరిప్ంచినహోమవసుత్ వులనిన్టినీనీపూరివ్కుని
ఇంటివారికి ఇచాచ్ను.

29 నా సనిన్ధి ఉండే సథ్లానికి నేను నిరణ్యించిన బలి వేదాయ్లను మీరు ఎందుకు తిరసక్రిసుత్ నాన్రు? మిమమ్లిన్
మీరు కొవవ్బెటుట్ కోడానికి నా పజ న ఇశాయేలీయులు చేసే వేదాయ్లోల్ శేషఠ్ న భాగాలను మీరే ఉంచుకొంటూ నాకంటే నీ
కొడుకులను నీవుగొపప్ చేసుత్ నాన్వు. 30నీ ఇంటివారు, నీపూరివ్కుని ఇంటివారు నా సనిన్ధిలోయాజకతవ్ం జరిగిసాత్ రని నేను
వాగాద్ నం చేశాను. కానీ ఇపుప్డు అలా కొనసాగించడం నాకు దూరం అగు గాక.’ అని ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు. కాబటిట్ యెహోవామాట ఏమిటంటే, ‘ననున్ గొపప్ చేసేవారిని నేను గొపప్చేసాత్ ను. ననున్ తిరసక్రించేవారిని
తోసిపుచుచ్తాను.’

31 జాగతత్గా వినండి, రాబోయే రోజులోల్ నీ బలానిన్, నీ ఇంటి వంశం బలానిన్ నేను తగిగ్సాత్ ను. నీ ఇంటి మొతత్ంలో
ముసలివాడు ఒకడు కూడా ఉండడు. 32 నా సనిన్ధి సథ్లానికి అపాయం సంభవించడం నువువ్ చూసాత్ వు. యెహోవా
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ఇశాయేలీయుల కోసం చేయాలనుకొనన్ మేలు జరిగిసాత్ డు గానీ నీ ఇంటోల్ మాతం వృదుధ్ డు ఎవడూ ఉండడు, 33నాబలిపీఠం
దగగ్ర ఎవరూ లేకుండా నేను అందరినీ నాశనం చేయకుండా విడిచిపెటేట్వాడిని కాదు. కాబటిట్ అది నీ కళ ళ్ మసకబారడానికి,
నువువ్ దుఃఖంతో ణించిపోడానికి కారణమౌతుంది. నీ సంతానమంతాముసలివాళ ళ్ కాకముందే చనిపోతారు.

34 నీ ఇదద్రు కొడుకు న హొఫీన్కీ, ఫీనెహాసుకూ ఇలా జరుగుతుందని నేను చెపిప్న దానికి నీకు ఒక సూచన, ఒకక్రోజే
వారిదద్రూ చనిపోతారు. 35 తరువాత నమమ్క న ఒకయాజకుణిణ్ నేను నియమిసాత్ ను. అతడు నా ఆలోచనను బటిట్ నాకు
అనుకూలంగా యాజకతవ్ం జరిగిసాత్ డు. అతనికి నేను నమమ్క న సంతానం అనుగహిసాత్ ను. అతడు నా అభిషికుని
సనిన్ధిలో సదాకాలంయాజకతవ్ం జరిగిసాత్ డు.

36 అయితే నీ ఇంటివారిలో మిగిలిన పతి ఒకక్రూ డబుబ్కోసం రొటెట్ల కోసం అతని దగగ్రికి వచిచ్ వంగి నమసక్రించి,
‘నేను కడుపుకు రొటెట్ముకక్ తినగలిగేలా దయచేసి యాజకుల సేవలోల్ ఒకదానిలో ననున్ పెటుట్ కో’ అని అతడిని
బతిమాలుకుంటారు.”

3
సమూయేలుకు యెహోవాపిలుపు

1బాల సమూయేలు ఏలీ సమకష్ంలో యెహోవాకు పరిచరయ్ చేసుత్ నాన్డు. ఆ రోజులోల్ యెహోవా సవ్రం వినబడడం చాలా
అరుదు. ఆయన పతయ్కష్ం కావడం తరుచుగా జరిగేది కాదు. 2 ఆ సమయంలో ఏలీ కంటి చూపు మందగించినందువలల్
అతడు ఏమీ చూడలేని సిథ్తిలో తన మంచం పండుకుని ఉనాన్డు. 3 దేవుని మందసం ఉనన్ యెహోవా మందిరంలోని
దీపం అరిప్వేయక ముందే, సమూయేలు నిదపోతూ ఉనాన్డు. 4 అపుప్డు యెహోవా సమూయేలును పిలిచాడు. అతడు
“అయయ్గారూ, నేనికక్డే ఉనాన్ను” అనాన్డు.

5 ఏలీ దగగ్రికి పరిగెతుత్ కు వెళిల్ “ననున్ పిలిచావు గదా, వచాచ్ను” అనాన్డు. ఏలీ “నేను పిలవలేదు, వెళిళ్ నిదపో”
అనాన్డు. అతడు వెళిళ్ నిదపోయడు. 6యెహోవా రెండవసారి సమూయేలును పిలిచాడు. సమూయేలు లేచి ఏలీ దగగ్రికి
వెళిల్ “అయయ్గారూ, నువువ్ పిలిచావనివచాచ్ను”అనాన్డు. అందుకు అతడు “బాబూ, నేను పిలవలేదు, వెళిళ్ నిదపో”అని
చెపాప్డు.

7అపప్టివరకూ సమూయేలుయెహోవాపతయ్కష్తపొందలేదు,యెహోవామాటఅతడికి ఇంకా వెలల్డి కాలేదు. 8యెహోవా
మూడవసారి సమూయేలును పిలవగా అతడు లేచి ఏలీ దగగ్రకి వెళిళ్ “అయయ్గారూ, నువువ్ ననున్ పిలిచావు గదా, ఇదిగో
వచాచ్ను” అనన్పుప్డు,యెహోవాయేఅతణిణ్ పిలిచాడని ఏలీ గహించాడు.

9అతడు “నువువ్ వెళిళ్ పడుకో. ఎవ నా నినున్ పిలిసేత్, ‘యెహోవా, నీ దాసుడు వింటునాన్డు, ఏమి చేయాలో చెపప్ండి’
అని చెపుప్” అని సమూయేలుతో చెపాప్డు. సమూయేలు వెళిళ్ తన సథ్లంలో పండుకునాన్డు.

10తరువాతయెహోవాపతయ్కష్ నిలబడిఅదే విధంగా “సమూయేలూ సమూయేలూ”అని పిలిచినపుప్డు సమూయేలు
“నీదాసుడు వింటునాన్డు,ఏమిటోచెపప్ండి”అనాన్డు. 11అపుప్డుయెహోవాసమూయేలుతోఇలాచెపాప్డు. “ఇశాయేలు
పజలమధయ్ నేనొక పని చేయబోతునాన్ను. దానిన్ గురించి తెలుసుకునన్వారి చెవులుహోరెతుత్ తాయి.

12ఆ రోజున ఏలీ కుటుంబం వారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతా వారి కి రపిప్సాత్ ను. నేనే దానిన్ చేయడంమొదలుపెటిట్
ముగిసాత్ ను. 13 తన కొడుకులు తమను తాము శాపగసుత్ లుగా చేసుకొంటునాన్రని తెలిసి కూడా ఏలీ వారిని అడడ్గించలేదు
కాబటిట్ అతని కుటుంబానికిశాశవ్త శికష్ విధిసాత్ నని నేను అతనికి తెలియజేసుత్ నాన్ను. 14కాబటిట్ ఏలీ కుటుంబంవారిదోషానికి
బలిమూలంగా గానీ, అరప్ణమూలంగా గానీ ఎపప్టికీ కష్మాపణ ఉండదు అని శపథం చేశాను.”

15తరువాత సమూయేలు తెలల్వారేదాకాపండుకుని, లేచియెహోవాఆలయంతలుపులు తీశాడు గానీ భయం వేసి తనకు
వచిచ్న దరశ్నం విషయం ఏలీతో చెపప్లేకపోయాడు. 16 అయితే ఏలీ “సమూయేలూ, కుమారా” అని సమూయేలును
పిలిచాడు. అతడు “చితత్ం, నేనికక్డ ఉనాన్ను” అనాన్డు.

17 ఏలీ “నీకు యెహోవా ఏమి చెపాప్డో దాచకుండా దయచేసి నాతో చెపుప్. ఆయన నీతో చెపిప్న విషయాలోల్ ఏ నా
చెపప్కుండా దాచిపెడితే దానికంటే ఎకుక్వ పమాదం ఆయన నీకు కలుగజేసాత్ డు గాక” అనగా, 18 సమూయేలు దేనినీ
దాచకుండా విషయం అంతా అతనికి తెలియజేశాడు. అది విని ఏలీ “చెపిప్నవాడు యెహోవా. ఆయన దృషిఠ్ కి ఏది
అనుకూలమోదానిన్ ఆయన చేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

19 సమూయేలు పెరిగి పెదద్వాడు అవుతునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉనన్ందువలల్ దేవుని* మాటలోల్ ఏదీ
తపిప్పోలేదు. 20 కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పవకగా సిథ్రపడాడ్ డని దాను పాంతం నుండి బెయేరెష్బా వరకూ
ఇశాయేలీయులంతా తెలుసుకునాన్రు. 21 షిలోహ లోయెహోవామళీళ్ దరశ్నమిసూత్ వచాచ్డు. షిలోహ లోయెహోవా తన
వాకుక్దావ్రాతనను సమూయేలుకు పతయ్కష్ పరచుకుంటూ వచాచ్డు. సమూయేలుదావ్రాదేవునివాకుక్ ఇశాయేలీయులకు
వెలల్డి అయింది.

4
దేవునిమందసం ఫిలిషీయుల సావ్ధీనం చేసుకోవడం

* 3:19 3:19 దేవుని సమూయేలు
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1 ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి సిదధ్పడి ఎబెనెజరులో సమావేశమయాయ్రు. ఫిలిషీయులు
ఆఫెకులోఉనాన్రు. 2ఫిలిషీయులుబారులు తీరి నిలబడి ఇశాయేలీయుల యుదధ్ం చేయగాఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయుల
చేతిలో ఓడిపోయియుదధ్భూమిలోనేదాదాపునాలుగు వేలమందిమరణించారు.

3 పజలు ఊరికి తిరిగి వచాచ్క ఇశాయేలీయుల పెదద్లు “యెహోవా ఈ రోజు ఎందుకు మనలను ఫిలిషీయుల చేతిలో
ఓడిపోయేలాచేశాడు? షిలోహ లోఉనన్యెహోవానిబంధనమందసానిన్ తీసుకొచిచ్ మనమధయ్నే ఉంచుకుందాము. అది*
మనమధయ్ ఉంటేమనలను శతువుల చేతిలో నుండి కాపాడుతుంది” అనాన్రు.

4కాబటిట్ పెదద్లు కొందరినిషిలోహ కుపంపించిఅకక్డనుండి కెరూబులమధయ్ఆసీను ఉనన్ నాయ్లకుఅధిపతియెహోవా
నిబంధనమందసానిన్తెపిప్ంచారు. ఏలీఇదద్రు కుమారులుహొఫీన్,ఫీనెహాసు కూడాఅకక్డేదేవునినిబంధనమందసందగగ్ర
ఉనాన్రు.

5యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ పజల మధయ్కు తెచిచ్నపుప్డు ఇశాయేలు పజలంతా భూమి దదద్రిలిల్ పోయేలా కేకలు
వేశారు. 6 ఫిలిషీయులు ఆ కేకలు విని, హెబీయుల గుంపులో ఈ గొపప్ కేకలు ఏమిటో అని ఆరా తీసి, యెహోవా నిబంధన
మందసానిన్ శిబిరంలోకి తెచాచ్రని తెలుసుకునాన్రు.

7 వారు భయపడి, దేవుడు శిబిరంలోకి వచాచ్డనుకుని “అయోయ్, ఇక మనకి మూడింది. ఇలాంటిది ఇంతకుముందు
ఎపుప్డూ జరగలేదు, 8 అయోయ్, మహాశూరు న ఈ దేవుడి చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు విడిపిసాత్ రు? అరణయ్ంలో
రకరకాల తెగుళ ళ్ రపిప్ంచి ఐగుపు వారిని సంహరించిన దేవుడు ఈయనే గదా. 9 ఫిలిషీయులారా, వారు మన ముందు
ఓడిపోయిదాసులు అయినటుట్ మనం ఈహెబీయులకి దాసులు కాకూడదు. మనమంతా రయ్ంగా నిలబడి బలం తెచుచ్కుని
యుదధ్ం చేదాద్ ం” అని చెపుప్కునాన్రు.

10ఫిలిషీయులు యుదధ్ం చేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఓడిపోయి అందరూ పారిపోయి తమ డేరాలకు తిరిగి వచాచ్రు.
అపుప్డు భయంకర న వధ జరిగింది. ఇశాయేలీయులోల్ 30 వేలమంది నికులు చనిపోయారు. 11 శతువులు దేవుని
మందసానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇంకా ఏలీ కొడుకులు హొఫీన్, ఫీనెహాసు ఇదద్రినీ చంపేశారు.

ఏలీమరణం
12 ఆ రోజు బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన ఒకడు యుదధ్భూమిలో నుండి పరుగెతుత్ కొంటూ, చినిగిన బటట్లతో, తలంతా

దుముమ్ కొటుట్ కుపోయి షిలోహ కు వచాచ్డు. 13 అతడు వచిచ్నపుప్డు ఏలీ దారి పకక్న కూరుచ్ని ఎదురు చూసుత్ నాన్డు.
ఎందుకంటే దేవుని మందసం విషయం అతనికి గుండె బదద్లౌతూ ఉంది. ఆ వయ్కి నగరంలోకి సమాచారం తెచిచ్నపుప్డు
అంతా కేకలు వేశారు.

14ఏలీ ఆ కేకలు విని “ఈ కేకల శబద్ం ఏమిటి?” అనిఅడిగాడు. ఆ వయ్కి తొందరగా వచిచ్ ఏలీతోజరిగిన సంగతి చెపాప్డు.
15అపుప్డు ఏలీవయసుతొం ఎనిమిదేళల్ . అతనికిచూపుమందగించి కళ ళ్ కనిపించడంలేదు. 16ఆవయ్కి “యుదధ్ంలో

నుండి వచిచ్నవాణిణ్ నేనే, ఈ రోజుయుదధ్ంలో నుండి పారిపోయి వచాచ్ను” అని ఏలీతో చెపాప్డు. ఏలీ “నాయనా, అకక్డ
ఏమి జరిగింది?” అని అడిగాడు. 17అందుకు అతడు “ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులముందు నిలబడలేక పారిపోయారు.
జనంలో చాలామంది చనిపోయారు. హొఫీన్, ఫీనెహాసు అనే నీ ఇదద్రు కొడుకులూ చనిపోయారు. ఫిలిషీయులు దేవుని
మందసానిన్ పటుట్ కునాన్రు” అని చెపాప్డు.

18 దేవుని మందసం విషయం అతడు చెపప్గానే ఏలీ గుమమ్ం దగగ్ర ఉనన్ ఆసనం మీద నుండి వెనుకకు పడి మెడ
విరిగి చనిపోయాడు. ఎందుకంటే అతడు ముసలివాడు, సూథ్ ల కాయుడు. అతడు నల ఏళల్ ఇశాయేలు పజలకు
నాయ్యాధికారిగా ఉనాన్డు.

19నెలలు నిండి పసవించడానికి సిదధ్ంగాఉనన్ ఏలీకోడలు ఫీనెహాసుభారయ్ శతువులు దేవునిమందసానిన్ పటుట్ కునాన్రనీ,
తన మామ, భర చనిపోయారనీ విని, నొపుప్లు ఎకుక్ మోకాళల్ మీద కూలబడి అకక్డే పసవించింది. 20 ఆమె
చనిపోతుండగా అకక్డ నిలబడిన సీలు ఆమెతో “భయపడకు, నీకు కొడుకు పుటాట్ డు” అని చెపాప్రు. ఆమెఎలాంటిమాటా
చెపప్లేదు. ఏమీ పటిట్ంచుకోలేదు. 21ఆమె దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కునాన్రనే విషయం, తనమామ, భర చనిపోయారనన్
విషయం తెలుసుకుని “ఇశాయేలీయులోల్ నుండి పభావం వెళిళ్పోయింది” అని చెపిప్, తన బిడడ్కు ఈకాబోదు అనే పేరు
పెటిట్ంది.

22“శతువులు దేవునిమందసానిన్ పటుట్ కోవడం వలనఇశాయేలీయులోల్ నుండిపభావంవెళిళ్పోయింది”అనిఆమెఅంది.

5
దేవునిమందసం ఎబెనెజరు, అషోడ్ దులో

1 ఫిలిషీయులు దేవుని మందసానిన్ పటుట్ కుని ఎబెనెజరు నుండి అషోడ్ దుకు తీసుకువచాచ్రు. 2వారు దాగోను గుడిలో
దాగోను విగహం ముందు దానిన్ ఉంచారు. 3 అయితే మరుసటి రోజు అషోడ్ దు పజలు ఉదయానేన్ లేచి చూసినపుప్డు
యెహోవా మందసం ముందు దాగోను విగహం నేల బోరాల్ పడి ఉంది. వారు దాగోనును కి లేపి దాని సాథ్ నంలో తిరిగి
నిలబెటాట్ రు.

* 4:3 4:3 అదియెహోవా
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4 ఆ తరువాతి రోజు ఉదయం కూడా దాగోను యెహోవా మందసం ఎదురుగా నేల బోరాల్ పడి ఉంది. దాగోను విగహం
తల, రెండు అరచేతులు నరికివేసి గుమమ్ం దగగ్ర పడి ఉనాన్యి. దానిమొండెంమాతం దానికి మిగిలి ఉంది. 5అందువలల్
ఈ రోజు వరకూ దాగోనుయాజకులుగాని, గుడికి వచేచ్వారు గానీ, ఎవరూ అషోడ్ దులో దాగోను గుడి గడప తొకక్రు.

6యెహోవా హసత్ం అషోడ్ దు వారి బహ భారంగా ఉంది. అషోడ్ దులో, దాని సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్వారికి ఆయన తీవ న
గడడ్లు రపిప్ంచి వారిని చంపివేశాడు. 7 అషోడ్ దు పజలు జరిగింది చూసి “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసం మన మధయ్
ఉండ కూడదు. ఎందుకంటే ఆయనహసత్ం మనమీదా,మన దేవుడు దాగోను మీదా తీవంగా ఉంది.” అని చెపుప్కునాన్రు.

8 కాబటిట్ వారు ఫిలిషీయుల నాయకులందరినీ పిలిపించి “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ మనం ఏమి చేదాద్ ం?”
అని అడిగారు. అందుకు పెదద్లు “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ ఇకక్డనుండి గాతు పటట్ణానికి పంపించండి” అని
చెపాప్రు. అపుప్డువారు ఇశాయేలీయులదేవునిమందసానిన్అకక్డనుండిగాతుకు తీసుకు వెళాల్ రు. 9వారుఅషోడ్ దు నుండి
గాతుకు దానిన్మోసుకు పోయిన తరువాతయెహోవాహసత్ం గాతులో పెదద్ కలవరం పుటిట్ంచింది. ఆయన పెదద్లకు, పిలల్లకు
వినాశం కలిగించాడు. వారి దేహాల గడడ్లు వచాచ్యి.

10 వెంటనే వారు దేవుని మందసానిన్ ఎకోనుకు పంపివేశారు. దేవుని మందసం ఎకోనులోకి వచిచ్నపుప్డు ఎకోనీయులు
కేకలు వేసి “మనలనూ మన పజలనూ చంపివేయాలని వీరు ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసానిన్ మన దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్రు” అనాన్రు.

11 అపుప్డు పజలు ఫిలిషీయుల పెదద్లను పిలిపించి “ఇశాయేలీయుల దేవుని మందసం మనలను మన పజలను
చంపకుండా ఉండేలాదానిన్ దాని సవ్సథ్లానికి పంపించండి” అని చెపాప్రు. దేవుని హసత్ం శికష్ అకక్డ ఎంతో భారంగా ఉంది.
అందువలల్ మరణ భయం ఆ పటట్ణం వారందరినీ అలల్కలోల్ లం చేసింది. 12 చనిపోకుండా మిగిలినవారు గడడ్లతో తీవంగా
బాధపడాడ్ రు. ఆఊరి పజల అరుపులు ఆకాశానిన్ అంటాయి.

6
మందసం ఇశాయేలీయుల వదద్కు తిరిగి రావడం

1యెహోవామందసం ఏడు నెలలపాటు ఫిలిషీయుల దేశంలో ఉంది. 2ఫిలిషీయులుయాజకులనూ శకునం చూసేవారిని
పిలిపించి “యెహోవామందసానిన్ ఏం చేదాద్ ం? అది ఎకక్డి నుంచి వచిచ్ందో అకక్డకి పంపడానికి ఏమి చేయాలో చెపప్ండి”
అని అడిగారు. అందుకు వారు, 3 “ఇశాయేలీయుల దేవునిమందసానిన్ పంపివేసే పకష్ంలో ఉచితంగా పంపవదుద్ . ఎలా నా
ఆయనకు అపరాధ పరిహారం అరప్ణంగా చెలిల్ంచి పంపాలి. అపుప్డు మీరు బాగుపడి ఆయన కోపం మీ మీద నుండి
ఇపప్టిదాకా ఎందుకు తొలగి పోలేదో తెలుసుకుంటారు” అని జవాబిచాచ్రు.

4ఫిలిషీయులు “మనం ఆయనకు పరిహారంగా చెలిల్ంచాలిస్న అరప్ణ ఏమిటి?” అనివారిని అడగగావారు “మిమమ్లనూ
మీ పెదద్లనూ పీడిసుత్ నన్ తెగులు ఒకక్టే కాబటిట్ ఫిలిషీయుల పెదద్ల లెకక్ పకారం ఐదు బంగారపు గడడ్ల రూపాలు, ఐదు
బంగారపు పందికొకుక్ల రూపాలు చెలిల్ంచాలి.

5 కాబటిట్ మీకు వచిచ్న గడడ్లకూ భూమిని పాడు చేసే పందికొకుక్లకూ సూచనగా ఉనన్ ఈ గడడ్లను, పందికొకుక్ల
రూపాలను తయారుచేసి పంపించి ఇశాయేలీయుల దేవునికి మహిమ కలిగించాలి. అపుప్డు మీకూ మీ దేవుళళ్కూ మీ
భూమికీ కీడు కలిగిసుత్ నన్ ఆయన తన హసాత్ నిన్ తొలగించవచుచ్. 6 ఐగుపీత్యులు, ఫరో తమ హృదయాలను కఠినం
చేసుకొనన్టుట్ మీ మనసులను మీరెందుకు కఠినం చేసుకుంటారు? ఆయన వారి మధయ్ అదుభ్తాలు చేసినపుప్డు వారు ఈ
పజలను వెళళ్నివవ్గా ఇశాయేలీయులు వెళిల్పోయారు కదా. 7కాబటిట్ మీరు ఒక కొతత్ బండి తయారు చేయించి, ఇంతవరకూ
కాడి మోయని రెండు పాడి ఆవులను తెచిచ్, బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్ర నుండి ఇంటికి తోలివేసి, 8యెహోవా
మందసానిన్ ఆ బండిమీద పెటిట్ , పరిహారంగా ఆయనకు చెలిల్ంచవలసిన బంగారపు వసుత్ వులను దాని పకక్నే చినన్ పెటెట్లో
ఉంచి, ఆ బండి దాని దారిలో వెళేళ్లా వదిలిపెటట్ండి. 9అది బేతెష్మెషుకు వెళేల్ దారిలో ఈ దేశ సరిహదుద్ ను దాటితే ఆయనే
ఈ గొపప్ కీడు మనకు కలిగించాడని తెలుసుకోవచుచ్, ఆ దారిన వెళళ్కపోతే ఆయన మనకి ఈ కీడు కలిగించలేదనీ, మన
దురదృషట్ం వలల్నే అదిమనకు సంభవించిందనీ గహించాలి” అనాన్రు.

10 ఆ విధంగా వారు రెండు పాడి ఆవులను తోలుకువచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను ఇంటోల్ ఉంచి 11 యెహోవా
మందసానిన్, బంగారు గడడ్ల రూపాలూ పందికొకుక్ రూపాలూ ఉనన్ ఆ చినన్ పెటెట్ను బండిమీద పెటాట్ రు. 12 ఆ ఆవులు
రహదారివెంబడిసాఫీగావెళత్ , రంకెలు వేసూత్ ,బేతెష్మెషుకు వెళేల్ దారిలోనడిచాయి. ఫిలిషీయులపెదద్లువాటినివెంబడిసూత్
బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకూ వెళాల్ రు.

13 బేతెష్మెషు పజలు పొలంలో తమ గోదుమ పంట కోసుత్ నాన్రు. వారు కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు మందసం కనబడింది.
దానిన్ చూసివారు సంతోషించారు. 14ఆబండి బేతెష్మెషుకు చెందినయెహోషువఅనేవాడిపొలంలోకి వచిచ్ అకక్డఉనన్ ఒక
పెదద్ రాయి దగగ్ర నిలిచింది. వారు బండికి ఉనన్ కరలను నరికి ఆవులనుయెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచారు.

15 లేవీయులు యెహోవా మందసానిన్, బంగారపు వసుత్ వులు ఉనన్ ఆ చినన్ పెటెట్ను కిందికి దించి ఆ పెదద్ రాతిమీద
పెటిట్నపుప్డు ఆ రోజు బేతెష్మెషు పజలుయెహోవాకు దహనబలులు చేసి బలులు అరిప్ంచారు.

16ఫిలిషీయుల పెదద్లు ఐదుగురు జరిగినదంతా చూసి అదే రోజున ఎకోను చేరుకునాన్రు.
17 పరిహార అరప్ణగా ఫిలిషీయులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడడ్లు ఏమంటే, అషోడ్ దు, గాజా, అషెక్లోను, గాతు, ఎకోను-

ఈ ఐదు పటట్ణాల పజల కోసం ఒకొక్కక్టి. 18పాకారాలు ఉనన్ పటట్ణాలు, పొలాలోల్ ఉండే గామాలవారు, ఫిలిషీయుల
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ఐదుగురు పెదద్ల పటట్ణాలు అనిన్టి లెకక్ పకారం బంగారపు పందికొకుక్లను అరిప్ంచారు. యెహోవా మందసానిన్ కిందికి
దింపిన పెదద్రాయి దీనికి సాకష్ ం. ఇపప్టివరకూ ఆ రాయిబేతెష్మెషు వా నయెహోషువ పొలంలో ఉంది.

19బేతెష్మెషు పజలుయెహోవామందసానిన్ తెరచిచూసినపుప్డు దేవుడువారిలో 70*మందినిహతంచేశాడు. యెహోవా
కోపంతో అనేకులను దెబబ్ కొటట్గా పజలు దుఃఖాకాంతులయాయ్రు. 20 అపుప్డు బేతెష్మెషు పజలు “పరిశుదధ్ దేవు న
యెహోవాసనిన్ధిలో ఎవరు నిలబడగలరు? ఇకక్డి నుండి ఆయన ఎవరి దగగ్రికి పోవాలో”అనుకుని 21 కిరయ్తాయ్రీము పజల
దగగ్రికి మనుషులను పంపించి “ఫిలిషీయులు యెహోవామందసానిన్ తిరిగి తీసుకు వచాచ్రు, మీరు వచిచ్ మీ దగగ్రకి దానిన్
తీసుకు వెళళ్ండి” అని కబురు పంపించారు.

7
1అపుప్డు కిరయ్తాయ్రీము పజలు వచిచ్ యెహోవామందసానిన్ తీసుకువెళిళ్ గిబియాలో కొండ ఉనన్ అబీనాదాబు ఇంటి

దగగ్ర ఉంచి దానిన్ కాపాడడం కోసం అతని కొడుకు ఎలియాజరును నియమించారు.
2మందసానిన్ కిరయ్తాయ్రీములోఉంచి ఇర ఏళల్ నిండాయి. ఇశాయేలీయులంతాయెహోవానుఅనుసరించాలనికోరుతూ

చింతిసుత్ నాన్రు.

మిసాప్ వదద్ ఇశాయేలీయులు తిరిగి పతిషిట్ంచుకోవడం, ఫిలిషీయుల ఓటమి
3 సమూయేలు ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరిచ్ ఇలా చెపాప్డు. “మీరు మనసూఫ్రిగా యెహోవా పుకు తిరిగి,

ఇతర దేవుళళ్ను, అషారోతు దేవుళళ్ను మీ మధయ్నుండి తీసివేసి, పటుట్ దల గలిగి యెహోవా పు మీ మనసుస్లను
మళిళ్ంచి ఆయనను ఆరాధించండి. అపుప్డు ఆయన ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డు.” 4 ఆ తరువాత
ఇశాయేలీయులు బయలు దేవుళళ్ను, అషారోతు దేవుళళ్ను విడిచిపెటిట్ యెహోవానుమాతమే సేవించడంమొదలుపెటాట్ రు.

5 అపుప్డు సమూయేలు “ఇశాయేలీయులంతా మిసాప్ పదేశానికి చేరుకోండి. నేను మీ తరపున యెహోవాకు పారథ్న
చేసాత్ ను”అనిచెపిప్నపుప్డు 6వారుమిసాప్లోసమావేశ నీళల్ చేదియెహోవాసనిన్ధిలో కుమమ్రించి ఆరోజంతాఉపవాసం
ఉండి “యెహోవాదృషిట్లోమేమంతాపాపం చేశాం”అని ఒపుప్కునాన్రు. సమూయేలుమిసాప్లోఉంటూ ఇశాయేలీయులకు
తీరుప్ తీరుసూత్ నాయ్యం జరిగిసుత్ నాన్డు.

7 ఇశాయేలీయులు మిసాప్లో సమకూడారని ఫిలిషీయులకు తెలిసినపుప్డు ఫిలిషీయ దండు వారి మీద దాడికి
సిదధ్మయాయ్రు. ఈవిషయం ఇశాయేలీయులకు తెలిసినపుప్డు వారు ఫిలిషీయులకు భయపడి 8 “మన దేవు నయెహోవా
ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి మనలను ర ంచేలామాకోసం పారథ్న చేయడంమానవదుద్ ” అని సమూయేలును వేడుకునాన్రు.

9సమూయేలుఇంకాపాలుతాగడంమాననిఒకగొరెపిలల్ను తెచిచ్యెహోవాకుసరావ్ంగహోమంఅరిప్ంచి,ఇశాయేలీయుల
తరఫునయెహోవాకు పారిథ్ంచినపుడుయెహోవాఅతనిపారథ్న వినాన్డు.

10 సమూయేలు దహనబలి అరిప్సుత్ నన్ సమయంలో ఫిలిషీయులు యుదధ్ం చేయడానికి ఇశాయేలీయుల కి వచాచ్రు.
అయితే యెహోవా ఆ రోజు ఫిలిషీయుల మీదికి విపరీతంగా ఉరుములు ఉరిమేలా చేసి వారిని కలోల్ లపరచడంతో వారు
ఇశాయేలీయుల చేతిలో ఓడిపోయారు. 11 ఇశాయేలీయులు మిసాప్ నుండి మొదలుపెటిట్ బేతాక్రు వరకూ ఫిలిషీయుల
వెంటబడి చంపివేశారు.

12అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయితీసుకునిమిసాప్కు, షేనుకు మధయ్దానిన్ నిలబెటిట్ “ఇపప్టి వరకూయెహోవామనకు
సహాయం చేశాడు” అని చెపిప్ ఆ రాయికి “ఎబెనెజరు” అని పేరు పెటాట్ డు.

13ఈ విధంగా ఫిలిషీయులు అణగారిపోయి ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ కి మళీళ్ రాలేకపోయారు. సమూయేలు జీవించిన
కాలమంతటిలోయెహోవాహసత్ం ఫిలిషీయులకి విరోధంగా ఉంది. 14 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయుల నుండి ఆకమించుకొనన్
పటట్ణాలనీన్ వారికి తిరిగి వచాచ్యి. ఎకోను నుండి గాతు వరకూ ఉనన్ గామాలనూ వాటిలోని పొలాలనూ ఇశాయేలీయులు
ఫిలిషీయుల చేతిలో నుండి విడిపించుకునాన్రు. ఇశాయేలీయులకు, అమోరీయులకు మధయ్ శాంతి ఏరప్డింది.

15 సమూయేలు జీవించిన కాలమంతా ఇశాయేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు. 16 పతి సంవతస్రమూ అతడు
బేతేలుకు, గిలాగ్ లుకు, మిసాప్కు తిరుగుతూ, వివిధ పాంతాలోల్ ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం జరిగిసూత్ వచాచ్డు. 17 అతని
నివాసం రమాలోఉనన్ందువలల్ అకక్డికి తిరిగి వచిచ్ అకక్డ కూడానాయ్యం జరిగిసూత్ వచాచ్డు. అతడు అకక్డయెహోవాకు
ఒక బలిపీఠం కటాట్ డు.

8
రాజు కోసం ఇశాయేలు పజల కోరిక

1సమూయేలుముసలివా నపుప్డుతన కుమారులను ఇశాయేలీయుల నాయ్యాధిపతులుగానియమించాడు. 2అతని
పెదద్ కొడుకు పేరుయోవేలు. రెండవవాడిపేరుఅబీయా, 3వీరుబెయేరెష్బాలోనాయ్యాధిపతులుగాఉనాన్రు. అతనికొడుకులు
తమతండివంటిమంచిపవరననుఅనుసరించకుండాధనం ఆశపెంచుకుని,లంచాలుతీసుకొంటూతీరుప్లనుతారుమారు
చేశారు.
* 6:19 6:19 70హీబు పతాలోల్ 50,070 అని ఉంది



1 సమూయేలు 8:4 240 1 సమూయేలు 9:11

4 ఇశాయేలు పెదద్లంతా కలసి రమాలో ఉనన్ సమూయేలు దగగ్రకి వచిచ్, 5 “అయాయ్, విను. నువువ్ ముసలివాడివి. నీ
కొడుకులు నీలాగా మంచి పవరన గలవారు కారు. కాబటిట్ పజలందరి కోరికను మనిన్ంచి మాకు ఒక రాజును నియమించు.
అతడుమాకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు” అని అతనితో అనాన్రు.

6 “మాకు నాయ్యం చేయడానికి ఒక రాజును నియమించు” అని వారు అడిగిన మాట సమూయేలుకు రుచించలేదు.
అపుప్డు సమూయేలుయెహోవాకుపారథ్నచేశాడు. 7యెహోవాసమూయేలుకు ఇలాబదులిచాచ్డు. “పజలునినున్ కోరినటుట్
జరిగించు. వారు తిరసక్రించింది నినున్ కాదు. తమను పాలించకుండా ననేన్ తిరసక్రించారు.

8వారుననున్తిరసక్రించి,ఇతరదేవుళళ్నుపూజించి,నేనుఐగుపునుండివారినిరపిప్ంచినపప్టినుండిఇపప్టిదాకావారు
చేసూత్ వసుత్ నన్ పనుల పకారమే వారు నీ పటల్ కూడా జరిగిసుత్ నాన్రు. వారు కోరినటుట్ జరిగించు. 9అయితే వారికి రాబోయే
కొతత్ రాజు ఎలా పరిపాలిసాత్ డో దానికి నువేవ్ సాకష్ ంగా ఉండి వారికి సప్షట్ంగా తెలియజెయియ్.”

10 తమకు రాజు కావాలని కోరిన పజలకి సమూయేలు యెహోవా చెపిప్న మాటలనీన్ వినిపిసూత్ 11 ఇలా చెపాప్డు.
“మిమమ్లిన్ ఏలబోయే రాజు ఎలా ఉంటాడంటే, అతడు మీ కొడుకులను పటుట్ కుని, తన రథాలు నడపడానికి, గురాలను
చూసుకోవడానికి వారిని పనికి పెటుట్ కుంటాడు. కొందరు అతని రథాల ముందు పరుగెతుత్ తారు. 12 అతడు కొందరిని తన
నయ్ంలోని వెయియ్మంది అధికారులుగా, యా మంది అధికారులుగా నియమిసాత్ డు. తన పొలాలు దునన్డానికి,
పంటలు కోయడానికి,యుదధ్ం చేసే ఆయుధాలు, రథాలసామానులు తయారుచేయడానికి వారిని పెటుట్ కుంటాడు.

13 మీ ఆడపిలల్లను వంటలు చేయడానికి, అలంకరించడానికి, రొటెట్లు కాలచ్డానికి పెటుట్ కొంటాడు. 14 మీ పొలాలోల్ ,
దాకష్తోటలోల్ , ఒలీవతోటలోల్ శేషఠ్ భాగానిన్ తీసుకు తన సేవకులకు ఇసాత్ డు. 15మీపంటలో,దాకష్పళళ్లో పదవ వంతు తీసుకు
తన సిబబ్ందికి, పనివారికి ఇసాత్ డు.

16మీసవ్ంత పనివాళళ్లో, పనికతెత్లోల్ ,మీపశువులోల్ ,గాడిదలోల్ మంచివాటిని తీసుకు తన కోసం ఉంచుకొంటాడు. 17మీ
మందలోల్ పదవ భాగం తీసుకొంటాడు. మీకు మీరుగా అతనికి దాసు పోతారు. 18 ఇక ఆ రోజులోల్ మీకోసం మీరు కోరుకొనన్
రాజు గురించి ఎంతగా వేడుకొనాన్యెహోవామీమనవి పటిట్ంచుకోడు.”

19 ఇలా చెపిప్నపప్టికీ, పజలు సమూయేలు మాట పెడచెవిన పెటిట్ , 20 “అలా కాదు, ఇతర దేశ పజలు చేసుత్ నన్టుల్
మేము కూడా చేసేలామాకూ రాజు కావాలి, ఆ రాజుమాకు నాయ్యం జరిగిసాత్ డు,మాకు ముందుగా ఉండి అతడేయుదాధ్ లు
జరిగిసాత్ డు” అనాన్రు.

21 సమూయేలు పజలు పలికిన మాటలనిన్టినీ విని యెహోవా సనిన్ధిలో వివరించాడు. 22 అపుప్డు యెహోవా “నీవు
వారిమాటలు వినివారికి ఒక రాజును నియమించు” అని సమూయేలుకు చెపిప్నపుప్డు, సమూయేలు “మీరందరూమీమీ
గామాలకు వెళిళ్ పొండి” అని ఇశాయేలీయులతో చెపాప్డు.

9
సమూయేలు సౌలును అభిషేకించడం

1 బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన కీషు అనే ధనవంతుడు ఉండేవాడు. కీషు తండి అబీయేలు. అబీయేలు తండి సేరోరు.
సేరోరు తండి బెకోరతు. బెకోరతు తండి అఫీయా. 2 కీషుకు సౌలు అనే ఒక కొడుకు ఉనాన్డు. అతడు చాలా అంద న
యువకుడు. ఇశాయేలీయులోల్ అతణిణ్ మించిన అందగాడు లేడు. అతడు భుజాల నుండి ఇతరుల కంటే ఎతత్యినవాడు.

3సౌలు తండి కీషుకు చెందిన గాడిదలు తపిప్పోయినపుడు కీషు తన కొడుకు సౌలును పిలిచి “మన పనివాళళ్లో ఒకణిణ్
వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్ గాడిదలను వెదుకు” అని చెపాప్డు. 4 అతడు వెళిళ్ ఎఫాయిము కొండలనీన్ తిరిగి షాలిషా దేశంలో
వెతికినా అవి కనబడలేదు. తరువాత వారు షయలీము దేశం దాటి తిరిగినపప్టికీ అవి కనబడలేదు. బెనాయ్మీనీయుల
దేశంలో వెతికినపప్టికీ అవి కనబడలేదు.

5అపుప్డువారు సూపుదేశానికి వచిచ్నపుప్డు “మనం వెనకుక్ వెళిళ్పోదాం,గాడిదలను గూరిచ్బాధపడ వదుద్ . మానానన్
మనకోసం ఎదురు చూసుత్ ంటాడు”అనిసౌలు తనతోఉనన్ పనివాడితోఅనన్పుప్డు, 6వాడు “ఈఊరోల్ దేవునిమనిషి ఒకడు
ఉనాన్డు, అతడు చాలా గొపప్వాడు, అతడు ఏది చెపితే అది జరుగుతుంది. మనం ఎటు వెళాళ్లో ఆ దారి అతడు మనకు
చెబుతాడేమో, అతని దగగ్రకి వెళిళ్ అడుగుదాం రండి” అని చెపాప్డు.

7 అపుప్డు సౌలు “మనం వెళేల్టపుప్డు అతనికి ఏమి తీసుకు వెళాళ్లి? మన దగగ్ర ఉనన్ భోజన పదారాద్ లు అనీన్
అయిపోయాయి. ఆ దేవుని మనిషికి బహ మానంగా ఇవవ్డానికి మన దగగ్ర ఏమీ లేదు కదా! మన దగగ్ర ఏం ఉనాన్యి?”
అని తన పనివాణిణ్ అడిగాడు. 8వాడు సౌలుతో “అయాయ్, వినండి. నా దగగ్ర పావు తులం *వెండి ఉంది, మనకు దారి
చెపిప్నందుకు దానిన్ ఆ వజనునికి ఇసాత్ ను” అనాన్డు.

9 ఇపుప్డు పవకగా ఉనన్వాడిని గతంలో దీరఘ్దరిశ్ అని పిలిచేవాడు. ఇదివరకూ ఇశాయేలీయులు ఎవ నా దేవుని నుండి
ఏ నా విషయం తెలుసుకోవాలని ఆశించి వెళేల్ సమయంలో “మనం దీరఘ్దరిశ్ దగగ్రకి వెళాద్ ం పదండి” అని చెపుప్కోవడం
పరిపాటి. 10అపుప్డు సౌలు “నువువ్ చెపిప్ంది బాగుంది. వెళాద్ ం పద” అనాన్డు.

11వారు వజనుడు ఉండేఊరికి బయలుదేరారు. ఊరిలోకి వెళత్ ండగా నీళల్ తోడుకోవడానికి వచిచ్నయువతులు వారికి
ఎదురుపడినపుప్డు “ఇకక్డ దీరఘ్దరిశ్ ఉనాన్డా?” అని అడిగారు.

* 9:8 9:8పావుతులం 3గాములు చినన్ నాణెం
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12 అందుకు వారు “ఇదిగో అతడు ఈ దగగ్రలోనే ఉనాన్డు. తొందరగా వెళిళ్ కలుసుకోండి. ఈ రోజే అతడు ఊరోల్ కి
వచాచ్డు. ఈ రోజే ఉనన్త సథ్లం లో పజల పకష్ంగా బలి అరిప్సాత్ డు. 13మీరు ఊరోల్ కి వెళళ్గానే అతడు భోజనం చేయడానికి
కొండ పాంతానికి వెళల్క ముందే మీరు అతణిణ్ కలుసుకోవచుచ్. అతడు వచేచ్ంత వరకూ పజలు భోజనం చేయరు, అతడు
బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాతే పిలిచిన వారు భోజనం చేసాత్ రు. మీరు తవ్రగా వెళళ్ండి, అతణిణ్ కలుసుకోడానికి ఇదే స న
సమయం.” అని చెపాప్రు.

14వారు ఊళోల్ కి వెళళ్గానే కొండ పాంతానికి వెళత్ నన్ సమూయేలు వారికి ఎదురయాయ్డు.
15 సౌలు అకక్డకు రేపు వసాత్ డని యెహోవా సమూయేలుకు చెపాప్డు. 16 ఎందుకంటే “నా పజల వినన్పం నాకు

చేరింది. నేను వారిని పటిట్ంచుకొంటునాన్ను. కాబటిట్ ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండి నా పజలను విడిపించడానికి నా పజ న
ఇశాయేలీయుల అతణిణ్ రాజుగా అభిషేకించడానికి రేపు ఇదే సమయానికి నేను బెనాయ్మీను దేశంలో నుండి ఒక వయ్కిని నీ
దగగ్రికి రపిప్సాత్ ను.”

17సౌలు సమూయేలుకు కనబడినపుప్డు,యెహోవా “ఇతడే నేను నీతోచెపిప్న వయ్కి. ఇతడేనాపజలను పరిపాలిసాత్ డు”
అని అతనితో చెపాప్డు. 18సౌలు పురదావ్రంలో సమూయేలును కలుసుకుని “దీరఘ్దరిశ్ ఉండేది ఎకక్డ? దయచేసి నాకు
చూపించండి” అని అడిగినపుప్డు, 19 సమూయేలు సౌలును చూసి “నేనే దీరఘ్దరిశ్ని. కొండ పాంతానికి వెళళ్ండి, ఈరోజు
మీరు నాతో కలసి భోజనం చెయాయ్లి. రేపు నీ సందేహం తీరిచ్ నేను నినున్ పంపిసాత్ ను.

20మూడు రోజుల కితం తపిప్పోయిన నీగాడిదలను గూరిచ్ విచారించవదుద్ , అవి దొరికాయి. ఇశాయేలీయుల ఇషట్ం ఎవరి
న ఉంది? నీ నా, నీ తండి సంతానం నే కదా” అనాన్డు. 21అపుప్డు సౌలు “నేను బెనాయ్మీను గోతానికి చెందినవాణిణ్
కదా. నా గోతం ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ అలప్ నది కదా. నా కుటుంబం బెనాయ్మీను గోతపు వారందరిలో అలుప్లు కదా?
నాతోఈ విధంగా ఎందుకుమాటాల్ డుతునాన్వు?” అనాన్డు.

22అయితేసమూయేలుసౌలును,అతని పనివాణిణ్ భోజనపు గదిలోకి వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్తాను పిలిచినము మంది
ఉనన్మొదటివరుసలోవారిని కూరోచ్బెటిట్ 23వంటవాణిణ్ చూసి “నేనుఉంచమనిచెపిప్ నీచేతికిఇచిచ్నదానిన్తీసుకురా”అని
చెపిప్నపుప్డు, 24అ వంటవాడు తొడ ఎముకను,దాని నఉనన్మాంసానిన్ తీసుకువచిచ్ సౌలుకు వడిడ్ంచాడు. సమూయేలు
సౌలుతో ఇలా అనాన్డు. “చూడు, మనం కలుసుకొనే సమయం కోసం దాచిపెటిట్న దానిన్ నీకు వడిడ్ంచాను. పిలిచిన వాళ ళ్
వచిచ్నపప్టినుంచి దీనిన్ ఈ సందరాభ్నికి నీ కోసం ఉంచాలని నేను వంటవాడితో చెపాప్ను” అనాన్డు. ఆ రోజు సౌలు
సమూయేలుతో కలసి భోజనం చేశాడు.

25 పటట్ణ పజలు కొండ నుండి కిందికి దిగుతునన్ సమయంలో సమూయేలు తన ఇంటి సౌలుతోమాటాల్ డుతునాన్డు.
26తరువాతి రోజు తెలల్వారుజామున సమూయేలు “నేను నీకు వీడోక్లు చెపప్డానికి మిదెద్మీదికి రా” అనిసౌలును పిలవగా
సౌలు లేచాడు. తరువాతవారిదద్రూ బయలుదేరి 27ఊరిచివరకూ వసుత్ ండగాసమూయేలుసౌలుతో “నీపనివాణిణ్ మనకంటే
ముందుగా వెళళ్మని చెపుప్. దేవుడు నీతో చెపప్మనన్ది నేను నీకు తెలియజేసేవరకూ నువువ్ ఇకక్డే ఆగిపో” అని చెపప్గా
సౌలు పనివాణిణ్ ముందుగా పంపివేశాడు.

10
1 అపుప్డు సమూయేలు నూనె బుడిడ్ తీసుకు సౌలు తల మీద నూనె పోసి అతణిణ్ ముదుద్ పెటుట్ కుని “యెహోవా నినున్

అభిషేకించి తన సొతుత్ అయిన తన పజల*మీద నినున్ రాజుగా నియమించాడు” అని ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, 2 “ఈ రోజు
నువువ్ నా దగగ్ర నుండి వెళిళ్న తరువాత బెనాయ్మీను సరిహదుద్ లో సెలస్హ లో ఉనన్ రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు వయ్కులు
నీకు కనిపిసాత్ రు. వారు ‘నువువ్ వెదకుతునన్ గాడిదలు దొరికాయి. మీనానన్ గాడిదల విషయం మరచిపోయి, నా కొడుకును
వెదకడానికి నేనేం చెయాయ్లి, అని నీ కోసం బాధ పడుతునాన్డు’ అని చెబుతారు.

3 తరువాత నువువ్ అకక్డి నుండి వెళిల్ తాబోరు దానానికి రాగానే అకక్డ బేతేలు నుండి దేవుని దగగ్రకి వెళేల్ ముగుగ్ రు
మనుషులు నీకు ఎదురుపడతారు. వారిలో ఒకడు మూడు మేకపిలల్లను, ఒకడు మూడు రొటెట్లను, మరొకడు దా రసపు
తితిత్నిమోసుకుంటూ వసాత్ రు. 4వారు నీ మ సమాచారాలు అడిగి నీకు రెండు రొటెట్లు ఇసాత్ రు. వాటినివారి నుండి నువువ్
తీసుకోవాలి.

5ఈ విధంగా వెళత్ ఫిలిషీయుల దండులో నివాసం ఉండే దేవుని కొండకు చేరతావు. అకక్డ ఊరి దగగ్రకి నువువ్ రాగానే,
తంతి వాయిదాయ్లు, తంబుర, సనాన్యి, సితారా వాయిసుత్ నన్వారు, వారి వెనుక ఉనన్త సథ్లం నుండి దిగి వసుత్ నన్ పవకల
గుంపు నీకు కనబడుతుంది. వారు పకటన చేసూత్ వసాత్ రు. 6యెహోవా ఆతమ్ నీ కి బలంగా దిగివసాత్ డు. నువువ్ కూడా
వారితో కలిసి పకటిసూత్ ఉండగా నీకు నూతనమనసుస్ వసుత్ ంది. 7దేవుడు నీకు తోడుగాఉంటాడు కనుక ఈ సూచనలు నీకు
సంభవించిన తరువాత నీకు ఏది మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్.

8నాకంటే ముందు నీవు గిలాగ్ లుకు వెళిళ్నపుప్డు, దహన బలులు, సమాధాన బలులు అరిప్ంచడానికి నేను నీ దగగ్రికి దిగి
వసాత్ ను. నేను నీ దగగ్రకి వచిచ్ నువువ్ ఏమి చేయాలోచెపేప్వరకూ ఏడు రోజులపాటు నువువ్ అకక్డే ఉండిపోవాలి.”

సౌలు రాజు కావడం
9 సమూయేలు దగగ్ర నుండి వెళిల్పోడానికి బయలుదేరినపుడు దేవుడు సౌలుకు నూతన మనసుస్ అనుగహించాడు. ఆ

రోజే ఆ ఆనవాళ ళ్ కనబడాడ్ యి.

* 10:1 10:1 పజల ఇశాయేలీయుల
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10వారు ఆ కొండ దగగ్రకి వసుత్ ండగా పవకల సమూహంఅతనికి ఎదురు వచిచ్నపుప్డు దేవునిఆతమ్ బలంగాఅతనిమీదికి
వచాచ్డు. అతడు వారిమధయ్ నిలిచి పకటన చేసూత్ ఉనాన్డు.

11గతంలోఅతనినిఎరిగినవారంతాఅతడు పవకలతో కలసిపకటించడంచూసి “కీషు కుమారుడికి ఏమయియ్ంది? సౌలు
కూడా పవక అయాయ్డా?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 12 అకక్డ ఉనన్ ఒక వయ్కి “అతని తండి ఎవరు?” అని
అడిగాడు. అందువలల్ సౌలు కూడా పవక అయాయ్డా? అనే సామెత పుటిట్ంది. 13 తరువాత అతడు పకటించడం ఆపివేసి
ఉనన్త సథ్లానికి వచాచ్డు.

14సౌలుచినాన్నన్అతణిణ్ ,అతనిపనివాణిణ్ చూసి “మీరిదద్రూఎకక్డికివెళాళ్రు?” అనిఅడిగినపుడుఅతడు “గాడిదలను
వెదకాలని వెళాళ్ం, అవి కనబడనపుప్డు సమూయేలు దగగ్రకి వెళాళ్ం” అని చెపాప్డు. 15సౌలు చినాన్నన్ “సమూయేలు
నీకు ఏమిచెపాప్డోఆ విషయాలునాకు కూడాచెపుప్”అనిఅడిగాడు. 16సౌలు అతనితో “గాడిదలు దొరికాయిఅనిఅతడు
చెపాప్డు” అని చెపాప్డు గానీ రాజయ్ పరిపాలనను గురించి సమూయేలు చెపిప్నమాట చినాన్నన్కు చెపప్లేదు.

17 తరువాత సమూయేలు మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధికి పజలను పిలిపించి ఇశాయేలీయులతో ఇలా అనాన్డు,
18 “ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, నేను ఇశాయేలీయు న మిమమ్లిన్ ఐగుపు నుండి రపిప్ంచి
ఐగుపీత్యులఆకమణనుండి,మిమమ్లిన్బాధపెటిట్న పజలనుండి విడిపించాను. 19అయినపప్టికీమీ కషట్కాలంలోపమాదాల
నుండి మిమమ్లిన్ కాపాడిన మీ దేవుణిణ్ మీరు ఇపుప్డు విడిచిపెటాట్ రు. ‘మా మీద ఒకరిని రాజుగా నియమించు’ అని
కోరుకునాన్రు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మీ గోతాలు,మీ కుటుంబాల కమం పకారం మీరంతాయెహోవాసనిన్ధిలోహాజరు కావాలి.”

20 ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టినీ సమూయేలు సమకూరిచ్నపుడు బెనాయ్మీను గోతం చీటీ పడింది. 21 బెనాయ్మీను
గోతంవారి వంశాలు, కూటమి పేరుల పకారం సమకూరిచ్నపుడు మతియుల వంశం ఏరప్డింది. తరువాత కీషు కుమారుడు
సౌలు ఎనిన్కయాయ్డు. పజలు అతనిని వెదగాగ్ అతడు కనబడలేదు.

22అపుప్డు వారు “ఇకక్డికి రావలసి మనిషి ఇంకెవ నా ఉనాన్రా” అనియెహోవా దగగ్ర వాకబు చేసినపుప్డు యెహోవా
“అతడు సామానులోల్ దాకుక్నాన్డు”అని చెపాప్డు. 23వారు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అకక్డి నుండి అతణిణ్ తీసుకువచాచ్రు.
అతడు సమూహంలో నిలబడినపుప్డు భుజాల నుండి ఇతరులకంటే కి ఎతత్యినవాడుగా కనబడాడ్ డు.

24 అపుప్డు సమూయేలు “యెహోవా ఏరప్రచుకునన్వాణిణ్ మీరు చూశారా? పజలందరిలో అతని వంటివాడు ఎవరూ
లేడు” అని చెపిప్నపుప్డు, ఆ పజలంతా ఆనందంతో “రాజు చిరకాలం జీవిసాత్ డు గాక” అంటూ బిగగ్రగా కేకలు వేశారు.

25 తరువాత సమూయేలు రాజయ్పాలన పదధ్తిని పజలకి వినిపించి, ఒక గంథంలో రాసి యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్
ఉంచాడు. తరువాత సమూయేలు అకక్డ సమావేశ న వారందరినీ తమ తమ ఇళళ్కు పంపివేశాడు.

26 సౌలు కూడా గిబియాలో ఉనన్ తన ఇంటికి వెళిల్పోయాడు. దేవుని ఆతమ్ దావ్రా హృదయంలో పేరేపణ పొందిన
యుదధ్వీరులు అతని వెంట వెళాల్ రు. 27అసూయపరులూ, దుషుట్ లూ అయిన కొందరు “ఈమనిషి మనలను ఏలుతాడా?”
అని చెపుప్కొంటూ అతడిని పటిట్ంచుకోకుండా, కానుకలు ఇవవ్కుండా ఉనన్పుప్డు సౌలు ఏమీ పటిట్ంచుకోకుండా చెవిటి
వాడిలాగా నెమమ్దిగా ఉండిపోయాడు.

11
సౌలు అమోమ్నీయులను ఓడించడం

1అమోమ్నీయు న నాహాషు బయలుదేరియాబేషిగ్లాదుకు ఎదురుగా నాయ్నిన్ మోహరించాడు. అపుప్డుయాబేషువారు
“మేము నీకు సేవకులుగా ఉంటాం. మాతోఒపప్ందం చేసుకో” అని నాహాషును అడిగారు. 2 “ఇశాయేలు జాతి పజలందరికీ
అవమానం కలిగేలా మీ అందరి కుడి కళ ళ్ పెరికివేసాత్ నని మీతో ఒపప్ందం చేసుకుంటాను” అని అమోమ్నీయు న నాహాషు
యాబేషు పెదద్లతో చెపాప్డు.

3 అందుకు వారు “మేము ఇశాయేలీయుల అనిన్ సరిహదుద్ పాంతాలకు మా రాయబారులను పంపడానికి మాకు వారం
రోజులు సమయంఇవువ్. ఈలోపుగామమమ్లిన్ కాపాడేవారు ఎవరూ లేరనితెలిసేత్ మముమ్నుమేమేనీకు అపప్గించుకుంటాం”
అనాన్రు.

4 ఆ రాయబారులు సౌలు ఉంటునన్ గిబియాకు వచిచ్ అకక్డి పజలకు ఆ సమాచారం అందించినపుప్డు ఆ పజలంతా
గటిట్గా ఏడాచ్రు. 5సౌలు పొలం నుండి పశువులను తోలుకుని వసూత్ “పజలు అలా ఏడవడానికి కారణం ఏమిటి?” అని
అడిగాడు. వారుయాబేషువారు తెచిచ్న సమాచారం అతనికి తెలియజేసారు.

6 సౌలు ఆ మాటలు వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతనిన్ తీవంగా ఆవహించాడు. అతడు ఆగహంతో 7 ఒక కాడి
ఎడల్ను ముకక్లుగా నరికి ఇశాయేలీయుల దేశంలోని నాలుగు దికుక్లకు రాయబారుల చేత వాటిని పంపుతూ “సౌలు,
సమూయేలులతో చేతులు కలపని వారందరి ఎడల్ను నేను ఈ విధంగా చేసాత్ ను” అని కబురు పంపాడు. అందువలల్ పజలోల్
యెహోవా భయం కలిగింది. కాబటిట్ ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా అందరూ సౌలు దగగ్రకి వచాచ్రు. 8 అతడు బెజెకులో
సమావేశ న వారిని లెకక్పెటిట్నపుప్డు ఇశాయేలు వారు మూడు లకష్ల మంది,యూదావారు 30 వేలమంది ఉనాన్రు.

9 అపుప్డు సౌలు “రేపు మధాయ్హన్ం లోపుగా మీకు రకష్ణ కలుగుతుందని యాబేషిగ్లాదు వారితో చెపప్ండి” అని
ఆ రాయబారులకు ఆజాఞ్ పించాడు. వారు వెళిళ్ యాబేషువారికి ఆ వార తెలిపినపుప్డు వారు చాలా సంతోషించారు.
10అపుప్డుయాబేషువారు నాహాషు పంపిన మనుషులతో ఇలా చెపాప్రు. “రేపుమేము బయలుదేరి మమమ్లిన్ మేము నీకు
అపప్గించుకొంటాం. అపుప్డు నీకు ఏది అనుకూలమోదానిన్మాకు చేయవచుచ్.”



1 సమూయేలు 11:11 243 1 సమూయేలు 12:21

11తరువాతి రోజు సౌలు పజలను మూడు గుంపులుగా చేసిన తరువాత వారు తెలల్వారేలోగా శిబిరం మధయ్కు చేరుకుని
మధాయ్హన్ంలోగా అమోమ్నీయులను సంహరించారు. మిగిలినవారిలో ఏ ఇదద్రూ కలసి తపిప్ంచుకోలేకుండా చెదరిపోయారు.

12తరువాత పజలు “సౌలు మనలను ఏలుతాడా? అని అడిగిన వారెకక్డ ఉనాన్రు? మేము వారిని చంపడానికి వారిని
తెపిప్ంచు” అని సమూయేలుతో అనాన్రు. 13అందుకు సౌలు “ఈ రోజుయెహోవామనకు రకష్ణ కలిగించాడు కాబటిట్ మీరు
ఎవరినీ చంపవదుద్ ” అనాన్డు.

14 “మనం గిలాగ్ లుకు వెళిల్ రాజయ్ పరిపాలన పదధ్తులను తిరిగి సిథ్రపరచుకుందాం, రండి”అని సమూయేలు పజలందరినీ
పిలిచాడు. 15పజలంతా గిలాగ్ లుకు వచిచ్ అకక్డయెహోవాసనిన్ధానంలోశాంతి బలులు అరిప్ంచి,యెహోవాసనిన్ధితోడుగా
సౌలుకు పటాట్ భిషేకం జరిగించారు. సౌలు, అకక్డ చేరిన పజలంతా సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోయారు.

12
సమూయేలు చివరి ఉపదేశం

1 అపుప్డు సమూయేలు ఇశాయేలీయులందరినీ పిలిచి ఇలా చెపాప్డు. “వినండి, మీ కోరిక నేను మనిన్ంచి మిమమ్లిన్
ఏలడానికి ఒకరిని రాజుగా నియమించాను. 2మీకు అవసర న పనులు మీ రాజు జరిగిసాత్ డు. నా తల నెరిసిపోయింది,
నేను ముసలివాణిణ్ అయాయ్ను. నాకొడుకులు మీమధయ్లోఉనాన్రు. చినన్పప్టి నుండి ఈరోజు వరకూ నేను మీమధయ్ ఉండి
మీ పనులు చేసూత్ వచాచ్ను.

3 ఇదిగో ననున్ చూడండి, నేను ఎవరి ఎదుద్ నా అకమంగా తీసుకొనాన్నా? ఎవరి గాడిద నా పటుట్ కొనాన్నా? ఎవరి నా
అనాయ్యం చేశానా? ఎవరి నా బాధపెటాట్ నా? నాయ్యం దాచిపెటట్డానికి ఎవరి దగగ్ నా ముడుపులు తీసుకునాన్నా? అలా
చేసిఉంటే,యెహోవాముందూయెహోవాచేతఅభిషేకంపొందినవానిముందూనామీదసాకష్ ం చెపిప్ంచండి. అపుప్డు నేను
మీ సమకష్ంలోవాటనిన్టినీ తిరిగి ఇచిచ్వేసాత్ ను.”

4అందుకు పజలు “నువువ్ మాకు ఎలాంటి అనాయ్యమూ చేయలేదు, ఏ విధంగానూ బాధ కలిగించలేదు, ఎవరి దగగ్రా
నువువ్ దేనినీ తీసుకోలేదు” అని అతనితో చెపాప్రు. 5అతడు “అలాంటిది నా దగగ్ర ఏదీ మీకు దొరకదనియెహోవా, ఇంకా
ఆయన అభిషేకం చేయించినవాడు కూడా ఈనాడు మీ మీద సాకష్ులుగా ఉనాన్రు” అని చెపిప్నపుప్డు “అవును, సాకష్ులే”
అనివారంతా జవాబిచాచ్రు.

6 సమూయేలు పజలతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “మోషేను, అహరోనును నాయకులుగా నియమించి మీ పూరీవ్కులను
ఐగుపు దేశం నుండి రపిప్ంచినవాడు యెహోవాయే గదా 7 కాబటిట్ యెహోవా మీకు, మీ పూరీవ్కులకు చేసిన నాయ్య న
ఉపకారాలను బటిట్ యెహోవాసనిన్ధానంలో నేను మీతోవాదించడానికిమీరు ఇకక్డే ఉండండి.

8 యాకోబు ఐగుపుకు వచిచ్న తరువాత మీ పూరివ్కులు యెహోవాను వేడుకొనన్పుప్డు ఆయన మోషే అహరోనులను
పంపించి వారిని ఐగుపు నుండి నడిపించి వారు వచిచ్ ఈ పాంతంలో నివసించేలా చేశాడు. 9అయితే వారు తమ దేవు న
యెహోవాను నిరల్కష్ ం చేసినపుప్డు వారిని హాసోరు సేనాధిపతి సీసెరా చేతికీ ఫిలిషీయుల చేతికీ మోయాబు రాజు చేతికీ
అపప్గించాడు. వారు ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేసి హింసించారు.

10అపుప్డు వారు, ‘మేము యెహోవాను నిరల్కష్ ం చేసి బయలు దేవుళళ్నూ అషారోతు దేవిని పూజించడం దావ్రా పాపం
చేశాం. మా శతువుల చేతి నుండి నువువ్ మమమ్లిన్ విడిపించు. నినున్ మాతమే సేవిసాత్ ం’ అనియెహోవాను వేడుకునాన్రు.
11యెహోవా యెరుబబ్యలును, బెదానును, యెఫాత్ ను, సమూయేలును పంపి, నలుదికుక్లా ఉనన్ మీ శతువుల చేతిలో
నుండిమిమమ్లిన్ విడిపించడం వలల్ మీరు భయం లేకుండా నివసిసుత్ నాన్రు.

12అయితే అమోమ్నీయుల రాజు నాహాషు మీ కి దండెతిత్నపుప్డు మీ దేవు నయెహోవామీ సంరకష్ుడుగా ఉనన్పప్టికీ,
‘ఆయన వదుద్ , ఒక రాజు మమమ్లిన్ ఏలాలి’ అని మీరు ననున్ అడిగారు. 13మీరు ఇషట్పూరవ్కంగా నియమించుకొనన్ రాజు
ఇతడే. యెహోవాఇతనినిమీ నరాజుగా నిరణ్యించాడు.

14మీరు యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఆయనకు విధేయత చూపి ఆయనను సేవించి, ఆయన ఆజఞ్లకు లోబడి,
మీరూ,మిమమ్లిన్ పాలించేమీరాజూమీదేవు నయెహోవాను అనుసరిసేత్ మీకు మేలు, మం కలుగుతాయి. 15అలాకాక,
యెహోవామాట వినకుండా ఆయన ఆజఞ్లకు లోబడకపోతేయెహోవా కృప మీపూరీవ్కులకు వయ్తిరేకంగా ఉనన్టుట్ మీ పటల్
కూడా విరోధంగా ఉంటుంది.

16మీరు నిలబడి చూసూత్ ఉండగానే యెహోవా జరిగించే ఈ గొపప్ పనులను చూడండి. 17 ఇది గోదుమ పంట కోసే
కాలం గదా. మీ కోసం రాజును నియమించమని కోరుకోవడం దావ్రా యెహోవా దృషిట్లో మీరు ఘోర న తపిప్దం చేశారని
మీరు గహించి తెలుసుకొనేలాయెహోవాఉరుములు, వరష్ం పంపాలని నేను ఆయనను వేడుకొంటునాన్ను.” 18సమూయేలు
యెహోవాను వేడుకొనన్పుప్డు యెహోవా ఆ రోజే ఉరుములు, వరష్ం పంపించగా పజలంతా యెహోవాకు, సమూయేలుకు
అమితంగా భయపడాడ్ రు.

19 వారు సమూయేలుతో ఇలా అనాన్రు. “రాజు కావాలని మేము అడగడం దావ్రా మా పాపాలనిన్టి కంటే ఎకుక్వ
పాపం చేశాం. అందువలల్ మేమంతా చనిపోకుండేలా దీనుల న మా కోసం నీ దేవు న యెహోవాకు పారథ్న చెయియ్.”
20 అపుప్డు సమూయేలు పజలతో “భయపడవదుద్ . మీరు ఈ పాపం చేసింది నిజమే, అయినపప్టికీ యెహోవాను
విడిచిపెటట్కుండా ఆయన మాట వింటూ, నిండు హృదయంతో ఆయనను సేవించండి. 21 ఆయనను నిరల్కష్ం చేయకండి,
ఆయనున్ నిరల్కష్ పెటేట్వారు పనికిమాలిన న కాపాడలేని విగహాలనుపూజిసాత్ రు. అవి నిజంగాబొమమ్లే.
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22యెహోవామిమమ్లిన్ తన పజగా చేసుకోవడానికి ఇషట్పడుతునాన్డు. ఆయనగొపప్ న తననామం కోసం తన పజలను
విడిచిపెటట్డు. 23 నేను మాతం ఇంకా ఎకుక్వ ఆసకితో మీ కోసం పారథ్న చేసాత్ ను. లేకపోతే నేను యెహోవా దృషిట్లో పాపం
చేసినవాడనవుతాను. ఆయనశేషఠ్ న మంచిమారగ్ం మీకు బోధిసాత్ ను.

24ఆయనమీకోసం ఎనిన్ గొపప్ పనులు చేశాడో అదిమీరు జాఞ్ పకం ఉంచుకునియెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి, కపటం
లేనినిండుమనసుస్తోఆయననుపూజించడంఎంతోఅవసరం. 25మీరుచెడడ్ పనులు చేసూత్ ఉనన్టట్యితేమీరూ,మీరాజూ
నశించిపోతారు.”

13
సమూయేలు సౌలును గదిద్ంచడం

1సౌలు రాజుగా పాలించడం ఆరంభించినపుడు అతని వయసుస్ ము ఏళ ళ్. అతడు రెండేళ ళ్ ఇశాయేలీయులను
పాలించిన తరువాత 2 ఇశాయేలీయులోల్ మూడు వేలమందిని ఏరప్రచుకునాన్డు. వీరిలో రెండు వేలమంది మికమ్షు
పాంతంలోని బేతేలు కొండలో సౌలు దగగ్ర ఉండగా, వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయుల ఊరు గిబియాలోయోనాతాను దగగ్ర
ఉనాన్రు. మిగిలినవారిని అతడు తమ తమ గుడారాలకు పంపివేశాడు.

3యోనాతాను గెబాలోఉనన్ ఫిలిషీయుల గుంపును సంహరించినపుడు ఆ విషయం ఫిలిషీయులకు తెలిసింది. దేశంలోని
హెబీయులంతా ఈవార వినాలని సౌలు పచారం చేయించాడు. 4సౌలు ఫిలిషీయుల గుంపును సంహరించడం వలల్ తమ
ఫిలిషీయులు విరోధం పెంచుకొనాన్రని ఇశాయేలీయులకు తెలిసినపుప్డు వారంతా గిలాగ్ లులోసౌలు దగగ్రకి చేరుకునాన్రు.

5ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతోయుదద్ం చేయడానికి ము వేల రథాలు, ఆరు వేలమంది గురపు రౌతులు, సముదం
ఒడుడ్ న ఉండే ఇసుక రేణువులంత విసాత్ ర న జనసమూహానిన్ సమకూరుచ్కుని బయలుదేరారు. వీరంతా బేతావెను
తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో దిగారు.

6 ఇశాయేలీయులు భయపడుతూ తామంతా పాణాపాయంలో పడిపోయినటుట్ గహించి కొండ గుహలోల్ , పొదలోల్ ,
బండసందులోల్ , ఉనన్త సథ్లాలోల్ , సొరంగాలోల్ దాకుక్నాన్రు. 7 కొందరు హెబీయులు యొరాద్ ను నది దాటి గాదు దేశానికి,
గిలాదుకు వెళిళ్పోయారు. అయితేసౌలు ఇంకా గిలాగ్ లులోనే ఉనాన్డు. పజలంతా భయపడుతూనే అతణిణ్ అనుసరించారు.

8 సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు వారం రోజులు వేచి ఉండి, సమూయేలు ఇంకా గిలాగ్ లుకు రాకపోవడం, పజలు తన
నుండి చెదరిపోవడంచూసి 9హోమబలిని,శాంతిబలినినాదగగ్రికి తీసుకు రమమ్ని చెపిప్హోమబలిఅరిప్ంచాడు. 10అతడు
హోమబలి అరిప్ంచడం ముగియగానే సమూయేలు అకక్డికి వచాచ్డు. సౌలు అతణిణ్ చూసి అతనికి వందనాలు చెబుతూ
ఎదురు వెళాళ్డు.

11 సమూయేలు అతణిణ్ చూసి “నువువ్ చేసిన పని ఏమిటి?” అని అనాన్డు. అందుకు సౌలు “పజలు నానుండి
చెదరిపోవడం, అనుకునన్ సమయానికి నువువ్ రాకపోవడం, ఫిలిషీయులు మికమ్షులో సమకూడడం నేను గమనించి 12 ఇక
యెహోవాకు శాంతి బలి అరిప్ంచక ముందే ఫిలిషీయులు గిలాగ్ లుకు వచిచ్ నా దాడి చేసాత్ రనుకుని నా అంతట నేనే తెగించి
హోమబలి అరిప్ంచాను” అనాన్డు.

13 అపుప్డు సమూయేలు ఇలా చెపాప్డు. “నీ దేవు న యెహోవా నీకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ కొనకుండా నీవు అవివేకంగా
పవరించావు. ఇశాయేలీయుల నీరాజాయ్ధికారానిన్ కలకాలం సిథ్రంగాఉంచాలనియెహోవాతలచాడు. అయితేనీఅధికారం
నిలబడదు. 14యెహోవాతనహృదయానుసారి న ఒకణిణ్ కనుగొనాన్డు. నీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ నువువ్ చెయయ్లేకపోయావు
కాబటిట్ యెహోవాతన పజల అతణిణ్ రాజుగా నియమిసాత్ డు.”

15 సమూయేలు లేచి, పయాణ గిలాగ్ లు నుండి బెనాయ్మీనీయుల గోతసాథ్ నం గిబియాకు వచాచ్డు. సౌలు తన దగగ్ర
సమకూడిన పజలను లెకక్పెటిట్నపుడు వారు సుమారు ఆరు వందలమంది ఉనాన్రు.

ఆయుధాలు లేని ఇశాయేలీ నికులు
16సౌలు, అతని కుమారుడు యోనాతాను, తమ దగగ్ర ఉనన్ వారితో కలసి బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు చేరుకునాన్రు.

ఫిలిషీయులు మికమ్షులో దిగారు.
17 ఫిలిషీయుల దండు నుండి దోచుకొనేవారు మూడు గుంపులుగా బయలుదేరారు. ఒక గుంపు షూయాలు దేశానికి

ఒఫా పుగా వెళేల్ దారిలో కాపుకాశారు. 18 రెండవ గుంపు బేత్ హోరోనుకు వెళేల్ దారిలో,మూడవ గుంపు అరణయ్ం దగగ్రలోని
జెబోయిము లోయసరిహదుద్ దారిలో కాపుకాశారు.

19 హెబీయులు తమ కోసం కతుత్ లు, ఈటెలు తయారు చేయించుకొంటారేమోనని ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయుల
దేశమంతటిలో కమమ్రివాళ ళ్ ఎవరూ ఉండకుండాా చేశారు. 20 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులంతా తమ నాగటి కరలు, పారలు,
గొడడ్ళ ళ్, కొడవళ ళ్ పదును పెటుట్ కోవడానికి ఫిలిషీయుల దగగ్రికి వెళాళ్లిస్ వచేచ్ది. 21నాగటి కరలకు, పారలకు, మూడు
ముళ ళ్ ఉండే కొంకీలకు, గొడడ్ళళ్కు పదును పెటట్డానికి ఆకురాయిమాతమేవారి దగగ్ర ఉంది.

22 అందువలల్ యుదధ్ం జరిగే సమయంలో సౌలు, యోనాతానుల దగగ్రునన్ వారిలో ఒకక్రి చేతిలో కూడా ఒక కతిత్గానీ,
యీటెగానీలేకుండాపోయింది. సౌలు దగగ్ర,అతని కుమారుడుయోనాతాను దగగ్రమాతమేఅవిఉనాన్యి. 23ఫిలిషీయుల
నయ్పు కాపలాదారులు కొందరు మికమ్షు కనుమకు వెళిళ్ అకక్డ ఉనాన్రు.
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14
యోనాతాను ఫిలిషీయులను ఎదురొక్వడం

1ఆ రోజున సౌలు కొడుకు యోనాతాను తన తండితో ఏమీ చెపప్కుండా తన ఆయుధాలు మోసేవాణిణ్ పిలిచి “అటు పు
ఉనన్ ఫిలిషీయుల నయ్ం కావలివారిని చంపడానికి వెళాద్ ం పద” అనాన్డు.

2సౌలు గిబియాఅవతలమిగోనులోదానిమమ్ చెటుట్ కింద డేరా వేసుకునాన్డు. అతని దగగ్ర సుమారు ఆరు వందలమంది
మనుషులు ఉనాన్రు. 3 షిలోహ లోయెహోవాయాజకు న ఏలీ కుమారుడు ఫీనెహాసుకు పుటిట్న ఈకాబోదు సహోదరుడు
అహీటూబుకు పుటిట్న అహీయాఏఫోదు ధరించుకుని అకక్డ ఉనాన్డు. యోనాతాను వెళిల్న విషయం ఎవవ్రికీ తెలియదు.

4యోనాతాను ఫిలిషీయుల నాయ్నికి కావలి వారునన్ సథ్లానికి వెళాళ్లనుకునన్ దారికి రెండు పకక్లా నిటారుగా ఉనన్
కొండలు ఉనాన్యి. వాటిలోఒకదాని పేరు బొసేస్సు, రెండవదాని పేరు సెనే. 5మికమ్షుకు ఉతత్రంగా ఒక కొండ శిఖరం, రెండవ
శిఖరం గిబియాకు ఎదురుగా ద ణం పున ఉనాన్యి.

6 యోనాతాను “ఈ సునన్తి లేనివారి శిబిరం కి వెళాద్ ం పద. ఒకవేళ యెహోవా మన కారాయ్నిన్ సఫలం చేసాత్ డేమో.
అనేకమంది చేత నా, కొదిద్మంది చేత నా ర ంచడం యెహోవాకు అసాధయ్మా?” అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో
అనాన్డు. 7వాడు “నీ మనసుస్కు తోచింది చెయియ్. వెళాద్ ం పద, నీకు నచిచ్నటుట్ చేయడానికి నేను నీతోపాటే ఉంటాను”
అనాన్డు.

8అపుప్డుయోనాతాను “మనం వారి దగగ్రికి వెళిళ్ వారు మనలను చూసేలా చేదాద్ ం. 9వారు మనలను చూసి, ‘మేము
మీ దగగ్రికి వచేచ్వరకూ అకక్డే నిలిచి ఉండండి’ అని చెపిప్నటెతే వాళళ్ దగగ్రికి వెళళ్కుండామనం ఉనన్ చోటే ఉండిపోదాం.
10 ‘మాదగగ్రకి రండి’అనివాళ ళ్పిలిసేత్ దానివలల్ యెహోవావారినిమనచేతికిఅపప్గించాడనిఅరథ్ం చేసుకునిమనంవెళాద్ ం”
అని చెపాప్డు.

11వారిదద్రూ తమను తాము ఫిలిషీయుల నయ్ం కావలి వారికి కనపరచుకునాన్రు. అపుప్డు ఫిలిషీయులు “చూడండి,
దాకుక్నన్ గుహలోల్ నుండి హెబీయులు బయలుదేరి వసుత్ నాన్రు” అని చెపుప్కొంటూ, 12యోనాతానును, అతని ఆయుధాలు
మోసేవాడిని పిలిచి “మేముమీకు ఒకటి చూపిసాత్ ం రండి”అనాన్రు. యోనాతాను “నావెనకేరా,యెహోవాఇశాయేలీయుల
చేతికి వారిని అపప్గించాడు” అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో చెపిప్ 13 అతడూ, అతని వెనుక అతని ఆయుధాలు
మోసేవాడూతమచేతులతో,కాళల్తోపాకి కి ఎకాక్రు. ఫిలిషీయులుయోనాతాను దెబబ్కు పడిపోగానేఅతనివెనకాలేఅతని
ఆయుధాలుమోసేవాడు వారిని చంపివేశాడు.

14యోనాతాను, అతని ఆయుధాలుమోసేవాడు చేసిన ఆమొదటి సంహారంలోదాదాపుఇర మంది చనిపోయారు. ఒక
రోజులో ఒక కాడియెడుల్ దునన్గలిగే అర ఎకరం నేల విసీత్రణ్ంలో ఇది జరిగింది.

ఫిలిషీయులమీద విజయం
15 ఆ సమూహంలో, పొలంలో ఉనన్వారందరిలో తీవ న ఆందోళన ఏరప్డింది. నాయ్నికి కావలివారు, దోచుకొనేవారూ

భయపడాడ్ రు, నేల కంపించింది. ఇదంతా దేవుడు జరిగించిన పని అనివారు అనుకునాన్రు.
16బెనాయ్మీనీయులపాంత న గిబియాలోఉనన్ నికులు చెదిరిపోయిపూరిగా ఓడిపోవడం సౌలు గూఢచారులు చూసి

ఆ సమాచారం సౌలుకు తెలిపారు. 17 సౌలు “మన దగగ్ర లేనివాళెళ్వరో తెలుసుకోడానికి అందరినీ లెకక్పెటట్ండి” అని
చెపాప్డు. వారు చూసియోనాతాను, అతని ఆయుధాలుమోసేవాడు అకక్డ లేరని కనుగొనాన్రు.

18ఆసమయంలోదేవునిమందసం ఇశాయేలీయులదగగ్రే ఉంది. “దేవునిమందసానిన్ ఇకక్డికితీసుకురండి”అనిసౌలు
అహీయాకు ఆజాఞ్ పించాడు. 19సౌలుయాజకునితోమాటాల్ డుతుండగా, ఫిలిషీయుల శిబిరంలో అలజడి ఎకుక్వ కాసాగింది.
అపుప్డు సౌలుయాజకునితో “నీ చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకో” అని చెపిప్ 20అతడూ, అతనితో ఉనన్వారంతా కలిసి యుదాధ్ నికి
బయలుదేరారు. వారిని చూసి ఫిలిషీయులు తికమకపడి ఒకరినొకరు చంపుకునాన్రు.

21అంతకు ముందు ఫిలిషీయుల ఆధీనంలోచుటుట్ పకక్ల శిబిరాలోల్ ఉనన్ హెబీయులు ఇశాయేలీయులను కలుసుకోడానికి
ఫిలిషీయులను విడిచిపెటిట్ సౌలు దగగ్రకి, యోనాతాను దగగ్రకి వచాచ్రు. 22 అంతేకాక, ఫిలిషీయ నయ్ం పారిపోతునన్దని
విని వారిని తరమడానికి ఎఫాయిం కొండపాంతంలోదాకొక్నన్ ఇశాయేలీయులుయుదధ్ంలో చేరారు.

23 ఆ రోజున ఇశాయేలీయులను యెహోవా ఈ విధంగా కాపాడాడు. యుదధ్ం బేతావెను అవతల వరకూ సాగింది.
ఇశాయేలీయులు బాగా అలసిపోయారు.

యోనాతాను తేనెతాగటం
24 “నేను నా శతువుల పగ సాధించే వరకూ, సాయంతమయేయ్ దాకా భోజనం చేసేవాడు శాపానికి గురి అవుతారు”

అని సౌలు పజల చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచాడు. అందుకని పజలు ఏమీ తినకుండా ఉనాన్రు. 25 నయ్ం మొతత్ం అడవిలోకి
వచిచ్నపుప్డు ఒకచోట నేలమీద తేనె కనబడింది. 26వారు ఆ అడవిలోకి వెళత్ నన్పుప్డు తేనె ధారగా కారుతూ ఉంది. తాము
చేసిన పమాణానికి లోబడి ఎవవ్రూ ఆ తేనెముటుట్ కోలేదు.

27అయితేయోనాతానుకు తన తండి పజలచేత చేయించిన పమాణం గురించి తెలియదు. అతడు తన చేతికర చాచి
దాని అంచును తేనెపటుట్ లో ముంచి దానిన్ నోటిలో పెటుట్ కోగానే అతని కళళ్కు వెలుగు* వచిచ్ంది. 28అకక్డి వారిలో ఒకడు
“నీతండిపజలచేతఒటుట్ పెటిట్ంచి ‘ఈరోజునఆహారంతీసుకొనేవాడు కచిచ్తంగాశాపానికిగురవుతాడు’అనిఆజాఞ్ పించాడు.
అందుకే పజలు బాగా అలసిపోయారు” అని చెపాప్డు.
* 14:27 14:27 కళళ్కు వెలుగు శకి
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29 అందుకు యోనాతాను “నా తండి మనుషులను కషట్పెటిట్న వాడయాయ్డు. నేను ఈ తేనె కొంచెం తినగానే నా కళ ళ్
ఎంతగా వెలిగిపోయాయోచూడు. 30మనమనుషులు శతువుల దగగ్ర దోచుకునన్దిబాగాతినిఉంటేవారు ఇంకా ఎకుక్వగా
సంహరించేవాళ ళ్ గదా” అనాన్డు.

31 ఆ రోజు ఇశాయేలు వారు ఫిలిషీయులను మికమ్షు నుండి అయాయ్లోను వరకూ తరిమి హతం చేసినందువలల్ బాగా
అలసిపోయారు. 32వారు దోపిడీ సొముమ్ మీద ఎగబడి, గొరెలను, ఎదుడ్ లను, దూడలను నేలమీద పడవేసి వాటిని వధించి
రకంతోనే తినాన్రు.

33 “పజలు రకంతోనే తిని యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసుత్ నాన్రు” అని కొందరు సౌలుకు చెపిప్నపుప్డు అతడు
“మీరు దేవునికి విశావ్సఘాతకులయాయ్రు. ఒక పెదద్ రాయినాదగగ్రకి దొరిల్ంచి తీసుకురండి”అని చెపిప్, 34 “అందరూ తమ
తమ ఎదుద్ లను, గొరెలను నా దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ ఇకక్డే వధించి వాటిని తినాలి. రకంతో కలసిన మాసం తిని యెహోవా
దృషిట్లో పాపం చేయవదుద్ ” అని వారితో చెపప్డానికి అతడు కొంతమందిని పంపించాడు. పజలంతా ఆ రాతి తమ తమ
ఎదుద్ లను తెచిచ్ అకక్డ వధించారు.

35అకక్డ సౌలుయెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాడు. అతడుయెహోవాకు కటిట్ంచినమొదటి బలిపీఠం అదే.
36సౌలు “మనం ఈ రాతి ఫిలిషీయులను తరుముతూ తెలల్వారేదాకా దోచుకుని వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా లేకుండా చేదాద్ ం

రండి” అని ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు వారంతా “నీకు ఏది మంచిదని అనిపిసేత్ దానిన్ చెయియ్” అని అనాన్రు. అపుప్డు సౌలు
“యాజకుడు ఇకక్డే ఉనాన్డు, అతని దావ్రా దేవుని దగగ్ర విచారణ చేదాద్ ం రండి” అని చెపాప్డు. 37 సౌలు “నేను
ఫిలిషీయులను వెంబడిసేత్ వారిని నీవు ఇశాయేలీయుల చేతికి అపప్గిసాత్ వా” అని దేవుని దగగ్ర విచారణ చేసినపుప్డు ఆ
రోజున ఆయన అతనికి ఎలాంటి జవాబు ఇయయ్లేదు.

38అందుకు సౌలు “పజల పెదద్లు నా దగగ్రకి వచిచ్ ఈ రోజు ఎవరి దావ్రా తపిప్దం జరిగిందో దానిన్ కనుకోక్వాలి. 39అది
నా కొడుకు యోనాతాను వలల్ జరిగినా సరే, వాడు తపప్కుండా చనిపోతాడని ఇశాయేలీయులను కాపాడే యెహోవా తోడని
నేను ఒటుట్ పెడుతునాన్ను” అని చెపాప్డు. అయితేఅకక్డ ఉనన్వారిలో ఎవవ్రూ సమాధానం చెపప్లేదు.

40“మీరంతాఒక పకక్నఉండండి, నేనూ,నాకొడుకుయోనాతానూమరోపకక్న నిలబడతాం”అనిసౌలు చెపిప్నపుప్డు,
వారంతా “నీ మనసుకు ఏది మంచిదనిపిసేత్ అది చెయియ్” అనాన్రు. 41 అపుప్డు సౌలు “ఇశాయేలీయుల దేవుడ న
యెహోవా, తపుప్ చేసినది ఎవరో చూపించు” అని పారిథ్ంచినపుడు సౌలు, యోనాతానుల పేరున చీటీ పడింది. పజలు
తపిప్ంచుకునాన్రు.

42 “నాకూ నా కొడుకు యోనాతానుకూ మధయ్ చీటీ వేయండి” అని సౌలు ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు చీటీ యోనాతాను పేరున
పడింది.

43 “నువువ్ చేసిన పని ఏమిటో నాకు తెలియజేయి” అని యోనాతానును అడిగినపుప్డు, యోనాతాను “నా చేతికర
అంచుతోకొంచెంతేనెతీసుకునితినన్విషయంనిజమే,కొంచెంతేనెకోసంనేనుచనిపోవలసివచిచ్ంది”అనిసౌలుతోఅనాన్డు.
44అపుప్డు సౌలు “యోనాతానూ, నీవు తపప్కుండా చనిపోవాలి. అందుకు నేను ఒపుప్కోకపోతే దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు
కలిగిసాత్ డు” అనాన్డు.

45 అయితే పజలు సౌలుతో “మనకు ఇంత గొపప్ విజయం కలిగేలా చేసిన యోనాతాను చనిపోవాలా? అది ఎనన్టికీ
జరగకూడదు. దేవుని సహాయంతోనే ఈ రోజుయోనాతాను మనకు జయం లభించేలా చేశాడు. యెహోవా దేవుని ఒటుట్ .
అతనితలవెండుకలోల్ ఒకక్ నాకిందపడకూడదు”అనిచెపిప్యోనాతానుమరణించకుండాఅతణిణ్ కాపాడారు. 46తరువాత
సౌలు ఫిలిషీయులను తరమడంమానివేసి తిరిగి వెళిల్పోయాడు, ఫిలిషీయులు తమ సవ్దేశానికి వెళిళ్పోయారు.

47 ఈ విధంగా సౌలు ఇశాయేలీయులను పాలించడానికి అధికారం పొంది, నలు దికుక్లా ఉనన్ శతువు న
మోయాబీయులతో, అమోమ్నీయులతో, ఎదోమీయులతో, సోబా దేశపు రాజులతో, ఫిలిషీయులతో యుదాధ్ లు జరిగించాడు.
అతడు ఎవరి మీదకు దండెతిత్నా వారందరి నా గెలుపు సాధించాడు. 48 అతడు తన నయ్ంతో అమాలేకీయులను
హతమారిచ్ వారు దోచుకుపోయిన ఇశాయేలీయులను వారి చేతిలో నుండి విడిపించాడు.

సౌలు కుటుంబం
49సౌలు కుమారుల పేరుల్ యోనాతాను, ఇషీవ్,మెలీక్షూవ. అతని ఇదద్రు కుమారెలోల్ పెదద్మామ్యిపేరుమేరబు, రెండవది

మీకాలు. 50సౌలుభారయ్అహీనోయము. ఈమెఅహిమయసుస్ కుమారె. అతని నాయ్ధిపతిఅబేన్రు, ఇతడుసౌలు చినాన్నన్
నేరు కొడుకు. 51సౌలు తండి కీషు, అబేన్రు తండి నేరు, ఇదద్రూ అబీయేలు కుమారులు.

52సౌలుజీవించినకాలమంతాఫిలిషీయులతోయుదాధ్ లు జరుగుతూనేఉనాన్యి. సౌలుతనకుతారసపడడ్ బలాఢుయ్లను,
వీరులను చేరదీసి తన నయ్ంలో చేరుచ్కునాన్డు.

15
రాజుగాసౌలును దేవుడు తిరసక్రించడం

1ఒకరోజునసమూయేలుసౌలును పిలిచిఇలాచెపాప్డు. “ఇశాయేలుపజల నినున్రాజుగాఅభిషేకించడానికియెహోవా
ననున్ పంపించాడు. ఆయనమాటవిను. 2 నాయ్లకుఅధిపతిఅయినయెహోవాచెబుతునన్దిఏమిటంటే, ‘అమాలేకీయులు
ఇశాయేలీయులకు చేసిన కీడు నాకు జాఞ్ పకం ఉంది. వారు ఐగుపు విడిచి రాగానేమారగ్ మధయ్ంలో అమాలేకీయులు వారి కి
వచిచ్ దాడి చేశారు కదా. 3 కాబటిట్ నువువ్ బయలుదేరి వెళిళ్ ఎవవ్రి పటాల్ కనికరం చూపకుండా అమాలేకీయులను హతం
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చెయియ్. పురుషు నా, సీ నా, చినన్పిలల్ నా, పసిపిలల్ నా, ఎదుద్ నా, గొరె నా, ఒంటె నా, గాడిద నా వేటినీ విడిచిపెటట్క
వారికి ఉనన్దంతానాశనం చేసి, అమాలేకీయులందరినీ నిరూమ్లం చెయియ్’ ” అని చెపాప్డు.

4 అపుప్డు సౌలు పజలను తెలాయీములో పోగుచేసి వారిని లెకిక్ంచాడు. కాలబ్లం రెండు లకష్లమంది, యూదావారు
పదివేలమందిపోగయాయ్రు. 5అపుప్డు సౌలు అమాలేకీయుల పటట్ణానికి వచిచ్ లోయలోపొంచి ఉనాన్డు.

6 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి వచిచ్నపుప్డు కేనీయులు వారికి సహాయం చేశారు గనుక అమాలేకీయులతో కలసి
ఉనన్ కేనీయులు కూడా నాశనం కాకుండా ఉండేలావారిని బయలుదేరి వెళిళ్పొమమ్ని కేనీయులకు సమాచారం పంపినపుడు
కేనీయులు అమాలేకీయులోల్ నుండి వెళిల్పోయారు. 7 తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలా నుండి ఐగుపు దేశపు
మారగ్ంలో ఉనన్ షూరు వరకూ తరిమి సంహరించి 8 అమాలేకీయుల రాజు అగగును సజీవంగా పటుట్ కుని, మిగిలిన
వారందరినీ కతిత్తో నాశనం చేశాడు.

9సౌలు, అతని పజలు కలసి అగగును, గొరెలు, ఎదుద్ లు, బాగా బలిసిన గొరెపిలల్లు మొద నవాటిలో మంచివాటినీ
నాశనం చేయకుండా వేరుగా ఉంచి, పనికిరానివాటిని,నాసిరకం వాటిని చంపివేశారు.

10అపుప్డుయెహోవావాకుక్ సమూయేలుకు పతయ్కష్ ఇలాచెపాప్డు, 11“సౌలునేను చెపిప్నదిచేయకుండానాఆజఞ్లను
నిరల్కష్ ం చేశాడు గనుక అతణిణ్ రాజుగాచేసినందుకు విచారిసుత్ నాన్ను.” అపుప్డు సమూయేలు కోపం తెచుచ్కుని రాతి అంతా
యెహోవాకు విజాఞ్ పన చేసూత్ నే ఉనాన్డు.

12తెలల్వారగానే సమూయేలు లేచిసౌలును కలుసుకొనేందుకు వెళిళ్నపుప్డు సౌలు కరెమ్లుకు వచిచ్ అకక్డ విజయసామ్రక
సూథ్ పం నిలబెటిట్ తిరిగి గిలాగ్ లుకు వెళిల్పోయాడని తెలుసుకునాన్డు. 13తరువాత అతడు సౌలు దగగ్రకి వచిచ్నపుడు సౌలు
“యెహోవానినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక,యెహోవాచెపిప్నమాట నేను జరిగించాను” అనాన్డు.

14అపుప్డు సమూయేలు “అలా తేనాకు వినబడుతునన్ గొరెల అరుపులు, ఎదుద్ ల రంకెలు ఎకక్డివి?” అని అడిగాడు.
15అందుకు సౌలు “అమాలేకీయుల నుండి పజలు వీటిని తీసుకువచాచ్రు. నీ దేవు నయెహోవాకు బలులు అరిప్ంచడానికి
పజలు గొరెలోల్ , ఎదుద్ లోల్ మంచివాటిని చంపకుండా ఉండనిచాచ్రు. మిగిలిన వాటనిన్టినీ మేము హతం చేశాం” అనాన్డు.
16 సమూయేలు “నీవు మాటాల్ డవలసిన అవసరం లేదు. యెహోవా రాతి నాతో చెపిప్న మాట నీకు చెబుతునాన్ను విను”
అనాన్డు. సౌలు “చెపప్ండి” అనాన్డు.

17అపుప్డు సమూయేలు “నీ విషయంలోనువువ్ అలుప్డవుగాఉనన్ సమయంలోఇశాయేలీయులగోతాలకుముఖయ్ న
వాడివయాయ్వు. యెహోవా నినున్ ఇశాయేలీయులకు రాజుగా అభిషేకించాడు. 18యెహోవా నినున్ పంపించి ‘నువువ్ వెళిళ్
పాపాతుమ్ న అమాలేకీయులను నాశనం చెయియ్, వారు సమూలంగా అంతమయేయ్ వరకూ వారితో యుదధ్ం చెయియ్’ అని
చెపిప్నపుప్డు, 19నువువ్యెహోవామాటవినకుండాదోచుకునన్ దానిన్ ఆశించి ఆయనవిషయంలోఎందుకు తపుప్ చేశావు?”
అనాన్డు.

20 అపుప్డు సౌలు “అలా అనకు, నేను యెహోవా మాట విని యెహోవా ననున్ పంపిన మారాగ్ న వెళిళ్ అమాలేకీయుల
రా న అగగునుమాతమేతీసుకు వచాచ్ను కాని అమాలేకీయులందరినీ నాశనం చేశాను. 21అయితే గిలాగ్ లులో నీ దేవు న
యెహోవాకు బలి అరిప్ంచడానికి పజలు శపిత న గొరెలోల్ , ఎదుద్ లోల్ శేషఠ్ నవాటిని తీసుకువచాచ్రు” అని సమూయేలుతో
చెపాప్డు.

22 అందుకు సమూయేలు “ఒకడు తాను చెపిప్న మాటకు లోబడితే యెహోవా సంతోషించేటంతగా, దహనబలులు,
హోమాలు అరిప్సేత్ సంతోషిసాత్ డా? ఆలోచించు, బలులు అరిప్ంచడం కంటే లోబడడం, పొటేట్ళల్ కొవువ్ అరిప్ంచడం కంటేమాట
వినడం శేషఠ్ ం. 23 తిరుగుబాటు చేయడం అనేది శకునం చెపప్డం అనే పాపంతో సమానం. మూరఖ్ంగా పవరించడం విగహ
పూజ అనే పాపంతో సమానం. యెహోవాఆజఞ్ను నువువ్ తిరసక్రించావు కాబటిట్ నువువ్ రాజుగా ఉండకుండా ఆయన నినున్
తిరసక్రించాడు” అనాన్డు.

24 అపుప్డు సౌలు “పజలకు భయపడి వారి మాట వినడంవలల్ నేను యెహోవా ఆజఞ్ను, నీ మాటలను మీరి పాపం
కొనితెచుచ్కొనాన్ను. 25 నువువ్ నా పాపానిన్ తీసివేసి నేను యెహోవాకుమొకుక్కొనేలా నాతో కలసి రా” అని సమూయేలును
వేడుకునాన్డు.

26అయితేసమూయేలు “నీతోబాటు నేను వెనకిక్ రాను. నీవుయెహోవాను తిరసక్రించావుకాబటిట్ ఇశాయేలీయులమీద
రాజుగాఉండకుండాాయెహోవానినున్ తిరసక్రించాడు”అనిచెపిప్ 27వెళిల్పోవాలనివెనకిక్ తిరిగాడు. అపుప్డుసౌలు అతని
దుపప్టి చెంగును పటుట్ కొనగా అది చిరిగింది.

28అపుప్డు సమూయేలుఅతనితోఇలాచెపాప్డు “ఈరోజేయెహోవాఇశాయేలీయులరాజాయ్నిన్ నీచేతిలోనుండితీసివేసి
నీసాటివారిలోఉతత్ము న వేరొకరికి దానిన్ అపప్గించాడు. 29ఇశాయేలీయులకు మహిమగాఉనన్ దేవుడు అబదధ్మాడడు,
మనసుస్మారుచ్కోడు.”

30సౌలు “నేను పాపం చేశాను. అయినపప్టికీ నా పజల పెదద్ల ముందు, ఇశాయేలీయుల ముందు ననున్ గౌరవించు.
యెహోవాకుమొకక్డానికి నేను వెళత్ ండగానాతో కూడ కలసి రమమ్ని”అతనిబతిమాలినపుప్డు 31సమూయేలుసౌలు వెంట
వెళాళ్డు. సౌలుయెహోవాకుమొకిక్నతరువాత 32సమూయేలు “అమాలేకీయులరాజుఅగగునునాదగగ్రికి తీసుకు రండి”
అనాన్డు. అగగు ఆనందంగా అతని దగగ్రకి వచిచ్ “నాకు మరణ శికష్ తపిప్పోయిందా” అనాన్డు.

33 సమూయేలు “నీ కతిత్ సీలకు సంతానం లేకుండా చేసినటుట్ నీ తలిల్కి కూడా సీలలో సంతానం లేకుండా పోతుంది” అని
చెపిప్ గిలాగ్ లులోయెహోవాసనిన్ధానంలో అగగును ముకక్లుగా నరికివేశాడు.
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34 తరువాత సమూయేలు రమాకు, సౌలు గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిళ్పోయారు. 35 సౌలు బతికినంత కాలం
సమూయేలు అతణిణ్ చూసేందుకు వెళల్లేదు గానీ సౌలును గూరిచ్ దుఃఖిసూత్ వచాచ్డు. తాను సౌలును ఇశాయేలీయుల
రాజుగా నియమించినందుకు యెహోవాపశాచ్తాత్ పం చెందాడు.

16
సమూయేలు దావీదును అభిషేకించడం

1యెహోవా సమూయేలుతో ఇలా చెపాప్డు “ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా ఉండకుండా నేను తిరసక్రించిన సౌలును
గూరిచ్ నువువ్ ఎంతకాలం దుఃఖిసాత్ వు? నీ కొముమ్ను నూనెతో నింపు, బేతెల్హేముకు చెందిన యెషష్యి దగగ్రకి నినున్
పంపిసుత్ నాన్ను. అతని కొడుకులోల్ ఒకడిని నేను రాజుగా ఎంపిక చేశాను.”

2అందుకు సమూయేలు “నేనెలా వెళళ్గలను? నేను వెళిల్న సంగతిసౌలుకు తెలిసేత్ అతడు ననున్ చంపేసాత్ డు” అనాన్డు.
యెహోవా “నువువ్ ఒక లేగ దూడను తీసుకువెళిళ్యెహోవాకు బలిఅరిప్ంచడానికి వచాచ్నని చెపిప్, 3యెషష్యినిబలిఅరప్ణ
చేసే చోటికి పిలిపించు. అపుప్డు నువువ్ ఏమి చేయాలో నీకు చెబుతాను. ఎవరి పేరు నేను నీకు సూచిసాత్ నో అతణిణ్ నువువ్
అభిషేకించాలి” అని చెపాప్డు.

4సమూయేలుయెహోవాసెలవిచిచ్నటుట్ బేతెల్హేముకు బయలుదేరాడు. ఆఊరి పెదద్లు అతడు రావడం చూసి భయపడి
“నువువ్ శాంతంగానే వసుత్ నాన్వా?” అని అడిగినపుప్డు, 5అతడు “శాంతంగానే వచాచ్ను. మిమమ్లిన్ మీరు శుదిధ్ చేసుకుని
నాతో కలసి బలికి రండి” అని చెపిప్యెషష్యిని, అతని కొడుకులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచాడు.

6వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూసి “నిజంగా యెహోవా అభిషేకించేవాడు ఆయన ఎదురుగా నిలబడి
ఉనాన్డు”అనిఅనుకునాన్డు. 7అయితేయెహోవాసమూయేలుతో ఇలాఅనాన్డు. “అతడిఅందానీన్ ఎతుత్ నూ చూడవదుద్ .
మనుషులు లకష్ పెటేట్ వాటిని యెహోవా లకష్ పెటట్డు. నేను అతణిణ్ నిరాకరించాను. మనుషులు రూపానిన్ చూసాత్ రు గానీ
యెహోవాఅయితేహృదయానిన్ చూసాత్ డు.”

8యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి అతణిణ్ సమూయేలు ముందు నిలబెటట్గా, అతడు “యెహోవా ఇతణిణ్ ఎనున్కోలేదు”
అనాన్డు. 9అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలిచి నిలబెటిట్నపుప్డు సమూయేలు “యెహోవా ఇతణిణ్ ఎనున్కోలేదు” అనాన్డు.
10యెషష్యి తన ఏడుగురు కొడుకులనూ సమూయేలు ముందుకి రపిప్ంచాడు. సమూయేలు “యెహోవా వీరిలో ఎవరినీ
ఎనున్కోలేదు”అనిచెపిప్, 11 “నీ కొడుకులందరూ ఇకక్డే ఉనాన్రా?” అనియెషష్యినిఅడిగాడు. అతడు “ఇంకాచివరివాడు
ఉనాన్డు, అయితే వాడు గొరెలను మేపడానికి వెళాళ్డు” అని చెపాప్డు. అందుకు సమూయేలు “నువువ్ అతనికి కబురు
పంపి ఇకక్డికి రపిప్ంచు. అతడు వచేచ్దాకామనం కూరోచ్లేం కదా” అనియెషష్యితో చెపాప్డు.

12యెషష్యి అతణిణ్ పిలిపించి లోపలికి తీసుకువచాచ్డు. అతడు రూపంలో ఎరని వాడు, చకక్ని కళ ళ్ కలిగి చూపులకు
అంద నవాడు. అతడు రాగానే “నేను కోరుకొనన్ది ఇతడే, నీవు లేచి అతణిణ్ అభిషేకించు” అని యెహోవా చెపప్గానే,
13 సమూయేలు నూనె కొముమ్ను తీసి అతని తల నూనె పోసి అతని అనన్ల ముందు అతణిణ్ అభిషేకించాడు. ఆ రోజు
నుండియెహోవాఆతమ్ దావీదును తీవంగా ఆవహించాడు. తరువాత సమూయేలు లేచి రమాకు వెళిల్పోయాడు.

సౌలు ఇంటిలోదావీదు
14యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయిన తరువాతయెహోవా దగగ్ర నుండి ఒక దురాతమ్ అతణిణ్ భయపెటిట్ , వేధించడం

మొదలుపెటిట్ంది, 15సౌలు సేవకులు “దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న దురాతమ్ నినున్ భయపెడుతునన్ది. 16 నీ సేవకుల న
మాతో చెపుప్, దేవుని దగగ్ర నుండి దురాతమ్ నినున్ వేధిసూత్ ఉనన్పుప్డు దాని నుండి ఉపశమనం పొందడానికి తంతివాదయ్ం
చకక్గా వాయించగల ఒకణిణ్ వెదుకుతాం. దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ వేధించినపుప్డలాల్ అతడు తంతివాదయ్ం వాయించడం వలల్
నువువ్ బాగుపడతావు” అనిసౌలుతో అనాన్రు.

17 అపుప్డు సౌలు “బాగా వాయించగల ఒకణిణ్ వెతికి నా దగగ్రికి తీసికురండి” అని వారితో చెపాప్డు. 18 వారిలో
ఒకడు “బేతెల్హేము వా న యెషష్యి కొడుకులోల్ ఒకణిణ్ చూశాను, అతడు చకక్గా వాయించగలడు, అతడు రయ్వంతుడు,
యుదధ్వీరుడు, మాటకారి, అందగాడు. యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉనాన్డు కూడా” అని చెపాప్డు. 19సౌలు యెషష్యి
దగగ్రకి తన సేవకులను పంపి “గొరెలు కాసుత్ నన్ నీ కొడుకు దావీదును నా దగగ్రకి పంపించు” అని కబురు చేశాడు.

20అపుప్డుయెషష్యిఒకగాడిద రొటెట్లు,దా రసపుతితిత్, ఒకమేకపిలల్ను ఉంచిదావీదుదావ్రాసౌలుకు పంపించాడు.
21దావీదు సౌలు దగగ్రకి వచిచ్ అతని ముందు నిలబడినపుడు అతడు సౌలుకు బాగా నచాచ్డు. అతణిణ్ సౌలు ఆయుధాలు
మోసే పనిలో పెటాట్ రు.

22 అపుప్డు సౌలు “దావీదు నాకు బాగా నచాచ్డు కాబటిట్ అతణిణ్ నా సముఖంలో నిలిచి ఉండడానికి ఒపుప్కో”
అని యెషష్యికి కబురు పంపాడు. 23 దేవుని నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును వేధించినపుప్డలాల్ దావీదు తంతి వాదయ్ం
వాయించేవాడు. అపుప్డు దురాతమ్ అతణిణ్ విడిచిపోయేది. అతడు కోలుకుని నెమమ్ది పొందేవాడు.

17
దావీదు, గొలాయ్తు
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1ఫిలిషీయులుయూదాపదేశంలోతమ నాయ్లనుయుదాధ్ నికి సమకూరాచ్రు. శోకోలోసమకూడిఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకో,
అజేకామధయ్ మకాం చేశారు.

2సౌలు, ఇశాయేలీయులు కూడుకుని ఏలా లోయలో దిగి ఫిలిషీయులను ఎదిరించడానికి వరుసలోల్ నిలబడాడ్ రు. 3 ఒక
లోయకు ఇరుపకక్లా కొండలమీద ఫిలిషీయులు, ఇశాయేలీయులు నిలిచి ఉనాన్రు.

4 ఫిలిషీయుల నయ్ంలోనుండి గొలాయ్తు అనే బలశాలి బయలుదేరాడు. అతడు గాతు పాంతానికి చెందినవాడు. అతని
ఎతుత్ ఆరు మూరల ఒక జానెడు. 5అతడు తన తల కంచు శిరసాణం ధరించాడు. అతడు యుదధ్ కవచం పెటుట్ కునాన్డు.
కవచం బరువు 57 కిలోలు.

6అతనికాళల్కు కంచు కవచం,అతని భుజాలమధయ్ ఒక కంచు బలెల్ం ఉనాన్యి. 7అతని చేతిలోనిఈటె, చేనేత పనివాడి
అడడ్కర అంతపెదద్ది. ఈటె కొన బరువు 7 కిలోల ఇనుమంత బరువు. ఒక నికుడు బలెల్ం మోసూత్ గొలాయ్తు ముందు
నడుసుత్ నాన్డు.

8అతడునిలబడిఇశాయేలీయుల నయ్ంవారితో “నేను ఫిలిషీయుణిణ్ ,మీరంతాసౌలుదాసులు కదా. యుదధ్ం చేయడానికి
మీరంతా ఎందుకు వసుత్ నాన్రు? మీరు మీ తరఫున ఒకరిని ఎనున్కుని అతణిణ్ నా కి యుదాధ్ నికి పంపండి. 9అతడు నాతో
పోరాడి ననున్ చంపగలిగితే మేమంతా మీకు దాసోహం అవుతాం. నేనే గనక అతణిణ్ జయించి, అతణిణ్ చంపితే మీరంతా
మాకు దాసయ్ం చేయాలి.”

10ఆ ఫిలిషీయుడు ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “ఈ రోజున నేను ఇశాయేలీయుల నాన్ నిన్ సవాలు చేసుత్ నాన్ను. మీ నుండి
ఒకరిని పంపితేవాడూ నేనూపోరాడతాం”అంటూ రంకెలు వేశాడు. 11సౌలు, ఇశాయేలీయులందరూ ఆ ఫిలిషీయుని కేకలు
విని హడలిపోయిచాలాభయపడిపోయారు.

12దావీదు యూదా దేశపు బేతెల్హేమువాడు, ఎఫాతీయు న యెషష్యి కొడుకు. యెషష్యికి ఎనిమిదిమంది కొడుకులు.
అతడు సౌలు కాలంలోముసలివా బలహీనంగా ఉనాన్డు. 13యెషష్యిముగుగ్ రు పెదద్ కొడుకులు సౌలుతోపాటుయుదాధ్ నికి
వెళాల్ రు. యుదాధ్ నికి వెళిళ్న అతనిముగుగ్ రు కొడుకులోల్ మొదటివాడు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు,మూడవవాడు
షమామ్. 14దావీదు ఆఖరి కొడుకు. అనన్లు ముగుగ్ రూ సౌలుతోబాటు వెళాల్ రు కాని 15దావీదు బేతెల్హేములో తన తండి
గొరెలను మేపుతూ,సౌలు దగగ్రకు వెళిళ్ వసూత్ ఉనాన్డు.

16ఆ ఫిలిషీయుడు నల రోజులు పతి ఉదయంసాయంతం లోయలోకి వచిచ్ నిలబడేవాడు.
17యెషష్యి తన కొడుకు దావీదును పిలిచి “ఒక తూముడు వేయించిన గోదుమలనూ పది రొటెట్లనూ తీసుకు నయ్ంలో

ఉనన్ నీ అనన్ల కోసం తొందరగా వెళ ళ్. 18 ఇంకా ఈ పది జునున్గడడ్లు తీసికువెళిళ్ వారి సహసాధిపతికి ఇవువ్. నీ అనన్ల
మసమాచారం తెలుసుకుని వారి దగగ్రనుండి ఏ నా గురు తీసుకురా” అని చెపిప్ పంపించాడు.
19సౌలు నయ్ం, ఇశాయేలీయులంతా ఏలా లోయలో ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రు. 20దావీదు ఉదయానేన్ లేచి

మరోకాపరికి తనగొరెలను అపప్గించి ఆ వసుత్ వులను తీసుకుయెషష్యిఆజాఞ్ పించినటుట్ పయాణమయాయ్డు. అతడుయుదధ్
శిబిరం చేరే సమయానికి నాయ్లు బారులుతీరి నినాదాలు చేసూత్ యుదధ్రంగానికి చేరుకొంటునాన్రు. 21 ఇశాయేలువారు,
ఫిలిషీయవారు ఎదురెదురుగా నిలిచియుదాధ్ నికి సిదధ్పడుతునాన్రు.

22దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్ వులను సామానులు భదపరచే వాని దగగ్ర ఉంచి, పరిగెతుత్ కుంటూ నయ్ంలో చొరబడి తన
అనన్లను కుశల పశన్లడిగాడు. 23 అతడు వారితో మాటాల్ డుతునన్పుప్డు గాతు పటట్ణపు ఫిలిషీయ బలశాలి, గొలాయ్తు
ఫిలిషీయుల నయ్ంలోనుండి వచిచ్ న పలికిన మాటలేన్ చెపప్డం దావీదు వినాన్డు. 24 ఇశాయేలీ నికులు అతణిణ్ చూసి
ఎంతో భయపడి అతని దగగ్ర నుండి పారిపోయారు.

25 ఇశాయేలీయులు “ముందుకు వసుత్ నన్ అతణిణ్ చూశారా, కచిచ్తంగా ఇశాయేలీయులను ఎదిరించడానికి వాడు
బయలుదేరాడు. వాణిణ్ చంపినవాడికి రాజు చాలా డబుబ్లిచిచ్, కూతురినిచిచ్ పెళిల్చేసి, అతణిణ్ , అతని కుటుంబానిన్ పనున్
కటేట్ బాధయ్త నుండిమినహాయిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

26అపుప్డు దావీదు “సజీవు న దేవుని నాయ్లను ఎదిరించడానికి ఈ సునన్తి లేని ఫిలిషీయునికి ఎంత రయ్ం?” వాణిణ్
చంపిఇశాయేలీయులకు వచిచ్నఈఅపవాదును తీసివేసినవాడికివచేచ్బహ మతిఏమిటిఅనితనదగగ్ర నిలబడినవాళళ్ని
అడిగితే, 27వారు,వాణిణ్ చంపినవాడికి లభించే కానుకల గురించి చెపాప్రు.

28దావీదువారితోమాటాల్ డుతునన్విషయాలు,అతనిపెదద్నన్ ఏలీయాబువినాన్డు. అతడుదావీదుమీదకోపపడి “నువువ్
ఇకక్డికి ఎందుకొచాచ్వు? అడవిలో ఆ చినన్ గొరెల మందను ఎవరికి అపప్గించావు? నీ గరవ్ం, నీలోని చెడుతనం నాకు
తెలుసు. యుదధ్ం చూడడానికే నువువ్ వచాచ్వు కదా?” అనాన్డు. 29దావీదు “నేనేం చేశాను? ఊరికే అడుగుతునాన్ను”
అని చెపిప్ 30అకక్డ నుండి మరో వయ్కిని ఆలానే అడిగాడు. మళీళ్ అదే జవాబు వచిచ్ంది.

31దావీదుఅడుగుతునన్మాటలుకొందరికితెలిసినపుప్డువారుఆసంగతిసౌలుతోచెబితేసౌలుదావీదునుపిలిపించాడు.
32దావీదు సౌలుతో “ఈ ఫిలిషీయుడి విషయంలో ఎవరూ ఆందోళన పడనకక్రలేదు. మీసేవకుడ న నేను వాడితోయుదధ్ం
చేసాత్ ను” అనాన్డు. 33సౌలు “ఈ ఫిలిషీయునితోయుదధ్ం చేయడానికి నీకు బలం చాలదు. నువువ్ చినన్ పిలల్వాడివి. వాడు
చినన్పప్టినుండియుదాద్ లు చేసూత్ ఉనాన్డు” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

34 అందుకు దావీదు సౌలుతో “నీ సేవకుడ న నేను నా తండి గొరెలను కాసూత్ ఉనన్పుప్డు ఒక ఎలుగుబంటి అయినా,
సింహ నావచిచ్మందలోనుండి ఒక గొరెపిలల్ను ఎతుత్ కుపోతే 35నేను దానిన్ వెంటాడి చంపిదాని నోటోల్ నుండి ఆ గొరెపిలల్ను
విడిపించాను. అదినా కి వచిచ్నపుప్డు దాని గడడ్ం పటుట్ కుని కొటిట్ చంపాను.
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36 నీ సేవకుడ న నేను సింహానీన్ ఎలుగుబంటినీ చంపాను. సజీవు న దేవుని నాయ్నిన్ దూషించిన ఈ సునన్తిలేని
ఫిలిషీయుడు కూడావాటిలో ఒకదానిలాగా అవుతాడు.

37సింహం, ఎలుగుబంటి బలం నుండి ననున్ ర ంచినయెహోవాఈఫిలిషీయుని చేతిలోనుండి కూడా ననున్ విడిపిసాత్ డు”
అని చెపాప్డు. సౌలు “యెహోవానీకు తోడుగా ఉంటాడు గాక, వెళ ళ్” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

38 అపుప్డు సౌలు తన యుదధ్ వసాలను దావీదుకు తొడిగించాడు. ఒక కంచు శిరసాణం అతనికి పెటిట్ , యుదధ్ కవచం
తొడిగించాడు.

39 దావీదు తన యుదధ్ కవచం మీద తన కతిత్ కటుట్ కునాన్డు. అయితే అవి అతనికి అలవాటు లేవు గనక
నడవలేకపోయాడు. అపుప్డు దావీదు “ఇవి నాకు అలవాటు లేదు, వీటితో నేను యుదాధ్ నికి వెళల్లేను” అని సౌలుతో చెపిప్
వాటినితీసివేశాడు. 40తనచేతికర పటుట్ కునివాగులోనుండిఐదు నునన్నిరాళల్ ఏరుకుని తనదగగ్ర ఉనన్ వడిసెలపటుట్ కుని
ఆ ఫిలిషీయునికి దగగ్రగా వెళాళ్డు.

41 బలెల్ం మోసేవాడు తనకు ముందుగా నడుసుత్ ంటే, ఆ ఫిలిషీయుడు బయలుదేరి దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ 42 చుటూట్ తేరి
చూసి, ఎరనివాడు,అందగాడు,బాలుడు అయినదావీదును నిరల్కష్ ంగా చూశాడు. 43ఫిలిషీయుడు “కర తీసుకు నువువ్నా
మీదికి వసుత్ నాన్వే, నేనే నా కుకక్నా?” అని చెపిప్ తమ దేవుళళ్ పేరున దావీదును శపించాడు.

44 “నా దగగ్రికి రా, నినున్ చంపి నీ మాంసానిన్ పకష్ులకు, జంతువులకు వేసాత్ ను” అని ఆ ఫిలిషీయుడు దావీదుతో
అనన్పుప్డు, 45 దావీదు “నువువ్ కతిత్, ఈటె, బలెల్ం తీసుకుని నా మీదికి వసుత్ నాన్వు. నే తే నువువ్ దూషిసుత్ నన్
ఇశాయేలీయుల సేనల అధిపతియెహోవాపేరిట నీమీదికి వసుత్ నాన్ను.

46ఈ రోజు యెహోవా నినున్ నా చేతికి అపప్గిసాత్ డు. నేను నినున్ చంపి నీ తల తీసేసాత్ ను. దేవుడు ఇశాయేలీయులకు
తోడుగా ఉనాన్డని లోకంలోని వారంతా తెలుసుకొనేలా నేను ఈ రోజున ఫిలిషీయుల శవాలను పకష్ులకు, జంతువులకు
వేసాత్ ను. 47 అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేత, ఈటెచేత ర ంచేవాడు కాదని ఇకక్డ ఉనన్వారంతా తెలుసుకుంటారు. యుదధ్ం
యెహోవాయేచేసాత్ డు. ఆయనమిమమ్లిన్మాకు అపప్గిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

48ఆ ఫిలిషీయుడు లేచి దావీదును ఎదురోక్వడానికి ముందుకు కదిలాడు. దావీదు, నయ్ం ఉనన్ పుకు వేగంగా పరిగెతిత్
వెళిళ్ 49 తన సంచిలో చెయియ్ పెటిట్ అందులోనుండి ఒక రాయి తీసి వడిసెలతో విసరి ఆ ఫిలిషీయుని నుదురు తగిలేలా
కొటాట్ డు. ఆ రాయివాడి నుదురులోకి దూసుకు పోయింది. వాడు నేల బోరాల్ పడిపోయాడు.

50 ఆ విధంగా దావీదు వడిసెలతో, రాయితో ఫిలిషీయుణిణ్ ఓడించాడు. అతడు ఆ ఫిలిషీయుణిణ్ కొటిట్ చంపాడు. అతని
చేతిలో కతిత్ లేదు. 51దావీదు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ ఫిలిషీయుని మీద నిలబడి వాడి వరలోని కతిత్ దూసి దానితో వాడిని
చంపి, తల తెగగొటాట్ డు. ఫిలిషీయులు తమ వీరుడు చనిపోవడం చూసి అంతాపారిపోయారు.

52 అపుప్డు ఇశాయేలువారు, యూదావారు లేచి, హరష్ధావ్నాలు చేసూత్ బయలుదేరి లోయ పదేశం వరకూ, ఎకోను
దావ్రాల వరకూ ఫిలిషీయులను తరిమారు. చచిచ్న ఫిలిషీయులు షరాయిం దారి పొడవునా గాతు*, ఎకోను పటట్ణాల
వరకూ కూలిపోయారు. 53తరువాత ఇశాయేలువారు ఫిలిషీయులను తరమడం ఆపి తిరిగి వచిచ్ వారి డేరాలోల్ ఉనన్దంతా
దోచుకునాన్రు. 54 అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీయుని ఆయుధాలను తన డేరాలో ఉంచుకుని, అతని తలను తీసుకు
యెరూషలేముకు వచాచ్డు.

55 దావీదు ఫిలిషీయుణిణ్ ఎదురోక్వడానికి వెళళ్డం చూసి సౌలు తన నాయ్ధిపతి అబేన్రును పిలిచి “అబేన్రూ, ఈ
కురవాడు ఎవరి కొడుకు?” అని అడిగినపుప్డు, అబేన్రు “రాజా, నీమీద ఒటుట్ . అతడెవరో నాకు తెలియదు” అనాన్డు.
56అపుప్డు రాజు “ఈ కురవాడు ఎవరి కొడుకో అడిగి తెలుసుకో” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

57 ఫిలిషీయుని చంపి తిరిగి వసుత్ నన్ దావీదును అబేన్రు ఎదురొక్ని ఫిలిషీయుని తల, దావీదు చేతిలో ఉండగానే సౌలు
దగగ్రికి తీసుకువచాచ్డు. 58సౌలు అతనితో “అబాబ్య్! మీనానన్ ఎవరు?” అనిఅడిగినపుప్డుదావీదు “నేను నీదాసుడు,
బేతెల్హేము ఊరివా నయెషష్యి కొడుకుని” అని జవాబిచాచ్డు.

18
దావీదు మీదసౌలు అసూయ, భయం

1దావీదు సౌలుతోమాటాల్ డడం అయిపోయినతరువాత,యోనాతానుమనసు దావీదు మనసుతో పెనవేసుకు పోయింది.
యోనాతాను దావీదును తనకు పాణసేన్హితునిగా భావించుకుని అతణిణ్ పేమించాడు. 2 ఆ రోజు దావీదును అతని తండి
ఇంటికి తిరిగి వెళళ్నీయకుండాసౌలు తన దగగ్రే ఉంచుకునాన్డు.

3 యోనాతాను దావీదును తన పాణంతో సమానంగా ఎంచుకునాన్డు కాబటిట్ అతనితో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు.
4యోనాతాను తన దుపప్టి, కతిత్, విలుల్ , నడికటుట్ ను తీసి దావీదుకు ఇచాచ్డు.

5దావీదు, సౌలు తనను పంపిన పతి చోటుకీ వెళిళ్, తెలివిగా పనులు సాధించుకుంటూ వచాచ్డు. సౌలు తన నయ్ంలో
అధిపతిగా అతణిణ్ నియమించాడు. పజల దృషిట్లో,సౌలు సేవకుల దృషిట్లో దావీదు అనుకూలంగా ఉనాన్డు.

6వారుఫిలిషీయులనుఓడించి,తిరిగివసుత్ నన్పుప్డు ఇశాయేలుఊళళ్లోల్ ఉనన్ సీలంతాఅమితఆనందంగాతంబురలతో,
వాయిదాయ్లతో పాడుతూ నాటయ్ం చేసూత్ రా న సౌలును ఎదురుక్నాన్రు. 7 ఆ సీలు పాటలు పాడుతూ వాయిదాయ్లు
వాయిసూత్ :
* 17:52 17:52గాతు లోయలో
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“సౌలు వెయియ్మందిని,
దావీదు పదివేలమందినీ చంపేశారు.” అనిపాడారు.

8 ఈ పాట సౌలుకు నచచ్లేదు, అతనికి చాలా కోపం వచిచ్ంది. “వారు దావీదుకు పదివేలమంది అనాన్రు కానీ నాకు
వెయియ్మందే అనాన్రు. రాజయ్ం కాకుండా అతడు ఇంకేం తీసుకోగలడు” అని మనసులో అనుకునాన్డు. 9 అపప్టినుండి
సౌలు దావీదు కకష్ పెంచుకునాన్డు.

10 తరువాతి రోజు దేవుని నుండి దురాతమ్ సౌలు మీదికి బలంగా దిగి వచిచ్ంది. అతడు ఇంటోల్ పూనకంలో
మాటాల్ డుతునన్పుప్డు దావీదు ఎపప్టిలాగే తంతి వాదయ్ం తీసుకుని వాయించాడు. 11 ఒకసారి సౌలు తన చేతిలో ఉనన్
ఈటెతో దావీదును గోడకు గుచేచ్సాత్ ననుకుని ఆ ఈటెను దావీదు మీద బలంగా విసిరాడు. అయితే అది తనకు తగలకుండా
దావీదు రెండుసారుల్ తపిప్ంచుకునాన్డు. 12యెహోవా తనను విడిచిపెటిట్ దావీదుకు తోడుగా ఉండడం చూసి సౌలు దావీదు
పటల్ భయం పెంచుకునాన్డు.

13అందుకనిసౌలు దావీదును తన దగగ్ర ఉండకుండాా నికులకు నాయకుడుగా నియమించాడు. అతడు పజలందరితో
కలిసిమెలిసి ఉనాన్డు. 14దావీదుకు యెహోవాతోడుగా ఉండడంవలల్ అనిన్ విషయాలోల్ తెలివితేటలతో పవరిసూత్ వచాచ్డు.

15దావీదు మరింతగా అభివృదిధ్ పొందడం సౌలు చూసి ఇంకా ఎకుక్వగా భయపడాడ్ డు. 16దావీదు ఇశాయేలువారితో,
యూదావారితో కలిసిమెలిసి ఉండడంవలల్ వారు అతణిణ్ పేమించారు.

17సౌలు “నాచేతిలోఅతడుచావకూడదు, ఫిలిషీయుల చేతిలోపడాలి”అనుకునిదావీదుతో “నాపెదద్ కూతురు మేరబు
ఇదిగో. ఆమెను నీకు భారయ్గా ఇసాత్ ను. కేవలం నీవునాకోసం రయ్ంగాఉండి,యెహోవాయుదాధ్ లు చేసూత్ ఉండు”అనాన్డు.
18దావీదు “రాజు న నీకు అలుల్ ణిణ్ కావడానికి నేనెంతటివాణిణ్? నాసోత్ మతు ఎంతటిది? ఇశాయేలులో నా తండి కుటుంబం
ఏపాటిది?” అనిసౌలుతో అనాన్డు.

19 అయితే సౌలు తన కుమారె మేరబును దావీదుకు ఇచిచ్ పెళిల్ చేయవలసి ఉండగా, ఆమెను మెహోల గామం వా న
అదీయేలుకు ఇచిచ్ పెళిల్ చేశాడు.

20అయితేసౌలు కూతురుమీకాలుదావీదును పేమించింది. సౌలుఅదివినిసంతోషించాడు. 21“ఆమెనుఅతనికిచిచ్పెళిల్
చేసాత్ ను. ఆమె అతనికి ఉరి లాగా ఉంటుంది, ఫిలిషీయుల చెయియ్ అతనికి వయ్తిరేకంగా ఉంటుంది.” అని అనుకునాన్డు.
సౌలు, రెండోసారిదావీదుతో “నువువ్ నా అలుల్ డౌతునాన్వు” అని చెపాప్డు.

22 సౌలు తన సేవకులతో ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “మీరు దావీదుతో రహసయ్ంగా మాటాల్ డండి, ‘రాజుకు నువవ్ంటే ఇషట్ం
కలిగింది. రాజు సేవకులంతా నీపటల్ సేన్హంగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ నువువ్ రాజుకు అలుల్ డివి కావాలి’ అని చెపప్ండి.”

23సౌలు సేవకులు దావీదుతోమాటాల్ డినపుప్డు అతడు “నేను పేదవాణిణ్ , పేరు పఖాయ్తులు లేనివాణిణ్ . రాజుకు అలుల్ డు
కావడమంటేఆదిచినన్విషయంగామీకుఅనిపిసుత్ ందా?” అనివారితోఅనాన్డు. 24సౌలుసేవకులుదావీదుచెపిప్నమాటలు
అతనికి తెలియచేశారు.

25 ఫిలిషీయుల చేతికి దావీదు చికేక్లా చేయాలనన్ తలంపుతో సౌలు “రాజు కనాయ్శులక్ం ఏమీ కోరడం లేదు, అయితే
రాజుశతువులమీదపగతీరుచ్కోవడానికి కేవలం వందమందిఫిలిషీయులమరామ్ంగ చరామ్లు తీసుకురావాలనికోరుతునాన్డని
దావీదుకు చెపప్ండి” అనాన్డు. 26 సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదుకు చెపిప్నపుప్డు, రాజుకు అలుల్ డు కావాలనన్
కోరికతో 27గడువుకంటేముందుగానే లేచి తనమనుషులతో వెళిళ్ ఫిలిషీయులోల్ 200మందిని చంపివారిమరామ్ంగ చరామ్లు
తీసుకువచిచ్, రాజుకు అలుల్ డు అయేయ్ందుకు అవసర న లెకక్ పూరిచేసి అపప్గించాడు. సౌలు తన కుమారె మీకాలును
అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేశాడు.

28యెహోవా దావీదుకు తోడుగా ఉండడం, తన కుమారె మీకాలు అతణిణ్ పేమించడం చూసి, 29సౌలు దావీదు అంటే
మరింత భయం పెంచుకునాన్డు,దావీదు శతుభావం పెంచుకునాన్డు.

30 ఫిలిషీయ నాయకులు తరుచుగా యుదాధ్ నికి దండెతిత్ వసూత్ ఉండేవారు. వారు దండెతిత్నపుప్డలాల్ దావీదు ఎకుక్వ
వివేకంతో పవరించడం వలల్ సౌలు సేవకులందరికంటే అతని పేరు ఎంతో పఖాయ్తి చెందింది.

19
దావీదును చంపడానికి సౌలు పయతన్ం

1మీరుదావీదును చంపేయాలనిసౌలు తన కొడుకుయోనాతానుతో, సేవకులందరితో చెపాప్డు. 2అయితే,సౌలు కొడుకు
యోనాతానుకుదావీదు అంటేఎంతోఇషట్ం. కాబటిట్ యోనాతాను,దావీదుతోఇలాఅనాన్డు “నాతండిసౌలు నినున్ చంపాలని
పయతన్ంచేసుత్ నాన్డు. నువువ్ఉదయానేన్జాగతత్పడి రహసయ్ సథ్లంలోదాకోక్. 3నేనునాతండిదగగ్ర నిలబడినినున్ గూరిచ్న
సమాచారం ఏ నా తెలిసినపుప్డు పొలంలోకి వచిచ్ నీకు తెలియచేసాత్ ను” అనాన్డు.

4యోనాతాను తన తండి సౌలుతో దావీదును గూరిచ్ సానుభూతిగా మాటాల్ డి “నీ సేవకు న దావీదు నీపటల్ ఎలాంటి
తపూప్ చేయలేదు, గా ఎంతో మేలు చేశాడు. కాబటిట్ రాజా, నువువ్ అతనికి ఎలాంటి కీడూ తలపెటట్వదుద్ . 5అతడు తన
పాణానికి తెగించి ఆ ఫిలిషీయుని చంపినపుప్డుయెహోవాఇశాయేలీయులకందరికీ గొపప్ విజయం కలుగజేశాడు. అది నీకు
కూడా సంతోషం కలిగించింది కదా, కారణం లేకుండా దావీదును చంపి నిరపరాధిపాణం తీసిన పాపం నీకు ఎందుకు?” అని
చెపిప్నపుప్డు, 6సౌలుయోనాతాను చెపిప్ంది విని “యెహోవామీద ఒటుట్ , అతనికి మరణ శికష్ విధించను” అని పమాణం
చేశాడు.
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7 అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలిపించి ఆ విషయాలనీన్ అతనికి తెలియచేశాడు. దావీదును సౌలు దగగ్రికి
తీసుకొచిచ్నపుడుదావీదుముందులాగే అతనిఆవరణంలోఉనాన్డు. 8తరువాతయుదధ్ం జరినపుప్డు దావీదు బయలుదేరి
ఫిలిషీయులతోయుదధ్ం చేసి వారిని ఓడించి,చాలామందిని చంపేశాడు.

9యెహోవా దగగ్ర నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును ఆవహించాడు. సౌలు ఈటె పటుట్ కుని యింటి ఆవరణంలో కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. దావీదు తంతి వాదయ్ం వాయిసుత్ ంటే, 10 సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదు గోడకు అతుకుక్నేలా తన చేతిలోని
ఈటె విసిరాడు. దావీదు పకక్కు తొలగడంతో అది అతని పకక్గా గోడకు గుచుచ్కుంది. దావీదు ఆ రాతి తపిప్ంచుకుని
పారిపోయాడు.

11ఉదయానేన్ అతణిణ్ చంపాలని కనిపెడుతూ దావీదును పటుట్ కోడానికి సౌలు దావీదు ఇంటికి తన నికులను పంపాడు.
దావీదు భారయ్ మీకాలు “ఈ రాతి నీ పాణానిన్ నీవు దకిక్ంచుకోకపోతే రేపు నినున్ చంపేసాత్ రు” అని చెపిప్ 12 కిటికీగుండా
దావీదును కిందికి దింపితే అతడు తపిప్ంచుకుని పారిపోయాడు.

13తరువాతమీకాలుఒకవిగహంతీసుకుమంచంమీదఉంచితల పుమేకచరమ్ంఉంచిదుపప్టితోకపిప్వేసింది. 14సౌలు
దావీదును పటుట్ కోవడానికి నికులను పంపినపుడు “అతడు అనారోగయ్ంతోమంచాన ఉనాన్డు” అని చెపిప్ంది.

15దావీదును చూసేందుకు సౌలు నికులను పంపి “అతణిణ్ మంచంతోసహా తీసుకురండి. నేను అతణిణ్ చంపుతాను”
అనాన్డు.

16 ఆ నికులు లోపల జొరబడి చూసినపుప్డు తల పున మేక చరమ్ం ఒక మంచం ఉనన్ విగహం కనబడింది.
17అపుప్డుసౌలు “నాశతువుతపిప్ంచుకుపోయేలాచేసిననున్ ఎందుకుమోసంచేసావు”అనిమీకాలునుఅడిగితే,మీకాలు
“నాచేతిలో నీపాణం ఎందుకు పోగొటుట్ కుంటావ్, ‘ననున్ వెళల్నివువ్’ అనిదావీదు తనతో చెపాప్డు” అనిసౌలుతో చెపిప్ంది.

18 ఆ విధంగా దావీదు తపిప్ంచుకు పారిపోయి రమాలో ఉనన్ సమూయేలు దగగ్రికి వచిచ్ సౌలు తనపటల్ చేసినదంతా
అతనికి తెలియజేశాడు. అతడూ సమూయేలూ బయలుదేరి నాయోతుకు వచిచ్ అకక్డ నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు.
19దావీదు రమాదగగ్ర నాయోతులోఉనాన్డనిసౌలుకు సమాచారం వచిచ్నపుప్డు, 20దావీదును పటుట్ కోవడానికిసౌలు తన
నికులను పంపించాడు. వీరు అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు కొందరు పవకలు సమకూడి పూనకంలో పకటించడం, సమూయేలు
వారికి నాయకుడుగా ఉండడం చూసినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ సౌలు పంపిన నికుల మీదకి వచాచ్డు. వారు కూడా పరవశు
పకటించడం పారంభించారు.

21ఈ విషయం సౌలుకు తెలిసి మరి కొందరు నికులును పంపాడు. వారు కూడా ఆ విధంగానే పకటిసుత్ నాన్రు. సౌలు
మూడవసారి నికులను పంపాడు గాని వారు కూడా అలాగే పకటించడం మొదలుపెటాట్ రు. 22చివరిసారిగా తానే రమాకు
వెళిళ్ సెకు దగగ్ర ఉనన్ బావి దగగ్ర నిలబడి “సమూయేలూ దావీదూ ఎకక్డ ఉనాన్రు?” అని అడిగాడు. ఒక వయ్కి “రమా
దగగ్ర నాయోతులో ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.

23 అతడు రమా దగగ్ర ఉనన్ నాయోతుకు వచిచ్నపుడు దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి దిగాడు. కాబటిట్ అతడు పయాణం
చేసూత్ రమా దగగ్ర ఉనన్ నాయోతుకు వచేచ్వరకూ పరవశు పకటిసూత్ ఉనాన్డు. 24 ఇంకా అతడు తన దుసుత్ లు తీసివేసి
ఆ రోజు రాతి, పగలు సమూయేలు ఎదుటే పకటిసూత్ , లోదుసుత్ లతోనే పడి ఉనాన్డు. అపప్టినుండి “సౌలు కూడా పవకలోల్
ఉనాన్డా?” అనేసామెతపుటిట్ంది.

20
దావీదు,యోనాతాను

1తరువాతదావీదు రమాలోనినాయోతు నుండిపారిపోయియోనాతాను దగగ్రకు వచిచ్ “నేనేం చేశాను? నాతపుప్ ఏంటి?
నాపాణంతీసేందుకు వెతికేలామీనానన్ దృషిట్లో నేను ఏంపాపం చేశాను?” అనిఅడిగాడు, 2యోనాతాను “నువువ్ ఎనన్టికీ
అలాఅనుకోవదుద్ , నువువ్ చనిపోవు. నాకు చెపప్కుండామాతండి చినన్ ప నా, పెదద్ ప నా చెయయ్డు. అతడు ఈ విషయం
నాకు చెపప్కుండా ఎందుకు ఉంటాడు?” అనాన్డు. 3దావీదు “నేను నీకు అనుకూలంగా ఉనన్ విషయం మీ తండికి బాగా
తెలుసు కాబటిట్ నీకు బాధ కలిగించడం ఇషట్ంలేక నీకు చెపప్డం లేదు. యెహోవామీద ఒటుట్ , నీ మీద ఒటుట్ , నిజంగా నాకూ,
మరణానికి ఒకక్ అడుగు దూరంమాతమేఉంది”అని పమాణపూరిగాచెపాప్డు. 4యోనాతాను “నువువ్ ఎలా చేయమంటే
నీ తరపున అలా చేసాత్ ను” అనాన్డు.

5 అపుప్డు దావీదు “రేపు అమావాసయ్. అపుప్డు నేను తపప్క రాజుతో కలసి కూరుచ్ని భోజనం చెయాయ్లి. ఎలుల్ ండి
సాయంతం వరకూ పొలంలో దాకోక్డానికి నాకు అనుమతి ఇవువ్. 6 నేను లేకపోవడం మీ తండి గమనించినపుప్డు నువువ్
ఈమాట చెపాప్లి, ‘దావీదు ఇంటివారు పతి ఏడూ బలి చెలిల్ంచడం వారి ఆనవాయితీ. అందువలల్ అతడు బేతెల్హేమనే తన
ఊరు వెళాళ్లని ననున్ బతిమాలినా దగగ్ర అనుమతి తీసుకునాన్డు.’

7మీతండి అలాగేనని సమమ్తించిన పకష్ంలో నీ దాసుడ న నాకు మమే. అతడు బాగా కోపగించి మనసులో నాకు కీడు
చేయాలని సంకలిప్సేత్ నువువ్ తెలుసుకుని 8 నీ దాసుడ న నాకు ఒక మేలు చెయాయ్లి. ఏమిటంటే యెహోవా పేరట నీతో
నిబంధన చేయడానికి నువువ్ నీ దాసుడ న ననున్ రపిప్ంచావు. నాలో ఏ నా తపుప్ ఉంటే మీ నానన్ దగగ్రికి ననెన్ందుకు
తీసుకువెళాత్ వు? నువేవ్ ననున్ చంపెయియ్” అనియోనాతానును కోరాడు.

9యోనాతాను “అలాంటిమాటలుఎపప్టికీఅనవదుద్ . మాతండినీకు కీడు చేయడానికినిరణ్యించుకునాన్డనినాకు తెలిసేత్
నీతో చెబుతాను గదా” అనాన్డు.
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10 దావీదు “మీ తండి ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినంగా మాటాల్ డినపుప్డు దానిన్ నాకు ఎవరు తెలియచేసాత్ రు?” అని
యోనాతానును అడిగాడు. 11అపుప్డుయోనాతాను “పొలంలోకి వెళాద్ ం రా” అంటే, ఇదద్రూ పొలంలోకి వెళాల్ రు.

12అపుప్డుయోనాతాను “ఇశాయేలీయులకు దేవు నయెహోవాయేసాకష్ ం. రే నా,ఎలుల్ ం నా,ఈరో నామాతండిని
అడుగుతాను,అపుప్డుదావీదుకు మం కలుగుతుందనినేనుతెలుసుకొనన్పుప్డుఆసమాచారంపంపిసాత్ ను. 13అయితేనా
తండి నీకు కీడు చేయాలనిఉదేద్శిసుత్ నాన్డని నాకు తెలిసేత్ అది నీకు తెలియజేసి నీవు మంగా వెళేళ్లా నినున్ పంపించకపోతే
యెహోవానాకు గొపప్ కీడు కలుగచేసాత్ డు గాక. యెహోవానాతండికి తోడుగా ఉండినటుల్ నీకూ తోడుగా ఉంటాడు గాక.

14 అయితే నేనింకా బతికి ఉంటే నేను చావకుండా యెహోవా నిబంధన విశావ్సయ్తను నువువ్ నా పటల్ చూపిసాత్ వు కదా?
15 నేను మరణించిన తరువాతయెహోవాదావీదు శతువులోల్ ఒకక్ నా భూమి లేకుండా నాశనం చేసిన తరువాత నువువ్
నా సంతతి పటల్ దయచూపించకపోతేయెహోవానినున్ విసరిజ్సాత్ డు గాక.” 16ఇలాయోనాతాను దావీదు వంశంతో నిబంధన
చేశాడు. “ఈ విధంగాయెహోవాదావీదు శతువులు లెకక్ అపప్గించేలా చేసాత్ డు గాక” అని అతడు అనాన్డు.

17యోనాతాను దావీదును తన పాణసేన్హితుడిగా పేమించాడు కాబటిట్ ఆ పేమను బటిట్ దావీదు చేత తిరిగి పమాణం
చేయించాడు. 18యోనాతాను దావీదుతో ఇలా అనాన్డు. “రేపు అమావాసయ్. నువువ్ండే సథ్లం ఖాళీగా కనబడుతుంది గదా
నీవు లేని విషయం తెలిసిపోతుంది. 19 నువువ్ మూడు రోజులు ఆగి, ఈ పని జరుగుతుండగా నువువ్ దాకొక్నన్ సథ్లానికి
తవ్రగా వెళిల్ ఏసెలు అనే బండ దగగ్ర ఉండు.

20 గురి చూసి వేసినటుట్ నేను మూడు బాణాలు పకక్గా వేసి, 21 ‘నీవు వెళిల్ బాణాలు వెతుకు’ అని ఒక పనివాడితో
చెబుతాను, ‘బాణాలు నీకు ఈ పున ఉనాన్యి, వాటిని తీసుకురా’ అని అతనితో చెబితే నువువ్ బయటికి రావచుచ్.
యెహోవా ఒటుట్ , నీకు ఎలాంటి పమాదం జరగదు, మమే కలుతుంది.

22 అయితే, ‘బాణాలు నీకు అవతల పు ఉనాన్యి’ అని నేను సేవకునితో చెపిప్నపుప్డు పారిపొమమ్ని యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డని గహించి నువువ్ పయాణ పోవాలి. 23 అయితే మనమిదద్రం మాటాల్ డుకొనన్ విషయాలను జాఞ్ పకం
ఉంచుకో. సదాకాలంయెహోవాయేమనకు సా .”

24అపుప్డుదావీదుపొలంలోదాకుక్నాన్డు. అమావాసయ్నాడురాజుభోజనంబలల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్పుప్డు 25ఎపప్టిలాగానే
రాజు గోడ దగగ్ర ఉనన్ సథ్లం లో తన ఆసనం కూరుచ్ని ఉనాన్డు. యోనాతాను లేచినపుడు అబేన్రు సౌలు దగగ్ర
కూరుచ్నాన్డు. అయితేదావీదు కూరుచ్నే సథ్లం ఖాళీగా ఉంది.

26 “ఏదో జరిగి అతడు లబడాడ్ డు. అతడు తపప్క అపవితు ఉంటాడు” అని సౌలు అనుకునాన్డు. ఆ రోజు అతడు
ఏమీమాటాల్ డలేదు.

27 అయితే అమావాసయ్ తరువాతి రోజు, అంటే రెండవ రోజు దావీదు కూరుచ్నే సథ్లం లో ఎవరూ లేకపోవడం చూసి
సౌలు “నినన్, నేడు యెషష్యి కొడుకు భోజనానికి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి?” అని యోనాతానును అడిగితే,
28యోనాతాను “దావీదు బేతెల్హేముకు వెళాళ్లని ఆశించి, 29 దయచేసి ననున్ వెళల్నివువ్, పటట్ణంలోమాయింటివారు బలి
అరిప్ంచబోతునాన్రు, నువువ్ కూడా రావాలనిమా అనన్ నాకు కబురు పంపాడు. కాబటిట్ నా దయ చూపించి నేను వెళిల్ నా
సోదరులను కలుసుకోనేలానాకు సెలవిమమ్ని బతిమాలుకునినా దగగ్ర సెలవుతీసుకునాన్డు. అందువలల్నే అతడు రాజుగారి
భోజనపు బలల్ దగగ్రికి రాలేదు” అనిసౌలుతో చెపాప్డు.

30సౌలుయోనాతాను తీవంగా కోపగించి “వకబుదిధ్ గల తిరుగుబోతుదాని కొడుకా, నీకూ నీ తలిల్కీ అవమానం కలిగేలా
నువువ్ యెషష్యి కుమారుణిణ్ సేన్హితుడిగా ఎంచుకొనన్ సంగతి నాకు తెలియదా? 31యెషష్యి కొడుకు భూమిమీద బతికి
ఉనన్ంతకాలం ను నా, నీరాజయ్ నాసిథ్రంగాఉండవని నీకు తెలుసు గదా. కాబటిట్ నువువ్ కబురు పంపి అతణిణ్ నా దగగ్రికి
రపిప్ంచు. నిజంగా అతడు చనిపోవలసిందే” అనాన్డు.

32అందుకుయోనాతాను “అతడెందుకు మరణశికష్ పొందాలి? అతడు ఏమి చేశాడు” అని సౌలును అడగగా, 33సౌలు
యోనాతానును పొడవాలని ఈటె విసిరాడు. దీనిన్బటిట్ తన తండి దావీదును చంపే ఉదేద్శం కలిగి ఉనాన్డనియోనాతాను
తెలుసుకుని, 34 అమిత న కోపం తెచుచ్కుని బలల్ దగగ్ర నుండి లేచి, తన తండి దావీదును అవమానపరచినందు వలల్
అతని కోసం దుఃఖపడుతూ అమావాసయ్ అయిపోయినమరుసటి రోజుభోజనంమానేశాడు.

35ఉదయానేన్యోనాతానుదావీదుతోముందుగాఅనుకొనన్ సమయానికిఒక పనివాణిణ్ పిలుచుకునిపొలంలోకి వెళాళ్డు.
36“నువువ్ పరుగెతుత్ కొంటూ వెళిళ్ నేను వేసేబాణాలను వెతుకు”అనిఆపనివాడితోచెపిప్నపుప్డువాడు పరుగెతుత్ తుంటే

అతడు ఒక బాణం వాడి అవతలి పకక్కు వేశాడు. 37 అయితే వాడు యోనాతాను వేసిన బాణం ఉనన్చోటుకు వసేత్
యోనాతానువానివెనుక నుండి కేక వేసి “బాణంనీఅవతలఉంది”అనిచెపిప్ 38“నువువ్ఆలసయ్ం చేయకుండాతవ్రగారా”
అని కేక వేశాడు. యోనాతాను పనివాడుబాణాలు ఏరుకుని తనయజమానిదగగ్రికి వాటిని తీసుకువచాచ్డు గాని 39సంగతి
ఏమిటోఅతనికి తెలియలేదు. యోనాతానుకు,దావీదుకుమాతమేఆ సంగతి తెలుసు. 40యోనాతాను తన ఆయుధాలను
పనివాడి చేతికి ఇచిచ్ “వీటిని పటట్ణానికి తీసుకువెళ ళ్” అని చెపిప్ అతణిణ్ పంపివేసాడు.

41పనివాడు వెళిల్పోగానేదావీదు ద ణపుదికుక్ నుండి బయటికివచిచ్మూడుసారుల్ సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసినతరవాత
వారు ఒకరినొకరుముదుద్ పెటుట్ కొంటూ ఏడాచ్రు. అయితేదావీదుమాతంమరింత గటిట్గా ఏడాచ్డు. 42అపుప్డుయోనాతాను
“యెహోవా నీకూ నాకూ, నీ సంతానానికీ నా సంతానానికీ మధయ్ ఎలల్వేళలా సా గా ఉంటాడు గాక. మనమిదద్రం యెహోవా
నామానిన్ బటిట్ ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్ము కాబటిట్ మనసులో నెమమ్ది పొంది వెళ ళ్” అని దావీదుతో చెబితే దావీదు లేచి వెళిల్పోగా,
యోనాతాను తిరిగి పటట్ణానికి వచాచ్డు.



1 సమూయేలు 21:1 254 1 సమూయేలు 22:12
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దావీదు నోబులో

1దావీదు నోబులోయాజకు న అహీమెలెకు దగగ్రికి వచాచ్డు. అహీమెలెకు దావీదు రావడం చూసి భయపడి “నువువ్
ఒంటరిగా వచాచ్వెందుకు?” అని అడిగాడు, 2దావీదు “రాజునాకు ఒక పని అపప్గించి, ‘నేను నీకు ఆజాఞ్ పించి పంపిసుత్ నన్
పని ఎలాటిదో అది ఎవవ్రితో చెపప్వదుద్ ’ అనాన్డు. ఒక చోటికి వెళళ్మనియువకులకు నేను చెపాప్ను. 3తినడానికి నీ దగగ్ర
ఏం ఉనాన్యి? ఐదు రొటెట్లు గానీ ఇంకా ఏ నా ఉంటే అవి నాకు ఇవువ్” అని యాజకు న అహీమెలెకును అడిగాడు.
4యాజకుడు “మామూలు రొటెట్లు నా దగగ్ర లేవు. పవిత న రొటెట్లు మాతమే ఉనాన్యి. పనివాళ ళ్ సీలకు దూరంగా
ఉనన్టెతే వారు పతిషిఠ్త న రొటెట్లు తినవచుచ్” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

5అపుప్డుదావీదు “మేముబయలుదేరివచిచ్నపప్టినుండిఈమూడురోజులునిజంగాసీలుమాకుదూరంగానేఉనాన్రు.
పనివాళళ్ బటట్లు పవితంగానే ఉనాన్యి. ఒకవేళ మేము చేయబోయే పని అపవిత న తే ఏంటి? రాజాజఞ్ బటిట్ అది
పవితంగా ఎంచబడుతుంది” అనియాజకునితో అనాన్డు. 6 అపుప్డు యెహోవా సనిన్ధానం నుండి తీసిన సనిన్ధి రొటెట్లు
తపప్ అకక్డ వేరే రొటెట్లు లేనందువలల్, వేడిగా రొటెట్లు చేసే రోజున తీసిన పతిషిఠ్త న రొటెట్లనుయాజకుడు అతనికిచాచ్డు.

7 ఆ రోజున సౌలు సేవకులోల్ ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధానంలో ఉనాన్డు. అతని పేరు దోయేగు. అతడు
ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పశుల కాపరులకు నాయకుడు.

8 “రాజు పని తవ్రగా జరగాలనన్ తొందరలో నా కతిత్ని, ఆయుధాలను నేను తీసుకు రాలేదు. ఇకక్డ నీ దగగ్ర కతిత్ గానీ
ఈటె గానీ ఉందా?” అని దావీదు అహీమెలెకును అడిగితే, 9యాజకుడు “ఏలా లోయలో నువువ్ చంపిన గొలాయ్తు అనే
ఫిలిషీయుడి కతిత్ ఉంది. అదిగో బటట్తో చుటిట్ ఏఫోదు వెనక ఉంది. అది తపప్ ఇకక్డ మరి ఏ కతీత్ లేదు. దానిన్ తీసుకోవడం
నీకు ఇషట్ తే తీసికో” అనాన్డు. దావీదు “దానికిమించింది వేరొకటి లేదు. అదినాకివువ్” అనాన్డు.

దావీదు గాతులో
10దావీదు సౌలుకు భయపడినందువలల్ ఆ రోజునే లేచి పారిపోయి గాతు రా న ఆకీషు దగగ్రికి వచాచ్డు. 11 ఆకీషు

సేవకులు “ఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు కదా? ఆ దేశపు పజలు పాటలు పాడుతూ, నాటయ్ం చేసూత్ , సౌలు వెయియ్మందిని,
దావీదు పదివేలమందినిహతం చేసారనిపాడినపాటలు ఇతని గురించినవే గదా”అనిఅతని గురించిరాజుతోచెబుతుంటే,
12దావీదు ఈమాటలను తనమనసుస్లో పెటుట్ కుని గాతు రా న ఆకీషుకు చాలా భయపడాడ్ డు.

13అందుకనిదావీదువారిముందు తనపవరనమారుచ్కుని పిచిచ్వాడిలానటిసూత్ , గుమామ్లతలుపులమీదగీతలు గీసూత్ ,
ఉమిమ్ని తన గడడ్ం కి కారనిసూత్ ఉనాన్డు. వారు దావీదును పటుట్ కునన్పుప్డు అతడు పిచిచ్ పనులు చేసూత్ వచాచ్డు.

14 అది చూసి ఆకీషు రాజు “మీరు చూశారుగా, అతనికి పిచిచ్ పటిట్ంది, ఇతడిని నా దగగ్రికి ఎందుకు తీసుకువచాచ్రు?
15 పిచిచ్ పనులు చేసేవాడితో నాకేం పని? నా సముఖంలో పిచిచ్ పనులు చేయడానికి ఇతడిని తీసుకువచాచ్రేంటి? వీడు నా
ఇంటోల్ కి రావచాచ్?” అని తన సేవకులతో అనాన్డు.

22
అదులాల్ ము,మిసాప్కు పారిపోవడం దావీదు

1 దావీదు అకక్డనుండి తపిప్ంచుకుని బయలుదేరి అదులాల్ ము గుహలోకి వెళితే, అతని సోదరులు, అతని తండి
ఇంటివాళళ్ంతా ఆ సంగతి విని అతని దగగ్రికి వచాచ్రు. 2 ఇబబ్ందులోల్ ఉనన్వారు, అపుప్ల పా న వాళ ళ్, అసంతృపిత్గా
ఉనన్వాళళ్ంతా అతని దగగ్రికి వచిచ్ చేరారు. అతడు వారికి నాయకుడయాయ్డు. అతని దగగ్ర దాదాపు 400మంది చేరారు.

3 తరువాత దావీదు అకక్డ నుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసాప్కు వచిచ్ “దేవుడు నాకు ఏమి చేసాత్ డో నేను
తెలుసుకొనేంత వరకూ నా తలిదండులను నీ దగగ్ర ఉండనివువ్” అని మోయాబు రాజును అడిగి, 4 వారిని అతనికి
అపప్గించాడు. దావీదుదాకుక్నిఉనన్ రోజులోల్ వారుమోయాబురాజుదగగ్రఉండిపోయారు. 5ఆతరువాతగాదు పవకవచిచ్
“కొండలోల్ ఉండకుండాాయూదాదేశానికిపారిపో”అనిదావీదుతో చెపప్డంవలల్ దావీదు వెళిళ్హారెతు అడవిలోదాకుక్నాన్డు.

నోబులోయాజకులను సౌలు చంపడం
6దావీదు, అతని అనుచరులు ఫలానా చోట ఉనాన్రని సౌలుకు తెలిసింది. అపుప్డు సౌలు గిబియా దగగ్ర రమాలో ఒక

కరూప్ర వృకష్ం కింద చేతిలోఈటె పటుట్ కుని నిలబడి ఉనాన్డు. అతని సేవకులు అతని చుటూట్ నిలబడి ఉనాన్రు.
7సౌలు తన చుటూట్ నిలబడి ఉనన్ సేవకులతో ఇలా అనాన్డు “బెనాయ్మీనీయులారా, వినండి. యెషష్యి కొడుకు మీకు

పొలాలు, దాకష్తోటలు ఇసాత్ డా? మిమమ్లిన్ వందమంది, వెయియ్మంది నికుల అధిపతులుగా చేసాత్ డా? 8మీరెందుకు నా
మీద కుట పనున్తునాన్రు? నా కొడుకు యెషష్యి కొడుకుతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డని మీలో ఎవరూ నాతో చెపప్లేదే. ఈ
రోజు జరుగుతునన్టుట్ నా కోసం కాపుకాసేలానాకొడుకు నా సేవకుడు,దావీదును రెచచ్గొటిట్నా,నావిషయంలోమీలోఎవరికీ
విచారం లేదు” అనాన్డు.

9 అపుప్డు ఎదోమీయుడు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలబడి “యెషష్యి కొడుకు పారిపోయి నోబులో ఉంటునన్
అహీటూబు కొడుకు అహీమెలెకు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు నేను చూశాను. 10 అహీమెలెకు అతని తరపున యెహోవా దగగ్ర
విచారణచేసి,ఆహారం,ఫిలిషీయు నగొలాయ్తుఖడగ్ ం అతనికిఇచాచ్డు”అనిచెపాప్డు. 11రాజు,యాజకుడూఅహీటూబు
కొడుకు అయిన అహీమెలెకును, నోబులో ఉనన్ అతని తండి యింటివా నయాజకులనందరినీ పిలిపించాడు. వారు రాజు
దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, 12సౌలు “అహీటూబు కొడుకా, విను” అనన్పుప్డు, అతడు “నాయజమానీ, చెపప్ండి” అనాన్డు.
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13 సౌలు “నువువ్, యెషష్యి కొడుకు నాకు వయ్తిరేకంగా కుట పనున్తునాన్రేంటి? నీవు అతనికి భోజనం, కతిత్ ఇచిచ్
అతనికి సహాయ పడమని దేవుని దగగ్ర వినన్పం చేసావు. నేడు జరుగుతూ ఉనన్టుట్ అతడు నానుండి దాకుక్ని, రేపు
నా తిరగబడతాడు గదా?” అనాన్డు. 14 అహీమెలెకు “రాజా, నీకు దావీదు కంటే నమమ్క నవాడు నీ సేవకులందరిలో
ఎవరు ఉనాన్రు? గా అతడు నీ అలుల్ డు. రాజు నయ్పు బాధయ్తలు నేరవేరుసూత్ నీ నగరంలో పేరుగాంచిన దావీదు
వంటి గౌరవనీయుడు ఎవరునాన్రు? 15ఈ సంగతి గూరిచ్ కొంచెం కూడా నాకు తెలియదు. అతని తరపున నేను దేవుని
దగగ్ర విచారణ చేయడం ఇపుప్డే మొదలుపెటాట్ నా? రాజు అలా భావించకూడదు. రాజు తమ దాసుడ న నా మీదా నా
తండి ఇంటి వారందరిమీదా ఈ నేరం మోపకూడదు” అని రాజుకు జవాబిచాచ్డు. 16 రాజు “అహీమెలెకూ, నీకూ, నీ
తండి ఇంటివారికందరికీ చావు తపప్దు” అనాన్డు. 17 “వీరు దావీదుతో చేతులు కలిపారు. అతడు పారిపోయిన సంగతి
తెలిసినపప్టికీనాకుచెపప్ లేదు. కాబటిట్ యెహోవాయాజకు నవీరినివధించండి”అనితనచుటూట్ నిలబడిఉనన్ నికులను
ఆజాఞ్ పించాడు. నికులుయెహోవాయాజకులను చంపడానికి వెనకడుగు వేశారు.

18రాజు దోయేగును చూసి “నువువ్ ఈయాజకుల మీద పడి చంపు” అని చెపాప్డు. అపుప్డు ఎదోమీయు న దోయేగు,
యాజకుల దాడిచేసి ఏఫోదు ధరించుకుని ఉనన్ 85మందిని చంపాడు. 19ఇంకాయాజకుల పటట్ణ న నోబులొ కాపురం
ఉంటునన్వారిని కతిత్తో చంపేశాడు. మగవాళళ్ను, ఆడవాళళ్ను, చినన్పిలల్లను, పసిపిలల్లను, ఎదుద్ లను, గాడిదలను,
అనిన్టినీ కతిత్తో చంపేశాడు.

20 అయితే అహీటూబు కొడు న అహీమెలెకు కొడుకులోల్ ఒక న అబాయ్తారు తపిప్ంచుకుని పారిపోయి దావీదు దగగ్రికి
వచిచ్, 21సౌలుయెహోవాయాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదుకు తెలియచేసారు.

22దావీదు “ఆ రోజు ఎదోమీయు న దోయేగు అకక్డే ఉండడంవలల్ వాడు సౌలుకు కచిచ్తంగా ఈ సంగతి చెబుతాడని
నేననుకొనాన్ను. నీ తండియింటివారందరిమరణానికి నేనే కారకుడనయాయ్ను. 23నువువ్ భయం లేకుండానా దగగ్రే ఉండు.
నా దగగ్ర నువువ్ మంగా ఉంటావు. ననూన్ నినూన్ చంపాలని చూసేవాడు ఒకక్డే” అని అబాయ్తారుతో చెపాప్డు.

23
కెయీలాపటట్ణానిన్ దావీదునుమోసగించడం

1తరువాత ఫిలిషీయులు కెయీలామీదయుదధ్ం చేసి కళాళ్లమీదఉనన్ ధానయ్ం దోచుకొంటునాన్రనిదావీదుకు తెలిసింది.
2అపుప్డు దావీదు “నేను వెళిల్ ఈ ఫిలిషీయులను చంపమంటావా” అని యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేసేత్, యెహోవా “నీవు
వెళిల్ ఫిలిషీయులను చంపి కెయీలాను కాపాడు” అనిదావీదుతో చెపాప్డు.

3 దావీదుతో ఉనన్వారు “మేము ఇకక్డ యూదా దేశంలో ఉనన్పప్టికీ మాకు భయంగా ఉంది. కెయీలాలో ఫిలిషీయ
నాయ్లకు ఎదురుపడితేమాకు మరింత భయం గదా” అని దావీదుతో అనాన్రు. 4దావీదు మళీళ్ యెహోవా దగగ్ర విచారణ
చేశాడు. “నువువ్ లేచి కెయీలాకు వెళల్ , ఫిలిషీయులను నీ చేతికి అపప్గిసుత్ నాన్ను” అనియెహోవాచెపాప్డు.

5దావీదు, అతని అనుచరులూ కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేసి వారిని పూరిగా చంపేసి వారి పశువుల
మందలను దోచుకునాన్రు. ఈ విధంగాదావీదు కెయీలానివాసులను కాపాడాడు.

6దావీదు కెయీలాకు బయలుదేరితే అహీమెలెకు కొడుకు అబాయ్తారు ఏఫోదు చేత పటుట్ కుని పారిపోయి అతని దగగ్రికి
వచాచ్డు.

7దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని “దావీదు తలుపులూ, అడుడ్ గడలు ఉనన్ పటట్ణంలో పవేశించి అందులో
చికుక్కుపోయి ఉనాన్డు. దేవుడు అతణిణ్ నా చేతికి అపప్గించాడు” అనుకునాన్డు. 8 అందుకే సౌలు కెయీలాకు వెళిళ్
దావీదునూ అతని అనుచరులనూ మటుట్ బెటాట్ లని తన నాయ్నిన్ యుదాధ్ నికి పిలిపించాడు. 9సౌలు తనకు కీడు చేయడానికి
సిదధ్ంగా ఉనాన్డని దావీదు గహించియాజకు న అబాయ్తారును ఏఫోదు తీసుకురమమ్నాన్డు.

10 అపుప్డు దావీదు “ఇశాయేలీయుల దేవా, యెహోవా, సౌలు కెయీలాకు వచిచ్ ననున్ బంధించి పటట్ణానిన్ నాశనం
చేయాలని చూసుత్ నాన్డని నీ దాసుడ న నాకు కచిచ్తంగా తెలిసింది. 11 కెయీలా పజలు ననున్ అతని చేతికి అపప్గిసాత్ రా?
నీ దాసుడ న నాకు తెలిసినటుట్ గా సౌలు వసాత్ డా? ఇశాయేలీయుల దేవా, యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడ న నాకు దానిన్
తెలియజెయియ్” అనిపారిథ్సేత్ “అతడు వసాత్ డు” అనియెహోవాబదులిచాచ్డు.

12 “కెయీలా పజలు ననూన్ నా పజలనూ సౌలు చేతికి అపప్గిసాత్ రా?” అని దావీదు తిరిగి అడిగితే, యెహోవా “వారు
నినున్ అపప్గించాలని ఉనాన్రు” అనాన్డు.

13దావీదు, సుమారు 600మంది అతని అనుచరులు లేచి కెయీలా నుండి వెళిళ్ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ భదంగా ఉనన్
సథ్లాలకు చేరుకునాన్రు. దావీదు కెయీలానుండి తపిప్ంచుకొనన్ విషయంసౌలుకు తెలిసి వెళల్కుండామానుకునాన్డు.

14దావీదు సుర త న కొండ పాంతంలో జీఫు ఎడారిలో ఉంటునాన్డు. సౌలు పతిరోజూ అతణిణ్ వెదుకుతునన్పప్టికీ
దేవుడు సౌలు చేతికి అపప్గించలేదు.

సౌలు దావీదును వెంటాడటం
15 తన పాణం తీయాలని సౌలు బయలుదేరాడని తెలిసిన దావీదు హోరేషులో జీఫు అరణయ్ పాంతంలో దిగాడు.

16అపుప్డు సౌలు కొడుకు యోనాతాను తోటలో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ “నా తండి సౌలు నినున్ పటుట్ కోలేడు, నువేవ్మీ
భయపడకు. 17 నువువ్ తపప్క ఇశాయేలీయులకు రాజు అవుతావు. నేను నీకు సహాయకునిగా ఉంటాను. ఈ విషయం నా
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తండిసౌలుకుతెలిసిపోయింది”అనిఅతనితోచెపిప్దేవునిపేరటఅతణిణ్ బలపరిచాడు. 18వీరిదద్రూయెహోవాసనిన్ధానంలో
ఒపప్ందం చేసుకొనన్ తరువాతదావీదు అకక్డే నిలిచిపోయాడు,హోరేషు,యోనాతాను వారి ఇంటికి వెళిళ్పోయారు.

19జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోఉనన్ సౌలు దగగ్రికి వచిచ్ “యెషీమోనుకు ద ణ దికుక్లో ఉనన్ హకీలా అడవిలోని
కొండ సథ్లాలోల్ మాపాంతంలో దావీదు దాకుక్ని ఉనాన్డు. 20రాజా, నీ కోరిక తీరేలామాతో బయలుదేరు. రాజ న నీ చేతికి
అతణిణ్ అపప్గించడం మా పని” అని చెపాప్రు. 21సౌలు వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు నా చూపిన అభిమానానిన్ బటిట్
యెహోవా మిమమ్లిన్ దీవిసాత్ డు గాక. 22మీరు వెళిళ్ అతడు దాగిన సథ్లం ఏదో, అతణిణ్ చూసినవాడు ఎవరో కచిచ్తంగా
తెలుసుకోండి. అతడు ఎంతోచాకచకయ్ంగాపవరిసుత్ నాన్డనినాకు తెలిసిందికాబటిట్ 23మీరు ఎంతోజాగతత్గాఅతడుదాకొక్నన్
పాంతాలను కనిపెటిట్న సంగతి అంతా నాకు తెలియజేయడానికి మళీళ్ నా దగగ్రికి తపప్కుండా రండి, అపుప్డు నేను మీతో
కలసి వసాత్ ను. అతడు దేశంలో ఎకక్డ ఉనన్పప్టికీయూదావారందరిలో నేను అతణిణ్ వెతికి పటుట్ కొంటాను” అని చెపాప్డు.

24 వారు లేచి సౌలు కంటే ముందుగా జీఫుకు తిరిగి వెళాల్ రు. దావీదు, అతని అనుచరులూ యెషీమోనుకు ద ణ
పున ఉనన్ దానంలోని మాయోను ఎడారి పాంతంలో ఉనన్పుప్డు, 25 సౌలు, అతని బలగమూ తనను వెదికేందుకు
బయలుదేరారనన్మాటదావీదు విని, కొండ భాగంలోనిమాయోనుపాంతంలోనివాసం ఏరప్రచుకునాన్డు. ఆదివినన్సౌలు
మాయోను ఎడారిలోదావీదును తరుమబోయాడు.

26 కొండకు ఒక పు సౌలు, మరో పు దావీదు, అతని అనుచరులు వెళత్ నన్పుడు దావీదు సౌలు నుండి
తపిప్ంచుకుపోవాలని తొందరపడుతునాన్డు. సౌలు, అతని నికులు దావీదును, అతని అనుచరులను పటుట్ కోవాలని
వారిని చుటుట్ ముడుతునాన్రు. 27 ఇలా జరుగుతునన్పుప్డు గూఢచారి ఒకడు సౌలు దగగ్రికి వచిచ్ “నువువ్ తవ్రగా
బయలుదేరు, ఫిలిషీయులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశంలో చొరబడాడ్ రు” అని చెబితే 28సౌలు దావీదును తరమడం మానుకుని
ఫిలిషీయులను ఎదురొక్నడానికి వెనకిక్ తిరిగి వెళాళ్డు. కాబటిట్ ఆ సథ్లానికి సెలహమమ్లెకోతు* అని పేరు పెటట్బడింది.

29తరువాతదావీదు అకక్డనుండి వెళిళ్ ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ పాంతలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్డు.

24
దావీదు సౌలును పాణంతో విడిచిపెటట్డం

1సౌలు ఫిలిషీయులను తరమడంమానుకుని తిరిగి వెళాళ్క,దావీదు ఏనెగ్దీ అరణయ్పాంతంలోఉనాన్డనిఅతనికి కబురు
వచిచ్ంది. 2అపుప్డు సౌలు ఇశాయేలీయులందరిలో నుండి మూడు వేల మందిని ఏరప్రచుకుని వచిచ్, కొండమేకలు ఉండే
రాతి కొండలమీదదావీదును అతని అనుచరులను వెదకడానికి బయలుదేరాడు.

3దారిలో గొరెల దొడల్కు అతడు వసేత్ అకక్డ ఒక గుహ కనిపించింది. సౌలు మూత విసరజ్న కోసం వెళితే, దావీదు, అతని
అనుచరులు ఆ గుహ లోపలి భాగంలో ఉనాన్రు. 4 దావీదు అనుచరులు “నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేసేందుకు నీ
శతువుని నీ చేతికి అపప్గిసాత్ ననియెహోవానీతో చెపిప్న రోజు వచిచ్ంది” అని అతనితో చెపాప్రు. దావీదు లేచి వెళిళ్ సౌలుకు
తెలియకుండా అతని వసపు చెంగును కోశాడు.

5సౌలు వసానిన్ కోసినందుకు దావీదుమనసుస్లో నొచుచ్కుని, 6 “ఇతడుయెహోవాచేతఅభిషేకంపొందినవాడు కాబటిట్
యెహోవాచేతఅభిషికు న నారాజుపటల్ నేను ఈ పని చేయను,యెహోవాను బటిట్ నేను అతణిణ్ చంపను”అని తనవారితో
చెపాప్డు. 7ఈమాటలు చెపిప్ దావీదు సౌలు మీదికి వెళళ్కుండా తన వారిని అడడ్గించాడు. తరువాత సౌలు లేచి గుహలో
నుండి బయలుదేరి తన దారిన వెళిళ్పోయాడు.

8 అపుప్డు దావీదు లేచి గుహలో నుండి బయటికి వచిచ్ “నా యజమానీ, రాజా” అని వెనుక నుండి కేకవేసేత్, సౌలు
వెనకిక్ చూశాడు. దావీదు నేల పడి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి 9సౌలుతో ఇలా అనాన్డు “దావీదు నీకు కీడుచేయాలని
చూసుత్ నాన్డని కొందరు చెబుతునన్ మాటలు నువువ్ ఎందుకు వింటునాన్వు? 10 ఆలోచించు. ఈ రోజున యెహోవా నినున్
గుహలోనాచేతికి ఎలాఅపప్గించాడోనీ కళాళ్రా చూశావు కదా. కొంతమంది నినున్ చంపేయమనినాకు చెపిప్నపప్టికీ నేనలా
చెయయ్లేదు. ‘ఇతడు యెహోవా వలన అభిషేకం పొందిన వాడు కాబటిట్ నా ఏలినవాడి చెయియ్ ఎతత్ను’ అని చెపాప్ను.
11నా తండీ, చూడు. నినున్ చంపకుండా నీ బటట్ చెంగును మాతమే కోశాను. దీనిన్ బటిట్ నా వలల్ నీకు ఎలాంటి కీడూ రాదనీ
నాలోఎలాంటి తపూప్ లేదనీ నువువ్ తెలుసుకోవచుచ్. నీ విషయంలో నేను ఏపాపమూ చేయకుండా ఉంటే నువువ్ నాపాణం
తీయాలని ననున్ తరుముతునాన్వు. 12 నీకూ నాకూ మధయ్ యెహోవా నాయ్యం తీరుసాత్ డు. యెహోవానా విషయంలో పగ
సాధిసాత్ డు. నేనుమాతం నినున్ చంపను.

13 పితరులు సామెత చెపిప్నటుట్ దురామ్రుగ్ ల నుండి దురామ్రగ్త పుడుతుంది. అయితే నేను నినున్ చంపను.
14 ఇశాయేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్ కోవాలని బయలుదేరి వచాచ్డు? ఏ పాటి వాణిణ్ తరుముతునాన్డు? చచిచ్న కుకక్నా?
పురుగునా? 15యెహోవా నీకూ, నాకూ మధయ్ నాయ్యాధిపతిగా ఉండి తీరుప్ తీరుసాత్ డుగాక. ఆయనే అసలు విషయం
విచారణ జరిపి నా తరపునవాదులాడి నినున్ కాక ననున్ నిరోద్ షిగా తీరుసాత్ డు గాక.”

16దావీదుసౌలుతోఈమాటలుమాటాల్ డిముగించినపుప్డు,సౌలు “దావీదూ,నాయనా,ఈమాటలు అనన్ది నువేవ్నా?”
అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 17 దావీదుతో ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా ననున్ నీ చేతికి అపప్గించినపప్టికీ ననున్ చంపకుండా
విడిచిపెటిట్నందుకు 18ఈరోజున నువువ్ అపకారానికి ఉపకారం చేసి,నాపటల్ నీకునన్ ఉపకార బుదిధ్ని వెలల్డి చేశావు. నువువ్
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నాకంటే నీతిమంతుడివి. 19ఒకరికి తన శతువు దొరికినపుప్డు మేలు చేసి పంపివేసాత్ డా? ఇపుప్డు నువువ్ నాకు చేసినదానిన్
బటిట్ యెహోవానీకు మేలు చేసాత్ డు గాక.

20 కచిచ్తంగా నువువ్ రాజువవుతావు. ఇశాయేలీయుల రాజయ్ం నీకు సిథ్రం అయిందని నాకు తెలుసు. 21 కాబటిట్ నా
తరువాతనా సంతతిని నీవు నిరూమ్లం చేయకుండా ఉండేలా,నాతండి ఇంటోల్ నుండి నా పేరు కొటిట్వేయకుండేలా,యెహోవా
నామం పేరిట నాకు శపథం చెయియ్.” అపుప్డు దావీదు సౌలుకు శపథం చేశాడు.

22తరువాతసౌలు ఇంటికి తిరిగివచాచ్డు. దావీదు, అతని అనుచరులు తాము దాకొక్నన్ సథ్లాలకు వెళిళ్పోయారు.

25
దావీదు,నాబాలు, అబీగయీలు

1 సమూయేలు చనిపోయాడు. ఇశాయేలీయులంతా సమావేశ అతని కోసం ఏడాచ్రు. రమాలో ఉనన్ అతని సొంత
ఇంటోల్ సమాధి చేశారు. తరువాతదావీదు లేచిపారాను అరణయ్ పాంతానికి వెళిల్పోయాడు.

2మాయోను గామంలో ఒకడునాన్డు. అతని ఆసిత్పాసుత్ లనీన్ కరెమ్లులో ఉనాన్యి. అతడు చాలా ధనవంతుడు, అతనికి
మూడువేల గొరెలు, వెయియ్ మేకలు ఉనాన్యి. అతడు కరెమ్లులో తన గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించడానికి వెళాళ్డు. 3అతని పేరు
నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈమె జాఞ్ నం గలదీ, అందగతేత్. అయితే అతడు మాతం మొరటు వాడు, తన
వయ్వహారాలనిన్టిలో దురామ్రుగ్ డు. అతడు కాలేబు సంతతివాడు.

4నాబాలుగొరెలబొచుచ్ కతిత్రిసుత్ నాన్డనిఎడారిలోఉనన్దావీదు వినాన్డు. 5తనదగగ్రునన్వారిలోపదిమందియువకులను
పిలిచివారితో ఇలాఅనాన్డు. “మీరు కరెమ్లుకు నాబాలు దగగ్రికి పోయి,నాపేరు చెపిప్ కుశల పశన్లడిగి 6ఆ ధనికునితో ఇలా
అనండి. మీరు వరిధ్లుల్ తారు గాక. మీకూమీ ఇంటికీ మీ ఆసిత్పాసుత్ లకూ మం ఉండాలి.

7మీతోగొరెబొచుచ్ కతిత్రించేవారునాన్రనినాకు తెలిసింది. మీగొరెలకాపరులుమాదగగ్రునన్పుప్డుమేమువారికి ఏ కీడూ
తలపెటట్లేదు. వారు కరెమ్లు పాంతంలో ఉనన్ంతకాలం వారేదీ పోగొటుట్ కోలేదు. 8మీ పనివారిని అడగండి, వారే చెబుతారు.
కాబటిట్ నేను పంపిన కురాళళ్కు దయ చూపండి. మేము పండగ పూట వచాచ్ం గదా. మీమనసుకు తోచింది మీ దాసులకు,
మీ కుమారుడు దావీదుకు ఇచిచ్ పంపండి.”

9దావీదు పంపినయువకులు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆమాటలనిన్టినీనాబాలుకు తెలియజేసి కూరుచ్నాన్రు. 10దావీదు
సేవకులతోనాబాలు “దావీదుఎవడు? యెషష్యికొడుకెవడు? ఈరోజులోల్ తమయజమానులనువిడిచిపారిపోయినదాసులు
చాలామందిఉనాన్రు. 11నాఅనన్పానాలను,నాగొరెలబొచుచ్ కతిత్రించేవారికోసం సిదధ్పరచిననామాంసానిన్, ఎకక్డి నుంచి
వచాచ్డో తెలియనివాడికి ఇవావ్లా?” అనాన్డు.

12దావీదు కురాళ ళ్ తిరుగు ముఖం పటిట్ , వచిచ్ ఈమాటలనీన్ అతనికి చెపాప్రు. 13అపుప్డు దావీదు వారితో “మీరంతా
నడుముకు కతుత్ లు ధరించుకోండి” అని చెపాప్డు. వారు కతుత్ లు ధరించుకునాన్రు. దావీదు కూడా ఒక కతిత్ ధరించాడు.
దావీదుతోపాటు దాదాపు 400మంది బయలుదేరారు. 200మందిసామాను దగగ్ర ఉనాన్రు.

14 పనివాడొకడు నాబాలు భారయ్ అబీగయీలుతో “అమామ్, మన అయయ్గారిని కుశల పశన్లు అడగడానికి దావీదు
అరణయ్ంలో నుండి మనుషులను పంపాడు. ఆయన వారితో కఠినంగామాటాల్ డాడు. 15అయితే ఆ మనుషుయ్లు మాకెంతో
ఉపకారం చేసిన వాళ ళ్. మేము గడిడ్ దానాలోల్ వారిమధయ్ ఉనన్ంత కాలమూ పమాదం గానీ నషట్ం గానిమాకు కలగలేదు.

16మేము గొరెలను కాచుకొంటూ ఉనన్ంత కాలం వారు పగలూ రాతీమా చుటూట్ పాకారం లాగా ఉండేవారు. 17అయితే
ఇపుప్డుమాయజమానికీఅతనిఇంటివారందరికీవాళ ళ్ కీడుతలపెటాట్ రు. కాబటిట్ ఇపుప్డునువువ్ఏమిచెయాయ్లోజాగతత్గా
ఆలోచించు. మన అయయ్గారు పనికిమాలిన దుషుట్ డు, ఎవరిమాటావినడు.”

18అపుప్డు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమీ చెపప్కుండా గబగబా 200 రొటెట్లు, రెండు దా రసం తితుత్ లు, వండిన ఐదు
గొరెలమాంసం, ఐదుమానికల వేయించినధానయ్ం, 100 ఎండుదాకష్గెలలు, 200అంజూరు పండల్ ముదద్లు గాడిదలకెకిక్ంచి
19తన పనివాళళ్తో “మీరు నాకంటేముందుగా వెళళ్ండి., నేను మీ వెనుక వసాత్ ను” అని చెపిప్ంది.

20 ఆమె గాడిద ఎకిక్ కొండ లోయలోబడి వసుత్ ంటే దావీదు, అతని మనుషులు ఆమెకు ఎదురుపడాడ్ రు. ఆమె వారిని
కలుసుకుంది.

21అంతకుముందుదావీదు “నాబాలుఆసిత్పాసుత్ లనిన్ంటిలోఏదీపోకుండాఈఅడివిపాంతంలోఅతనిఆసిత్ అంతటికీనేను
అనవసరంగా కాపలా కాశాను. అతడు మాతం ఉపకారానికి పతిగా నాకు అపకారం చేశాడు గదా” 22అనుకుని “అతనికి
చెందినవారిలోఒకమగపిలల్వాడి నాతెలల్వారే సరికి ఉండయయ్ను. లేదాదేవుడుమరి గొపప్ అపాయందావీదు శతువులకు
కలుగజేయుగాక” అని శపథం చేశాడు.

23అబీగయీలు దావీదును చూసి,గాడిదమీదనుంచి తవ్రగా దిగిదావీదుకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి అతనిపాదాల
బడి ఇలా అంది. 24 “పభూ, ఈ అపరాధం నాదిగా ఎంచు. నీ దాసి న ననున్ మాటలాడనియియ్, నీ దాసి న నేను
చెపేప్మాటలు ఆలకించు.

25 అయాయ్, దుషుట్ న ఈ నాబాలును పటిట్ంచుకోవదుద్ . అతడు అతని పేరుకు తగిన వాడే. అతనిపేరు నాబాలు కదా,
మోటుతనం అతని లకష్ణం. నాపభు నమీరు పంపించిన కురాళ ళ్ నీదాసి ననాకు కనబడలేదు. 26నాపభూ,యెహోవా
జీవం తోడు, నీ జీవం తోడు, రకపాతం జరిగించకుండా, నీవే సవ్యంగా పగ తీరుచ్కోకుండా యెహోవా నినున్ ఆపాడు. నీ
శతువులు, నా యేలినవాడ న నీకు కీడు చేయనుదేద్శించే వారందరికీ నాబాలుకు పటేట్ గతే పటాట్ లి అని యెహోవా జీవం
తోడు, నీ జీవం తోడు అని పమాణం చేసుత్ నాన్ను.”
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27 “ఇపుప్డు నేను నాయేలినవాడ న నీకోసం నీ దాసి తెచిచ్న ఈ కానుకను నాయేలినవాడ న నినున్ ఆశయించి ఉనన్
పనివారికి ఇపిప్ంచు. 28 నీ దాసి న నా తపుప్ కష్మించు. నాయేలినవాడ న నీవు, యెహోవాయుదాధ్ లు చేసుత్ నాన్వు గనక
నాయేలినవాడ న నీకు ఆయన శాశవ్త న రాజ వంశానిన్ ఇసాత్ డు. నీ జీవిత కాలమంతటా నీకు అపాయం కలుగదు.

29నినున్ హింసించడాని నా, నీపాణం తీయడాని నాఎవ నాపూనుకుంటే,నాయేలినవాడ న నీపాణానిన్ నీ దేవు న
యెహోవాతన దగగ్రునన్ జీవపుమూటలో భదపరుసాత్ డు. ఒకడు వడిసెలతోరాయివిసరినటుట్ ఆయన నీ శతువులపాణాలు
విసిరేసాత్ డు. 30యెహోవానాయేలినవాడ న నినున్ గురించిసెలవిచిచ్నమేలంతటినీ నీకు చేసి నినున్ ఇశాయేలీయులమీద
అధిపతిగా నియమిసాత్ డు. ఆ తరువాత 31 నీవు అకారణంగా రకం చిందించినందుకూ పగ తీరుచ్కొనన్ందుకూ మనోవేదన,
పరితాపం నాయేలినవాడ న నీకు ఎంతమాతం కలగకూడదు. యెహోవానాయేలినవాడ న నీకు మేలు చేసిన తరువాత
నీవు నీదాసి న ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకో” అంది.

32 అందుకు దావీదు అబీగయీలుతో “నాకు ఎదురు రావడానికి నినున్ పంపిన ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు
సుత్ తి. 33 నేను పగ తీరుచ్కోకుండా ఈ రోజున రకపాతం చేయకుండా ననున్ వివేకంతో ఆపినందుకు నీకు ఆశీరావ్దం కలుగు
గాక. 34 ఒకవేళ ఈ రోజు నీవు తవ్రగా ననున్ ఎదురొక్నక పోయినటట్యితే, నీకు హాని చేయకుండా ననున్ ఆటంకపరచిన
ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా జీవం న ఆన బెటిట్ చెబుతునాన్ను, తెలల్వారేలోగా నాబాలుకు మగవాడొకడు కూడా
మిగిలేవాడు కాదు” అని చెపాప్డు. 35 ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమె చేత తీసుకు “నీ మాటలు నేను వినాన్ను, నీ వినన్పం
అంగీకరించాను. నిశిచ్ంతగా నీ ఇంటికి వెళ ళ్” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

36అబీగయీలు తిరిగి నాబాలు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు,రాజులాల్ గా అతడు ఇంటోల్ విందు చేసి, తపప్ తాగుతూ కులుకుతూ
మతుత్ గా ఉనాన్డు. అందుకని తెలల్వారే వరకూ ఆమె అతనితో ఏమాటా చెపప్లేదు. 37 ఉదయాన నాబాలు మతుత్ దిగిన
తరువాత అతని భారయ్ అతనితో ఆ విషయం చెపప్గానే భయంతో అతని గుండె పగిలింది. అతడు రాయి లాగా బిగుసుకు
పోయాడు. 38పది రోజుల తరువాతయెహోవానాబాలును దెబబ్ తీయగాఅతడు చనిపోయాడు.

39నాబాలు చనిపోయాడని దావీదు విని “నాబాలు చేసిన కీడును యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచాడు. ఆయన
సేవకుడి న నేను కీడు చేయకుండా ననున్ కాపాడి, నాబాలు వలన నేను పొందిన అవమానం తీరిచ్న యెహోవాకు సుత్ తి
కలుగు గాక” అనాన్డు. తరవాత దావీదు అబీగయీలును తాను పెళిల్ చేసుకోవాలని ఆమెతోమాటలాడడానికి తన వారిని
పంపాడు. 40దావీదు సేవకులు కరెమ్లులో అబీగయీలు దగగ్రికి వచిచ్ “దావీదు నినున్ పెళిల్ చేసుకోడానికి తీసుకు రమమ్ని
మమమ్లిన్ పంపించాడు” అని చెపాప్రు.

41ఆమె లేచిసాగిలపడి “నాసావ్మి ఇషట్ం. నాయేలినవాని సేవకుల కాళల్ కడగడాని నానాయేలినవానిదాసీ న నేను
సిదద్ం” అని చెపిప్ంది. 42 ఆమె తవ్రగా లేచి గాడిదనెకిక్ ఐదుగురు పనికతెత్లు వెంట రాగా దావీదు పంపిన దూతలవెంట
వెళిళ్ంది. దావీదు ఆమెను పెళిల్ చేసుకునాన్డు.

43దావీదు యెజెయేలు వాసి అహీనోయమును కూడా పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారిదద్రూ అతనికి భారయ్లయాయ్రు. 44సౌలు
కూతురు మీకాలు దావీదు భారయ్. సౌలు ఆమెను గలీల్ము ఊరివా నలాయీషు కొడుకు పలీత్యేలుకు ఇచాచ్డు.

26
దావీదు సౌలును రెండోసారిపాణంతో విడిచిపెటట్డం

1 గిబియాలో ఉనన్ సౌలు దగగ్రికి జీఫు నివాసులు వచిచ్, దావీదు యెషీమోను ఎదుట హకీలా కొండలో దాకుక్నాన్డని
తెలియజేశారు. 2 సౌలు లేచి ఇశాయేలీయులోల్ ఏరప్రచబడిన 3,000 మందిని తీసుకు దావీదును వెదకడానికి జీఫుకు
బయలుదేరాడు. 3సౌలు యెషీమోను ఎదుట ఉనన్ హకీలా కొండలో దారి పకక్న దిగినపుప్డు, ఎడారిలో ఉంటునన్ దావీదు
తనను పటుట్ కోవాలనిసౌలు వచాచ్డని విని, 4 గూఢచారులను పంపి “సౌలు కచిచ్తంగా వచాచ్డు” అని తెలుసుకునాన్డు.

5 తరువాత దావీదు లేచి సౌలు నయ్ం మకాం వేసిన సథ్లానికి వచిచ్, సౌలు, సౌలు నాయ్ధిపతి, నేరు కొడుకు అబేన్రు
నిదపోతునన్ సథ్లం చూశాడు. సౌలు శిబిరం మధయ్లో నిదపోతునన్పుప్డు నికులు అతని చుటూట్ పడుకునాన్రు.

6 అపుప్డు దావీదు “శిబిరంలో ఉనన్ సౌలు దగగ్రికి నాతో కలసి ఎవరు వసాత్ రు” అని హితీత్యు న అహీమెలెకును
సెరూయా కొడుకు, యోవాబు సోదరు న అబీ ని అడిగాడు. “నీతో నేను వసాత్ ను” అని అబీ అనాన్డు. 7దావీదు,
అబీ లు రాతి సమయంలో ఆ శిబిరం దగగ్రికి వెళితే సౌలు శిబిరం మధయ్లో పండుకుని నిదపోతునాన్డు. అతని ఈటె
అతని దిండు పకక్ నేలకు గుచిచ్ ఉంది. అబేన్రు, ఇతరులు సౌలు చుటూట్ పండుకుని నిదపోతునాన్రు. 8అపుప్డు అబీ
దావీదును చూసి “దేవుడు ఈ రోజున నీ శతువుని నీకు అపప్గించాడు. నీకు ఇషట్ తే అతడు భూమిలో దిగిపోయేలా ఆ
ఈటెతో ఒకక్పోటు పొడుసాత్ ను. ఒక దెబబ్తో పరిషాక్రం చేసాత్ ను” అనాన్డు.

9అపుప్డు దావీదు “నువువ్ అతణిణ్ చంపకూడదు, యెహోవాచేత అభిషేకం పొందినవాణిణ్ చంపి దోషి కాకుండా ఉండడం
ఎవరివలాల్ కాదు. 10 యెహోవా మీద ఒటుట్ , యెహోవాయే అతణిణ్ శి సాత్ డు, అతడు పమాదం వలల్ చసాత్ డు, లేకపోతే
యుదధ్ంలో నశిసాత్ డు. 11 యెహోవా వలన అభిషేకం పొందినవాణిణ్ నేను చంపను. అలా చేయకుండా యెహోవా ననున్
ఆపుతాడుగాక. అయితేఅతనిదిండు దగగ్ర ఉనన్ఈటె, నీళల్బుడిడ్ తీసుకుమనం వెళిళ్పోదాంపద”అనిఅబీ తోచెపాప్డు.

12సౌలు దిండు దగగ్ర ఉనన్ ఈటెను నీళల్బుడిడ్ని తీసుకు ఇదద్రూ వెళిళ్పోయారు. యెహోవావలల్ అకక్డు ఉనన్ వారందరికీ
గాఢనిద కలిగింది. వారిలో ఎవవ్రూ నిద నుండి లేవలేదు. ఎవవ్రూ వచిచ్న వాళళ్ను చూడలేదు, ఏం జరిగిందో ఎవరికీ
తెలియలేదు.



1 సమూయేలు 26:13 259 1 సమూయేలు 27:12

13తరువాత దావీదు దూరంగా వెళిళ్ అకక్డ ఉనన్ కొండ నిలబడాడ్ డు. వీరిదద్రి మధాయ్ చాలా ఎడం ఉంది. 14అపుప్డు
పజలు, నేరు కొడుకు అబేన్రు వినేలా “అబేన్రూ, నువువ్మాటాల్ డతావా?” అని గటిట్గా కేకవేసేత్,అబేన్రు కేకలు వేసూత్ “రాజుకు
నిదాభంగం చేసుత్ నన్ నువువ్ ఎవరివి?” అని అడిగాడు.

15 అపుప్డు దావీదు “నీకు రయ్ం లేదా? ఇశాయేలీయులోల్ నీలాంటి వాడు ఎవరు? నీకు యజమాని అయిన రాజుకు
నువెవ్ందుకు కాపలా కాయలేకపోయావు? నీకు యజమాని అయినరాజును చంపడానికి ఒకడు దగగ్రగా వచాచ్డే. 16నువువ్
చేసినపనిసరికాదు,నువువ్ శికష్కుపాతుడివే. యెహోవావలనఅభిషేకంపొందిననీయజమానికినువువ్ రకష్ణగాఉండలేదు.
యెహోవామీద ఒటుట్ , నువువ్మరణశికష్ పొందాలిస్ందే. రాజుఈటె ఎకక్డ ఉందో చూడు, అతని దిండు దగగ్ర ఉనన్ నీళల్బుడిడ్
ఎకక్డ ఉందో చూడు” అనాన్డు.

17సౌలు దావీదు గొంతు గురుపటిట్ “దావీదూ, నాయనా, ఇది నీ గొంతే కదా” అని పిలిచాడు. అందుకు దావీదు “నా
యజమానీ,నారాజా, ఇదినాసవ్రమే. 18నాయజమానిదాసుడ నననున్ఈవిధంగాఅతడు ఎందుకు తరుముతునాన్డు?
నేనేం చేశాను? నా నుండి నీకు ఏ కీడు సంభవిసుత్ ంది?

19రాజా, నాయజమానీ, దాసుడ న నామాటలు విను. నా మీద పగ సాధించాలని యెహోవా నినున్ పేరేపిసేత్ ఆయన
అరప్ణ సీవ్కరించి ఆయనున్ శాంతిపరచవచుచ్. మనుషులెవ నా నినున్ పేరేపించినటెతే వారు తపప్క యెహోవా దృషిట్లో
శాపానికి గురి అవుతారు. ఎందుకంటే వారు, ‘నువువ్ దేశం విడిచిపెటిట్ ఇతర దేవుళళ్ను పూజించు’ అని నాకు చెపిప్,
యెహోవా సనిన్ధానం నుండి ననున్ దూరం చేసుత్ నాన్రు. 20నా దేశానికి, యెహోవా సనిన్ధానానికి దూరంగా నా రకం ఒలక
నియయ్వదుద్ . ఒకడు బయలుదేరి కొండల కౌజుపిటట్ను వేటాడినటుట్ గా ఇశాయేలు రాజ న నువువ్ పురుగులాంటి ననున్
వెదకడానికి బయలుదేరి వచాచ్వు.”

21 అపుప్డు సౌలు “నేను పాపం చేశాను, ఈ రోజు నా పాణం నీ దృషిట్లో విలు నదిగా ఉనన్దానిన్బటిట్ నేను నీకు ఇక
ఎనన్డూ హాని తలపెటట్ను. దావీదూ, నా కొడుకా, నా దగగ్రికి తిరిగి వచేచ్యి. పిచిచ్ వాడిలాగా పవరించి నేను ఎనోన్ తపుప్లు
చేశాను” అని పలికాడు. 22దావీదు “రాజా, ఇదిగో నీ ఈటె నా దగగ్ర ఉంది. పనివాళళ్లో ఒకడు వచిచ్ దీనిన్ తీసుకోవచుచ్”
అనాన్డు.

23 “యెహోవా ఈ రోజున నినున్ నాకు అపప్గించినపప్టికీ, నేను యెహోవా వలన అభిషేకించబడిన వాణిణ్ చంపకుండా
వదిలినందువలల్ ఆయన నా నీతి, విశావ్సయ్తను బటిట్ నాకు తగిన బహ మానం ఇసాత్ డు. 24 విను, ఈ రోజు నీ పాణం నా
దృషిట్లో విలు నది అయినటేట్ ,యెహోవానాపాణానిన్ తన దృషిట్కి మినన్గా ఎంచిబాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ ర సాత్ డు గాక”
అని చెపాప్డు.

25అపుప్డు సౌలు “దావీదూ, బిడాడ్ , నీకు ఆశీరావ్దం కలుగు గాక. నీవు గొపప్ పనులు మొదలుపెటిట్ విజయం సాధిసాత్ వు
గాక” అనిదావీదుతో చెపాప్డు. అపుప్డు దావీదు తన దారిన వెళిల్పోయాడు. సౌలు కూడా తన సథ్లానికి తిరిగి వచాచ్డు.

27
ఫిలిషీయులమధయ్ దావీదు నివాసం

1 తరువాత దావీదు “నేను ఇకక్డ ఉండడం అంత మంచిది కాదు. ఏదో ఒకరోజు సౌలు ననున్ నాశనం చేసాత్ డు. నేను
ఫిలిషీయుల దేశంలోకి తపిప్ంచుకుని వెళాత్ ను. అపుప్డు సౌలు ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ లోల్ ననున్ వెతకడం మానివేసాత్ డు.
నేను అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకోవచుచ్” అని మనసులో అనుకుని 2 లేచి తన దగగ్ర ఉనన్ 600 మందితో కలసి
పయాణ మాయోకు కొడుకు,గాతు రాజు అయిన ఆకీషు దగగ్రికి వచాచ్డు.

3దావీదు గాతులో ఆకీషు దగగ్రికి చేరినపుప్డు అతడూ, అతని వారంతా తమ తమ కుటుంబాల సమేతంగా కాపురాలు
పెటాట్ రు. యెజెయేలీయురా న అహీనోయము, ఒకపుప్డు నాబాలు భారయ్ న కరెమ్లీయురాలు అబీగయీలు అనే అతని
ఇదద్రు భారయ్లు దావీదుతో ఉనాన్రు.

4దావీదు గాతుకు పారిపోయిన విషయంసౌలుకు తెలిసిన తరువాత అతడు దావీదును వెతకడం ఆపివేశాడు. 5దావీదు
“రాజనగరులోనీదగగ్ర నీదాసుడ ననేను కాపురంచేయడంఎందుకు? నా నీకు అభిమానంఉంటేవేరొక పటట్ణంలోనేను
కాపురం పెటట్డానికి కొంచెం సథ్లం ఇపిప్ంచు” అని ఆకీషును అడిగితే, 6ఆ రోజు ఆకీషురాజు సికల్గు అనే పటట్ణానిన్ దావీదుకు
ఇచాచ్డు. కాబటిట్ ఇపప్టివరకూ సికల్గు యూదారాజుల ఆధీనంలో ఉంది.

7 దావీదు ఫిలిషీయుల దేశంలో కాపురం ఉనన్ కాలం మొతత్ం ఒక సంవతస్రం నాలుగు నెలలు. 8 తరువాత దావీదు,
అతనివారు బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదా, గెజెరీయుల మీదా అమాలేకీయుల మీదా దాడి చేశారు. ఇంతకుముందు ఈ
జాతులు పయాణికులు నడిచేమారగ్ంలోషూరు నుండి ఐగుపువరకూఉనన్ దేశంలోనివసించారు. 9దావీదు ఆ దేశాలవారిని
చంపి, పురుషులు, సీలు ఎవవ్రినీ బతకనీయకుండా చంపి వారి గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ గాడిదలనూ ఒంటెలనూ బటట్లనూ
దోచుకుని తిరిగి ఆకీషు దగగ్రికి వచేచ్వాడు.

10అపుప్డు ఆకీషు “ఇపుప్డు మీరు ఏ దేశం దండెతిత్ వచాచ్రు?” అని దావీదును అడిగితే, దావీదు “యూదా దేశానికి,
యెరహెమ్యేలు దేశానికి, కేనీయ దేశానికి ద ణంగా ఉనన్ ఒక పదేశం దండెతాత్ ము” అనాన్డు.

11ఆ విధంగా దావీదు చేసూత్ వచాచ్డు. దావీదు ఫిలిషీయ దేశంలో ఉనన్ంతకాలం అతడు ఈ విధంగా చేసాత్ డని తమను
గురించిగాతుకు సమాచారంఅందించగలపురుషుల నా,సీల నాదావీదుబతకనివవ్లేదు. 12ఆకీషుదావీదును నమామ్డు.
“దావీదు తన పజ న ఇశాయేలీయులు తనను పూరిగా అసహియ్ంచుకునేలా చేశాడు కాబటిట్ అతడు అనిన్వేళలా నాకు
దాసుడుగా ఉంటాడు” అనుకునాన్డు.
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1ఆ రోజులోల్ ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతోయుదధ్ం చేయాలని నాయ్లను సమకూరుచ్కునియుదాధ్ నికి సిదధ్మయాయ్రు.

ఆకీషు దావీదును పిలిచి “నువువ్, నీ మనుషులు నాతో కలసి యుదాధ్ నికి బయలుదేరాలని జాఞ్ పకం ఉంచుకో” అనాన్డు.
2దావీదు “నీదాసుడ ననేనునీకు చేయబోయేసహాయంఏమిటోఅదినువువ్ఇపుప్డుతెలుసుకుంటావు”అనాన్డు. ఆకీషు
“ఆలా తే నినున్ ఎపప్టికీ నాసొంత సంరకష్కుడుగా నియమించుకుంటాను” అనాన్డు.

ఏనోద్ రులోని సీ దగగ్ర సౌలు
3 సమూయేలు చనిపోయినపుడు ఇశాయేలు పజలంతా అతని కోసం ఏడిచ్, అతని సొంత పటట్ణ న రమాలో అతణిణ్

పాతిపెటాట్ రు. సౌలు, చచిచ్నవాళళ్తో, ఆతమ్లతోమాటాల్ డేవారిని తన దేశం నుండి వెళల్గొటాట్ డు. 4ఫిలిషీయులు దండెతిత్ వచిచ్
షూనేములో శిబిరం వేసుకునన్పుప్డు,సౌలు ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరాచ్డు. వారు గిలోబ్వలోయలోమకాం వేసారు.

5సౌలు ఫిలిషీయుల నాయ్నిన్ చూసినపుడు మనసుస్లో విపరీత న భయం పెంచుకుని 6యెహోవా దగగ్ర విచారణ
చేసాడు. యెహోవా కల దావ్రా గానీ, ఊరీం దావ్రా గానీ, పవకల దావ్రా గానీ ఏమీ జవాబివవ్లేదు. 7అపుప్డు సౌలు “నా
కోసం మీరు మృతులతోమాటాల్ డే ఒక సీని వెదకండి. నేను వెళిళ్ ఆమె దావ్రా విచారణ చేసాత్ ను” అని తన సేవకులకు ఆజఞ్
ఇసేత్,వారు “అలాగే, ఏనోద్ రులోమృతులతోమాటాల్ డే ఒక సీ ఉంది” అని అతనితో చెపాప్రు.

8సౌలు మారువేషం వేసుకుని వేరే దుసుత్ లు ధరించి ఇదద్రు సహాయకులను వెంట తీసుకుని వెళిళ్, రాతి సమయంలో ఆ
సీతో “మృతులతోమాటాల్ డి నాకు శకునం చెపిప్, నాతోమాటాల్ డడానికి నేను నీతో చెపేప్ వయ్కిని రపిప్ంచు” అని కోరాడు. 9ఆ
సీ, అలాగే “సౌలు ఏం చేయించాడో నీకు తెలియదా? అతడు చచిచ్నవాళళ్తో, ఆతమ్లతోమాటాల్ డే వారిని దేశంలో లేకుండా
తరిమివేశాడు కదా. నువువ్ నాపాణం కోసం ఉరివేసి నాకు చావు వచేచ్లా చేసాత్ వు” అని అతనితో అంది.

10అపుప్డుసౌలు “దేవునితోడు, దీనిన్ బటిట్ నీకు శికష్ ఎంతమాతంరాదు”అనియెహోవాపేరున ఒటుట్ పెటుట్ కొంటే, 11ఆసీ
“నీతోమాటాల్ డడం కోసం ఎవరిని రపిప్ంచాలి”అని అడిగింది. అతడు “సమూయేలును రపిప్ంచాలి”అని కోరాడు. 12ఆ సీ
సమూయేలును చూసి గటిట్గా కేకవేసి “నీవుసౌలువి గదా, నీవుననెన్ందుకుమోసం చేశావు”అనిసౌలును అడిగితే, 13రాజు
“నువువ్భయపడవదుద్ . నీకు ఏమికనబడిందోచెపుప్”అనిఆమెనుఅడిగితే “దేవుళళ్లోఒకడుభూమిలోనుండి కిరావడం
నేను చూసుత్ నాన్ను” అని చెపిప్ంది.

14 రాజు “అతడు ఏ రూపంలో ఉనాన్డు” అని అడిగాడు. ఆమె “దుపప్టి కపుప్కుని ఉనన్ ఒక ముసలివాడు కి
వసుత్ నాన్డు” అని చెబితే, సౌలు, అతడు సమూయేలు అని గహించి సాగిలపడి నమసాక్రం చేశాడు. 15 “ననున్ రమమ్ని
నువెవ్ందుకు తొందరపెటాట్ వు”అనిసమూయేలుసౌలును అడిగాడు. సౌలు “నేను తీవ నబాధలోల్ ఉనాన్ను. ఫిలిషీయులు
నామీదికి దండెతిత్ వసేత్ దేవుడు ననున్ పకక్న పెటిట్ పవకలదావ్రాగానీ, కలలదావ్రాగానీనాకేమీజవాబివవ్లేదు. కాబటిట్ నేను
ఏమి చేయాలోనాకు తెలియజేయడానికి నినున్ పిలిపించాను” అనాన్డు.

16అపుప్డు సమూయేలు “యెహోవానినున్ పకక్నపెటిట్ నీకు విరోధిఅయాయ్డు. ఇపుప్డు ననున్ అడగడంవలల్ పయోజనం
ఏంటి? 17యెహోవాతన జవాబును తానే సవ్యంగా వెలల్డిసుత్ నాన్డు. నాదావ్రా ఆయన సెలవిచిచ్నటుట్ , నీ చేతిలో నుండి
రాజాయ్నిన్ తీసివేసి నీ సేవకుడు దావీదుకు దానిన్ ఇచిచ్వేశాడు.

18యెహోవాఆజఞ్కు నువువ్ లోబడకుండా, అమాలేకీయుల విషయంలో ఆయన తీకష్ణ న ఉగతను అమలు చేయలేదు
కాబటిట్ దానిన్ బటిట్ యెహోవానీకుఈరోజుఈవిధంగాజరిగిసుత్ నాన్డు. 19యెహోవానినూన్, ఇశాయేలీయులనూఫిలిషీయుల
చేతికి అపప్గిసాత్ డు. రేపు నువువ్, నీ కొడుకులు నా దగగ్రికి చేరుకుంటారు. యెహోవాఇశాయేలీయుల నాయ్నిన్ ఫిలిషీయుల
చేతికి అపప్గిసాత్ డు” అని సౌలుతో చెపాప్డు. 20 సమూయేలు చెపిప్న మాటలకు సౌలు తీవ న భయంతో వెంటనే నేల
సాషాట్ ంగపడి రాతి అంతాభోజనం ఏమీ తీసుకోకుండా ఉనన్ందువలల్ బలహీనుడయాయ్డు.

21అపుప్డు ఆ సీ సౌలు దగగ్రికి వచిచ్, అతడు ఎంతో కలవరపడడం చూసి “నాయజమానీ, నీ దాసి న నేను నీ ఆజఞ్కు
లోబడినాపాణాలు అర చేతిలో పెటుట్ కుని నువువ్ నాకు చెపిప్నమాటలు విని అలా చేశాను” అని చెపిప్ంది. 22ఇపుప్డు “నీ
దాసి న నేను చెపేప్ మాటలు విను. నేను నీకు కొంత ఆహారం వడిడ్సాత్ ను, నువువ్ భోజనం చేసి బలం తెచుచ్కుని పయాణ
వెళ ళ్” అని అతనితో అంది.

23అతడుభోజనంచేసేందుకు ఒపుప్కోలేదు. అతనిసేవకులు ఆసీతో కలసిఅతనినిబలవంతంచేసేత్ అతడువారు చెపిప్న
మాట విని నేల నుండి లేచిమంచం కూరుచ్నాన్డు. 24ఆ సీ తన ఇంటోల్ ఉనన్ కొవివ్న దూడ తెచిచ్ తవ్రగా వధించి, పిండి
తెచిచ్ పిసికి, పులవని రొటెట్లు కాలిచ్ 25తీసుకువచిచ్ సౌలుకు, అతని సేవకులకు వడిడ్సేత్ వారు భోజనం చేసి అకక్డి నుంచి ఆ
రాతే వెళిల్పోయారు.

29
ఫిలిషీయువారు దావీదుని సికల్గుకు తిరిగి పంపడం

1అపుప్డు ఫిలిషీయుల నయ్ం గుంపుగా వెళిళ్ ఆఫెకులో మకాం చేశారు. ఇశాయేలీయులు యెజెయేలులోని నీటి ఊట
పకక్న బస చేశారు. 2ఫిలిషీయ పెదద్లు తమ నాయ్నిన్ వందమందిగా, వెయియ్మందిగా సమకూరిచ్ పథకం పకారం వసుత్ ంటే,
దావీదు, అతనిమనుషులు ఆకీషుతో కలిసి నయ్ం వెనుక పున వసుత్ నాన్రు.
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3 ఫిలిషీయ సేనానులు “ఈ హెబీయులు ఎందుకు వసుత్ నాన్రు?” అని ఆకీషును అడిగారు. అతడు “ఇనిన్ రోజులుగా
ఇనేన్ళళ్గా నా దగగ్ర ఉనన్ ఇశాయేలు రాజు అయిన సౌలుకు సేవకుడు దావీదు ఇతడే కదా. ఇతడు నా దగగ్ర చేరినపప్టి
నుండి ఈనాటి వరకూ ఇతనిలో ఏ తపూప్ నాకు కనిపించలేదు” అని ఫిలిషీయుల సేనానులతో అనాన్డు.

4అందుకు వారు అతని మీద కోపగించి “ఇతణిణ్ నువువ్ కేటాయించిన సథ్లానికి తిరిగి పంపించు. అతడు మనతో కలిసి
యుదాధ్ నికి రాకూడదు, యుదధ్ సమయంలో అతడు మనకు విరోధిగా మారతాడేమో. ఏం చేసి అతడు తన యజమానితో
సఖయ్త కుదురుచ్కుంటాడు? మనవాళళ్ తలలు నరికి తీసుకుపోవడం చేతనే కదా.

5సౌలువెయియ్మందిని,దావీదుపదివేలమందినిహతంచేసారనిఇశాయేలీయులునాటయ్ంచేసూత్ ,పాటలుపాడినదావీదు
ఇతడే కదా” అని అతనితో అనాన్రు.

6ఆకీషు దావీదును పిలిచి “యెహోవామీద ఒటుట్ , నువువ్ నిజంగా నీతిమంతుడివిగా ఉనాన్వు. నయ్ంలో నువువ్ నాతో
కలసితిరగడంనాకు ఇషట్మే,నువువ్నాదగగ్రికి వచిచ్నపప్టినుండి ఇపప్టికీ నీలోఎలాంటితపూప్నాకు కనబడలేదు. అయితే
పెదద్లు నువవ్ంటే ఇషట్ం లేకుండా ఉనాన్రు.

7ఫిలిషీయపెదద్లవిషయంలోనువువ్వయ్తిరేక నదిచేయకుండాఉండేలానువువ్తిరిగినీఇంటికితిరిగిసుఖంగావెళ ళ్”
అనిచెపాప్డు. 8దావీదు “నేనేంచేశాను? నాఅధికారి నరాజా,నీశతువులతోయుదధ్ం చేయడానికినేనురాకుండాఉండేంత
తపుప్ నీ దగగ్రికి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ రోజు వరకూ నాలో నీకు ఏమి కనబడింది?” అని ఆకీషును అడిగాడు.

9అపుప్డు ఆకీషు “నువువ్ నా కళళ్కు దేవదూతలాగా కనబడుతునాన్వని నాకు తెలుసు. అయితే ఫిలిషీయ సేనానులు,
ఇతడు మనతో కలసియుదధ్ం చేయడానికి రాకూడదని చెబుతునాన్రు.

10 కాబటిట్ పొదుద్ నేన్ నువూవ్, నీతో ఉనన్ నీ నికులు తవ్రగా లేచి తెలల్వారగానే బయలుదేరి వెళిళ్పోవాలి” అని
దావీదుకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 11 కాబటిట్ దావీదు, అతని పజలు పొదుద్ నేన్ తొందరగా లేచి ఫిలిషీయుల దేశానికి వెళేల్ందుకు
పయాణమయాయ్రు. ఫిలిషీయులు దండెతిత్ యెజెయేలుకు వెళాల్ రు.
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1దావీదు, అతనితో ఉనన్వారు మూడవ రోజున సికల్గు వచాచ్రు. అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ ద ణ దేశం మీదా
సికల్గు మీదా దాడిచేసి, దోచుకుని సికల్గు పజలను ఓడించి, ఊరు తగలబెటిట్ , 2 పెదద్లనూ పిలల్లనూ అందులో ఉనన్ సీలతో
సహా చంపకుండా చెరబటిట్ తీసుకుపోయారు.

3దావీదు, అతని మనుషులు అ ఊరికి వచిచ్ అది కాలిపోయి ఉండడం, తమ భారయ్లూ, కొడుకులూ కూతురూల్ చెరలోకి
పోయిఉండడం చూసి 4ఇక ఏడవడానికి ఓపిక లేనంత గటిట్గా ఏడాచ్రు.

5యజెయేలీయురాలు అహీనోయము, కరెమ్లు వా న నాబాలు భారయ్గా ఉనన్ అబీగయీలు అనే దావీదు ఇదద్రు భారయ్లు
కూడాచెరలోకిపోవడంచూసి 6దావీదుచాలాదుఃఖపడాడ్ డు. తమతమకొడుకులూ కూతురల్ను బటిట్ వారందరికీపాణంవిసికి
పోయిదావీదును రాళల్ రువివ్ చంపాలని చెపుప్కునాన్రు. దావీదు తన దేవుడు,యెహోవాను బటిట్ రయ్ం తెచుచ్కునాన్డు.

7 అపుప్డు దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకు న అహీమెలెకు కుమారుడు అబాయ్తారుతో చెపాప్డు. అబాయ్తారు
ఏఫోదును దావీదు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు. 8 “నేను ఈ సేనను తరిమితే దాని కలుసుకోగలుగుతానా?” అని యెహోవా
దగగ్ర దావీదు విచారణ చేశాడు. అందుకు యెహోవా “తరుము, తపప్కుండా నీవు వాళళ్ని కలుసుకుని నీవారినందరినీ
విడిపించుకుంటావు” అని చెపాప్డు.

9కాబటిట్ దావీదు, అతనితోఉనన్ 600మంది బయలుదేరి, బెసోరు వాగు గటుట్ కు వసేత్ వారిలో 200మంది ఆగిపోయారు.
10దావీదు, ఇంకా 400మందితరుముతూపోయారుగానీఆ 200మందిఅలిసిపోయిబెసోరువాగుదాటలేకఆగిపోయారు.
ఆ 400 మంది పోతుంటే 11 ఒక పొలంలో ఒక ఐగుపీత్యుడు తారసపడాడ్ డు. వారు దావీదు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకు వచిచ్
భోజనం పెడితే, తినాన్డు. దాహానికి నీరిసేత్,తాగాడు.

12 వారు అతనికి అంజూరపు ముదద్ తుంచి ఇచాచ్రు. రెండు ఎండు దాకష్ ముదద్లు అతనికిచాచ్రు. అతడు మూడు
రోజులనుండి పసుత్ లునాన్డు. భోజనం చేసిన తరువాత అతడి పాణం తెపప్రిలిల్ంది. 13 అపుప్డు దావీదు “నీవు ఏ
దేశం వాడివి? ఎకక్డనుండి వచాచ్వు?” అని అడిగాడు. అందుకు వాడు “నేను ఐగుపు వాణిణ్ . ఒక అమాలేకీయుడికి
బానిసనయాయ్ను. మూడు రోజుల కితం నాకు జబుబ్ చేసింది. నాయజమాని ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు.

14మేము దండెతిత్ కెరేతీ జాతి వారుండే ద ణ దేశానికి, యూదా దేశానికి, కాలేబు ద ణ దేశానికి వచిచ్ వాటిని దోచుకుని
సికల్గును కాలిచ్వేశాం” అని చెపాప్డు. 15 “ఆ దోపిడీ గుంపును కలుసుకొనేందుకు నీవు నాకు దారి చూపుతావా” అని
దావీదు అడిగితే అతడు “నేను నినున్ చంపననీ నీయజమాని వశం చేయననీ దేవుని పేరున నాకుమాట ఇసేత్ ఆ గుంపును
కలుసుకోవడానికి నీకు దారి చూపుతాను” అనాన్డు.

16 తరువాత వాడు వారి దగగ్రికి దావీదును తోడుకుని పోయాడు. ఆ దోపిడీ వారు ఫిలిషీయుల దేశంలోనుండి, యూదా
దేశం లోనుండి తాము దోచి తెచుచ్కొనన్ కొలల్ సొముమ్తో, ఆ పదేశమంతా చెలాల్ చెదరుగా తింటూ, తాగుతూ ఆటపాటలోల్
ఉనాన్రు. 17దావీదు అదను కనిపెటిట్ సంధయ్వేళ మొదలు మరునాటి సాయంతం వరకూ వారిని చంపుతూ ఉంటే ఒంటెల
మీద ఎకిక్ పారిపోయిన 400మందియువకులు తపప్ ఒకక్డు కూడా తపిప్ంచుకొనన్వాడు లేకపోయాడు.
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18 ఇలా దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకు పోయిన దానంతటినీ తిరిగి తెచుచ్కునాన్డు. అంతేకాదు, అతడు తన ఇదద్రు
భారయ్లను కూడా ర ంచుకునాన్డు. 19 కొడుకులూ కూతురూల్ దోపుడు సొముమ్, ఇలా వారు ఎతుత్ కుపోయిన దానంతటిలో
ఏదీ తకుక్వ కాకుండా మొతత్ం దావీదు దకిక్ంచుకునాన్డు. 20 దావీదు ఇంకా అమాలేకీయుల గొరెలనిన్టినీ గొడల్నిన్టినీ
చేజికిక్ంచుకునాన్డు. ఇవిదావీదుకుదోపుడుసొముమ్అనిభావించితకిక్నవారుమిగిలినతమసొంతపశువులకుముందుగా
వీటిని తోలారు.

21అలిసిపోయిదావీదుతో కలిసిరాలేక బెసోరువాగు దగగ్ర నిలిచిపోయినఆ 200మందిదగగ్రకిదావీదు తిరిగి వెళాళ్డు.
వారుదావీదును అతనితోఉనన్వారిని ఎదురొక్నడానికి బయలుదేరి వచాచ్రు. దావీదువారి దగగ్రకి వచిచ్ వారియోగ మాలు
అడిగాడు.

22దావీదుతో కూడా వెళిల్న వారిలో దుషుట్ లు, పనికిమాలిన వారు కొంతమంది “వీళ ళ్ మనతో కూడా రాలేదు గనక వారి
భారయ్లనూ పిలల్లనూ తపప్ మనకు దకిక్న దోపుడు సొముమ్లో ఏమీ వీరికి ఇవవ్నకక్ర లేదు. తమ భారయ్ పిలల్లను మాతం
వారు తీసికోవచుచ్” అనాన్రు.*

23 అందుకు దావీదు వారితో “నా సోదరులారా, యెహోవా మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న ఈ దండును మన
వశం చేసి, మనకు దయచేసిన కొలల్ సొముమ్ విషయంలో మీరు ఇలా చేయడం తగదు. 24 మీరంటునన్ది ఎవరు
ఒపుప్కుంటారు? యుదాద్ నికి పోయినవాడికీ సామాను దగగ్ర కావలి ఉనన్ వాడికి ఒకటే భాగం కదా. అందరూ సమానంగానే
పాలు పంచుకుంటారు గదా” 25ఆ విధంగాఅపప్టి నుండి ఇపప్టి వరకూదావీదు ఇశాయేలీయులోల్ అలాటి పంపకం కటట్డగా
నాయ్యవిధిగా ఏరప్రచి నియమించాడు.

26 దావీదు సికల్గుకు చేరుకుని దోపుడు సొముమ్లో కొంత తన సేన్హితు న యూదా పెదద్లకు పంపించాడు. యెహోవా
శతువులనుండి నేను దోచుకొనన్ సొముమ్లో కొంత కానుకగామీకు ఇసుత్ నాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించాడు. 27బేతేలులో, ద ణ
రామోతులో,యతీత్రులో, 28అరోయేరులో, షిపోమ్తులో, ఎషేట్మోలో, 29రాకాలులో,యెరహెమ్యేలీయులగామాలోల్ , కేనీయుల
గామాలోల్ , 30హోరామ్లోబోరాషానులో,అతాకులో 31హెబోనులోదావీదూఅతనిమనుషులూతిరుగాడినసథ్లాలనిన్టిలోఉనన్
పెదద్లకు దావీదు ఇలా పంపించాడు.

31
సౌలు మరణం
31:1-13; 2సమూ 1:4-12; 1దిన 10:1-12

1 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయులను ఎదురోక్లేక పారిపోయారు.
ఫిలిషీయులు వారిని గిలోబ్వ కొండ వరకూ వెంటాడి హతం చేసూత్ , 2సౌలును అతని కొడుకులనూ తరిమి యోనాతాను,
అబీనాదాబు,మెలీక్షూవ అనేసౌలు ముగుగ్ రు కొడుకులను చంపేశారు.

3యుదధ్ంలో సౌలు ఓడిపోతునన్పుప్డు విలుకాళ ళ్ గురి చూసి బాణాలతో అతణిణ్ కొటాట్ రు. అతడు భయపడి, 4 “సునన్తి
లేని వీరు వచిచ్ ననున్ చంపి ఎగతాళి చేయకుండా నీ కతిత్తో ననున్ పొడువు” అని తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో చెబితే,
అతడు భయపడి అలా చేయడానికి వెనుకాడాడు. సౌలు తన కతిత్ నిలబెటిట్ దానిమీద బలంగా ఒరిగాడు. 5 సౌలు
చనిపోయాడని అతని ఆయుధాలుమోసేవాడు కూడా తన కతిత్ మీద పడిసౌలుతోపాటు చనిపోయాడు.

6 ఈ విధంగా సౌలు, అతని ముగుగ్ రు కొడుకులు, సౌలు ఆయుధాలు మోసేవాడు, సౌలు మనుషులంతా ఒకే రోజున
చనిపోయారు.

7లోయ అవతల ఉనన్ ఇశాయేలీయులు, యొరాద్ ను అవతల ఉనన్వారు, ఇశాయేలీయులు పారిపోవడం, సౌలు, అతని
కొడుకులు చనిపోయి ఉండడం చూసి తాము కాపురం ఉంటునన్ ఊళ ళ్ విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు. ఫిలిషీయులు వచిచ్
వాటిలో నివసించారు.

8తరువాతి రోజు ఫిలిషీయులు చనిపోయిన వారిని దోచుకోవడానికి వచిచ్ గిలోబ్వ కొండమీద పడి ఉనన్ సౌలును, అతని
ముగుగ్ రు కొడుకులను చూసి, 9అతని తల నరికి అతని ఆయుధాలు తీసుకు తమ విగహాల గుళల్లో, పజలోల్ ఈ విజయవార
తెలియజేయడానికి ఫిలిషీయ దేశంలోనాలుగు దికుక్లకూ మనుషులను పంపారు.

10వారు సౌలు ఆయుధాలను అషారోతు దేవి గుడిలో ఉంచారు. అతని శవానిన్ బేతాష్ ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించారు.
11ఫిలిషీయులుసౌలుకు చేసినదాని గురించినవార వినన్యాబేషిగ్లాదులోని 12బలిషుట్ లందరు రాతిఅంతానడిచిసౌలు

మృతదేహానిన్, అతని కొడుకుల మృతదేహాలను బేతాష్ ను పటట్ణం గోడ మీద నుంచి దించియాబేషుకు తీసుకువచిచ్ దహనం
చేశారు. 13ఎముకలను వేరుచేసియాబేషులోని కరూప్ర ల వృకష్ం కింద పాతిపెటిట్ ఏడు రోజులపాటు ఉపవాసం ఉనాన్రు.

* 30:22 30:22 1:16 చూడండి
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2 సమూయేలు
గంథకర

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

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1010 - 965
బహ శా బబులోను చెర కాలం లో రాసి ఉండవచుచ్.
సీవ్కర

ఏదో ఒక రీతిలోఈపుసత్కాల పథమపాఠకులు దావీదు సొలొమోనుల పరిపాలన కాలంలో ఉనన్ ఇశాయేలీయుల.
పయోజనం

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

ముఖాయ్ంశం
ఏకీకరణం

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

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

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

5 “సౌలు, అతని కొడుకు యోనాతాను చనిపోయారని నీకెలా తెలిసిందో నాకు వివరంగా చెపుప్” అని దావీదు అతణిణ్
అడిగాడు. ఆ యువకుడు ఇలా అనాన్డు, 6 “నేను అనుకోకుండా గిలోబ్వ కొండకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన ఈటె మీద
ఆనుకుని ఉనాన్డు. 7రథాలు,రౌతులు అతనినితరుముతూ పటుట్ కోవడానికి సమీపించినపుప్డు అతడు వెనకిక్ తిరిగి చూసి
ననున్ పిలిచాడు. అందుకు నేను, ‘చితత్ం నా రాజా’ అనాన్ను. 8అతడు ‘నువువ్ ఎవరివి?’ అని ననున్ అడిగాడు. ‘నేను
అమాలేకీయుణిణ్ ’ అని చెపాప్ను. 9అతడు ‘నాలోకొనపాణం ఉనన్ందువలల్ నేను తీవ నయాతనలోఉనాన్ను. నా దగగ్రికి
వచిచ్ ననున్ చంపెయియ్’ అని ఆజాఞ్ పించాడు.

10అంతతీవంగాగాయపడినతరువాతఅతడు ఇక బతకడనిఅనిపించి నేను అతని దగగ్ర నిలబడిఅతణిణ్ చంపివేశాను.
అతని తలమీదఉనన్ కిరీటానిన్, చేతి కంకణాలను తీసుకునినారాజు న నీ దగగ్రికి వాటిని తెచాచ్ను”అనాన్డు. 11దావీదు
ఆవారవినితనబటట్లు చింపుకునాన్డు. అతనిదగగ్రఉనన్వారంతాఅలాగేచేసి, 12సౌలూ,యోనాతానూయెహోవాపజలూ
ఇశాయేలు వంశీకులూ యుదధ్ంలో చనిపోయారని వారిని గూరిచ్ దుఃఖపడుతూ, పలాపిసూత్ సాయంతం వరకూ ఉపవాసం
ఉనాన్రు.

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

సౌలు,యోనాతానులమరణవార గురించి దావీదు విలాపం
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17దావీదు సౌలును గూరిచ్, అతని కొడుకు యోనాతానును గూరిచ్ భూసాథ్ పన విలాప గీతం ఒకటి పాడాడు. 18యూదా
వారంతా ఆ ధనురీగ్తం నేరుచ్కోవాలని తన పజలను ఆదేశించాడు. అదియాషారు గంథంలో రాసి ఉంది.
19ఇశాయేలూ, నీకు మహిమఅంతా
నీ పరవ్తాల మృతి చెందింది.
బలవంతులు ఎలా పడిపోయారో గదా!
20ఫిలిషీయుల కుమారెలు సంతోషించకూడదు.
సునన్తి లేనివారి కుమారెలు పండగ చేసుకోకూడదు.
అందుకని ఈ సంగతి గాతులో తెలియనియయ్కండి.
అషెక్లోను వీధులోల్ పకటన చేయకండి.

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

2
దావీదుయూదారాజుగాఅభిషేకం

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

5సౌలునుయాబేషిగ్లాదు పజలుపాతిపెటాట్ రనిదావీదు తెలుసుకునివారి దగగ్రికి తనమనుషులను పంపించాడు. “మీరు
మీ రాజు సౌలును పాతిపెటిట్ అతని పటల్ నమమ్కతవ్ం కనపరిచారు కాబటిట్ యెహోవా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 6యెహోవా
మీకు తన కృపను, విశావ్సయ్తను చూపుతాడుగాక. మీరు చేసినఈపనినిబటిట్ నేను కూడామీకుమేలు చేసాత్ ను. 7మీరాజు
సౌలు చనిపోయినపుప్డుయూదాజాతివారునాకురాజుగాపటాట్ భిషేకం చేశారు. మీరు రయ్ం తెచుచ్కుని సిథ్రంగాఉండండి”
అని కబురు పంపాడు.

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

8సౌలు నాయ్ధిపతి, నేరు కుమారుడు అయిన అబేన్రు, సౌలు కుమారుడు ఇషోబ్షెతు*ను మహనయీముకు తీసుకు
వెళిళ్, 9 అతణిణ్ గిలాదు వారి , ఆషేరీయుల , యెజెయేలు , ఎఫాయిమీయుల , బెనాయ్మీనీయుల , ఇశాయేలు

* 2:8 2:8 ఇషోబ్షెతు ఇషబ్లే



2 సమూయేలు 2:10 265 2 సమూయేలు 3:8

వారి రాజుగా నియమించి అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశాడు. 10 నల ఏళల్ వయసు గల ఇషోబ్షెతు రెండు సంవతస్రాలు
పరిపాలించాడు. అయితే యూదా జాతివారు దావీదు ప న నిలబడాడ్ రు. 11 దావీదు ఏడు సంవతస్రాల ఆరు నెలలు
హెబోనులో ఉండియూదావారిని పరిపాలించాడు.

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

14అబేన్రు “మనయువకులను ముందు ఒకరితో ఒకరు పోరాటం చేయిదాద్ మా?” అనియోవాబుతో అనాన్డు. యోవాబు
“అలాగేచేదాద్ ం”అనాన్డు. 15సౌలు కుమారుడు ఇషోబ్షెతుకు చెందినబెనాయ్మీనీయులు పనెన్ండుమంది,దావీదు సేవకులోల్
నుండి పనెన్ండుమంది లేచి ఎదురెదురుగా నిలబడాడ్ రు. 16ఒకొక్కక్డు తన ఎదురుగాఉనన్వాడితల పటుట్ కునివాడిడొకక్లో
కతిత్తోపొడిచారు. అందరూఒకేసారినేల పడిపోయారు. అందువలల్ ఆసథ్లానికిహెలక్తుహసూస్రీము†అనిపేరు వచిచ్ంది.
అది గిబియోనుకు దగగ్రలో ఉంది.

17 ఆ తరువాతి రోజు ఘోర న యుదధ్ం జరిగింది. అబేన్రు, ఇశాయేలు వారు దావీదు నికుల ముందు నిలవ లేక
పారిపోయారు. 18 సెరూయా ముగుగ్ రు కొడుకులు యోవాబు, అబీ , అశాహేలు అకక్డ ఉనాన్రు. అశాహేలు అడవి లేడి
లాగా వేగంగా పరిగెతత్గలడు.

19 అతడు కుడి పు నా, ఎడమ పు నా చూడకుండా అబేన్రును తరుముతునన్పుప్డు, 20 అబేన్రు వెనకిక్ తిరిగి
“నువువ్అశాహేలువా?” అనిఅతణిణ్ అడిగాడు. అతడు “అవును,నేనుఅశాహేలునే”అనాన్డు. 21“నువువ్ కుడి పు నా,
ఎడమ పు నా పరుగెతిత్ ఆ యువకులోల్ ఒకడి మీదకు వెళిల్ వాడి ఆయుధాలు సావ్ధీనం చేసుకో” అని అబేన్రు అతనితో
చెపిప్నపప్టికీ అశాహేలు ఈ పుకు గానీ ఆ పుకు గానీ చూడకుండా అతణిణ్ తరుముతూనే ఉనాన్డు.

22 అబేన్రు “ననున్ తరమడం మానేసి వెనకిక్ తిరిగి వెళ ళ్. నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ చంపితే, ఆ తరువాత నీ అనన్
యోవాబుకు నా ముఖమెలా చూపించగలను?” అనాన్డు. 23 అందుకు అశాహేలు “నేను వెనకిక్ వెళళ్ను” అనాన్డు.
అపుప్డు అబేన్రు ఈటెఅంచుతోఅతని కడుపులోపొడవడం వలల్ ఈటెఅతనిలోకి దిగి వీపునుండి వెనకిక్ వచిచ్ంది. అతడు
అకక్డే పడి చనిపోయాడు. అశాహేలు చనిపోయిపడిన ఉనన్ సథ్లానికి వచిచ్న వారంతా నిలబడిపోయారు.

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

27అందుకుయోవాబు “దేవునిమీదఒటుట్ . నువువ్ఈమాటచెపప్కుండాఉనన్టల్యితేమామనుషులు తమసోదరులను
రేపుఉదయంవరకూతరముతూనేఉండేవారు”అనాన్డు. 28అతడుబాకాఊదగాపజలంతాఆగిపోయిఇశాయేలువారిని
తరమడం, యుదధ్ం చేయడం మానివేశారు. 29అబేన్రు, అతని మనుషులు ఆ రాతి అంతా ఎడారి గుండా పయాణం చేసి
యొరాద్ ను నది దాటి బితోను‡దారిలోమహనయీము చేరుకునాన్రు.

30యోవాబు అబేన్రును తరమడంమానితిరిగి వచిచ్మనుషులనుపోగు చేసి లెకక్ చూడగాదావీదు సేవకులోల్ అశాహేలు
గాకపందొమిమ్దిమందితకుక్వయాయ్రు. 31అయితేదావీదుసేవకులుబెనాయ్మీనీయులోల్ ,అబేన్రుమనుషులోల్ మూడువందల
అర మందిని చంపారు. 32వారు అశాహేలును తీసుకువెళిళ్ బేతెల్హేములో ఉనన్ అతని తండి సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు.
తరువాతయోవాబు, అతనిమనుషులు రాతంతా నడిచి తెలల్వారేసరికి హెబోనుకు చేరుకునాన్రు.

3
1సౌలు కుటుంబం వారికీ,దావీదు కుటుంబం వారికీ చాలాకాలం పాటుయుదాధ్ లు జరిగాయి. ఫలితంగాదావీదు మరింత

బలంగా వృదిధ్ చెందాడు,సౌలు కుటుంబం కమేపీ ణించిపోయింది.
2 హెబోనులో దావీదుకు పుటిట్న కొడుకులు. యెజెయేలీయురా న అహీనోయముకు అమోన్ను అనే మొదటి కొడుకు

పుటాట్ డు.
3 రెండవ కొడుకు కిలాయ్బు అంతకు ముందు కరెమ్లీ వా ననాబాలుకు భారయ్గా ఉనన్ అబీగయీలుకు పుటాట్ డు.
మూడవవాడు అబాష్ లోము గెషూరు రా న తలమ్యి కుమారెమయకాకు పుటాట్ డు.
4నాలుగవ వాడు అదోనీయాహగీగ్తుకు పుటాట్ డు.
అయిదవవాడు షెఫటయ్ అబీటలుకు పుటాట్ డు.
5ఆరవ వాడు ఇతెయాము దావీదు భారయ్ ఎగాల్ కు పుటాట్ డు. వీరంతాహెబోనులోదావీదుకు పుటిట్న కొడుకులు.
6సౌలు కుటుంబం వారికీ,దావీదు కుటుంబం వారికీయుదాధ్ లు జరిగే సమయంలోఅబేన్రు సౌలు కుటుంబం వారికి ఎంతో

సహాయం చేశాడు. 7 రిసాప్ కూతురు అయాయ్ సౌలుకు ఒక ఉపపతిన్. ఇషోబ్షెతు “నా తండి ఉపపతిన్తో నువెవ్ందుకు
సంబంధం పెటుట్ కునాన్వు” అని అబేన్రును పశిన్ంచాడు.

8 ఇషోబ్షెతు తనను అలా నిలదీసి అడిగినందుకు అబేన్రుకు తీవ న కోపం వచిచ్ంది. అబేన్రు “నినున్ దావీదు చేతికి
అపప్గించకుండా నీ తండి అయిన సౌలు కుటుంబం వారికీ, అతని సహోదరులకూ, అతని సేన్హితులకూ నేను ఉపకారం
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చేశానే. ననున్యూదావారిపకష్ంతోచేరిన కుకక్తో సమానంగాఎంచి,ఈరోజునఒక సీనిబటిట్ నామీదనేరంమోపుతునాన్వా?
9 యెహోవా దావీదుకు పమాణం చేసిన దానిన్ అతని పకష్ంగా నేను చేయకపోతే 10 దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు రపిప్సాత్ డు
గాక. సౌలు కుటుంబం వారి చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తపిప్ంచి దాను నుండి బెయేరెష్బా దాకా ఇశాయేలు వారికి, యూదా
వారికి దావీదు సింహాసనానిన్ నేను సిథ్రపరుసాత్ ను” అనాన్డు. 11 అబేన్రు మాటలకు భయపడిన ఇషోబ్షెతు ఇంకేమీ
మాటాల్ డలేకపోయాడు.

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

14దావీదు సౌలు కొడుకు ఇషోబ్షెతు దగగ్రికి తన మనుషులను పంపించి “ఫిలిషీయులోల్ వందమంది మరామ్ంగ చరమ్పు
కొనలనుతెచిచ్నేనుపెండిల్ చేసుకొనన్మీకాలునునాకుఅపప్గించాలి”అనిచెపప్మనాన్డు. 15మీకాలుభర,లాయీషుకొడుకు
అయిన పలీత్యేలు దగగ్ర నుండి మీకాలును తీసుకు వచేచ్ందుకు ఇషోబ్షెతు తన మనుషులను పంపించాడు. 16ఆమె భర
బహ రీము వరకూ మీకాలు వెనకాలే ఏడుచ్కుంటూ వసుత్ ంటే అబేన్రు “నీవు తిరిగి వెనకిక్ వెళిళ్పో” అని చెపప్గానే అతడు
వెళిల్పోయాడు.

అబేన్రు దావీదును సందరిశ్ంచటం
17అపుప్డుఅబేన్రు ఇశాయేలుపెదద్లను పిలిపించి “దావీదుమిమమ్లిన్పాలించాలనిమీరు ఇంతకుముందు కోరుకునాన్రు

గదా? 18 ‘నాసేవకు నదావీదు చేతనాపజ నఇశాయేలీయులను ఫిలిషీయులచేతిలోనుండి,వారి శతువులందరిచేతిలో
నుండి విమోచిసాత్ ను’అనియెహోవాదావీదును గూరిచ్ సెలవిచాచ్డు కాబటిట్ మీ కోరిక నెరవేరుచ్కోండి”అనివారితో చెపాప్డు.

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

21అపుప్డు అబేన్రు “నేను వెళిల్ ఇశాయేలువారినందరినీనారాజుఅయిననీసమకష్ంలోసమకూరిచ్,వారు నీతోఒపప్ందం
చేసేలా, నీచితత్ పకారంగానువువ్రాజాయ్ధికారం చేపటిట్ నువువ్ కోరుకునన్దానిఅంతటినీపాలించేలాచేసాత్ ను”అనిదావీదుతో
చెపిప్ అతని దగగ్ర అనుమతి తీసుకుని శాంతికరంగా వెళిల్పోయాడు.

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

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

యోవాబు అబేన్రు చంపడం
27అబేన్రు తిరిగి హెబోనుకు వచిచ్నపుప్డుయోవాబు “విషయాలు ఎవరికీ వినబడకుండా రహసయ్ంగామాటాల్ డాలి” అని

చెపిప్అతణిణ్ దావ్రందగగ్రికిఏకాంతంగాతీసుకు వచాచ్డు. అకక్డతనసోదరుడుఅశాహేలుపాణంతీసినందుకు పతీకారంగా
అబేన్రును కడుపులోపొడిచి చంపేశాడు.

28 ఆ తరువాత ఈ సంగతి దావీదుకు తెలిసి అతడు ఈ విధంగా అనుకునాన్డు “నేనూ, నా రాజయ్మూ నేరు కొడుకు
అబేన్రు పాణం తీసిన విషయంలోయెహోవా దృషిట్కి ఎపప్టికీ నిరపరాధులమే. 29ఈ దోషంయోవాబు మీదా, అతని తండి
సంతానమంతటిమీదానిలుసుత్ ందిగాక. యోవాబు సంతానంలోగాయాలుఉనన్వారు, కుషుట్ రోగులు,ముసలివారు, కతిత్ చేత
హతమయేయ్వారు, తిండి లేనివారు తపప్క ఉంటారు గాక” అనాన్డు. 30 ఆ విధంగాయోవాబు, అతని సోదరుడు అబీ ,
గిబియోనుయుదధ్ంలో అబేన్రు తమసోదరుడు అశాహేలును చంపిన దానికి పతీకారం తీరుచ్కునాన్రు.

31దావీదు “మీ బటట్లు చింపుకుని గోనెపటట్ కటుట్ కుని అబేన్రు శవం ముందు నడుసూత్ విలపించండి” అనియోవాబుకు,
అతనితో ఉనన్వారికందరికీ ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 32రాజు కూడా సవ్యంగా పాడె వెంట నడిచాడు. వారు అబేన్రును హెబోనులో
పాతిపెటిట్నపుప్డు రాజు అబేన్రు సమాధి దగగ్ర బిగగ్రగా ఏడాచ్డు. అకక్డ సమకూడిన వారంతా ఏడాచ్రు.

33రాజుఅబేన్రును గూరిచ్ ఒక విలాప గీతం పాడాడు,
34 “అబేన్రూ, నీచు న ఒక మనిషి చనిపోయినటుట్ నువువ్ చనిపోయావే.
నీ చేతులకు గాయాలు లేకుండా,
నీ కాళల్కు సంకెళల్ వేయకుండా,
అకమం చేసేవాడిముందు ఒకడు పడినటుట్
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నువువ్ పడిపోయావు గదా.”
రాజుఈ విధంగా గీతం గొంతెతిత్ పాడినపుప్డు పజలంతా విని, ఇంకా ఎకుక్వగా ఏడాచ్రు.

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

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

4
ఇషోబ్షెతు హతయ్

1హెబోనులో అబేన్రు చనిపోయాడనన్ సంగతి వినన్ సౌలు కుమారుడు భయపడాడ్ డు. ఇశాయేలు వారందరికీ ఏమీపాలు
పోలేదు. 2అయితేసౌలు కుమారుడి దగగ్ర ఇదద్రు నాయ్ధికారులు ఉనాన్రు. ఒకడి పేరు బయనా, రెండవవాడి పేరు రేకాబు.
వీరిదద్రూ బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన బెయేరోతు నివాసిఅయిన రిమోమ్ను కొడుకులు. బెయేరోతు బెనాయ్మీనీయుల దేశంలో
చేరినపాంతం. 3అయితే బెయేరోతీయులు గితత్యీముకు పారిపోయిఇపప్టి వరకూ అకక్డే కాపురం ఉనాన్రు.

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

5రిమోమ్ను కొడుకులు రేకాబు,బయనాఇదద్రూమధాయ్హన్ సమయంలోబాగాఎండగాఉనన్పుప్డు బయలుదేరి ఇషోబ్షెతు
మంచం పడుకుని నిదపోతునన్పుప్డు అతని ఇంటికి వెళాల్ రు. 6-8 గోదుమలు తీసుకువచేచ్వారి వేషం వేసుకుని ఇంటోల్ కి
వెళిల్, ఇషోబ్షెతు పడక గదిలోమంచం నిదపోతూ ఉనన్పుప్డు అతణిణ్ కడుపులోపొడిచి చంపివేసి, అతని తల నరికి దానిన్
తీసుకుని తపిప్ంచుకుని పారిపోయారు. రాతి అంతా ఎడారి గుండా పరుగెతిత్ హెబోనులో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి ఇషోబ్షెతు
తల తీసుకువచాచ్రు.
వారు “దయచేసి విను. నీ పాణం తీయాలని చూసిన సౌలు కొడుకు ఇషోబ్షెతు తలను మేము తీసుకువచాచ్ం. మా

యజమాని,రాజు న నీ తరపునసౌలుకు, అతని సంతానానికి ఈ రోజునయెహోవాపతీకారం చేశాడు” అని చెపాప్రు.
9 అపుప్డు దావీదు బెయేరోతీ నివాసి అయిన రిమోమ్ను కొడుకులు రేకాబు, బయనాలతో ఇలా చెపాప్డు, 10 “మంచి

కబురు తెసుత్ నాన్నని భావించి ఒకడు వచిచ్ సౌలు చనిపోయాడని తెలియజేశాడు. 11వాడు తెచిచ్న కబురుకు బహ మానం
ఏమిటంటేనేనువాణిణ్ పటుట్ కుని సికల్గులోచంపించాను. దురామ్రుగ్ నమీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటోల్ కి దూరి,ఏదోషమూలేనిఅతణిణ్
మంచం నే చంపినపుప్డు మీరు జరిపిన రకపాతానికి పతిగా నేను మీకు శికష్ విధించకుండా ఉంటానా? మిమమ్లిన్ లోకంలో
లేకుండా తుడిచి పెటట్కుండా ఉంటానా? 12 అనిన్ విధా న ఆపదల నుండి ననున్ ర ంచిన యెహోవా ఒటుట్ , తపప్కుండా
శి సాత్ ను”అనిచెపిప్,దావీదు తనమనుషులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వారు ఆ ఇదద్రినీ చంపివారి చేతులు,కాళల్ను నరికివేసి,వారి
శవాలనుహెబోను కొలను దగగ్ర వేలాడదీశారు. తరువాతవారు ఇషోబ్షెతుతలను తీసుకువెళిల్ హెబోనులోఅబేన్రు సమాధిలో
పాతిపెటాట్ రు.

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

1 ఇశాయేలీయుల అనిన్ గోతాలవారు హెబోనులో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు “రాజా, విను. మేమంతా నీకు
దగగ్ర బంధువులం. 2 గతంలో సౌలు మా రాజుగా ఉనన్పుప్డు నువువ్ మా సంరకష్కుడుగా ఉనాన్వు. ‘నువువ్ నా పజ న
ఇశాయేలీయులను పాలించి వారికి కాపరిగా ఉంటావు’ అని నినున్ గురించి యెహోవా చెపాప్డు.” 3 ఇశాయేలు గోతాల
పెదద్లంతా హెబోనులో ఉనన్ తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు రా న దావీదు హెబోనులో యెహోవా సనిన్ధిలో వారితో ఒపప్ందం
చేసుకునాన్డు. వారు తమ రాజుగాఉండేందుకు దావీదుకు పటాట్ భిషేకం చేశారు.

4దావీదు రా నపుప్డు అతని వయసు ము ఏళ ళ్. అతడు నల ఏళ ళ్ రాజుగా పరిపాలన చేశాడు. 5హెబోనులో
అతడు యూదా గోతం వారిని ఏడేళళ్ ఆరు నెలలు, యెరూషలేములో ఇశాయేలు, యూదా గోతాల పజలను ము మూడు
ఏళ ళ్ పాలించాడు.

దావీదుయెరూషలేమును సావ్ధీనం చేసుకోవడం
5:6-10; 1దిన 11:4-9
5:11-16; 1దిన 3:5-9; 14:1-7
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6-7దేశంలోయెబూసీయులు నివసిసూత్ ఉనన్పుప్డువారి దాడిచేసేందుకుదావీదూఅతనిమనుషులూయెరూషలేముకు
వచాచ్రు. దావీదు తమ కి రాలేడనన్ ధీమాతోయెబూసీయులు “నువువ్మా కి వసేత్ ఇకక్డ ఉనన్ గుడిడ్వాళ ళ్, కుంటివాళ ళ్
నినున్ తోలివేసాత్ రు” అని దావీదుకు కబురు పంపారు. దావీదు వారి దండెతిత్ దావీదుపురం అని పిలిచే సీయోను కోటను
సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

8ఆ సమయంలోదావీదు “దావీదు శతువు న గుడిడ్ , కుంటియెబూసీయుల దాడి చేయాలనుకునే వారంతా నీటికాలువ
సొరంగం గుండా ఎకిక్ వెళాళ్లి” అనాన్డు. అపప్టినుండి “గుడిడ్వారు, కుంటివారు యెహోవా మందిరంలోపలికి* రాలేరు”
అనేసామెతపుటిట్ంది. 9దావీదు ఆ పటట్ణంలోకాపురంఉనాన్డు. దానికిదావీదు పటట్ణం అనిపేరు పెటాట్ డు. మిలోల్ దిగువన
దావీదు ఒక కోట కటిట్ంచాడు. 10దావీదు దినదినమూ వరిధ్లుల్ తూ వచాచ్డు. నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవా అతనికి
తోడుగా ఉనాన్డు.

11 తూరు రాజు హీరాము తన మనుషులనూ, దేవదారు చెకక్లనూ, వడంగం పనివారిని, భవనాలు కటేట్వారిని
పంపించాడు. వాళ ళ్ దావీదు కోసం ఒక పటట్ణం కటాట్ రు. 12 ఇశాయేలీయుల రాజుగా యెహోవా తనను సిథ్రపరిచాడనీ.
దేవుడు ఆయన పజ న ఇశాయేలీయుల కోసం తన రాజాయ్నిన్ వరిథ్లల్జేసాత్ డనీ దావీదు గహించాడు.

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

దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించడం
17 పజలంతా ఇశాయేలీయుల రాజుగా దావీదుకు పటాట్ భిషేకం చేశారని ఫిలిషీయులకు తెలిసినపుప్డు దావీదును

చంపడానికి వారు నయ్ంతో బయలుదేరారు. ఆ వార తెలియగానే దావీదు సుర త న సథ్లానికి వెళిల్పోయాడు. 18 ఫిలిషీ
నయ్ం వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో మకాం వేశారు. 19 దావీదు “నేను ఫిలిషీయులను ఎదురొక్ంటే వారిని నా చేతికి
అపప్గిసాత్ వా?” అని యెహోవాకు పారిథ్ంచాడు. అపుప్డు దేవుడు “బయలుదేరి వెళ ళ్, తపప్కుండా వాళళ్ని నీకు
అపప్గిసాత్ ను”అనిచెపాప్డు. 20అపుప్డుదావీదుబయలెప్రాజీముకు వచిచ్అకక్డవాళళ్ను ఓడించి “జలపవాహాలుకొటుట్ కు
పోయినటుట్ యెహోవానాశతువులనునాముందు నిలబడకుండాచేశాడని”ఆసథ్లానికి బయలెప్రాజీము అని పేరు పెటాట్ డు.
21ఫిలిషీయులు తమ దేవుళళ్ విగహాలను అకక్డే విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు. దావీదు, అతని మనుషులు వాటిని సావ్ధీనం
చేసుకునాన్రు.

22ఫిలిషీయులుమళీళ్ వచిచ్ రెఫాయీముపాంతంలోమాటువేశారు. 23దావీదుయెహోవానుపారిథ్ంచినపుప్డు,యెహోవా
అతనితో “నువువ్ వాళళ్ను తినన్గా వెళిల్ ఎదురోక్వదుద్ . చుటూట్ తిరిగి వారి వెనుక నుండి కంబళి చెటల్కు ఎదురుగా వారి
దాడిచెయియ్. 24 కంబళి చెటల్ చుటూట్ తిరిగి వెళిల్ ఆ చెటల్కొమమ్లోల్ వీచేగాలిలో శబద్ం వినిపించగానే ఫిలిషీయుల దాడిచెయియ్.
ఎందుకంటే వారిని హతమారచ్డానికి యెహోవా ముందుగా బయలుదేరుతునాన్డనన్ మాట” అని చెపాప్డు. 25యెహోవా
తనకు చెపిప్నటుట్ చేసి,దావీదు గెబ నుండి గెజెరు వరకూ ఫిలిషీ నాయ్నిన్ తరుముతూ సంహరించాడు.

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

1 దేవుని నామానిన్ వెలల్డి పరుసూత్ కెరూబుల మధయ్ నివసించే నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా దేవుని మందసం
బాలాయెహ దాలోఉంది. 2ఆమందసానిన్ అకక్డి నుండి తీసుకు రావడానికిదావీదు ఇశాయేలీయులోల్ నుండిము వేల
మందిని సమకూరిచ్ బయలుదేరాడు. 3వారు దేవుని మందసానిన్ కొతత్ బండి మీద ఎకిక్ంచి గిబియాలో ఉనన్ అబీనాదాబు
ఇంటి నుండి తీసుకు బయలుదేరినపుప్డు అబీనాదాబు కుమారులు ఉజాజ్ , అహోయ్ కొతత్ బండిని తోలారు. 4దేవునిమందసం
ఉనన్ ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటి నుండి తెసుత్ నన్పుప్డు అహోయ్ బండికి ముందు నడిచాడు. 5 దావీదు,
ఇశాయేలీయులంతా దేవదారు చెటుట్ కలపతో చేసిన రకరకాల సితారాలు, సనాన్యివాయిదాయ్లు, తంబురలు,మృదంగాలు,
పెదద్ డపుప్లు వాయిసూత్ యెహోవాసనిన్ధిలోనాటయ్ం చేసుత్ నాన్రు.

6వారునాకోను కళల్ం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డుబండిలాగుతునన్ ఎదుద్ లకాలుజారిబండిపకక్కు ఒరిగింది. అపుప్డుఉజాజ్ తన
చెయియ్చాపిదేవునిమందసానిన్ పటుట్ కునాన్డు. 7వెంటనేయెహోవాకోపంఉజాజ్ మీద రగులుకుంది. అతడు చేసిన తపుప్ను
బటిట్ దేవుడు ఆ కష్ణంలోనే అతణిణ్ దెబబ్ కొటాట్ డు. అతడు అకక్డే దేవుని మందసం దగగ్రే పడి చనిపోయాడు. 8యెహోవా
ఉజాజ్ ను అంతం చేసిన ఆ చోటికి పెరెజ్ ఉజాజ్ అని పేరు పెటాట్ రు. 9 ఇపప్టికీ దాని పేరు అదే. ఆ రోజున దావీదు భయపడి
“యెహోవామందసం నా దగగ్ర ఉండడం ఎందుకు?” అనుకునాన్డు. 10కాబటిట్ యెహోవామందసానిన్ దావీదు తనతోబాటు
పటట్ణంలోకి తేవడానికి ఇషట్పడ లేదు. గితీత్యు న ఓబేదెదోము ఇంటికి తీసుకు వచిచ్ అకక్డ ఉంచాడు.

11 యెహోవా మందసం గితీత్యు న ఓబేదెదోము ఇంటోల్ మూడు నెలలపాటు ఉనన్పుప్డు యెహోవా ఓబేదెదోమునూ,
అతని కుటుంబానీన్ ఆశీరవ్దించాడు. 12 దేవుని మందసం ఓబేదెదోము ఇంటోల్ ఉండడం వలల్ యెహోవా ఓబేదెదోముకూ,

* 5:8 5:8యెహోవామందిరంలోపలికి రాజభవనం
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అతని కుటుంబానికీఉనన్దానినంతావిసాత్ రంగాఅభివృదిధ్ చెందిసుత్ నాన్డనన్ సంగతిదావీదుకు తెలిసింది. కాబటిట్ దావీదు వెళిల్
ఓబేదెదోము ఇంటోల్ ఉనన్ దేవుని మందసానిన్ దావీదు పటట్ణానికి ఊరేగింపుగా తీసికువచాచ్డు. 13-14ఎలాగంటే, యెహోవా
మందసానిన్మోసేవారు ఆరు అడుగులు ముందుకు నడచినపుప్డలాల్ ఒక ఎదుద్ ను, ఒక కొవివ్న దూడను వధించారు,దావీదు
నారతో నేసిన ఏఫోదును ధరించి పరమానందంగాయెహోవా సనిన్ధిలో పరవశించి నాటయ్ం చేశాడు. 15ఈ విధంగా దావీదు,
ఇశాయేలీయులంతా ఉతాస్హంగా తంతివాయిదాయ్లు వాయిసూత్ యెహోవామందసానిన్ తీసుకు వచాచ్రు.

16యెహోవామందసం దావీదు పటట్ణానికి వచిచ్నపుప్డు, సౌలు కుమారె మీకాలు కిటికీలో నుండి చూసింది. యెహోవా
సనిన్ధిలోగంతులు వేసూత్ నాటయ్ంచేసుత్ నన్దావీదునుచూసి,తనమనసుస్లోఅతనిన్ గూరిచ్ నీచంగాభావించుకుంది. 17వారు
యెహోవా మందసానిన్ తీసుకువచిచ్ దావీదు దాని కోసం ఏరాప్టు చేసిన గుడారంలో ఉంచినపుప్డు, దావీదు యెహోవా
సనిన్ధిలో హోమబలులు, శాంతిబలులు అరిప్ంచాడు. 18హోమబలులు, శాంతిబలులు అరిప్ంచడం ముగిసిన తరువాత
దావీదు నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా పేరట పజలను ఆశీరవ్దించాడు. 19 సమావేశ న ఇశాయేలీయులోల్ సీ
పురుషులందరికీరొటెట్ ,మాంసం,ఎండుదాకష్ముదద్ ఒకొక్కక్టిచొపుప్నపంచిపెటాట్ డు. తరువాతపజలంతాతమతమఇళళ్కు
వెళిళ్పోయారు.

20దావీదు తన ఇంటివారిని దీవించడానికి వచిచ్నపుప్డు, సౌలు కుమారె మీకాలు దావీదుకు ఎదురు వచిచ్ంది. ఆమె
“ఇశాయేలీయుల రాజు బానిస పిలల్ల ఎదుటా సేవకుల ఎదుటా ఈ రోజు బటట్లు తీసేసి ఎంత గొపప్గా కనబడాడ్ డు! ఎవడో
పనికిమాలినవాడు విపేప్సినటుట్ తన బటట్లు విపేప్సాడు” అంది. అపుప్డు దావీదు, 21 “నీ తండినీ, అతని సంతానానీన్
తోసిపుచిచ్ ఆయన పజ న ఇశాయేలీయులను పాలించడానికి ననున్ ఎనున్కొనన్ యెహోవా సనిన్ధిలో నేను అలా చేశాను.
యెహోవాసనిన్ధిలోనాటయ్ం చేశాను. 22నేను ఇంతకనాన్మరింతహీనంగానాదృషిట్కి నేను తకుక్వవాడ నువువ్ చెబుతునన్
బానిససీలదృషిట్లోగొపప్వాడినవుతాను”అనిమీకాలుతోఅనాన్డు. 23సౌలు కుమారెమీకాలుకుఆమెచనిపోయేంతవరకూ
పిలల్లు పుటట్లేదు.

7
దావీదుకు దేవునివాగాద్ నం

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

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

8కాబటిట్ నువువ్ నా సేవకు న దావీదుతో ఇలా చెపుప్, నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవా నీకు చెబుతునన్దేమిటంటే,
గొరెల మందలు కాచుకొంటూ గొరెలశాలోల్ ఉంటునన్ నినున్ నా పజ న ఇశాయేలీయుల రాజుగా నియమించాను. 9 నువువ్
వెళిళ్న పతి సథ్లం లో నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. నీ శతువులందరినీ నీ ముందు నిలబడకుండా నాశనం చేశాను. లోకంలో
పేరు పొందిన వారికి కలిగిన కీరి నీకు కలుగజేశాను. 10 నా పజ న ఇశాయేలీయులు ఎకక్డికీ కదలనకక్ర లేకుండ
తమ సొంత సథ్లాలోల్ శాశవ్తంగా వాటిలోల్ నివసించేలా వారిని సిథ్రపరిచాను. నా పజ న ఇశాయేలీయుల గతంలో నేను
నాయ్యాధిపతులను నియమించిన కాలంలో జరిగినటుట్ దుషుట్ న పజలు ఇక వారిని కషట్పెటట్కుండా ఉండేలా చేసి, 11 నీ
శతువుల నీకు విజయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలిగేలా చేశాను.
యెహోవా న నేను నీకు చెబుతునన్దేమిటంటే, నేను నీకు సంతానం అనుగహిసాత్ ను వారు శాశవ్తంగా పాలన చేసాత్ రు.

12 నువువ్ బతికే రోజులు ముగిసినపుప్డు నినున్ నీ పితరులతో కలిపి పాతిపెటిట్న తరువాత నీకు జనిమ్ంచిన నీ సంతానానిన్
ఘనపరచి, రాజాయ్నిన్ అతనికి సిథ్రపరుసాత్ ను. 13 అతడు నా పేరును ఘనపరిచేలా ఒక మందిరం నిరిమ్సాత్ డు. అతని
సింహాసనానిన్ నేను నితయ్ నదిగాసిథ్రపరుసాత్ ను. 14అతనికితండిలాఉండికాపాడుకుంటాను. అతడునాకు కుమారుడుగా
ఉంటాడు. అతడు తపుప్ చేసేత్ మనుషుల దండంతో,వారిని కొటేట్ దెబబ్లతో అతణిణ్ శి సాత్ ను.

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

దావీదు పారథ్న
18అపుప్డు రా నదావీదులోపలికి వెళిళ్యెహోవాసనిన్ధిలో కూరుచ్ని ఇలాపారిథ్ంచాడు. “నాపభూయెహోవా, ఇంతగా

నీవు ననున్ హెచిచ్ంచడానికి నేనెంతటివాణిణ్? నా వంశం ఏపాటిది? 19 ననున్ ఇంతగా హెచిచ్ంచి నాకు చేసినదంతా నీకు
సవ్లప్ న విషయం. నీ దాసుడ న నా వంశానికి భవిషతుత్ లో కలగబోయే ఉనన్తిని గూరిచ్ నాకు వెలల్డించావు. యెహోవా,
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నాపభూ,దావీదు అనే నేను ఇక నీతోఏమిచెపుప్కొంటాను? 20యెహోవానాపభూ, నీదాసుడ ననాగురించి నీకు తెలుసు.
21నీమాటను బటిట్ నీ చితత్ం చొపుప్న ఈ గొపప్ కారాయ్లు జరిగించి అవి నీదాసుడ న నాకు తెలియజేశావు.

22 దేవా, యెహోవా, నువువ్ అనంత న పభావం గలవాడివి. మేము వినన్దానిన్ బటిట్ చూసినపుప్డు నీవు తపప్
దేవుడెవరూ లేడు. 23నువువ్ విమోచించిన ఇశాయేలీయులనే నీ పజలవంటి వారు లోకంలో ఎకక్డా లేరు. నీ పజలయేయ్లా
వారినినీవువిమోచించావు. నీకు పేరు పఖాయ్తులు కలిగేలా, నీ పజలను బటిట్ నీ దేశం కోసం భీకర న గొపప్కారాయ్లు చేసేలా
దేవుడ న నువువ్ ఐగుపు దేశంలో నుండి, ఆ జనుల వశంలో నుండి,వారి దేవుళళ్ వశంలో నుండి విడిపించావు.

24యెహోవా న నీవు వారికి దేవు ఉండి, వారు నిరంతరం ఇశాయేలీయులు అనే పేరుగల పజలుగా నీ కోసం నిలిచి
ఉండేలా సిథ్రపరచావు. 25 దేవాయెహోవా, నీ దాసుడ న ననున్ గూరీచ్, నా వంశం గూరీచ్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట ఎపప్టికీ
నిలిచిపోయేలాదృఢపరచు. 26 ‘ నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాఇశాయేలీయులకు దేవుడు’అని పజలనేమాటచేత
నీకు శాశవ్త మహిమ కలిగేలా నీదాసుడ న నా వంశం నీ సనిన్ధిలో సిథ్రపరచబడేలా నువువ్ సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్.

27ఇశాయేలీయులదేవా, నాయ్లకుఅధిపతిఅయినయెహోవానాకుసంతానం కలిగిసాత్ ననినీదాసునికితెలియపరచావు.
కాబటిట్ ఈ విధంగా నీతో వినన్పం చేయడానికి నీ దాసుడ న నాకు రయ్ం వచిచ్ంది. 28యెహోవా, నా పభూ, నీ దాసుడ న
నాకు మేలు దయచేసాత్ నని చెపునాన్వు కదా. నువువ్ దేవుడివి కాబటిట్ నీమాటలనీన్ నిజ నవి. 29నీ దాసుడ న నా వంశం
అంతా నితయ్మూ నీ సనిన్ధిలో ఉండేలా దయచేసి దీవించు. యెహోవానా పభూ, నువువ్ సెలవిచిచ్నటుట్ నీ దీవెనలు పొంది
నా వంశం అనిన్వేళలా దీవెనపొందుతుంది గాక.”

8
దావీదు నిక విజయాలు

1 దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించి వారిని లోబరచుకుని వారి ఆధీనంలో ఉనన్ మెతెగమామ్ను ఆకమించుకునాన్డు.
2అతడుమోయాబీయులను ఓడించి, పటుట్ కునన్ వారిని నేల బారుగా పడుకోబెటిట్ తాడుతో కొలిపించాడు. రెండు కొలతల
పొడవు ఉనన్ వారిని చంపివేయాలనీ, ఒక కొలత పొడవు ఉనన్ వారిని బతకనివావ్లనీ నిరణ్యించాడు. అపప్టినుండి
మోయాబీయులు దావీదుకు సామంతు కపప్ం చెలిల్సూత్ వచాచ్రు.

3సోబా రాజు రెహోబు కుమారుడు హదదెజరు ఫరాతు నది దాకా తన రాజాయ్నిన్ వాయ్పింపజేయాలని బయలు దేరాడు.
దావీదు అతణిణ్ ఓడించి 4అతనిదగగ్రనుండి వెయీయ్ఏడు వందలమంది గురపురౌతులను, ఇర వేలకాలబ్లానిన్ పటుట్ కుని,
వారి గురాలమందలో వంద ఉంచుకుని,మిగిలినవాటి చీలమండ నరాలను కోయించాడు.

5దమసుక్లోఉనన్ అరామీయులుసోబారా నహదదెజెరుకు సహాయంగావచాచ్రు. దావీదు అరామీయ నయ్ంలోఇర
రెండు వేలమందిని హతమారాచ్డు. 6 దమసుక్కు చెందిన ఆరాము దేశంలో తన నిక దళానిన్ ఉంచాడు. అరామీయులు
దావీదుకు సామంతు కపప్ం చెలిల్సూత్ వచాచ్రు. దావీదు ఏయుదాధ్ నికి వెళిళ్నాయెహోవాఅతణిణ్ కాపాడుతూ ఉనాన్డు.

7 హదదెజెరు సేవకుల* దగగ్ర ఉనన్ బంగారు శూలాలను దావీదు సావ్ధీనం చేసుకుని యెరూషలేము పటట్ణానికి
తీసుకువచాచ్డు. 8దావీదు రాజుహదదెజెరుకు చెందిన బెతహ , బేరో అనే పటట్ణాలోల్ ఉనన్ విసాత్ ర న ఇతత్డినిసావ్ధీనం
చేసుకునాన్డు.

9దావీదుహదదెజెరు నయ్ంమొతాత్ నిన్హతంచేశాడనన్వారహమాతురా నతోయికివినబడింది. 10హదదెజెరు,తోయిల
మధయ్ విరోధం ఉంది. వాళళ్ మధయ్ తరచూ యుదాధ్ లు జరుగుతూ ఉండేవి. దావీదు హదదెజెరుతో యుదధ్ం చేసి అతణిణ్
ఓడించాడు. ఆ వార తెలుసుకునన్ తోయి తన కొడుకు యోరాము దావ్రా బంగారం, వెండి, ఇతత్డి వసుత్ వులను కానుకలుగా
ఇచిచ్, మసమాచారాలు అడిగి దావీదుతో కలసి సంతోషించి సమయం గడపడానికి దావీదు దగగ్రికి పంపించాడు.

11రా న దావీదు అరామీయుల, మోయాబీయుల, అమోమ్నీయుల, ఫిలిషీయుల, అమాలేకీయుల రాజాయ్లను జయించి
దోచుకొనన్ బంగారం, వెండితోపాటు, 12 రెహోబు కొడుకు హదదెజెరు అనేసోబారాజుదగగ్ర దోచుకొనన్ వాటితోతోయికొడుకు
యోరాము తెచిచ్న బంగారం, వెండి, ఇతత్డి వసుత్ వులను కూడా చేరిచ్యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచాడు.

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

దావీదు అధికారులు
15దావీదు ఇశాయేలు దేశమంతటిమీదరాజుగాఇశాయేలు పజలందరి పటాల్ నీతినాయ్యాలు జరిగించాడు. 16సెరూయా

కొడుకు యోవాబు దావీదు నాయ్నికి అధిపతి. అహీలూదు కొడుకు యెహోషాపాతు రాజాయ్నికి చెందిన దసాత్ వేజుల
పరయ్వేకష్ణ అధికారి. 17అహీటూబు కొడుకు సాదోకు, అబాయ్తారు కొడుకు అహీమెలెకులుయాజకులు. శెరాయా లేఖికుడు.
18యెహోయాదాకొడుకు బెనాయా కెరేతీయులకు, పెలేతీయులకు అధికారి. దావీదు కొడుకులు రాజయ్ సభలో పముఖులు†.

9
దావీదు,మెఫీబోషెతు

* 8:7 8:7 సేవకుల అధికారులు † 8:18 8:18రాజయ్ సభలో పముఖులుయాజకులు



2 సమూయేలు 9:1 271 2 సమూయేలు 10:12

1 “సౌలు కొడుకుయోనాతానును బటిట్ నేను ఏ నామేలు చేయడానికి అతని కుటుంబానికి చెందినవారు ఎవ నామిగిలి
ఉనాన్రా?” అనిదావీదు అడిగాడు.

2సౌలు కుటుంబానికి సీబా అనే సేవకుడు ఉండేవాడు. దావీదు మనుషులు అతణిణ్ దావీదు దగగ్రికి పిలుచుకు వచాచ్రు.
దావీదు రాజు “సీబావు నువేవ్ కదా” అని అడిగాడు. అతడు “నీ సేవకుడి న నేనే సీబాను” అనాన్డు. 3అపుప్డు దావీదు
“యెహోవానా దయచూపించినటుట్ నేను మేలు చేయడానికిసౌలు కుటుంబంలో ఒకక్ నామిగిలిఉనాన్డా?” అనిఅతణిణ్
అడిగాడు.
అపుప్డు సీబా “యోనాతానుకు కుంటివా నఒక కొడుకు ఉనాన్డు”అనిరాజుకు వినన్వించుకునాన్డు. 4“అతడు ఎకక్డ

ఉంటునాన్డు?” అని రాజు అడిగాడు. సీబా “అయాయ్, అతడు లోదెబారులో అమీమ్యేలు కొడుకుమాకీరు ఇంటోల్ ఉనాన్డు”
అని రాజుతో చెపాప్డు. 5అపుప్డు రా న దావీదు తనమనుషులను పంపి లోదెబారులో ఉనన్ అమీమ్యేలు కొడుకుమాకీరు
ఇంటి నుండి అతణిణ్ తన దగగ్రికి రపిప్ంచాడు.

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

8 అతడు నమసక్రించి “చచిచ్న కుకక్లాంటి నా పటల్ నువువ్ కనికరం చూపించడానికి నీ దాసుణిణ్ నేను ఎంతవాణిణ్?”
అనాన్డు. 9అపుప్డు రాజుసౌలు సేవకు న సీబాను పిలిపించి “సౌలు అతని కుటుంబంవారికి గతంలోఉనన్ ఆసిత్ మొతాత్ నిన్
నీయజమానియోనాతాను కొడుకుకు తిరిగి ఇపిప్ంచాను. 10కాబటిట్ నువువ్, నీ కొడుకులు,దాసులు అతని కోసం ఆ భూమిని
సాగు చెయయ్ండి. నీ యజమాని కొడుకు తినేందుకు సరిపోయిన ఆహారం ఆ పంట నుండి తీసుకు రావాలి. నీ యజమాని
కుమారుడు మెఫీబోషెతు ఎపుప్డూ నా బలల్ దగగ్రే భోజనం చేసాత్ డు” అని చెపాప్డు. సీబాకు పదిహేనుమంది కొడుకులు,
ఇర మంది సేవకులు ఉనాన్రు.

11అపుప్డు సీబా “నాయజమాని నరాజా, నీదాసుణిణ్ నాకు సెలవిచిచ్నటుట్ అంతా జరిగిసాత్ ను” అనిరాజుతోచెపాప్డు.
అపప్టి నుండి మెఫీబోషెతు రాజకుమారులోల్ ఒకడు అనన్టుట్ రాజు బలల్ దగగ్రే భోజనం చేసూత్ వచాచ్డు. 12మెఫీబోషెతుకు
ఒక కొడుకు ఉనాన్డు. అతడు పసివాడు. అతని పేరుమీకా. సీబా కుటుంబంవారంతామెఫీబోషెతుకు దాసులుగాఉనాన్రు.
13మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో నివసించి కలకాలం రాజు బలల్ దగగ్రే భోజనం చేసూత్ ఉనాన్డు. అతని రెండు కాళ ళ్
కుంటివి.

10
అమోమ్నీయులమీదదావీదు విజయం

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

3అపుప్డుఅమోమ్నీయులపజలనాయకులురా నహానూనుతోఇలాచెపాప్రు “నీతండిమీదగౌరవంతోమాతమేదావీదు
నినున్ ఓదారచ్డానికినీదగగ్రికిమనుషులను పంపాడనినువువ్నిజంగాఅనుకుంటునాన్వా? ఈపటట్ణానిన్ఆకమించుకోడానికి
దానిన్ పరిశీలించడానికి అతడు తన గూఢచారులను పంపించాడని నీకు అనిపించలేదా?”

4ఈమాటలు వినన్ హానూను దావీదు పంపిన మనుషులను పటుట్ కుని, సగం గడడ్ం గొరిగించి, వారు తొడుకొక్నన్ బటట్లు
వెనక పు నడుము కింద వరకూ మధయ్కు కతిత్రించి వారిని వెళల్గొటాట్ డు. 5 ఆ మనుషులు ఎంతో అవమానం పొందారని
దావీదువినన్పుప్డు,వారినికలుసుకోవడానికిమనుషులనుపంపించి “మీగడాడ్ లుపెరిగేవరకూయెరికోపటట్ణంలోఆగిపోయి
ఆ తరువాతయెరూషలేము రండి” అనివారికి చెపప్మనాన్డు.

6అమోమ్నీయులు,దావీదు విషయంలోతాముఅతనికిఅసహ య్లంఅయాయ్మనిగహించారు. వారుదావీదుకు భయపడి,
తమమనుషులను పంపి, బేతెహోబులో, అరాము సోబాలో ఉనన్ అరామీయ నయ్ంలో నుండి ఇర వేలమంది నికులను
జీతానికి మాటాల్ డుకునాన్రు. మయకా రాజు దగగ్రనుండి వెయియ్మంది నికులను, టోబులో నుండి పనెన్ండు వేలమంది
నికులను జీతమిచిచ్ పిలిపించుకునాన్రు. 7 ఈ సంగతి వినన్ దావీదు యోవాబును, తన నయ్మంతటినీ వారి కి
పంపించాడు. 8అమోమ్నీయులుబయలుదేరితమనగరసింహదావ్రాలకు ఎదురుగాబారులుతీరినిలబడాడ్ రు. సోబానుంచి,
రెహోబు నుంచి అరామీయులు,మయకావారు,టోబువారు విడివిడిగాపొలాలోల్ కాపు కాశారు.

9తనకు వెనకా, ముందూయుదధ్పంకులుగా నిలబడి ఉనన్ నికులను చూసియోవాబు ఇశాయేలీయులోల్ మహా వీరు న
కొందరిని ఎనున్కుని వరుసలుగా నిలబెటిట్ అరామీయులను ఎదురోక్డానికి సిదధ్పడాడ్ డు. 10మిగిలినవారిని అమోమ్నీయులను
ఎదురోక్డానికితనసోదరుడుఅబీ కిఅపప్గించాడు. 11యోవాబుఅబీ తో “అరామీయుల నయ్ంనాగుంపునుఓడిసుత్ ంటే
నీ నయ్ం వచిచ్ ననున్ ఆదుకోవాలి, అమోమ్నీయుల నయ్ం నీ బలానికిమించిపోతే నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొంటాను. 12 రయ్ం
తెచుచ్కో. మనపజలనూ, దేవుని పటట్ణానీన్ తలంచుకుని బలం తెచుచ్కొందాం. యెహోవాఆయనదృషిట్కి ఏదిమంచిదోదానిన్
చేసాత్ డు గాక” అని చెపాప్డు.
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13 యోవాబు, అతని నయ్ం యుదధ్ం పారంభించగానే అరామీయులు వారి ముందు నిలవలేక పారిపోయారు.
14అరామీయులుపారిపోవడంచూసినఅమోమ్నీయులు కూడాఅబీ నిఎదిరించలేకపారిపోయారు. వారుతమపటట్ణాలకు
పారిపోయినపుప్డు యోవాబు అమోమ్నీయులను వదిలిపెటిట్ యెరూషలేము వచాచ్డు. 15 ఇశాయేలీయుల చేతిలో తాము
పరాజయం పాలయాయ్మని అరామీయులు గహించి మళీళ్ సమావేశమయాయ్రు. 16హదదెజరు నది అవతలి పున ఉనన్
అరామీయులను పిలిపించాడు. వారు హేలాముకు చేరుకునాన్రు. హదదెజరు నాయ్నికి షోబకు నాయ్ధిపతిగా ఉనాన్డు.

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

11
ఊరియాకు వయ్తిరేకంగా దావీదు చేసినపాపం

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

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

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

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

12అపుప్డుదావీదు “ఈరోజు కూడానువువ్ ఇకక్డే ఉండు. రేపునినున్ పంపిసాత్ ను”అనిఊరియాతోచెపాప్డు. ఊరియా
ఆ రోజు, తరువాతి రోజు యెరూషలేములో ఉండిపోయాడు. 13 ఈలోగా దావీదు ఊరియాను భోజనానికి పిలిపించాడు.
దావీదు అతడు బాగా తిని, తాగిమతుత్ డయేయ్లా చేశాడు. సాయంతమయాయ్క అతడు బయలుదేరి వెళిల్ మళీళ్ తన ఇంటికి
వెళళ్కుండా రాజు సేవకుల మధయ్ నిదపోయాడు.

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

18యోవాబుఈయుదధ్ సమాచారానిన్ ఒక నికుడిదావ్రాదావీదుకు తెలియజేశాడు. 19యోవాబుఆ నికుడితో “యుదధ్
సమాచారం రాజుకు చెపిప్న తరువాత రాజు కోపం తెచుచ్కుని ‘మీరు యుదధ్ం తీవంగా జరుగుతునన్ పటట్ణానికి దగగ్రగా
ఎందుకు వెళాల్ రు? 20 గోడ కి ఎకిక్ వాళ ళ్ బాణాలు వేసాత్ రని మీకు తెలియదా? 21 ఎరుబెబ్షెతు కొడుకు అబీమెలెకు ఎలా
చనిపోయాడు? తేబేసు దగగ్ర ఒక సీ తిరగలిరాయినిగోడ నుండి అతనిమీద వేయడం వలల్నే గదాఅతడు చనిపోయింది?
పాకారం దగగ్రికిమీరెందుకు వెళాళ్రు?’ అనిఅడిగితే, నువువ్, ‘తమసేవకు నఊరియాకూడాచనిపోయాడు’అనిచెపుప్”
అని చెపిప్ ఆ నికుణిణ్ పంపాడు.

22 యోవాబు పంపిన నికుడు వచిచ్ దావీదుకు విషయమంతా చెపాప్డు. 23 ఎలాగంటే “వారి నికులు మమమ్లిన్
తరుముతూయుదధ్భూమిలోమాకు ఎదురు పడినపుప్డు మేము వారిని సరిహదుద్ ల వరకూ తరిమి గెలిచాము. 24అపుప్డు
గోడల నుండి విలుకాళ ళ్ తమ నికుల బాణాలు కురిపించారు. రాజు సేవకులోల్ కొందరితో సహా తమరి సేవకుడు,
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హితీత్యు న ఊరియా కూడా చనిపోయాడు.” 25అపుప్డు దావీదు “నువువ్యోవాబుతో ఈమాట చెపుప్. ‘జరిగినదానిన్
బటిట్ నువువ్బాధపడవదుద్ . కతిత్ ఒకసారిఒకరిని,మరోసారిమరొకరినిచంపుతుంది. పటట్ణంమీదయుదధ్ంమరింతతీవతరం
చేసి దానిన్ ఓడించు’ అనియోవాబుకు రయ్ం చెపుప్” అని ఆ నికునికి చెపిప్ పంపించాడు.

26ఊరియా భారయ్ బతెష్బ తన భర చనిపోయిన సంగతి విని విలపించింది. 27 విలాప సమయం ముగిసిన తరువాత
దావీదు తన మనుషులను పంపి ఆమెను తన భవనానికి రపిప్ంచుకునాన్డు. ఆమెదావీదుకు భారయ్గా ఉండి ఒక కొడుకును
కనన్ది. అయితేదావీదు చేసిన ఈ పనియెహోవాదృషిట్లో పాపంగా నిలిచిపోయింది.

12
నాతాను దావీదును మందలించడం

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

4 ఇలా ఉండగా ఒక అతిథి ధనవంతుని దగగ్రికి వచాచ్డు. తన దగగ్రికి వచిచ్న అతిథికి విందు ఏరాప్టు చేయడానికి తన
సొంత గొరెలను గానీ, పశువులను గానీ ముటుట్ కోవడానికి ఇషట్పడక, ఆ బీదవాడి గొరెపిలల్ను పటుట్ కుని, ఆ అతిథికి విందు
సిదధ్ం చేశాడు.” 5దావీదు ఈమాటలు విని అలా చేసినవాడిమీద తీవ న కోపం తెచుచ్కునాన్డు. “యెహోవామీద ఒటుట్ .
ఈపనిచేసినవాడు తపప్కుండామరణశికష్కు పాతుడు. 6వాడు దయలేకుండాఈపని చేశాడు కాబటిట్ ఆ గొరెపిలల్కు బదులు
నాలుగు గొరెపిలల్లు తిరిగి ఇవావ్లి” అనినాతానుతో అనాన్డు.

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

10నువువ్ ననున్ లకష్ పెటట్కహితీత్యు నఊరియాభారయ్ను నీభారయ్గాచేసుకొనాన్వుకాబటిట్ నీ ఇంటివారి కతిత్ ఎలల్కాలం
నిలిచి ఉంటుంది.

11నామాట విను. యెహోవా న నేను చెపేప్దేమిటంటే, నీ సంతానం మూలంగా నేను నీకు కీడు కలుగజేసాత్ ను. నువువ్
చూసుత్ ండగానే నేను నీభారయ్లనుమరొకరికి అపప్గిసాత్ ను. 12పగలు సమయంలోనేవారు నీభారయ్లతో శయనిసాత్ రు. నువువ్
నీ పాపం రహసయ్ంగా చేశావు గానీ ఇశాయేలీయులంతా చూసుత్ ండగా పటట్పగలే నేను చెపిప్నదంతా జరుగుతుంది” అని
అనాన్డు.

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

16యెహోవాఊరియాభారయ్దావీదుకు కనన్బిడడ్నుమొతిత్ జబుబ్ పడేలాచేశాడు. 17దావీదుఉపవాసంఉండిలోపలికివెళిల్
బిడడ్ కోసం దేవుణిణ్ బతిమిలాడుతూ రాతంతా నేల మీద పడి ఉనాన్డు. ఇంటోల్ పముఖులు అతణిణ్ నేల నుండి లేపడానికి
పయతిన్ంచారు. కానీదావీదు ఒపుప్కోలేదు,వారితో కలసి భోజనం చేయలేదు.

18ఏడవ రోజు బిడడ్ చనిపోయాడు. దావీదు సేవకులు “బిడడ్ బతికి ఉనన్పుడు అతనితో ఏమిచెపిప్నా అతడు మనమాట
వినలేదు. 19 ఇపుప్డు బిడడ్ చనిపోయాడని చెబితే తనకు తాను ఏ నా హాని చేసుకొంటాడేమో” అనుకునాన్రు. వారు బిడడ్
చనిపోయాడనన్ సంగతిఅతనితోచెపప్డానికిభయపడాడ్ రు. అయితేదావీదు తనసేవకులు గుసగుసలాడుకోవడం గమనించి
బిడడ్ చనిపోయాడని అరథ్ం చేసుకునాన్డు. “బిడడ్ చనిపోయాడా?” అని తన సేవకులను అడిగాడు. వారు “చనిపోయాడు”
అని జవాబిచాచ్డు.

20 అపుప్డు దావీదు నేల నుండి లేచి సాన్నంచేసి నూనె రాసుకుని వేరే బటట్లు ధరించాడు. యెహోవా మందిరంలో
పవేశించిదేవునికిమొకిక్,తనఇంటికితిరిగి వచిచ్భోజనంతీసుకురమమ్నాన్డు. వారుభోజనంతెచిచ్ వడిడ్ంచినపుప్డు అతడు
భోజనం చేశాడు.

21అతని సేవకులు “బిడడ్ బతికి ఉనన్పుప్డు ఉపవాసంతో బిడడ్ కోసం ఏడుసూత్ ఉనాన్వు, వాడు చనిపోయినపుప్డు లేచి
భోజనం చేశావు. నువువ్ ఇలా చేయడంలో అరథ్ం ఏమిటి?” అని దావీదును అడిగారు. 22 అపుప్డు దావీదు “బిడడ్ బతికి
ఉనన్పుప్డు దేవుడు ననున్ కరుణించి బిడడ్ను బతికిసాత్ డనన్ ఆశతో నేను ఉపవాసముండి ఏడుసూత్ వేడుకొనాన్ను. 23ఇపుప్డు
బిడడ్ చనిపోయాడు కనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండాలి? బిడడ్ను నేను తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేనే వాడి దగగ్రకు వెళాత్ ను
గానీ వాడు నా దగగ్రికి మళీళ్ రాడు కదా” అనివారితో చెపాప్డు.
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24తరువాత దావీదు తన భారయ్ బతెష్బ దగగ్రికి వెళిల్ ఆమెను ఓదారిచ్ ఆమెతో శయనించాడు. ఆమె ఒక కొడుకును కనన్ది.
దావీదుఅతనికిసొలొమోనుఅనిపేరుపెటాట్ డు. 25యెహోవాఅతణిణ్ పేమించినాతానుపవకను పంపాడు. అతడుయెహోవా
చెపిప్నటుట్ ఆ బిడడ్కు యదీదాయ్* అని పేరు పెటాట్ డు.

అమోమ్నీయులమీద విజయం
26యోవాబు అమోమ్నీయుల ముఖయ్ పటట్ణం రబాబ్ మీద యుదధ్ం చేసి ఆకమించుకునాన్డు. మిగతా నగరాలకు నీరు

ఇకక్డినుండే సరఫరా అవుతుంది. 27యోవాబు దావీదు దగగ్రికి మనుషులను పంపి “నేను రబాబ్ మీదయుదధ్ం చేసి నీరు
సరఫరాచేసేపటట్ణానిన్ అకమించుకొనాన్ను. 28నేను ఆకమించుకొనన్ పటట్ణానికినాపేరు పెటుట్ కోకుండేలామిగిలిన నాయ్నిన్
సమకూరిచ్ పటట్ణం దాడి చెయియ్” అని కబురు చేశాడు.

29కాబటిట్ దావీదు నాయ్నిన్ సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీదయుదధ్ం చేసి దానిన్ పటుట్ కుని,వారిరాజు కిరీటానిన్ అతని
తలమీద నుండి తీసివేయించాడు. దానిన్ దావీదు తల మీద పెటాట్ రు. దానిన్ విలు న రతాన్లతో చెకాక్రు. దాని బరువు
సుమారు నాలుగు కిలోలు. 30 ఇంకా అతడు ఆ పటట్ణంలో నుండి ఎంతో విసాత్ ర న దోపుడు సొముమ్ తీసుకుని వెళాళ్డు.
31 పటుట్ కునన్ వారిని బయటికి తీసుకువచిచ్ రంపాలతో, పదు న ఇనుప పనిముటల్తో, ఇనుప గొడడ్ళళ్తో పని చేసేవారిగా,
ఇటుక బటీట్లోల్ పనిచేసేవారిగా నియమించాడు. అమోమ్నీయుల పటట్ణాలనిన్టిలో అతడు ఇలాగే చేశాడు. ఆ తరువాత
దావీదు, అతనిమనుషులూ తిరిగియెరూషలేము చేరుకునాన్రు.

13
అమోన్ను తామారును చెరచడం

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

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

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

10వారంతా బయటికి వెళిళ్న తరువాత అమోన్ను “నీ చేతి వంటకం నేను తినేలా దానిన్ నా గదిలోకి తీసుకురా” అని
చెపాప్డు. తామారు తాను చేసిన రొటెట్లను తీసుకు గదిలో ఉనన్ అమోన్ను దగగ్రికి వచిచ్ంది. 11 అయితే అతడు ఆమెను
పటుట్ కుని “నాసోదరీ, రా, నాతో శయనించు” అనాన్డు. 12ఆమె “అనన్యాయ్, ననిన్లా అవమానపరచొదుద్ . ఇలా చేయడం
ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం కాదు. ఇలాంటి జారతవ్ం లోకి పడిపోవదుద్ . ఈఅవమానం నేనెకక్డ దాచుకోగలను? 13నువువ్
కూడాఇశాయేలీయులోల్ దురామ్రుగ్ డిగామారతావు. దీనిగూరిచ్రాజుతోమాటాల్ డు. అతడుననున్ నీకిచిచ్వివాహంచేయవచుచ్”
అని చెపిప్ంది. 14అయినాఅతడు ఆమెమాట వినలేదు. పశుబలంతో ఆమెనుమానభంగం చేసి అవమానించాడు.

15అమోన్ను ఇలాచేసిన తరువాతఆమెను పేమించినంతకంటే ఎకుక్వ దేవ్షం ఆమె పుటిట్ంది. ఆమెను “లేచి వెళిళ్పో”
అని చెపాప్డు. 16 ఆమె “ననున్ బయటకు తోసివేయడం దావ్రా నాకు ఇపుప్డు చేసిన కీడు కంటే మరి ఎకుక్వ కీడు
చేసినవాడివిఅవుతావు”అనిచెపిప్ంది. 17అతడు ఆమెమాటవినిపించుకోలేదు. తన పనివాళళ్లోఒకణిణ్ పిలిచి “ఈమెను
నా దగగ్ర నుండి పంపివేసి తలుపులు వెయియ్” అని చెపాప్డు. 18 వివాహం కాని రాజకుమారెలు రకరకాల రంగుల చీరలు
ధరించేవారు. ఆమె అలాంటి చీర కటుట్ కుని ఉనన్పప్టికీ ఆ పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మళీళ్ రాకుండా ఉండేలా
తలుపుకు గడియ పెటాట్ డు.

19 అపుప్డు తామారు తలమీద బూడిద పోసుకుని, కటుట్ కొనన్ రంగు రంగుల చీర చింపివేసి తల చేతులు పెటుట్ కుని
ఏడుసూత్ వెళిళ్పోయింది. 20ఆమెఅనన్అబాష్ లోముఆమెను చూసి “నీఅనన్ అమోన్ను నీతోతనవాంఛతీరుచ్కునాన్డు గదా?
నా సోదరీ, నువువ్ నెమమ్దిగా ఉండు. అతడు నీ అనేన్ గదా, దీని విషయంలో బాధపడకు” అనాన్డు. మానం కోలోప్యిన
తామారు అపప్టినుండి అబాష్ లోము ఇంటోల్ నే ఉండిపోయింది. 21ఈ సంగతి రా న దావీదుకు తెలిసింది. అతడు తీవ న
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కోపం తెచుచ్కునాన్డు. 22అబాష్ లోము తన సోదరు న అమోన్నుతో మంచిచెడడ్లేమీమాటలాడకుండా మౌనంగా ఉనాన్డు.
అయితే తనసోదరితామారునుమానభంగం చేసినందుకు అతని పగ పెంచుకునాన్డు.

అబాష్ లోము, అమోన్నును హతమారచ్డం
23 రెండేళళ్ తరువాత అబాష్ లోముకు గొరెలబొచుచ్ కతిత్రించే కాలం వచిచ్ంది. ఎఫాయిముకు దగగ్ర బయలాహ్ సోరులో

అబాష్ లోము రాజకుమారులనందరినీ విందుకు పిలిచాడు. 24అబాష్ లోము రాజు దగగ్రికి వచిచ్ “రాజా, వినండి. నీదాసుడ న
నాకు గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించే సమయం వచిచ్ంది. రాజ న నువూవ్ నీ సేవకులూ విందుకు రావాలని నీ దాసుడ న నేను
కోరుతునాన్ను” అనిమనవి చేసుకునాన్డు.

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

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

30వారు దారిలో ఉండగానే “ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా రాజకుమారులందరినీ అబాష్ లోము చంపివేశాడు” అనన్ వార
దావీదుకు అందింది. 31 అతడు లేచి తన బటట్లు చించుకుని నేల పడి ఉనాన్డు. అతని సేవకులంతా తన బటట్లు
చించుకుని రాజు దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్రు. 32 దీని చూసిన దావీదు సోదరుడు షిమాయ్ కొడుకు యెహోనాదాబు “రాజా,
రాజకుమారు నయువకులందరినీవారు చంపారనినువువ్అనుకోవదుద్ . అమోన్ను ఒకక్డినేచంపారు. ఎందుకంటే,అతడు
అబాష్ లోము సహోదరి తామారునుమానభంగం చేసినపప్టి నుండి అతడు అమోన్నును చంపాలనన్ పగతో ఉనాన్డని అతని
మాటలనుబటిట్ గహించవచుచ్. 33 కాబటిట్ మా రాజు న నువువ్ నీ కొడుకులంతా చనిపోయారని భావించి విచారపడవదుద్ .
అమోన్నుమాతమే చనిపోయాడు” అని చెపాప్డు.

అబాష్ లోము గెషూరు పారిపోవడం
34కాపలాకాసేవాడు ఎదురుచూసూత్ ఉనన్పుప్డు అతనివెనక,కొండపకక్నదారిలోనుండివసుత్ నన్చాలమంది కనబడాడ్ రు.

35 వారు పటట్ణంలోకి రాగానే యెహోనాదాబు “అదిగో రాజకుమారులు వచాచ్రు. నీ దాసుడ న నేను చెపిప్నటుట్ గానే
జరిగింది” అని రాజుతో అనాన్డు. 36 అతడు తన మాటలు ముగించగానే రాజకుమారులు వచిచ్ గటిట్గా ఏడవడం
మొదలుపెటాట్ రు. ఇది చూసిరాజు,అతని సేవకులంతా కూడా ఏడాచ్రు. 37ఇది జరిగిన తరువాత అబాష్ లోము అకక్డినుంచి
పారిపోయిగెషూరు రాజుఅమీహ దు కొడుకు తలమ్యి దగగ్రికి చేరుకునాన్డు. దావీదు పతిరోజూతన కొడుకు కోసం శోకిసూత్
ఉండిపోయాడు.

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

14
అబాష్ లోముయెరూషలేముకు తిరిగి రావడం

1రాజుతనమనసుస్ అబాష్ లోము నేపెటుట్ కునిఉనాన్డనిసెరూయాకుమారుడుయోవాబు గహించాడు. 2తెకోవపటట్ణం
నుండి ఒక తెలివిగల సీని పిలిపించాడు. ఆమెతో “చాలాకాలం నుండి ఏడుసూత్ ఉనన్టుట్ నటించు, విలాప దుసుత్ లు వేసుకో.
నూనె రాసుకోకుండా ఎంతోకాలంగా విచారంగా ఉనన్టుట్ నటిసూత్ 3 నీవు రాజు దగగ్రికి వెళిళ్ నేను చెపిప్న విధంగా రాజును
వేడుకో” అని చెపాప్డు. 4అపుప్డు ఆ తెకోవ సీ రాజు దగగ్రికి వచిచ్ంది. రాజుకు సాగిలపడి సమసాక్రం చేసి “రాజా, ననున్
కాపాడు” అంది.

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

8అపుప్డు రాజు “నువువ్ నీ ఇంటికి వెళ ళ్. నీ గురించి ఆజఞ్ జారీ చేసాత్ ను” అని చెపాప్డు.
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9 అపుప్డు ఆ తెకోవ సీ “నా యజమాని న రాజా, ఈ విషయంలో రాజుకు, రాజు సింహాసనానికి ఎలాంటి దోషం
తగలకూడదు, అది నామీదా, నా కుటుంబం మీదా ఉండుగాక” అని రాజుతో అనన్ది. అపుప్డు 10 రాజు “ఎవ నా ఈ
విషయంలో నీకే నా ఇబబ్ంది కలిగిసేత్ వాణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురా. ఇక వాడు నీకు అడుడ్ రాడు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

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

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

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

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

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

28అబాష్ లోమురాజును చూడకుండాపూరిగారెండేళ ళ్యెరూషలేములోనేఉండిపోయాడు. 29రాజుదగగ్రికియోవాబును
పంపించడానికి అబాష్ లోము అతనికి కబురు పంపాడు. అయితేయోవాబు రాలేదు. రెండవసారి అతణిణ్ పిలిపించినపప్టికీ
అతడు రాలేదు. అబాష్ లోముకు కోపం వచిచ్ంది. 30తన పనివారిని పిలిచి “యోవాబు పొలం నా పొలం దగగ్రే ఉనన్ది గదా.
అతని పొలంలో యవల పంట కోతకు వచిచ్ ఉంది. మీరు వెళిల్ ఆ పంటను తగలబెటట్ండి” అని చెపాప్డు. అబాష్ లోము
పనివాళ ళ్ ఆ పంటలు తగలబెటాట్ రు.

31ఇదితెలిసినయోవాబుఅబాష్ లోము ఇంటికి వచిచ్ “నీపనివాళ ళ్నాపంటలు ఎందుకు తగలబెటాట్ రు?” అనిఅడిగాడు.
32అబాష్ లోముయోవాబుతో ఇలా అనాన్డు “గెషూరు నుండి నేను రావడంవలల్ ఉపయోగం ఏమిటి? నేను అకక్డే ఉండడం
మంచిదనినీదావ్రారాజుకు చెపిప్ంచడానికి నీకు కబురు పంపాను. నేనురాజును కలుసుకోవాలి. నాలోఏ నానేరం కనిపిసేత్
రాజునాకుమరణశికష్విధించవచుచ్”అనాన్డు. 33అపుప్డుయోవాబురాజుదగగ్రికి వచిచ్ఆవిషయంరాజుకుచెపిప్నపుప్డు,
రాజు అబాష్ లోమును పిలిపించాడు. అతడు రాజు దగగ్రికి వచిచ్ రాజు ముందు సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేశాడు. రాజు
అబాష్ లోమును దగగ్రికి తీసుకుని ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు.

15
దావీదు మీద అబాష్ లోము తిరుగుబాటు

1 ఇది జరిగిన తరువాత అబాష్ లోము ఒక రథానిన్, కొనిన్ గురాలను సిదద్ం చేసుకునాన్డు. తన ముందు పరుగెతత్డానికి
ఏ మంది నికులను ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 2పొదుద్ నేన్ లేచి బయలుదేరి పటట్ణ దావ్ర గుమమ్ం దారి దగగ్ర ఒక పున
కూరుచ్నిఉండేవాడు. తమవివాదాలపరిషాక్రం కోసంతీరుప్ల కోసంరాజుదగగ్ర వచేచ్ పజలను కనిపెటిట్ వారినిపిలిచేవాడు.
వారిని “నువువ్ ఏ ఊరివాడివి?” అని మ సమాచారాలు తెలుసుకొనేవాడు. “నీ దాసుడ న నేను ఇశాయేలు గోతాలోల్
ఫలానా గోతానికి చెందినవాణిణ్” అని వాడు చెపిప్నపుప్డు, 3 అబాష్ లోము “నీ వివాదం సవయ్ంగా, నాయ్యంగా ఉనన్ది గానీ
దానిన్ విచారణ చేసేందుకు రాజు దగగ్ర సరి అయిన విచారణకర ఒకక్డు కూడా లేడు.
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4 నేను ఈ దేశానికి నాయ్యాధిపతిగా ఉంటే ఎంత బాగుండేది. అపుప్డు వివాదాలు పరిషక్రించుకోవడానికి అంతా నా
దగగ్రికి వసాత్ రు, నేను వారికి నాయ్యం జరిగిసాత్ ను” అని చెబుతూ వచాచ్డు. 5 ఎవ నా తనకు నమసాక్రం చేయడానికి
తన దగగ్రికి వసేత్ అతడు తన చెయియ్ చాపి వారిని పటుట్ కుని ముదుద్ పెటుట్ కొనేవాడు. 6 తీరుప్ కోసం రాజు దగగ్రికి వచేచ్
ఇశాయేలీయులందరి పటాల్ అబాష్ లోము ఈ విధంగా చేసి ఇశాయేలీయులనందరినీ తన పు ఆకరిష్ంచుకునాన్డు.

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

10అబాష్ లోము తన గూఢచారులను పిలిచి “మీరు బూర శబద్ం వినన్పుప్డు, ‘అబాష్ లోము హెబోనులో పరిపాలిసుత్ నాన్డు’
అని కేకలు వేయాలనిఅనిన్ ఇశాయేలీయుల గోతాలవారిని సిదధ్పరచండి”అనిచెపిప్ పంపించాడు. 11అబాష్ లోము ఆహావ్నం
మేరకుయెరూషలేములో నుండి 200మంది విందు కోసం బయలుదేరారు. వీరంతా జరగబోయేవిషయాలు ఏమీ తెలియని
అమాయకులు. 12 బలి అరిప్ంచాలని గిలో గామ నివాసి అహీతోపెలును పిలిపించాడు. ఇతడు దావీదు సలహాదారుడు.
అబాష్ లోము దగగ్ర కూడుకొనన్ జన సమూహంమరీ ఎకుక్వ కావడంవలల్ జరుగుతునన్ కుట మరింత బలపడింది.

దావీదు కుటుంబ సమేతంగాపారిపోవడం
13 ఇశాయేలీయులు అబాష్ లోము పకష్ం చేరిపోయారని దావీదుకు కబురు అందింది. 14 దావీదు యెరూషలేములో

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

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

21అపుప్డు ఇతత్యి “నేను చనిపోయినా, బతికినాయెహోవామీద ఒటుట్ , నా ఏలిక, రాజు అయిన నీ జీవం మీద ఒటుట్ .
నా రాజు న నువువ్ ఎకక్డ ఉంటావో ఆ సథ్లం లోనే నీ దాసుడ న నేనూ ఉంటాను” అని రాజుతో చెపాప్డు. 22అపుప్డు
దావీదు “ఆలా తేనువువ్మాతో కూడరావచుచ్”అనిచెపిప్నపుప్డు గితీత్యు న ఇతత్యి,అతని పరివారమంతాదావీదును
వెంబడించారు.

23వారు కొనసాగిపోతూ ఉనన్పుప్డు పజలంతాబాగా రోదించారు. ఈ విధంగా వారంతా రాజుతో కలసి కిదోనువాగు దాటి
ఎడారి పు పయాణ వెళాళ్రు. 24సాదోకు, లేవీయులంతా దేవుని నిబంధనమందసానిన్మోసూత్ దావీదు దగగ్ర ఉనాన్రు.
వారుదేవునిమందసానిన్ కిందికి దించారు. పటట్ణంలోనుండిబయలుదేరినపజలంతాదాటిపోయేవరకూఅబాయ్తారుఅకక్డే
నిలబడి ఉనాన్డు.

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

30దావీదుతనతల కపుప్కుని,ఏడుసూత్ ,చెపుప్లు లేకుండానడుచుకొంటూఒలీవచెటల్ కొండఎకుక్తూవెళాళ్డు. అతనితో
ఉనన్వారంతాతలలు కపుప్కునిఏడుసూత్ కొండఎకాక్రు. 31అంతలోఒకడు వచిచ్ “అబాష్ లోముచేసిన కుటలోఅహీతోపెలుకు
కూడాపాతఉంది”అనిదావీదుకు చెపాప్డు. అపుప్డుదావీదు “యెహోవా,అహీతోపెలు పథకాలను చెడగొటుట్ ”అనిపారథ్న
చేశాడు.

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

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

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

16
దావీదు, సీబా

1దావీదు కొండ అంచుకు అవతల కొంచెం దూరం వెళిల్నపుప్డు మెఫీబోషెతు సేవకుడు సీబా కళళ్కు గంతలు కటిట్బడి ఉనన్
రెండు గాడిదలను తీసుకువచాచ్డు. గాడిదల 200 రొటెట్లు, 100 దాకష్ గెలలు, వంద అంజూర ఫలాలునన్ కొమమ్లు, ఒక
దా రసపు తితిత్ వేయబడి ఉనాన్యి. 2రాజు “ఇవి ఎందుకు తెచాచ్వు?” అని సీబాను అడిగాడు. అపుప్డు సీబా “రాజు
పరివారం ఎకక్డానికి గాడిదలు, పనివారు తినడానికి రొటెట్లు, అంజూర ఫలాల కొమమ్లు, ఎడారిలో అలసిపోయిన వారు
తాగడానికి దా రసం తెచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

3అపుప్డు రాజు “నీయజమాని కొడుకు ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగాడు. సీబా “అయాయ్, ఈరోజు ఇశాయేలీయులు
తన తండి రాజాయ్నిన్ తనకు తిరిగి ఇపిప్సాత్ రనుకుని అతడు యెరూషలేములో ఉండిపోయాడు” అని చెపాప్డు. 4అపుప్డు
రాజు “మెఫీబోషెతుకు కలిగినదంతానీకేదకుక్తుంది”అనిసీబాతోచెపిప్నపుప్డు సీబా “నాఏలిక నరాజా,నా నీకనికరం
నిలిచి ఉంటుంది గాక. నీకు ఇవే నా నమసాక్రాలు” అనాన్డు.

షిమీదావీదును శపించడం
5రా నదావీదుబహ రీముదగగ్ర కు వచిచ్నపుప్డుసౌలు కుటుంబానికిచెందినగెరాకుమారుడుషిమీఅనేవాడుఅకక్డికి

వచాచ్డు. 6 అతడు దావీదు పకక్నే నడుసూత్ “నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్ డా ఛీ పో, ఛీ పో. రాజాయ్ధికారం కోసం నువువ్
తరిమివేసిన సౌలు కుటుంబంవారి ఉసురు యెహోవా నీ కి రపిప్ంచాడు. 7 నీ కుమారుడు అబాష్ లోము చేతికి యెహోవా
రాజాయ్నిన్ అపప్గించాడు. నువువ్ హంతకుడివి కాబటేట్ ఈమోసంలో చికుక్కునాన్వు” అని దురాభ్షలాడుతూ వచాచ్డు.

8రా న దావీదు ఇరుపకక్లా పజలు, బలాఢుయ్ న వారంతా ఉనన్పప్టికీ అతడు దావీదు మీదా, అతని సేవకుల మీదా
రాళల్ రువావ్డు. 9 అపుప్డు సెరూయా కుమారుడు అబీ “ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యజమానివి, రాజువు అయిన నినున్
శపిసాత్ డా? నాకు అనుమతి ఇవువ్, నేను వాడి తల నరుకుతాను” అనాన్డు. 10 అందుకు రాజు “సెరూయా కొడుకులాల్ రా,
మీకునామీదఎందుకింతఅభిమానం? దావీదును శపించమనియెహోవాఅతనికి చెపిప్ ఉనన్టట్యితేఅతణిణ్ శపించయయ్ండి.
నువువ్ ఇలా ఎందుకు చేసుత్ నాన్వని అడిగేవాళెళ్వరు?” అని చెపాప్డు.

11 తరువాత అబీ తో, తన సేవకులందరితో, ఇలా చెపాప్డు. “నా కడుపున పుటిట్న నా కొడుకే ననున్ చంపాలని
చూసుత్ నన్పుప్డు ఈ బెనాయ్మీయుడు ఇలా చేయడంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది? వాడి సంగతి వదిలిపెటట్ండి. యెహోవావాడికి
సెలవిచాచ్డు, వాడిని తిటట్నివవ్ండి. 12యెహోవానాబాధలను పటిట్ంచుకుంటాడేమో, వాడు పెటిట్న శాపాలకు బదులు నాకు
మేలు చేసాత్ డేమో.” 13తరువాతదావీదు,అతనిమనుషులు బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. వారు వెళత్ ండగా షిమీదావీదుకు
ఎదురుగా కొండ పకక్నే నడుసూత్ అతని కి రాళల్ రువువ్తూ, దుమెమ్తిత్ పోసూత్ ఉనాన్డు. 14రాజు, అతనితో ఉనన్వారంతా
బాగాఅలసిపోయిఉండడంవలల్ ఒక చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కునాన్రు.

అహీతోపెలు సలహా
15 అబాష్ లోము, అహీతోపెలు, ఇశాయేలువారంతా యెరూషలేము చేరుకునాన్రు. 16 దావీదుతో సేన్హంగా ఉనన్

అరీక్యుడు హ అనేవాడు అబాష్ లోము దగగ్రికి వచాచ్డు. అబాష్ లోమును చూసి “రాజు సదాకాలం జీవిసాత్ డు గాక, రాజు
సదాకాలం జీవిసాత్ డు గాక” అని చెపాప్డు. 17 అపుప్డు అబాష్ లోము “నీ సేన్హితునికి నువువ్ చేసే ఉపకారమిదేనా? నీ
సేన్హితునితో కలసి ఎందుకు వెళళ్లేదు?” అని అడిగాడు. 18హ “యెహోవా, ఈ పజలు, ఇశాయేలీయులంతా ఎవరు
రాజుగాఉండాలని కోరుకుంటారో నేను అతని పకష్ం వహిసాత్ ను. అతని దగగ్రే ఉంటాను. 19నేనెవరికి సేవ చేయాలి? నీ తండి
కుమారుడికి నేను సేవ చేయాలి గదా. నీ తండికి చేసినటుట్ నీకు కూడా సేవ చేసాత్ ను” అని అబాష్ లోముతో చెపాప్డు.

20 తరువాత అబాష్ లోము అహీతోపెలును పిలిపించాడు. “మనం ఏ ఏ పనులు చెయాయ్లో ఆలోచిదాద్ ం” అనాన్డు.
21 అపుప్డు అహీతోపెలు “నీ తండి బయలుదేరినపుప్డు ఇంటికి కాపలా ఉంచిన నీ తండి ఉపపతున్లతో నువువ్
శయనించడం వలల్ నువువ్ నీ తండికి మరింత అసహ య్డవయాయ్వని ఇశాయేలీయులంతా తెలుసుకొంటారు. అపుప్డు నీ
పకష్ం వహించిన వారందరికీ రయ్ం పెరుగుతుంది” అనాన్డు. 22తరువాత వారు మేడ న అబాష్ లోముకు గుడారం వేశారు.
ఇశాయేలీయులకందరికీ తెలిసేలాఅతడు తన తండిఉపపతున్లతో ంగికంగా కలిశాడు. 23ఆరోజులోల్ అహీతోపెలు ఏ నా
ఆలోచనచెపిప్తేఅదిదేవునిదగగ్రవిచారణచేయగావచిచ్నటుట్ గాఉండేది. దావీదు,అబాష్ లోము కూడాఅలాగేభావించేవారు.

17
1 అహీతోపెలు అబాష్ లోముతో ఇలా చెపాప్డు “దావీదు బాగా అలసిపోయి బలహీనంగా ఉనాన్డు. 2-3 నేను అతని

దాడిచేసి అతణిణ్ బెదిరిసాత్ ను. అపుప్డు అతని దగగ్ర ఉనన్వారంతా పారిపోతారు. అపుప్డు రాజును మాతం చంపివేసి
పజలందరినీ నీ పు తిపుప్తాను. నువువ్ వెతుకుతునన్ వయ్కిని నేను పటుట్ కునన్పుప్డు పజలంతా నీతో రాజీ పడిపోతారు.
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కాబటిట్ నీకు అంగీకార తే నాకు 12,000 మంది నాయ్నిన్ సిదధ్ం చేయించు. ఈ రాతే దావీదును తరిమి పటుట్ కుంటాను”
అనాన్డు. 4ఈమాటలు అబాష్ లోముకు, ఇశాయేలు పెదద్లందరికీ మంచిగా అనిపించాయి.

హ సలహా
5 అపుప్డు అబాష్ లోము “ఈ విషయంలో అరీక్యు న హ ఏమి చెబుతాడో విందాం. అతణిణ్ పిలిపించండి” అని

ఆజాఞ్ పించాడు. హ అబాష్ లోము దగగ్రికి వచాచ్డు. 6 అబాష్ లోము అహీతోపెలు చెపిప్న పథకం అతనికి తెలియజేశాడు.
“అతడు చెపిప్నటుట్ చేయడం మంచిదా, కాదా? నీ ఆలోచన ఏమిటో చెపుప్” అని అడిగాడు. 7హ అబాష్ లోముతో ఇలా
అనాన్డు. “ఇపుప్డు అహీతోపెలు చెపిప్న పణాళిక మంచిది కాదు.

8నీ తండి,అతనితోఉనన్వారుమహాబల నయుదధ్ వీరులు. అడవిలోతమపిలల్లను పోగొటుట్ కొనన్ ఎలుగుబంటులను
పోలినవా రగిలిపోతూ ఉనాన్రని నీకు తెలుసు. నీ తండియుదధ్విదయ్లో నేరప్రి. అదీకాక అతడు తన మనుషులతో కలసి
బసచేయడు. 9 అతడు ఏదో ఒక గుహలోనో, లేకపోతే ఏ నా రహసయ్ సథ్లంలోనో దాకుక్ంటాడు. యుదధ్ం ఆరంభంలో నీ
మనుషులు కొందరు చనిపోతేపజలు వెంటనేదానిన్బటిట్ అబాష్ లోముమనుషులు ఓడిపోయారనిచెపుప్కుంటారు. 10నీతండి
గొపప్ బలవంతుడని,అతనిమనుషులు అతయ్ంత రయ్వంతులని ఇశాయేలీయులందరికీ తెలుసు. అందువలల్ సింహాలవంటి
పౌరుషం గలవారు కూడా భీతిలిల్పోతారు.

11 నా ఆలోచన ఏమిటంటే, దాను నుండి బెయేరెష్బా వరకూ సముదపు ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా
ఇశాయేలీయులనందరినీ నాలుగు దికుక్లకు సమకూరుచ్కుని నువేవ్ సవ్యంగా యుదాధ్ నికి బయలుదేరు. 12 అపుప్డు
అతడు ఎకక్డ కనబడితే అకక్డ మనం అతని దాడి చేయవచుచ్. మంచు నేల మీద ఎలా పడుతుందో ఆ విధంగా మనం
అతనిమీద పడితే అతని మనుషులోల్ ఒకక్డు కూడా తపిప్ంచుకోలేడు. 13 అతడు గనుక ఒక పటట్ణం వెనుక దాకొక్ంటే
ఇశాయేలీయులంతా ఆ పటట్ణానిన్ తాళల్ తీసుకుని ఒక చినన్ రాయి కూడా కనబడకుండాదానిన్ నదిలోకి లాగుతారు.”

14 అబాష్ లోము, ఇశాయేలువారు ఈ మాట విని అరీక్యు న హ చెపిప్న మాట అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటే
యోగయ్ నదని ఒపుప్కునాన్రు. ఎందుకంటేయెహోవాఅబాష్ లోముమీదికి విపతుత్ రపిప్ంచాలనిఅహీతోపెలు చెపిప్న తెలి న
పణాళిక నిరరధ్కమయేయ్లా చేయాలని నిశచ్యించుకునాన్డు.

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

18వారిదద్రినీఅకక్డచూసినఒకపనివాడుఅబాష్ లోముకు చెపాప్డు. వారిదద్రూవెంటనేపరుగెతిత్ వెళిల్ బహ రీములోఒకడి
ఇంటికి చేరుకునాన్రు. ఆ ఇంటి ముందు ఉనన్ ఒక బావిలో దిగి దాకుక్నాన్రు. 19ఆ ఇంటి ఇలాల్ లు ఒక పరదా తీసుకువచిచ్
బావిమీద పరిచి,దాని న గోదుమపిండి ఆరబోసింది. కనుక వారు బావిలోఉనన్ సంగతి ఎవవ్రికీ తెలియలేదు.

20అబాష్ లోముసేవకులుఆఇంటిదగగ్రికివచాచ్రు. అహిమయసుస్,యోనాతానుఎకక్డఉనాన్రనిఅడిగారు. ఆమె “వారు
నది దాటి వెళిల్పోయారు” అని చెపిప్ంది. వారు వెళిల్ చుటుట్ పకక్ల అంతా వెతికి వారు కనబడకపోయే సరికియెరూషలేముకు
తిరిగి వచాచ్రు. 21 సేవకులు వెళిల్పోయిన తరువాతయోనాతాను, అహిమయసుస్ బావిలో నుండి బయటికి వచిచ్ దావీదు
దగగ్రికి వెళిల్. అహీతోపెలు అతనిమీద వేసిన పథకం గురించి చెపిప్ “నువువ్ లేచి తవ్రగా నది దాటు” అని చెపాప్రు.

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

24దావీదుమహనయీముకుచేరేటపప్టికిఅబాష్ లోము,ఇశాయేలీయులంతాయొరాద్ ను నదిదాటివచాచ్రు. 25అబాష్ లోము
యోవాబునుతొలగించిఅమాశాను నాయ్ధిపతిగానియమించుకునాన్డు. అమాశాతండిఇతా,ఇశాయేలీయుడు. యోవాబు
తలిల్ సెరూయాసహోదరి ననాహాషు కుమారెకు,అబీగయీలుకు ఇతాపుటాట్ డు. 26అబాష్ లోము, ఇశాయేలీయులు గిలాదు
దేశంలోమకాం వేశారు.

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

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

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

6 దావీదు మనుషులు ఇశాయేలు వారితో యుదధ్ం చేయడానికి దానంలోకి బయలుదేరారు. ఎఫాయిము అడవిలో
పోరాటం జరిగింది. 7 ఇశాయేలు వారు దావీదు నికుల ముందు నిలబడలేక ఓడిపోయారు. ఆ రోజున ఇర వేలమందిని
అకక్డ చంపేశారు. 8 ఆ పాంతమంతా యుదధ్ం వాయ్పించింది. ఆ రోజున కతిత్ వాత చనిపోయిన వారికంటే ఎకుక్వమంది
అడవిలో చికుక్కుని నాశనమయాయ్రు.

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

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

14యోవాబు “నువువ్ చంపకపోతే నేను చూసూత్ ఊరుకుంటానా?” అని చెపిప్, మూడు బాణాలు చేతిలోకి తీసుకుని వెళిల్
సింధూర వృ నికి వేలాడుతూ ఇంకా పాణంతో ఉనన్ అబాష్ లోము గుండెకు గురి చూసి కొటాట్ డు. 15యోవాబు ఆయుధాలు
మోసేవారు పదిమంది చుటుట్ ముటిట్ అబాష్ లోమును కొటిట్ చంపారు.

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

దావీదుకు చేరిన అబాష్ లోము మరణవార
19సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్ “నేను పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ యెహోవా తన శతువులను ఓడించి రాజుకు నాయ్యం

చేకూరాచ్డనన్ సమాచారం రాజుతో చెబుతాను” అనాన్డు. 20యోవాబు “ఈ రోజున ఈ కబురు చెపప్కూడదు. మరో రోజు
చెపప్వచుచ్. ఎందుకంటే రాజు కుమారుడు చనిపోయాడు కనుక నేడు ఈ కబురు రాజుకు చెపప్డం భావయ్ం కాదు” అని
అతనితో చెపాప్డు.

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

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

19
1రాజుతనకొడుకు గురించివిలపిసూత్ ,విచారంగాఉనాన్డనన్సంగతిపజలందరికీతెలిసింది. ఆనాటివిజయంపజలందరి

దుఃఖానికికారణమయియ్ంది. 2యుదధ్ సమయంలోభయపడిపారిపోయినపజలుదొంగలవలెతిరిగిపటట్ణంలోపవేశించారు.
3 రాజు తన ముఖం కపుప్కుని “అబాష్ లోమా నా బిడాడ్ , అబాష్ లోమా నా బిడాడ్ ” అంటూ కేకలువేసూత్ ఏడుసుత్ నాన్డని,

అబాష్ లోమును గూరిచ్ విలపిసుత్ నాన్డనన్ విషయంయోవాబు వినాన్డు. 4అతడు ఉనన్ నగరంలోనిభవనానికి వచాచ్డు. 5“నీ
పాణానిన్, నీ కొడుకుల, కూతుళళ్ పాణాలను, నీ భారయ్ల, నీ ఉపపతున్ల పాణాలను ర ంచిన నీ సేవకులనందరినీ నువువ్
సిగుగ్ పరుసుత్ నాన్వు.

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

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

దావీదుయెరూషలేముకు తిరిగి రావడం
9 ఆ సమయంలో ఇశాయేలు గోతాలకు చెందిన పజల మధయ్ గందరగోళం బయలుదేరింది. వారు “మన శతువుల

చేతిలోనుండి, ఫిలిషీయుల చేతిలోనుండిమనలను విడిపించినరాజుఅబాష్ లోముకు భయపడి దేశం వదలిపారిపోయాడు.
10మనంరాజుగాపటాట్ భిషేకం చేసికొనన్ అబాష్ లోముయుదధ్ంలో చనిపోయాడు. కనుకమనంరాజును తిరిగి ఎందుకు తీసుకు
రాకూడదు?” అనుకునాన్రు.

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

13తరువాత అమాశా దగగ్రికి మనుషులను పంపి “నువువ్ నా రక సంబంధివి, సోదరుడివి కాదా? యోవాబుకు బదులు
నినున్ నాయ్ధిపతిగాఖాయం చేయకపోతే దేవుడు నాకు గొపప్ కీడు కలుగజేసాత్ డు గాక”అని చెపప్మనాన్డు. 14అతడు వెళిల్
యూదావారిలోపతిఒకక్రూఇషట్పూరవ్కంగారాజుకులోబడేలాచేశాడు. యూదావారురాజుదగగ్రికి “నువువ్,నీసేవకులంతా
తిరిగి రావాలి” అనన్ కబురు పంపించారు. రాజు బయలుదేరియొరాద్ ను నది దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు 15యూదావారు రాజును
ఎదురొక్వడానికి, నది ఇవతలకు వెంటబెటుట్ కు రావడానికి గిలాగ్ లుకు వచాచ్రు.

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

18వారంతా రాజు ఎదురుగా నది దాటారు. రాజు, అతని పరివారం నది దాటడానికి, రాజుకు అనుకూలంగా చేయడానికి
పడవనుఇవతలకుతెచిచ్పెటాట్ రు. రాజుయొరాద్ ను నదిదాటివెళళ్గానేగెరాకుమారుడుషిమీవచిచ్అతనికిసాషాట్ ంగపడాడ్ డు.
19 “నా యజమానీ, నేను చేసినదానిన్ బటిట్ నా నేరం మోపవదుద్ . రాజు న నువువ్ యెరూషలేము విడిచివెళత్ నన్పుప్డు
నేను మూరఖ్తవ్ంతో చేసిన తపుప్ను జాఞ్ పకం పెటుట్ కోవదుద్ . 20 నేను పాపం చేశానని నాకు తెలుసు. కనుక రాజు న నినున్
కలుసుకోవడానికియోసేపు వంశం వారందరికంటే ముందుగా వచాచ్ను” అనాన్డు.

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

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

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

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

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

33 రాజు “నువువ్ నాతోకూడ నది దాటి వచిచ్ యెరూషలేములో నాతో కలసి ఉండిపో. నేను నినున్ పోషిసాత్ ను” అని
బరిజ్లల్యితోచెపాప్డు. 34బరిజ్లల్యి “రాజు ననీతోకలసియెరూషలేముకు వచిచ్ఉండడానికిఇంకానేనెంకాలంబతకగలను?
35ఇపప్టికే నాకు 80 ఏళ ళ్ నిండాయి. మంచి చెడడ్లకునన్ తేడా నేను కనిపెటట్గలనా? భోజన పదారాధ్ ల రుచి నేను తెలుసుకో
గలనా? గాయకుల,గాయకురాండపాటలు నాకు వినిపిసాత్ యా? నీ దాసుడ న నేను నీకు భారంగా ఎందుకు ఉండాలి?

36 రాజు న నువువ్ నాపటల్ అంతటి మేలు చూపడానికి నేనెంతటివాణిణ్? నీ దాసుడ న నేను నీతో కలసి నది దాటి
అవతలకు కొంచెం దూరం వసాత్ ను. 37నేను నాఊరిలోనే ఉండి, చనిపోయినా తలిదండుల సమాధిలోపాతిపెటట్బడడానికి
అకక్డికి తిరిగి వెళళ్డానికినాకు అనుమతి ఇవువ్. అయాయ్, విను. నీదాసుడు కింహాము ఇకక్డ ఉనాన్డు. నాఏలినవాడవు,
రాజువు అయిన నీతో కలసి రావడానికి అనుమతి ఇవువ్. నీకు ఏది మంచి అనిపిసేత్ అది అతడిపటల్ చెయియ్” అని మనవి
చేశాడు.

38అపుప్డు రాజు “కింహాము నాతో కలసి రావచుచ్. నీ దృషిట్కి అనుకూల నదానిన్ నేను అతనికి చేసాత్ ను. ఇంకానా వలల్
నువువ్ ఏమి కోరుతావో అంతా చేసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 39అపుప్డు రాజు, పజలందరూ నది అవతలకు వచాచ్రు. రాజు
బరిజ్లల్యినిముదుద్ పెటుట్ కుని దీవించాడు. తరువాత బరిజ్లల్యి తన సవ్సథ్లానికి వెళిళ్పోయాడు.

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

42అందుకు యూదావారు “రాజుమీకు సమీపబంధువు గదా, మీకు కోపం ఎందుకు? అలా తేమాలో ఎవర నా రాజు
దావ్రాలాభంపొందామా? లేకమాకోసం ఏ నాదొంగతనం చేశామా?” అనిఇశాయేలువారితోఅనాన్రు. 43ఇశాయేలువారు
“రాజులో మాకు పది వంతులు ఉనాన్యి. దావీదులో మీకంటే మాకే ఎకుక్వ హకుక్ ఉంది. మీరు మమమ్లిన్ ఎందుకు
నిరల్కష్ ం చేసుత్ నాన్రు? రాజునుతీసుకువచేచ్ విషయంగురించిమీతోముందుగామాటాల్ డినదిమేమేగదా”అనియూదావారితో
అనాన్రు.
యూదావారు ఇశాయేలువారి కంటే కఠినంగామాటాల్ డారు.

20
షెబ ఇశాయేలీయులను తిరుగుబాటుకు పేరేపించడం

1 బెనాయ్మీను గోతానికి చెందిన బికి కొడుకు షెబ అనే పనికిమాలినవాడు ఒకడునాన్డు. వాడు “ఇశాయేలు పజలారా,
మీరంతా మీ మీ సొంత సథ్లాలకు వెళిళ్పొండి. దావీదులో మనకు పాలు లేదు, యెషష్యి కుమారుడిలో మనకు వాటా
ఎంతమాతమూ రాదు” అంటూ బాకా ఊది గటిట్గా పకటించాడు. 2 ఇశాయేలు వారంతా దావీదును విడిచిపెటిట్ బికి కొడుకు
షెబను వెంబడించారు. అయితేయొరాద్ ను నది నుండియెరూషలేము వరకూఉనన్యూదావారురాజుదగగ్రే ఉండిపోయారు.

3దావీదుయెరూషలేములోనితననగరానికివచాచ్డు. తనఇంటికికాపలాగాఉంచినతనఉపపతున్లు పదిమందిసీలను
కాపాడుతూ వారిని పోషిసుత్ నాన్డు గానీ వారితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోలేదు. వారు కాపలాలో ఉండి జీవించినంత కాలం
వితంతువుల వలె ఉండిపోయారు.

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

8వారు గిబియోనులోఉనన్ పెదద్ బండ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డువారిని కలిసేందుకు అమాశావచాచ్డు. యోవాబుతొడుకుక్నన్
చొకాక్కు న బిగించిఉనన్ నడికటుట్ కు వేలాడుతునన్ వరలో కతిత్ పెటుట్ కునిఉనాన్డు. ఆవరవదు నందువలల్ కతిత్ నేల జారి
పడింది. 9అపుప్డుయోవాబు అమాశాను చూసి “నా సోదరా, మంగా ఉనాన్వా?” అని అడుగుతూ, అమాశాను ముదుద్
పెటుట్ కొంటునన్టుట్ తన కుడి చేతోత్ అతని గడడ్ం పటుట్ కునాన్డు. 10యోవాబు చేతిలో ఉనన్ కతిత్ని అమాశా చూడలేదు కనుక
తనను కాపాడుకోలేక పోయాడు. యోవాబు కతిత్ తీసి అతని కడుపులో బలంగా పొడిచాడు. కతిత్ కడుపులో దిగిన వెంటనే
అతని పేగులు జారి నేల పడడంతో ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయాడు. తరువాతయోవాబు, అతనిసోదరుడు అబీ లు
బికి కొడుకు షెబను తరమడానికి వెళిళ్పోయారు.

11యోవాబు నికుడు ఒకడు అతని దగగ్ర నిలబడి “యోవాబును ఇషట్పడేవారు, దావీదు పకష్ంలో ఉనన్వారు అంతా
యోవాబును వెంబడించండి” అని పకటించాడు. 12 అమాశా రకంలో దొరుల్ తూ దారి వెంట పడి ఉనాన్డు. ఆ చోటికి
వచిచ్నవారంతా నిలబడి చూసూత్ ఉండడం నికుడు చూసి, అమాశాను దారిలో నుండి పకక్న ఉనన్ పొలంలోకి లాగివేసి,
ఆదారిలో నడిచేవారు ఎవవ్రూ చూడకుండా ఆ శవం మీద ఒక గుడడ్ను కపిప్వేశాడు.

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

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

18ఆమె “పూరవ్కాలంలో పజలు ‘సమసయ్ ఏ నా ఉంటే ఆబేలులో పరిషక్రించుకోవాలి’ అని చెపుప్కునేవారు. ఆ విధంగా
చేసి తమసమసయ్లు తీరుచ్కొనేవారు. 19నేను ఇశాయేలు గోతంలో నెమమ్దసుత్ రాలు, నిజాయితీపరురాలు అని పేరు పొందిన
దానిన్. ఇశాయేలీయుల పటట్ణాలోల్ ముఖయ్ న ఒక పటట్ణానిన్ నాశనం చేయాలని నువువ్ తలపెడుతునాన్వు. అలా చేసి
యెహోవాసంపదను నువెవ్ందుకు నిరూమ్లం చేసాత్ వు?” అని అడిగింది.

20 అందుకు యోవాబు “నిరూమ్లం చెయయ్ను, అలా చేయడం నాకు దూరమవుతుంది గాక. అసలు సంగతి అది కానే
కాదు. 21 బికి కొడుకు షెబ అనే ఒక ఎఫాయిము గోతంవాడు రా న దావీదు పటల్ దోహం చేశాడు. మీరు వాణిణ్ మాతం
మాకు అపప్గించండి. వెంటనే నేను ఈ పటట్ణం విడిచి వెళిళ్పోతాము” అని చెపాప్డు. ఆమె యోవాబుతో “అయాయ్,
అలాగే, వాడి తల పాకారపు గోడ నుండి పడవేసాత్ ం” అని చెపిప్ లోపలికి వెళిల్, 22తాను తెలివిగాయోవాబుతోమాటాల్ డిన
మాటలను అకక్డి పజలందరికీ చెపిప్నపుప్డువారు బికి కొడుకు షెబ తల నరికి గోడ నుండియోవాబుముందు పడవేశారు.
అపుప్డుయోవాబు బాకాఊదించాడు. పజలంతా ఆ పటట్ణానిన్ విడిచి ఎవరి నివాసాలకు వారు బయలుదేరారు. యోవాబు
యెరూషలేములో ఉనన్ రాజు దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్డు.

23 ఇశాయేలు నయ్ం అంతటికీ యోవాబు అధికారిగా నియామకం అయాయ్డు. కెరేతీయులకు, పెలేతీయులకు
యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా అధిపతిగా ఉనాన్డు. 24 పనున్వసూలు చేసే పనివారి మీద అదోరాము, 25 రాజయ్పు
దసాత్ వేజులు, పతాల మీద అహీలూదు కొడుకు యెహోషాపాతు అధికారులుగా నియామకమయాయ్రు. షెవా పధానమంతి.
26సాదోకు, అబాయ్తారుయాజక వృతిత్ నిరవ్హించే వారు. యాయీరీయు న ఈరాదావీదుకు ముఖయ్ సలహాదారు.

21
గిబియోనీయులకు దావీదు పతుయ్పకారం

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

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

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

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

7అతడుసౌలు కొడుకుయోనాతానుకుయెహోవాపేరిట చేసిన పమాణంకారణంగాయోనాతాను కొడుకు మెఫీబోషెతును
కాక, 8 అయాయ్ కుమారె రిసాప్ దావ్రా సౌలుకు పుటిట్న యిదద్రు కొడుకులు అరోమ్ని, మెఫీబోషెతులను, సౌలు కూతురు
మెరాబుకు మెహ లతీయు న బరిజ్లల్యి కొడుకు అదీయేలు దావ్రా పుటిట్న ఐదుగురు కొడుకులను తీసుకువచిచ్
గిబియోనీయులకు అపప్గించాడు.

9వారుఈఏడుగురినితీసుకువెళిళ్యెహోవాసనిన్ధానంలోకొండమీదఏడుగురినీఒకేవిధంగాఉరితీశారు. యవలపంట
కోతకాలం ఆరంభంలో వారు చనిపోయారు. 10 అయాయ్ కూతురు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసుకు కొండ న పరచుకుని కోతకాలం
ఆరంభం నుండి మృతదేహాల ఆకాశం నుండి వానలు కురిసే దాకా అకక్డే ఉండిపోయి, పగలు ఆకాశపకష్ులు వాటిమీద
వాలకుండా,రాతులు అడవి జంతువులు వాటి దగగ్రికి రాకుండావాటిని కాపలాకాసూత్ ఉనన్ది.

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

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

ఫిలిషీయులమీద విజయాలు
15 ఫిలిషీయులకు, ఇశాయేలీయులకు మళీళ్ యుదధ్ం జరిగినపుప్డు దావీదు తన సేవకులతో కలసి యుదధ్ం చేశాడు. ఆ

యుదధ్ంలో దావీదు నీరసించి సొమమ్సిలిల్పోయాడు.
16అకక్డ రెఫాయీయుల సంతానంవా న ఇషిబ్బేనోబఅనేవాడు కొతత్గా చేసిన కతిత్,మూడునన్ర కిలోల బరువునన్ ఇతత్డి

ఈటె పటుట్ కుని “నేను దావీదును చంపుతాను” అని చెబుతూ వచాచ్డు. 17 సెరూయా కొడుకు అబీ రాజును కాపాడి ఆ
ఫిలిషీయుణిణ్ కొటిట్ చంపాడు. ఇది చూసిన దావీదు మనుషులు “ఇశాయేలీయులకు దీప న నువువ్ ఆరిపోకుండా ఉండేలా
ఇక మాతో కలసియుదాధ్ లకు రావదుద్ ” అని చెపిప్, అతని చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచారు.

18ఆ తరువాత గోబు దగగ్ర ఫిలిషీయులతోమళీళ్యుదధ్ం జరిగింది. యుదధ్ంలోహ షాతీయు న సిబెబ్ రెఫాయీయుల
సంతానం వా న సఫును చంపాడు. 19 గోబు దగగ్ర ఫిలిషీయులతో మరోసారి యుదధ్ం జరిగినపుప్డు అకక్డ బేతెల్హేము
నివాసియహరేయోరెగీముకొడుకు ఎలాహ్ నాను గితీత్యు నగొలాయ్తు సహోదరుణిణ్ చంపాడు. వాడిచేతిలోఉనన్ఈటెనేతగాని
అడడ్కర అంత పెదద్ది.

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

22
దావీదు సుత్ తిగీతం

1యెహోవాతననుసౌలుబారినుండి,తనశతువులందరినుండితపిప్ంచినరోజునదావీదుయెహోవాకుఈపాటపాడాడు.
అతడిలాపారిథ్ంచాడు.

2యెహోవానాఆశయ శిల,నాకోట,నా రకష్కుడు.
3నాఆశయ శిల, నేను ఆయన సంరకష్ణలో ఉంటాను.
నాడాలు,నా రకష్ణ కొముమ్,నా సురకష్. ఆశయసాథ్ నం.
హింస నుండి ననున్ కాపాడేవాడు.
4సుత్ తికి అరుహ్ నయెహోవాకు నేనుమొరపెటాట్ ను.
నా శతువుల చేతిలోనుండి నేను తపిప్ంచుకుంటాను.
5మృతుయ్కెరటాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి.
భకిహీనుల వరద పొంగు ననున్ ముంచెతిత్ంది.
6పాతాళ*పాశాలు ననున్ కటిట్ వేశాయి.
మరణపుఉచుచ్లు ననున్ చికిక్ంచుకునాన్యి.
7నా దురవసథ్లో నేనుయెహోవాకుమొర పెటాట్ ను.
నా దేవునికి వినన్వించుకునాన్ను.
ఆయన తన ఆలయంలోనాఆకోశం వినాన్డు.
నామొర ఆయన చెవులకు చేరింది.
* 22:6 22:6పాతాళ చనిపోయినవారి పదేశం
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8అపుప్డు భూమి కంపించింది. అదిరింది.
పరమండలపుపునాదులు వణికాయి.
ఆయన కోపానికి అవి కంపించాయి.
9ఆయనముకుక్పుటాలోల్ నుంచి నుండి పొగ లేచింది.
ఆయన నోట నుండి జావ్లలు వచాచ్యి.
అవి నిపుప్ కణాలను రగిలాచ్యి.
10ఆకాశానిన్ చీలిచ్ ఆయన దిగి వచాచ్డు
ఆయనపాదాల కింద చికక్టి చీకటి కమిమ్ ఉంది.
11ఆయన కెరూబును అధిరోహించి వచాచ్డు.
గాలి రెకక్లమీదసావ్రీ చేసూత్ కనిపించాడు.
12అంధకారానిన్ తన చుటూట్ గుడారంగా చేసుకునాన్డు.
దటట్ న కారుమబుబ్లను ఆకాశంలో రాశిపోశాడు.
13ఆయన సనిన్ధి మెరుపులోల్ నుండి అగిన్ కణాలు కురిశాయి.
14యెహోవాఆకాశం నుండి గరిజ్ంచాడు.
సరోవ్నన్తుడు భీకర ధవ్ని చేశాడు.
15తనబాణాలు వేసి శతువులను చెదరగొటాట్ డు.
ఉరుములు కురిపించి వారిని కకావికలు చేశాడు.
16యెహోవాయుధధ్ ధవ్నికి
ఆయనముకుక్పుటాల నుండి వెలువడిన సెగకి
భూగోళం పునాది రాళల్ బయట పడాడ్ యి.
17 నుండి చెయియ్చాపి ఆయన ననున్ పటుట్ కునాన్డు.
నురగలు కకుక్తునన్ జలరాసులోల్ నుండి ననున్ బయటికి తీశాడు.
18బలవంతు న పగవారి నుండి, ననున్ దేవ్షించే వారినిండి,
ననున్ లొంగదీసుకునే వారి నుండి ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
19విపతక్ర సమయంలోవారు నామీదికి వచాచ్రు.
కానీయెహోవానాకు అండగా ఉనాన్డు.
20యెహోవావిశాల న చోటికి ననున్ తోడుకుని వచాచ్డు.
నేనంటే ఆయనకు ఇషట్ం గనక ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
21నా నీతినిబటిట్ ఆయననాకు పతిఫలమిచాచ్డు.
నా నిరోద్ షతావ్నిన్ బటిట్ నాకుపూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించాడు.
22ఎందుకంటేయెహోవామారాగ్ లను నేను అనుసరిసుత్ నాన్ను.
నా దేవుని నుండి దొలగి దురామ్రగ్ంగా పవరించలేదు.
23ఆయననాయ్యవిధులనీన్ నా కళెళ్దుటే ఉనాన్యి.
ఆయన కటట్డల నుండి ఎపుప్డూ దారి తొలగ లేదు.
24ఆయన దృషిట్కి నిరోద్ షిగా ఉనాన్ను.
పాపానికి దూరంగా ఉనాన్ను.
25నా నీతినిబటిట్ యెహోవానాకుపూరవ్ మసిథ్తి కలిగించాడు
తన దృషిట్లో నా నిరోద్ షతావ్నిన్ బటిట్ నాకు పతిఫలమిచాచ్డు.
26నమమ్దగిన వారికి నీవు నమమ్దగిన వాడిగా ఉంటావు.
యథారథ్వంతుల పటల్ నీవుయథారథ్వంతుడవుగా ఉంటావు.
27నిషక్ళంకులయెడల నీవు నిషక్ళంకంగా ఉంటావు.
వక బుదిద్ గలవారియెడల వికటంగా ఉంటావు.
28యాతన పడేవారిని ర సాత్ వు
గరివ్షుఠ్ లకు విరోధి వారిని అణచి వేసాత్ వు.
29యెహోవా, నీవునాకు దీపం.
యెహోవానాచీకటిని వెలుగుగామారుచ్.
30నీ సహాయంతో నేను అడుడ్ కంచెలు అధిగమిసాత్ ను†.
నా దేవుని సహాయంతో నేను పాకారాలను దాటుతాను.
31దేవునిమారగ్ం పరిపూరణ్ం
యెహోవావాకుక్ నిరమ్లం
ఆయన అండజేరిన వారికందరికి ఆయనడాలు.
32యెహోవాతపప్ దేవుడేడి?

† 22:30 22:30 అధిగమిసాత్ ను అణిచివేసాత్ ను
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మన దేవుడు తపప్ ఆశయదురగ్మేది?
33దేవుడు నాకు బల న కోట.
ఆయన తనమారాగ్ లోల్ యథారథ్వంతులను నడిపిసాత్ డు.
34ఆయననాకాళల్ జింకకాళల్వలె చేసాత్ డు.
పరవ్తాల ననున్ నిలుపుతాడు.
35నాచేతులకుయుదధ్ం నేరేప్వాడు ఆయనే
నాబాహ వులు ఇతత్డి విలుల్ ను ఎకుక్బెడతాయి.
36నీవు నీ రకష్ణడాలును నాకు అందిసాత్ వు.
నీ అనుగహం ననున్ గొపప్చేసుత్ ంది.
37నాపాదాల కింద సథ్లం విశాలం చేసాత్ వు.
అందువలల్ నా కాళ ళ్ జారవు.
38నా శతువులను తరిమినాశనం చేసాత్ ను.
వారినినాశనం చేసేదాకా నేను వెనుదిరగను.
39నేను వారినిమింగి వేశాను. ముకక్లుచెకక్లు చేశాను. వారిక లేవలేరు.
వారు నా కాళళ్ కింద ఉనాన్రు.
40నడికటుట్ బిగించి కటిట్నటుట్ యుదధ్ం కోసం నాకు బలానిన్ ధరింపజేసాత్ వు.
నామీదికి లేచినవారిని నీవు అణచివేసాత్ వు.
41నా శతువులమెడలను నాముందు వంచావు.
ననున్ దేవ్షించే వారిని నేను సమూలనాశనం చేసాత్ ను.
42వారు సహాయం కోసం అరిచారు. కానీ ర ంచే వాడు ఎవడూ లేడు.
వారుయెహోవాకోసం ఎదురు చూసినా ఆయనవారికి జవాబియయ్డు.
43నేను నేల దుముమ్ లాగావారినిపొడి చేసాత్ ను.
వీధిలోని బురదలాగా నేను వారిని వెదజలిల్ అణగదొకుక్తాను.
44నా సవ్జనుల కలహాలోల్ నుండి కూడా నీవు ననున్విడిపించావు.
పజల అధికారిగా ననున్ నిలిపావు.
నేను ఎరుగని పజానీకం ననున్ సేవిసాత్ రు.
45పరదేశులు గతయ్ంతరం లేక నాకు లోబడతారు.
వారు ననున్గూరిచ్ వింటే చాలు,నాకు విధేయులౌతారు.
46అనుయ్లు వణకుతూ తమ భద న సథ్లాలు విడిచి వసాత్ రు.
47యెహోవాసజీవుడు. నాకు అండ అయినవాడికి సుత్ తి.
నావిముకి శిల అయిన దేవుడు ఘనత నొందుగాక.
48ఆయననా పకష్ంగా పతీకారం చేసే దేవుడు
జాతులను నాకు లోబరిచేవాడు ఆయనే.
49ఆయనేనా శతువుల చేతిలో నుండి ననున్ విడిసాత్ డు.
నామీదదాడి చేసేవారి కంటే ఎతుత్ గా నీవు ననున్ హెచిచ్సాత్ వు.
హింసాతమ్కుల నుండి ననున్ కాపాడుతావు.
50కాబటిట్ యెహోవా,జాతులమధయ్ నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్సాత్ ను. నీ నామానికి సుత్ తి పాడుతాను.
51తాను నియమించిన రాజుకు ఆయన గొపప్ విజయానిన్సాత్ డు.
తాను అభిషేకించిన దావీదుకు అతని సంతానానికి నిబంధన విశవ్సనీయత చూపేవాడు ఆయన.

23
దావీదు చివరిమాటలు

1 దావీదు చివరి మాటలు ఇవే. యెషష్యి కుమారుడు, యాకోబు దేవుని చేత అభిషికు న వాడు, మహా ఘనత
పొందినవాడు, ఇశాయేలీయులమధుర వాగేగ్యకారుడు అయినదావీదు పలికిన దేవోకి ఇదే.
2 “యెహోవాఆతమ్ నాదావ్రా పలుకుతునాన్డు ఆయనవాకుక్ నానాలుక ఉంది.
3 ఇశాయేలీయుల దేవుడుమాటలాడుతునాన్డు. ఇశాయేలీయుల ఆశయదురగ్ం పలికాడు. మనుషులను నీతినాయ్యాలతో

పరిపాలించేవాడు, దేవునిపటల్ భయభకులు కలిగి ఏలేవాడు,
4అతడు సూరోయ్దయాన తొలిసంధయ్ కాంతిలాగా మబుబ్ లేని ఉదయం లాగా వాన వెలిసిన తరువాత కాంతులీనే కిరణాలోల్

మొలకెతిత్న లేత గడిడ్లాగా ఉంటాడు.
5నాసంతానందేవునిఎదుటఅలాటివారుకాకపోయినాఆయననాతోనితయ్నిబంధనచేయలేదా? ఆనిబంధనఅనిన్విధాలా

సంపూరణ్ నది, సుసిథ్ర నది కాదా? ఆయననాకు ధారాళ న రకష్ణ చేకూరిచ్, అంతా సఫలమయేయ్లా చేసాత్ డు.
6 ముళళ్ను అవతల పారవేసినటుట్ దురామ్రుగ్ లను విసిరి వేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారు చేతోత్ పటుట్ కోలేని

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

దావీదుయోధులు
8దావీదుయోధుల పేరుల్ ఇవి: ముఖయ్ వీరులోల్ మొదటివాడుయోషే బెషెష్బెతు. ఇతడు తకోమ్నీ వంశం వాడు. అతడు ఒక

యుదధ్ంలో ఎనిమిది వందలమందినిహతం చేశాడు.
9 ఇతని తరువాతి వాడు అహోహీయు న దోదో కొడుకు ఎలియాజరు. ఇతడు దావీదు ముగుగ్ రు యోధులోల్ ఒకడు.

ఫిలిషీయులు యుదాధ్ నికి వసేత్, ఇతడు వారిని ఎదిరించాడు. ఇశాయేలీయులు వెనకుక్ తగిగ్తే ఇతడు నిలబడి 10అరచెయియ్
బిగుసుకు పోయి చేతికి కతిత్ అతుకుక్పోయే దాకా ఫిలిషీయులను ఎదురొక్నాన్డు. ఆ రోజున యెహోవా ఇశాయేలీయులకు
గొపప్ విజయానిన్ పసాదించాడు. దోపుడు సొముమ్ తీసుకుపోవడానికిమాతం పజలు అతని వెనకాల వచాచ్రు.

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

13 ము మంది వీరులోల్ ముఖుయ్ న ముగుగ్ రు కోతకాలంలో అదులాల్ ము గుహలో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు.
ఫిలిషీయుల నయ్ం రెఫాయీము లోయలో ఉనాన్రు. 14దావీదు తన సుర త న చోట, గుహలో ఉనాన్డు. ఫిలిషీయ
సేన బేతెల్హేములో శిబిరం వేసుకుని ఉనాన్రు. 15దావీదు మంచి నీటి కోసం తహ తహ లాడుతూ “బేతెల్హేము పురదావ్రం
దగగ్రునన్ బావి నీళల్ ఎవ నా నాకు తెచిచ్ ఇసేత్ ఎంత బావుణుణ్ !” అనాన్డు. 16ఆ ముగుగ్ రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీయుల నయ్ం
కావలి వాళళ్ను ఛేదించుకుని పోయి, బేతెల్హేము దావ్రం దగగ్రునన్ బావి నీళల్ తోడుకుని దావీదు దగగ్రికి తెచాచ్రు. అయితే
అతడు ఆ నీళల్ తాగలేదు. యెహోవా సనిన్ధిలో అ నీళ ళ్ పారబోసి “యెహోవా, ఈ నీళ ళ్ తాగడం నాకు దూరం అగు గాక.
17వీళ ళ్పాణాలకుతెగించిపోయిఇవితెచాచ్రు కదా. ఈనీళ ళ్వీరి రకంతోసమానం”అనిచెపిప్తాగడానికినిరాకరించాడు.
ఆముగుగ్ రు మహావీరులు ఈ పరాకమ కారాయ్లు చేశారు.
18 సెరూయా కొడుకు, యోవాబు సోదరుడు అబీ ఈ ము మందికి నాయకుడు. ఇతడొకయుదధ్ంలో మూడు వందల

మందినిఈటెతోసాముచేసిహతంచేశాడు. ఇతడుఆముగుగ్ రితోసమానంగాపేరుపొందాడు. 19ఇతడుఆము మందిలో
గొపప్వా ,వారికి అధిపతి అయాయ్డు. కానీ ఆమొదటిముగుగ్ రికీ సాటి కాలేదు.

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

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

24
ఇశాయేలీయులవారి,యూదావారి, జనాభా లెకక్లు

1యెహోవాకోపంమళీళ్ ఇశాయేలీయులమీద రగులుకుంది. ఆయనవారికి వయ్తిరేకంగాదావీదును పేరేపించాడు. “వెళిల్
ఇశాయేలువారి, యూదావారి, జనాభా లెకక్లు తీసుకో” అని అదేశించాడు. 2 అపుప్డు రాజు తనతో ఉనన్ నాయ్ధిపతి
యోవాబుకు “యుదాద్ నికి పోగల మనుషులు ఎంత మంది ఉనాన్రో నాకు తెలియాలి. దాను మొదలు బెయేరెష్బా దాకా
తిరిగిచూసి, ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఉనన్ వారిని లెకిక్ంచు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

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

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

8 ఈ విధంగా వారు దేశమంతా సంచరించి తొమిమ్ది నెలల ఇర రోజులకు తిరిగి యెరూషలేము చేరారు. 9 అపుప్డు
యోవాబుయుదధ్ం చేయగలవారిమొతత్ం లెకక్ రాజుకు తెలియపరిచాడు. ఇశాయేలు వారిలో కతిత్ దూయగల 8 లకష్లమంది
యోధులు ఉనాన్రు. యూదావారిలో 5 లకష్లమంది ఉనాన్రు.

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

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

13కాబటిట్ గాదు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ సంగతి తెలిపాడు. “నీవు నీ దేశంలో మూడేళ ళ్* కరువు కలగడం కోరుకుంటావా,
నీ శతువు నినున్ తరుముతుంటేమూడునెలలపాటు పారిపోడానికి ఒపుప్కుంటావా, లేక నీ దేశంలోమూడు రోజులు తెగులు
చెలరేగడానికి ఒపుప్కొంటావా? ఈవిషయంఆలోచించిననున్ పంపిన దేవునికి ఏమిజవాబు చెపాప్లోనిరణ్యించు”అనాన్డు.
14అందుకుదావీదు “గొపప్ చికుక్లోపడాడ్ ను. యెహోవాకరుణాసంపనున్డు గనకమనుషుల చేతిలోపడడం కంటేయెహోవా
చేతిలోనే పడదాము” అని గాదుతో అనాన్డు.

15కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలీయుల మీదికి ఘోర వాయ్ధి రపిప్ంచాడు. ఉదయంమొదలుకుని నియామక కాలం వరకూ
అదిచెలరేగింది. ఫలితంగాదాను నుండిబెయేరెష్బావరకూ 70వేలమందిమరణించారు. 16దూతయెరూషలేమునునాశనం
చెయయ్డానికి తన చెయియ్ చాపగా, యెహోవా ఆ అరిషట్ం విషయం పరితపించాడు. ఆయన నాశన దూతకు “ఇక చాలు, నీ
చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకో” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
ఆ సమయంలోయెహోవా దూతయెబూసీయు న అరౌనాకు చెందిన కళళ్ం దగగ్ర ఉనాన్డు. 17 పజలను నాశనం చేసిన

ఆ దూతను చూసి దావీదు యెహోవాను ఇలాపారిథ్ంచాడు. “పాపం చేసిన వాణిన్ నేను గదా. దురామ్రగ్ంగా పవరించిన వాణిన్
నేను గదా. గొరెలవంటి ఈ పజలేమి చేసారు? ననూన్ నా తండి కుటుంబానీన్ శి ంచు.”

దావీదు బలిపీఠం కటిట్ంచడం
18 ఆ రోజున గాదు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్ “నీవు వెళిల్ యెబూసీయు న అరౌనా కళళ్ంలో యెహోవా పేరున ఒక బలిపీఠం

కటిట్ంచు” అని అతనితో చెపాప్డు. 19దావీదు గాదు దావ్రా యెహోవాయిచిచ్న ఆజఞ్ పకారం బయలు దేరాడు. 20రాజు,
అతని పరివారం తన పు రావడం అరౌనా చూసి ఎదురు వెళిల్ రాజుకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి “నాయజమానీ, రాజూ
అయిననీవునీదాసు ననాదగగ్రికి వచిచ్న కారణమేమిటి?” అనిఅడిగాడు. 21దావీదు “ఈ కళళ్ం నీ దగగ్ర కొనియెహోవా
పేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాలని వచాచ్ను. అ విధంగాఈ తెగులు పజలనుండి తొలిగి పోతుంది” అనాన్డు.

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

24రాజు “నేనుఅలాతీసుకోను,ఖరీదు ఇచిచ్నీదగగ్ర కొంటాను. వెలఇవవ్కుండాతీసుకునన్దానిన్నాదేవు నయెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచను” అని అరౌనాతో చెపిప్ ఆ కళాళ్నీన్ ఎడల్నూ 50 తులాల వెండి ఇచిచ్ కొనాన్డు.

25అకక్డదావీదుయెహోవాపేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచాడు. దేశం కోసం
చేసిన ఆ వినన్పాలనుయెహోవాఅంగీకరించగా ఇశాయేలీయులకు దాపురించిన ఆ తెగులు ఆగిపోయింది.

* 24:13 24:13మూడేళ ళ్ ఏడేళ ళ్
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1రాజులు
గంథకర

1 రాజులు గంథ రచయిత ఎవరో ఎవరికీ తేలియదు. కొందరు వాఖాయ్తలు ఎజా, యెహెజేక్లు, యిరీమ్యాలను
రచయితలుగాసుచించారు. ఎందుకంటే ఇందులోనిచరితమొతత్ం 400సంవతస్రాలు పటింది. ఈగంథంలోనివిషయాలను
రాయడానికి అనేక మూలాలు నుండి సమాచారం సేకరించవలసి వచిచ్ంది. సాహితయ్ లి, గంథమంతటా విసత్రించి ఉనన్
అంశాలు, అందుబాటులోకి వచిచ్న కథనాలుమొద న వాటిని బటిట్ చూసేత్ ఎకుక్వ మంది రచయితల కంటే ఒకడే రచయిత
ఈ గంథానిన్ కూరిచ్ ఉండవచుచ్నని అరధ్మవుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 561 - 538
రాసేనాటికీమొదటి ఆలయం ఇంక ధవ్ంసం కాలేదు. (1రాజులు 8:8).
సీవ్కర

ఇశాయేల్ పజలు, బిల్పాఠకులందరూ.
పయోజనం

1, 2 సమూయేలు గంథాల కొనసాగింపు ఈ పుసత్కం. దావీదు మరణం తరువాత సొలొమోను రాజు కావడంతో ఈ
పుసత్కం మొదలవుతుంది. ఐకయ్సామాజయ్ం రాజయ్ం రెండుగా, అంటే యూదా, ఇశాయేల్ రాజాయ్లుగా విడిపోవడంతో కథనం
ముగుసుత్ ంది. హీబూ బిలోల్ 1, 2రాజులు గంథాలు ఒకటే గంథం.

ముఖాయ్ంశం
చెలాల్ చెదరు

విభాగాలు
1. సొలొమోను పరిపాలన— 1:1-11:43
2. రాజయ్ం రెండుగా చీలిపోవడం— 12:1-16:34
3. ఏలీయా, ఆహాబు— 17:1-22:53

అదోనియారాజయ్కాంకష్
1దావీదురాజుబాగాముసలివాడయాయ్డు. వారుఅతనికిఎనిన్బటట్లు కపిప్నాఅతనికివెచచ్దనం కలగడంలేదు. 2కాబటిట్

వారు అతనితో “మాయజమాని,రాజుఅయిననీకోసంమంచియవవ్నంలోఉనన్ కనయ్ను వెతకడంమంచిది. ఆమెనీదగగ్ర
ఉండి నినున్ కనిపెటుట్ కుని నీకు వెచచ్దనం కలిగించడానికి నీ కౌగిలిలో పడుకుంటుంది” అని చెపాప్రు.

3 ఇశాయేలు దేశం అంతటా వెతికి, షూనేము గామానికి చెందిన అబీషగు అనే యువతిని చూసి ఆమెను రాజు దగగ్రికి
తీసుకు వచాచ్రు. 4 ఆమె చూడ చకక్నిది. ఆమె రాజును కనిపెటుట్ కుని పరిచరయ్ చేసుత్ నన్ది గాని రాజు ఆమెతో శారీరకంగా
కలవలేదు.

5 ఆ సమయంలో దావీదుకు హగీగ్తు వలల్ పుటిట్న అదోనీయా గరివ్ంచి “నేనే రాజునవుతాను” అనుకునాన్డు. కాబటిట్
అతడు రథాలనూ గురపు రౌతులనూ తన ఎదుట పరిగెతత్డానికి 50మందిమనుషులనూ ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 6అతని
తండి దావీదు అతడు బాధ పడతాడేమోనని “నువెవ్ందుకు ఇలా చేసుత్ నాన్వు?” అని ఎపుప్డూ అడగలేదు. అతడు చాలా
అందగాడు. అబాష్ లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 7అదోనీయా సెరూయా కొడుకు యోవాబుతో, యాజకుడు అబాయ్తారుతో
సమాలోచన చేశాడు. వారు అతని ప న చేరి అతనికి సహాయం చేశారు. 8 అయితేయాజకుడు సాదోకు, యెహోయాదా
కొడుకు బెనాయా, పవక నాతాను, షిమీ, రేయీ, దావీదు అంగరకష్కులు అదోనీయాతో చేరలేదు. 9 అదోనీయా ఏన్ రోగేలు
దగగ్రలోని జోహెలేతు అనే బండ దగగ్ర గొరెలనూ ఎడల్నూ కొవివ్న దూడలనూ బలిగా అరిప్ంచి, రాకుమారు న తన
సోదరులందరినీ, యూదావా న రాజు సేవకులందరినీ పిలిపించాడు. 10 అయితే అతడు నాతాను పవకనూ బెనాయానూ
దావీదు శూరులనూ తనసోదరుడు సొలొమోనునూ పిలవలేదు.

11 అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్ బతెష్బతో ఇలా చెపాప్డు. “హగీగ్తు కొడుకు అదోనీయా రాజాయ్నిన్
పరిపాలిసుత్ నాన్డనన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? కాని ఈ సంగతి మనయజమాని అయినదావీదుకు తెలియదు. 12కాబటిట్
నీ పాణానిన్, నీ కొడుకు సొలొమోను పాణానిన్ ర ంచుకోడానికి నేను నీకొక ఆలోచన చెబుతాను విను. 13నీవుదావీదు రాజు
దగగ్రకి వెళిళ్, ‘నా యేలినవాడా, రాజా, నీ కొడుకు సొలొమోను నా తరువాత నా సింహాసనం మీద ఆసీను పాలిసాత్ డని
నీ సేవకురాలి న నాకు నీవు పమాణం చేశావే, మరి ఇదేంటి, అదోనీయా ఏలుతునాన్డు?’ అని అడుగు. 14రాజుతో నీవు
మాటాల్ డుతుండగా నేను నీ వెనకాలేలోపలికి వచిచ్ నీమాటలను బలపరుసాత్ ను.”

15కాబటిట్ బతెష్బ గదిలో ఉనన్ రాజు దగగ్రికి వచిచ్ంది. చాలాముసలివా న రాజుకి షూనేమీయురాలు అబీషగు పరిచరయ్
చేసూత్ ఉంది. 16 బతెష్బ వచిచ్ రాజు ముందు సాగిలపడి నమసాక్రం చేసింది. రాజు “నీకేమి కావాలి?” అని అడిగాడు.
అందుకు ఆమె ఇలా మనవి చేసింది. 17 “నా యేలిన వాడా, నీవు ‘నా దేవు న యెహోవా తోడు, నిశచ్యంగా నీ కొడుకు
సొలొమోను నా తరవాతనా సింహాసనంమీద ఆసీను పాలిసాత్ డు’ అని నీ సేవకురాలి ననాకు పమాణం చేశావు. 18కానీ
ఇపుప్డు అదోనీయా పరిపాలిసుత్ నాన్డు. ఈ సంగతి నా యజమానివీ, రాజువీ అయిన నీకు ఇపప్టి వరకూ తెలియలేదు.
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19 అతడు ఎడల్నూ కొవివ్న దూడలనూ గొరెలనూ బలిగా అరిప్ంచి రాకుమారులందరినీ, యాజకుడు అబాయ్తారునూ
నాయ్ధిపతి యోవాబునూ ఆహావ్నించాడు గానీ నీ సేవకుడు సొలొమోనుని ఆహావ్నించలేదు. 20 నా యజమానీ, నా
రాజా, నీ తరవాత ఎవరు సింహాసనం అధిషిట్సాత్ రో అని ఇశాయేలీయులంతా కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్రు. 21 అంతేగాక, నా
యేలినవాడివీ, రాజువూ అయిన నీవు నీ పూరివ్కులతో కూడ కనున్ మూసిన తరవాత ననూన్ నా కొడుకు సొలొమోనునూ
వారు రాజదోహ లుగా ఎంచుతారు.”

22ఆమెరాజుతోమాటలాడుతూ ఉండగానేనాతాను పవక లోపలికి వచాచ్డు. “నాతాను పవక వచాచ్డు” అని సేవకులు
రాజుకు తెలియజేశారు. 23అతడు రాజు ఎదుటకు వచిచ్ సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేశాడు. 24అతడు “నాయజమానీ,
రాజా! అదోనీయా నీ తరవాత నీ సింహాసనమెకిక్ రాజాయ్నిన్ పాలిసాత్ డని నీవు చెపాప్వా? 25 ఎందుకంటే, ఈ రోజు అతడు
అసంఖాయ్కంగాఎదుద్ లనూకొవివ్నదూడలనూగొరెలనూబలిగాఅరిప్ంచిరాకుమారులందరినీ నాయ్ధిపతులనూయాజకుడు
అబాయ్తారునూపిలిచాడు. వారంతాఅతనిదగగ్రఉండిఅనన్పానాలుతీసుకుంటూ, ‘రా నఅదోనీయాచిరంజీవిఅవుతాడు
గాక’అనిపలుకుతునాన్రు. 26అయితేనీసేవకుడి నననూన్యాజకుడుసాదోకునూయెహోయాదాకొడుకు బెనాయానూనీ
సేవకుడుసొలొమోనునూఅతడు పిలవలేదు. 27నాయజమానిరాజుతనతరువాతసింహాసనంమీదఎవరుఆసీనుడౌతాడో
తన సేవకులతో చెపప్కుండానే ఇలా చేసాడా” అని అడిగాడు.

సొలొమోను రాజుగా అభిషికుడు కావడం
28 దావీదు “బతెష్బను పిలవండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. ఆమె రాజు సనిన్ధికి తిరిగి వచిచ్ రాజు ఎదుట నిలబడింది.

29 అపుప్డు రాజు పమాణ పూరవ్కంగా “అనిన్ రకాల సమసయ్ల నుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవం తోడు,
30 ‘తపప్కుండా నీ కొడు న సొలొమోను నా తరవాత నాకు బదులుగా నా సింహాసనం మీద కూరుచ్ని రాజాయ్నిన్ పాలిసాత్ డని
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవానామం తోడు’ అని నేను నీకు మునుపు పమాణం చేసిన దానిన్ ఈ రోజే నెరవేరుసాత్ ను”
అని చెపాప్డు. 31అపుప్డు బతెష్బ సాషాట్ ంగపడి రాజుకు నమసాక్రం చేసి “నాయజమాని,రాజుఅయినదావీదు చిరకాలం
జీవిసాత్ డు గాక” అంది.

32అపుప్డు రా న దావీదు “యాజకుడు సాదోకునూ పవక నాతానునూ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయానూ నా దగగ్రికి
పిలవండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. వారు రాజు ఎదుటికి వచాచ్రు. 33రాజు “మీరు మీయజమాని న నా సేవకులను తీసుకు
వెళిళ్ నా కొడుకు సొలొమోనును నా కంచర గాడిద మీద ఎకిక్ంచి గిహోనుకు తీసుకు వెళళ్ండి. 34యాజకుడు సాదోకు,
పవకనాతాను ఇశాయేలీయులమీదరాజుగాఅతనికి పటాట్ భిషేకం చేసిన తరవాతమీరుబాకాలుఊది, ‘రా నసొలొమోను
చిరకాలంజీవించాలి’అనిపకటనచేయాలి. 35తరువాత,ఇశాయేలువారిమీదాయూదావారిమీదానేనుఅతణిణ్ అధికారిగా
నియమించాను. కాబటిట్ మీరు యెరూషలేముకు అతని వెంట రావాలి. అతడు నా సింహాసనం మీద కూరుచ్ని నా సాథ్ నంలో
రాజవుతాడు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

36అందుకు యెహోయాదా కుమారుడు బెనాయారాజుకు ఈ విధంగా జవాబిచాచ్డు. “ఆ విధంగానే జరుగుతుంది గాక,
నాయజమానివీ రాజువీ అయిన నీ దేవుడు యెహోవా ఆమాటను సిథ్రపరుసాత్ డు గాక. 37యెహోవా నీకు తోడుగా ఉనన్టుట్
సొలొమోనుకు కూడా తోడుగా ఉండి, నా యజమానివీ రాజువీ అయిన నీ రాజయ్ం కంటే అతని రాజాయ్నిన్ ఘన నదిగా
చేసాత్ డు గాక.” 38కాబటిట్ యాజకుడు సాదోకు, పవకనాతాను,యెహోయాదాకొడుకు బెనాయా, కెరేతీయులు, పెలేతీయులు
రా న దావీదు కంచరగాడిద మీద సొలొమోనుని ఎకిక్ంచి గిహోనుకు తీసుకు వచాచ్రు. 39 సాదోకు గుడారంలో నుండి
కొముమ్తో నూనె తెచిచ్ సొలొమోనుకు పటాట్ భిషేకం చేశాడు. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా పజలంతా “రా న సొలొమోను
చిరకాలం జీవించాలి” అని కేకలు వేశారు. 40 పజలంతా అతని వెంట వచిచ్ వేణువులు ఊదుతూ, వాటి సవ్రం చేత నేల
అదిరిపోయేటంతగా అమితంగా సంతోషించారు.

41 అదోనీయా, అతనితో ఉనన్ అతిథులూ విందు ముగిసూత్ ఉండగా ఆ కోలాహలం వారికి వినబడింది. యోవాబు
ఆ బాకానాదం విని “పటట్ణంలో ఈ సందడి ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 42 అంతలో, యాజకుడు అబాయ్తారు కొడుకు
యోనాతానుఅకక్డికి వచాచ్డు. అదోనీయా “లోపలికిరా,నీవుయోగుయ్డివి. మంచివారతోవసాత్ వు”అనాన్డు. 43అపుప్డు
యోనాతాను అదోనీయాతో “మన యజమాని, రాజు అయిన దావీదు సొలొమోనును రాజుగా నియమించాడు. 44 రాజు
యాజకు న సాదోకునూ పవక నాతానునూ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయానూ కెరేతీయులనూ పెలేతీయులనూ అతనితో
పంపాడు. వారు రాజు కంచరగాడిద మీద అతనిని ఊరేగించారు. 45యాజకు న సాదోకూ పవక నాతానూ గిహోనులో
అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. అకక్డి నుండి వారు సంతోషంగా తిరిగి వచాచ్రు. అందువలన పటట్ణం కోలాహలంగా ఉంది.
మీకు వినబడిన శబద్ం అదే.

46అంతేగాక సొలొమోను సింహాసనం మీద ఆసీనుడయాయ్డు. 47 గా రాజు సేవకులు తమయజమాని, రాజు అయిన
దావీదుకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచడానికి వచాచ్రు. ‘దేవుడు నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటే సొలొమోనుకు ఎకుక్వ ఖాయ్తి కలిగేలా,
నీ రాజయ్ం కంటే అతని రాజయ్ం ఘనంగా ఉండేలా చేసాత్ డు గాక’ అని చెపాప్రు. అపుప్డు రాజు మంచం మీదే సాషాట్ ంగపడి
నమసాక్రం చేసి 48 ‘నేను బతికి ఉండగానే ఈ రోజు ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవానా సింహాసనం మీద కూరోచ్డానికి
నాకు ఒకణిణ్ పసాదించాడు. ఇది నేను కళాల్ రా చూశాను. ఆయనకు సుత్ తి కలుగు గాక’అనాన్డు”అనియోనాతాను చెపాప్డు.

49 అందుకు అదోనీయా ఆహావ్నించిన వారు భయపడి లేచి, తమ ఇళళ్కి వెళిల్పోయారు. 50 అదోనీయా సొలొమోనుకు
భయపడి వెళిళ్ బలిపీఠం కొముమ్లు పటుట్ కునాన్డు. 51అదోనీయా బలిపీఠం కొముమ్లు పటుట్ కుని “రా న సొలొమోను తన
సేవకుడి న ననున్ కతిత్తో చంపకుండా ఈ రోజు నాకు పమాణం చేయాలి” అని వేడుకుంటునాన్డని సొలొమోనుకు వార
వచిచ్ంది. 52 అందుకు సొలొమోను “అతడు తనను నిరోద్ షిగా కనపరచుకోగలిగితే అతని తల వెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడా
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రాలదు. కానిఅతడుదోషిఅనితేలితేఅతనికిమరణశికష్తపప్దు”అనిచెపిప్, 53బలిపీఠందగగ్ర నుండిఅతణిణ్ పిలిపించాడు.
అతడు వచిచ్ రా నసొలొమోను ఎదుట సాషాట్ ంగపడినపుడు సొలొమోను అతనితో “ఇక నీ ఇంటికి వెళ ళ్” అనాన్డు.

2
దావీదు చివరి పలుకులు,మరణం

1 దావీదు చనిపోయే కాలం సమీపించినపుడు అతడు తన కొడుకు సొలొమోనుకు ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు,
2 “మనుషులందరి లాగా నేనూ ఈ లోకం వదిలి వెళబోతునాన్ను. కాబటిట్ నీవు రయ్ం తెచుచ్కుని నిబబ్రంగా ఉండు. 3 నీ
దేవుడు యెహోవా నీకు అపప్గించిన దానిన్ కాపాడి, ఆయన మారాగ్ లను అనుసరించి నడుచుకో. నీవు ఏ పని చేపటిట్నా,
ఎకక్డికి వెళిళ్నా అనిన్టిలో వరిద్లుల్ తావు. మోషే ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్ దేవుని శాసనాలకూ ఆయన నియమించిన
ధరమ్మంతటికీఆయననాయ్యవిధులకూఉపదేశాలకూవిధేయుడి ఉండు. 4అపుప్డు ‘నీపిలల్లు తమపవరనవిషయంలో
జాగతత్గా ఉండి నా ఎదుట తమ పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్ మనసుస్తో సతాయ్నిన్ అనుసరించి నడుచుకునన్ంత కాలం నీ
సంతానంలో ఇశాయేలు రాజయ్ సింహాసనం మీద కూరుచ్నే వాడు ఒకడు నీకు ఉండకుండాా పోడు’ అని యెహోవా నాకు
పమాణం చేసినమాటను సిథ్రపరుసాత్ డు.

5అయితే సెరూయా కొడుకుయోవాబు నాకు చేసిన కీడు నీకు తెలుసు. అతడు ఇశాయేలు సేనాధిపతు న నేరు కొడుకు
అబేన్రుకీ, యెతెరు కొడుకు అమాశాకీ చేసినదీ నీకు తెలుసు. అతడు వారిని చంపి యుదధ్ సమయంలో చేసినటుట్ శాంతి
సమయంలో కూడా రకం ఒలికించి తన నడికటుట్ మీదా తన చెపుప్లమీదా రకం మరకలు అయేయ్లా చేసుకునాన్డు. 6అతని
విషయంలో నీకు ఏది తోసేత్ అది చేయవచుచ్. అతని నెరసిన తలను సమాధికి పశాంతంగా దిగిపోనియయ్వదుద్ . 7 నేను నీ
సోదరుడు అబాష్ లోము నుండి పారిపోతునన్పుప్డు, గిలాదు వా న బరిజ్లల్యి కుమారులు నాకు సహాయం చేశారు. నీవు
వారి మీద దయ చూపి, నీ బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసే వారిలో వారికి సాథ్ నం ఇవువ్. 8 ఇంకా బెనాయ్మీనీయుడు, గెరా కొడుకు,
బహ రీము ఊరివాడు షిమీ నీ దగగ్ర ఉనాన్డు. నేను మహనయీముకు వెళత్ ండగా అతడు ననున్ ఘోరంగా దూషించాడు.
ననున్ ఎదురోక్డానికి అతడుయొరాద్ ను నది దగగ్రికి దిగి వచిచ్నపుప్డు, ‘యెహోవాజీవం తోడు, కతిత్తో నేను నినున్ చంపను’
అని పమాణం చేశాను. 9అలాగని అతనిని నిరోద్ షిగా ఎంచవదుద్ . నీవు తెలి న వాడివి కాబటిట్ అతణిణ్ ఏమి చెయాయ్లో అది
నీకు తెలుసు. వాడి నెరసిన తలను రకంతో సమాధిలోకి వెళేళ్లా చెయియ్.”

10ఆ తరవాత దావీదు చనిపోయి తనపూరీవ్కులను చేరుకునాన్డు. పజలు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో సమాధి చేశారు.
11దావీదు ఇశాయేలీయులను పాలించిన కాలం 40 సంవతస్రాలు. అతడు హెబోనులో 7 సంవతస్రాలు, యెరూషలేములో
33 సంవతస్రాలుపాలించాడు. 12అపుప్డుసొలొమోను తనతండిఅయినదావీదు సింహాసనంమీద కూరుచ్నాన్డు. అతని
రాజయ్ం సుసిథ్రం అయింది.

సొలొమోను పరిపాలన ఆరంభం, దుషట్ శతువులను తొలిగించడం
13అపుప్డుహగీగ్తు కొడుకు అదోనీయాసొలొమోనుతలిల్ అయినబతెష్బదగగ్రికి వచాచ్డు. ఆమె “శాంతంగావసుత్ నాన్వా?”

అని అతణిణ్ అడిగింది.
అతడు “శాంతంగానే వసుత్ నాన్ను” అని చెపిప్, 14తరువాత అతడు “నీతో చెపాప్లిస్నమాట ఒకటి ఉంది” అనాన్డు.
ఆమె “ఏమిటో చెపుప్” అంది.
15అతడు “రాజయ్ం నిజానికినాదే అనీ, నేను వారిని పరిపాలిసాత్ ననీ ఇశాయేలీయులందరూ నేనే రాజునౌతానని చూశారు.

అయితే అలా జరకుక్ండా రాజయ్ం నా సోదరునికి దకిక్ంది. అదియెహోవా సంకలప్ం వలన అతనిది అయింది. 16 ఇపుప్డు
నాదొక మనవి. కాదనవదుద్ ” అనాన్డు.

17ఆమె “చెపుప్” అంది.
అతడు “షూనేమీయురా న అబీషగును నాకు భారయ్గా ఇమమ్ని దయచేసి నీవు సొలొమోనుతో చెపాప్లి. నీవు చెబితే

అతడు కాదనడు” అనాన్డు.
18బతెష్బ “మంచిది, నేను రాజుతోమాటాల్ డుతాను” అంది.
19 బతెష్బ రా న సొలొమోను దగగ్రకి అదోనీయా తరపున మాటాల్ డటానికి వెళిళ్ంది. రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురు వచిచ్

నమసాక్రం చేశాడు. అతడు తన సింహాసనం మీద కూరుచ్ని తన తలిల్ కోసం ఒక ఆసనం వేయించాడు. ఆమె అతని కుడి
పకక్న కూరుచ్ంది.

20ఆమెఅతనితో “నాదొక చినన్ కోరిక. నామాటకాదనవదుద్ ” అంది.
రాజు “అమామ్, చెపుప్. నీమాటకాదనను” అనాన్డు.
21అపుప్డామె “నీ అనన్ అదోనీయాకి షూనేమీయురా న అబీషగుని పెళాల్ డనీ” అంది.
22అందుకుసొలొమోను “షూనేమీయురా నఅబీషగునుమాతమేఅదోనీయాకోసంఎందుకుఅడుగుతునాన్వు? అతడు

నాఅనన్ కాబటిట్ అతని కోసం,యాజకుడు అబాయ్తారు కోసం, సెరూయాకొడుకుయోవాబు కోసంరాజాయ్నేన్ అడగవచుచ్ కదా”
అని తన తలిల్తో అనాన్డు.

23 అపుప్డు రా న సొలొమోను ఇలా శపథం చేశాడు. “యెహోవా తోడు, అదోనీయా పలికిన ఈ మాట వలన అతని
పాణం తీయించకపోతే దేవుడు నాకు అంతకంటే ఎకుక్వ కీడు చేసాత్ డు గాక. 24ననున్ సిథ్రపరచి,నాతండి సింహాసనంమీద
ననున్ కూరోచ్బెటిట్ , తన వాగాద్ నం పకారం నాకు ఒక రాజవంశానిన్ కలగజేసిన యెహోవా జీవం తోడు, అదోనీయా ఈ రోజు
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మరణిసాత్ డు”అనాన్డు. 25అతడుయెహోయాదాకొడుకు బెనాయాను పంపగాఅతడు వెళిళ్ అదోనీయా దాడిచేసిఅతణిణ్
చంపాడు.

26 తరువాత రాజు యాజకు న అబాయ్తారుతో “అనాతోతులో ఉనన్ నీ పొలాలకు వెళిళ్పో. నీవు మరణానికి
పాతుడివయాయ్వు గాని, నీవు నా తండి అయిన దావీదు ఎదుట యెహోవా దేవుని మందసానిన్ మోసి, నా తండి పొందిన
కషాట్ లనిన్టిలో పాలు పొందావు కాబటిట్ ఈ రోజు నినున్ చంపను” అని చెపాప్డు. 27 తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును
యెహోవాకు యాజకునిగా ఉండకుండాా తొలగించాడు. ఈ విధంగా యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులను గురించి షిలోహ లో
చెపిప్నమాటనెరవేరింది. 28యోవాబు అబాష్ లోమును సమరిధ్ంచకపోయినా,అదోనీయాను సమరిధ్ంచడానిన్ బటిట్ ఈవారలు
అతనికి చేరగానే అతడు భయపడిపారిపోయియెహోవాగుడారం లోకి వెళిళ్ బలిపీఠం కొముమ్లు పటుట్ కునాన్డు.

29 యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారంలో బలిపీఠం దగగ్ర ఉనాన్డని సొలొమోనురాజుకు తెలిసింది. అతడు
యెహోయాదాకొడుకు బెనాయాను పిలిచి “నీవు వెళిల్ అతనిమీద పడి చంపు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

30బెనాయాయెహోవాగుడారానికి వచిచ్ “రాజు నినున్ బయటికి రమమ్ంటునాన్డు” అనియోవాబుతో చెపాప్డు.
అతడు “రాను, నేనికక్డే చనిపోతాను” అని జవాబిచాచ్డు. బెనాయా రాజు దగగ్రకి తిరిగి వచిచ్ యోవాబు మాటలు

అతనితో చెపాప్డు.
31అందుకు రాజు ఇలా అనాన్డు. “అతడు నీతో చెపిప్నటేట్ చెయియ్. అకక్డే అతణిణ్ చంపి పాతిపెటిట్ , అతడు ఒలికించిన

నిరపరాధుల రకానిన్ నా నుండీ, నా తండి కుటుంబం నుండీ తొలగిపోయేలా చెయియ్. 32 నేరు కొడుకు, ఇశాయేలు వారి
నాయ్ధిపతి అయిన అబేన్రు, యెతెరు కొడుకు, యూదా వారి నాయ్ధిపతి అయిన అమాశా అనే తనకంటే నీతిపరులు,
యోగుయ్లు అయిన ఈ ఇదద్రినీ నా తండి అయిన దావీదుకు తెలియకుండాయోవాబు చంపాడు కాబటిట్ అతడు ఒలికించిన
రకం యెహోవా అతని తల మీదికే రపిప్సాత్ డు. 33 అంతే గాక వారి పాణ దోషానికి యోవాబు, అతని సంతతివారే
ఎనన్టికీ బాధుయ్లు గానీ దావీదుకు, అతని సంతతికి, అతని వంశానికి, అతని సింహాసనానికి ఎనన్టెనన్టికీయెహోవాశాంతి
సమాధానాలు ఉంటాయి.”

34 కాబటిట్ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా వెళిళ్ యోవాబు మీద పడి అతణిణ్ చంపాడు. అతణిణ్ అరణయ్ంలో ఉనన్ తన
ఇంటోల్ నే పాతిపెటాట్ రు. 35రాజు అతని సాథ్ నంలో యెహోయాదా కొడుకు బెనాయాను సేనాధిపతిగా నియమించాడు. రాజు
అబాయ్తారుకు బదులు సాదోకునుయాజకుడుగా నియమించాడు.

36 తరువాత రాజు షిమీని పిలిపించి అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నీవు యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకుని బయటకి
ఎకక్డికీ వెళల్కుండా అందులోనే నివసించు. 37 నీవు ఏ రో తే బయటికి వచిచ్, కిదోను వాగు దాటుతావో ఆ రోజున నీవు
కచిచ్తంగాచసాత్ వని తెలుసుకో. నీపాణానికి నీవేబాధుయ్డివి.” 38అపుప్డు షిమీ “మీరు చెపిప్ందిమంచిదే. నాయజమాని,
రాజుఅయినమీరు చెపిప్న పకారమే తమ సేవకుణిణ్ అయిన నేను చేసాత్ ను” అని రాజుతో చెపాప్డు.
షిమీయెరూషలేములో చాలా కాలం నివసించాడు. 39అయితే మూడు సంవతస్రాల తరవాత షిమీ పనివారిలో ఇదద్రు

పారిపోయిమయకా కుమారుడు ఆకీషు అనే గాతు రాజు దగగ్రకి చేరారు. అపుప్డు “నీమనుషులు గాతులో ఉనాన్రు” అని
షిమీకి వార వచిచ్ంది. 40 షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకడానికి గాతులోని ఆకీషు దగగ్రకి వెళిళ్, అకక్డి
నుండి తన పనివారిని తీసుకువచాచ్డు.

41 షిమీ యెరూషలేమును విడిచి గాతుకు వెళిళ్ వచాచ్డని సొలొమోనుకు తెలిసింది. 42 రాజు షిమీని పిలిపించి
అతనితో “నీవు ఏ రోజున బయలుదేరి బయటికి వెళాత్ వో యెహోవా తోడు, ఆ రోజు నీవు కచిచ్తంగా చచిచ్పోతావు అని
నేను నీకు ఖండితంగా ఆజాఞ్ పించి, నీచేత పమాణం చేయించాను గదా? గా, ‘మీరు చెపిప్ందే మంచిది’ అని నీవు కూడా
ఒపుప్కునాన్వు. 43కాబటిట్ యెహోవాతోడని నీవు చేసిన పమాణానిన్, నేను నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను నీవెందుకు పాటించలేదు?” అని
అడిగాడు. 44 “నీవు నా తండి దావీదుకు చేసిన కీడంతా నీకు బాగానే తెలుసు. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తల మీదికే
రపిప్సాత్ డు. 45 అయితే రా న సొలొమోను ఆశీరావ్దం పొందుతాడు. దావీదు సింహాసనం యెహోవా సనిన్ధిలో చిరకాలం
సుసిథ్రమౌతుంది” అని షిమీతో చెపిప్ 46 రాజు యెహోయాదా కొడుకు బెనాయాకు ఆజాఞ్ పించగానే అతడు షిమీ మీద పడి
అతనిని చంపాడు. ఈ విధంగా రాజయ్ం సొలొమోను పాలనలో సిథ్రపడింది.

3
జఞ్నం కోసం సొలొమోను చేసినపారథ్న

1 తరువాత సొలొమోను వివాహం దావ్రా ఐగుపు రాజు ఫరోతో సంధి కుదురుచ్కునాన్డు. అతడు తన అంతఃపురానీన్
యెహోవామందిరానీన్యెరూషలేము చుటూట్ పాకారానీన్ కటిట్ంచడం అయేయ్దాకాఫరో కూతురినిదావీదు పురంలోఉంచాడు.
2అపప్టి వరకూయెహోవాపేరట కటిట్నమందిరం లేనందువలన పజలు ఉనన్త సథ్లాలోల్ మాతమేబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్రు.
3సొలొమోను తన తండి దావీదు నియమించిన శాసనాలు అనుసరిసూత్ యెహోవాదేవుణిణ్ పేమించాడు గాని ఉనన్త సథ్లాలోల్
మాతం ఇంకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ నే ఉనాన్డు. 4ఉనన్త సథ్లాలోల్ గిబియోనుముఖయ్ నది కాబటిట్ రాజు అకక్డికి
వెళిళ్ ఆ బలిపీఠం మీద వెయియ్ దహనబలులు అరిప్ంచాడు.

5గిబియోనులోయెహోవారాతికలలోసొలొమోనుకు పతయ్కష్ “నేనునీకు ఏమిఇవావ్లి?” అనిఅడిగాడు. 6సొలొమోను
ఈ విధంగా వేడుకునాన్డు “నీ దాసుడు, నా తండి అయిన దావీదు నీ దృషిట్కి అనుకూలంగా సతాయ్నిన్, నీతిని అనుసరించి
యథారథ్ న మనసు కలిగి పవరించాడు. కాబటిట్ నీవు అతని మీద పరిపూరణ్ కటాకష్ం చూపించి, ఈ రోజు ఉనన్టుట్ గా అతని
సింహాసనంమీద అతని కుమారుణిణ్ కూరోచ్బెటిట్ అతని గొపప్ అనుగహం చూపించావు.
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7 నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా తండి దావీదుకు బదులుగా నీ సేవకు న ననున్ రాజుగా నియమించావు. అయితే
నేను బాలుణిణ్ . రాజయ్ వయ్వహారాలు జరిపించడానికి నాకు తెలివి చాలదు. 8 నీ దాసుడి న నేను నీవు ఎనున్కొనన్ పజల
మధయ్ ఉనాన్ను. వారు గొపప్ జనాంగం కాబటిట్ వారిని లెకక్ పెటట్డం, ఈ విశాల న దేశానిన్ అజమాయిషీ చేయడం నాకు
అసాధయ్ం. 9నీఈగొపప్ జనాంగానికి ఎవరునాయ్యంతీరచ్గలరు? కాబటిట్ నేనుమంచిచెడడ్లు వివేచించినీపజలకునాయ్యం
తీరచ్గలిగేలా నీదాసుడి న నాకు వివేకం గల హృదయం ఇవువ్.”

10 సొలొమోను చేసిన ఈ మనవి దేవునికి ఇషట్ ంది. 11 కాబటిట్ దేవుడు అతనితో “దీరాఘ్ యువునూ ఐశవ్రాయ్నీన్, నీ
శతువుల పాణాలనూ అడగకుండా, నాయ్యానిన్ గహించడానికి వివేకం ఇమమ్ని నీవు అడిగావు. 12 నీవు ఈ విధంగా
అడిగినందువలల్ నీ మనవి ఆలకించాను. జాఞ్ న వివేకాలు గల హృదయం నీకిసుత్ నాన్ను. పూరివ్కులోల్ నీవంటివాడు ఒకక్డూ
లేడు, ఇక మీదట ఉండడు. 13 ఇంకో విషయం, నీవు ఐశవ్రాయ్నిన్, ఘనతను ఇమమ్ని అడకక్పోయినా నేను వాటిని కూడా
నీకిసుత్ నాన్ను. కాబటిట్ నీ జీవితకాలంఅంతటిలోరాజులోల్ నీలాంటివాడు ఒకక్ నాఉండడు. 14నీతండిదావీదునామారాగ్ లోల్
నడిచి,నాకటట్డలనూనాఆజఞ్లనూ నెరవేరిచ్నటుట్ నీవు కూడానడుచుకుంటే నినున్ దీరాఘ్ యుషమ్ంతునిగాచేసాత్ ను”అనాన్డు.

15 అంతలో సొలొమోను మేలుకుని అది కల అని గహించాడు. తరవాత అతడు యెరూషలేముకు వచిచ్ యెహోవా
నిబంధన ఉనన్ మందసం ఎదుట నిలబడి దహనబలులూ సమాధానబలులూ అరిప్ంచి తన సేవకులందరికి విందు
చేయించాడు.

సొలొమోను తెలి న తీరుప్
16 ఆ తరవాత ఇదద్రు వేశయ్లు రాజు దగగ్రకి వచిచ్ అతని ఎదుట నిలబడాడ్ రు. 17వారిలో ఒక సీ ఇలా వేడుకుంది “నా

యజమానీ, నేనూ ఈమె ఒకే ఇంటోల్ నివసిసుత్ నాన్ం. ఆమెతో బాటు అదే ఇంటోల్ నేనొక కొడుకుని కనాన్ను. 18 నేను కనిన
తరవాతమూడో రోజుఈమె కూడా ఒక కొడుకుని కనన్ది. మేమిదద్రమూ కలిసే ఉనాన్ం. మేము తపప్ ఇంటోల్ ఇంకెవరూ లేరు.
19అయితేరాతిఈమెపడకలోతనపిలల్వాడిమీదపడడంవలనఆమెకొడుకు చనిపోయాడు. 20కాబటిట్ మధయ్రాతిలోఈమె
లేచినీదాసి ననేను నిదపోతుండగానాపకక్లోనుండినాకొడుకుని తీసుకుని తనపకక్లోపెటుట్ కుని,చచిచ్నతనపిలల్వాణిణ్
నా పకక్లో ఉంచింది. 21ఉదయం నేను లేచినా పిలల్వాడికి పాలివవ్డానికి చూసేత్ వాడు చనిపోయిఉనాన్డు. తరవాత నేను
వాడినిజాగతత్గా పరిశీలించి చూసేత్ వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని గహించాను.”

22అంతలో రెండో సీ “అలా కాదు, బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు. చచిచ్నవాడు ఆమె కొడుకు” అని చెపిప్ంది. అపుప్డా
మొదటి సీ “కాదు, చచిచ్న వాడే నీ కొడుకు, బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు” అంది. ఈ విధంగా వారు రాజు ఎదుట
వాదించుకునాన్రు.

23అపుప్డు రాజు “బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు, చనిపోయిన వాడు నీ కొడుకు అని ఒకామె, కాదు, కాదు చనిపోయిన
వాడు నీ కొడుకు, బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు అని రెండవ ఆమె చెబుతునన్ది. 24 కాబటిట్ ఒక కతిత్ తీసుకు రండి” అని
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వారు రాజు దగగ్రికి ఒక కతిత్ తెచాచ్రు. 25రాజు “బతికి ఉనన్ పిలల్వాణిణ్ రెండు ముకక్లు చేసి సగం ఈమెకూ,
సగం ఆమెకూ ఇయయ్ండి”అనిఆజాఞ్ పించాడు. 26ఆమాటలకు ఆ పిలల్వాడి తలిల్ తన బిడడ్ విషయం పేగులు తరుకుక్పోయి,
రాజుతో “రాజా, పిలల్వాణిణ్ ఎంతమాతం చంపవదుద్ ,వాణిణ్ ఆమెకే ఇపిప్ంచండి” అని వేడుకుంది. ఆ రెండవ సీ “ఆ పిలల్వాడు
నా నా ఆమె నా కాకుండా చెరి సగం చేయండి” అంది. 27అందుకు రాజు “బతికి ఉనన్ ఆ బిడడ్ను చంపవదుద్ . వాడిని ఆ
మొదటి సీకి ఇవవ్ండి. ఆమే వాడి తలిల్” అని తీరుప్ చెపాప్డు. 28 అపుప్డు ఇశాయేలీయులందరూ రాజు తీరిచ్న తీరుప్ను
గురించి విని నాయ్యం విచారించడంలో రాజు వజాఞ్ నం పొందిన వాడని గహించి అతనికి భయపడాడ్ రు.

4
అధికారులు నియామకం

1 సొలొమోను రాజు ఇశాయేలీయులందరి మీదా రాజయాయ్డు. 2 అతని దగగ్ర ఉనన్ అధికారులు ఎవరంటే, సాదోకు
కొడుకుఅజరాయ్యాజకుడు, 3షీషాకొడుకులు ఎలీహోరెపు,అహీయాపధానమంతులు,అహీలూదుకొడుకుయెహోషాపాతు
లేఖికుడు. 4యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా నాయ్ధిపతి, సాదోకు, అబాయ్తారు యాజకులు. 5నాతాను కొడుకు అజరాయ్
అధికారుల అధికారిగా ఉనాన్డు. నాతాను మరో కొడుకు జాబూదు యాజకుడు, రాజు చెలికాడు. 6 అహీషారు గృహ
నిరావ్హకుడు, అబాద్ కొడుకు అదోనీరాము వెటిట్ చాకిరీ పనివాళళ్ అధికారి. 7 ఇశాయేలీయులందరి మీదాసొలొమోను 12
మందిఅధికారులను నియమించాడు. వీరు రాజుకు,అతని ఇంటివారికి ఆహారం ఏరాప్టు చేసేవారు. సంవతస్రంలోఒకొక్కక్
నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారం సరఫరా చేసేబాధయ్త వహించాడు.

8వారెవరంటే, ఎఫాయిము మనయ్ంలో ఉండే హ రు కొడుకు, 9మాకసుస్లో, షయలీబ్ములో, బేతెష్మెషులో, ఏలోన్ బేత్
హనానోల్ దెకెరు కొడుకు, 10అరుబోబ్తులోహెసెదు కొడుకు, ఇతనికి శోకో,హెపెరు దేశాలు అపప్గించారు.

11అబీనాదాబు కొడుకిక్ దోరు మనయ్ పదేశమంతా అపప్గించారు. సొలొమోను కూతురు టాపాతు ఇతనిభారయ్.
12అహీలూదు కొడుకు బయనాకుతానాకు,మెగిదోద్ , బేతెష్యాను పదేశమంతాఅపప్గించారు. ఇదియెజెయేలు దగగ్ర ఉనన్

సారెతా నుండి బేతెష్యానుమొదలు ఆబేలెమ్హోలా వరకూయొకెన్యాము అవతలి సథ్లం వరకూ వాయ్పించింది.
13 గెబెరు కొడుకు రామోతిగ్లాదులో కాపురమునాన్డు. ఇతనికి గిలాదులో ఉనన్ మనషేష్ కుమారుడుయాయీరు గామాలు,

బాషానులో ఉనన్ అరోగ్ బు దేశం అపప్గించారు. అదిపాకారాలు, ఇతత్డి అడడ్గడియలు ఉనన్ 60 గొపప్ పటట్ణాలునన్ పాంతం.
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14 ఇదోద్ కొడుకు అహీనాదాబు మహనయీములో ఉండగా 15 నఫాత్ లీము దేశంలో అహిమయసుస్ ఉనాన్డు. ఇతడు
సొలొమోను కూతురు బాశెమతును పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.

16ఆషేరులో, ఆలోతులోహ కొడు న బయనాఉండేవాడు.
17ఇశాశ్ఖారు దేశంలో పరూయహ కొడుకు యెహోషాపాతు ఉండేవాడు.
18బెనాయ్మీను దేశంలో ఏలా కొడుకు షిమీ ఉండేవాడు.
19 గిలాదు దేశంలో, అమోరీయుల రాజు సీహోను దేశంలో, బాషాను రాజు ఓగు దేశంలో, ఊరీ కొడు న గెబెరు ఉనాన్డు.

అతడు ఒకక్డే ఆ దేశంలో అధికారి.
20అయితేయూదావారూ ఇశాయేలు వారూ సముదం ఒడుడ్ న ఉండే ఇసుక రేణువులంత విసాత్ ర న సమూహంగాఉండి

తింటూ, తాగుతూ, సంబరపడుతూ ఉనాన్రు. 21 నది (యూఫటీసు) మొదలుకుని ఐగుపు సరిహదుద్ వరకూ ఆ మధయ్లో
ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టిమీదాఫిలిషీయుల దేశమంతటిమీదాసొలొమోను అధికారం ఉంది. సొలొమోను బతికిన కాలమంతాఆ
పజలు అతనికి పనున్ చెలిల్సూత్ , అణిగిమణిగి ఉనాన్రు.

సొలొమోను గృహ భోజనసామగి
22 రోజుకి సొలొమోను భోజన సామగి 600 తూముల మెతత్ని గోదుమ పిండి, 1, 200 తూముల ముతక పిండి, 23 పది

కొవివ్నఎదుద్ లు, గడిడ్ దానాలనుండితెచిచ్నఎదుద్ లు 20,గొరెలు 100. ఇవిగాకఎరదుపుప్లు,దుపుప్లు,జింకలు,కొవివ్న
బాతులు. 24యూఫటీసు నది ఇవతల తిపస్హ నుండి గాజా వరకూ నది ఇవతల ఉనన్ రాజులందరి మీదాసొలోమోనుకు
అధికారముంది. అతని కాలంలో నాలుగు దికుక్లా శాంతి నెలకొంది. 25సొలొమోను కాలమంతా ఇశాయేలు వారూయూదా
వారూ దాను నుండి బెయేరెష్బా వరకూ తమ తమదాకష్చెటల్ కిందా అంజూరపు చెటల్ కిందా నిరభ్యంగా నివసించారు.

26 సొలొమోను రాజు రథాల కోసం శాలలోల్ 40,000 గురాలు, అశివ్క దళానికి 12,000 గురాలు ఉండేవి.
27సొలొమోనుకు, అతని భోజనపు బలల్ దగగ్రికి వచిచ్న వారికందరికీ ఏమీ తకుక్వ కాకుండా అధికారులోల్ పతి ఒకక్డూ
తనకు అపప్గించిన నెలను బటిట్ ఆహారం పంపుతూ వచాచ్రు. 28రథాలు లాగే గురాలు, ఇతర గురాలు ఉనన్ వివిధ సథ్లాలకు
పతివాడూ తనబాధయ్తను బటిట్ బారీల్, ఎండు గడిడ్ తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు.

సొలొమోను గొపప్ జఞ్నం
29 దేవుడు సొలొమోనుకు జాఞ్ నానీన్ బుదిధ్నీ అతయ్ంత వివేచన గల మనసుస్నూ దయ చేశాడు. 30అతనికి కలిగిన జాఞ్ నం

తూరుప్దేశాల వారి జాఞ్ నం కంటే, ఐగుపీత్యుల జాఞ్ నమంతటి కంటే మించిపోయింది. 31 అతడు మానవులందరి కంటే,
ఎజాహీయు న ఏతాను కంటే, మహోలు కొడుకులు హేమాను, కలోక్లు, దరద్ అనేవారి కంటే జాఞ్ నవంతుడు. కాబటిట్ అతని
కీరి చుటూట్ ఉనన్ పజలందరిలోవాయ్పించింది. 32అతడు 3,000సామెతలు చెపాప్డు. 1,005 కీరనలు రచించాడు.

33 లెబానోనులో పెరిగే దేవదారు వృకష్మే గాని, గోడలో నుండి మొలిచే హిసోస్పుమొకేక్ గాని, చెటల్నిన్టిని గూరీచ్ అతడు
రాశాడు. ఇంకా మృగాలు, పకష్ులు, పాకే జంతువులు, జలచరాలు, అనిన్టిని గురించీ అతడు రాశాడు. 34 అతని జాఞ్ నం
గురించివినినభూరాజులందరిలోనుండీపజలందరిలోనుండీఅతనిజాఞ్ నవాకుక్లుతెలుసుకోడానికిమనుషులుసొలొమోను
దగగ్రకి వచాచ్రు.

5
దేవాలయం నిరామ్ణానికి ఏరాప్టుల్

1 తరవాత, తన తండికి బదులుగా సొలొమోనుకు పటాట్ భిషేకం జరిగిందని తూరు రాజు హీరాము విని తన సేవకులను
సొలొమోను దగగ్రకి పంపాడు. ఎందుకంటే హీరాము దావీదుకు మంచి సేన్హితుడు. 2అపుప్డు సొలొమోను హీరాముకు ఈ
సందేశం పంపించాడు.

3 “యెహోవా నా తండి అయిన దావీదు శతువులను అతని పాదాల కింద అణచివేసే వరకూ అనిన్ పులా అతనికి
యుధాధ్ లు ఉనాన్యి. 4తన దేవుడుయెహోవానామఘనతకు అతడు ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి వీలు లేకపోయింది. ఈ
సంగతిమీకు తెలుసు. ఇపుప్ తే శతువులెవరూ లేకుండా, ఏ అపాయమూ కలగకుండానా దేవుడుయెహోవానలుదికుక్లా
శాంతి నెలకొలాప్డు. 5 కాబటిట్ ‘నీ సింహాసనం మీద నీకు బదులుగా నేను నిలిపే నీ కొడుకు నా నామ ఘనత కోసం ఒక
మందిరం కటిట్సాత్ డు’ అని యెహోవా నా తండి దావీదుకు మాట ఇచిచ్న విధంగా నేను నా దేవుడు యెహోవా నామ ఘనత
కోసం ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి నిరణ్యించాను.

6 లెబానోనులో నా కోసం దేవదారు మానులను నరికించడానికి అనుమతి ఇవవ్ండి. నా సేవకులు మీ సేవకులతో కలిసి
పని చేసాత్ రు. ఎందుకంటేమానులు నరకడంలో సీదోనీయులకు సాటిమాలో ఎవరూ లేరు అని మీకు తెలుసు గదా. 7మీరు
నిరణ్యించిన విధంగా నేను మీ సేవకులకు జీతం ఇసాత్ ను” అనాన్డు.
హీరాముసొలొమోనుచెపిప్నమాటలువినిచాలాసంతోషపడి “ఇంతగొపప్జాతిగావిసత్రించినపజానీకానిన్పాలించడానికి

జాఞ్ నవంతు నకొడుకునిదావీదుకు దయచేసినయెహోవాకుఈరోజునసుత్ తి కలుగుగాక”అనాన్డు. 8అతడుసొలొమోనుకు
జవాబు పంపుతూ “నీవునాకు పంపిన సందేశానిన్ నేను అంగీకరించాను. దేవదారు, సరళమానులను గురించి నీవుకోరినటేట్
చేయిసాత్ ను. 9నా సేవకులు వాటిని లెబానోను నుండి సముదం దగగ్రకి తెసాత్ రు. అపుప్డు వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు
చెపిప్నచోటికి సముదంమీదచేరేలాచేసి,అకక్డవాటిని నీకు అపప్గించే ఏరాప్టు నేను చేసాత్ ను. నీవువాటినితీసుకోవచుచ్.
ఇందుకు బదులుగా నీవునా సేవకుల పోషణ కోసం ఆహారం పంపించు” అనాన్డు.
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10 హీరాము సొలొమోను కోరిననిన్ దేవదారు, సరళ మానులను పంపించాడు. 11 సొలొమోను హీరాముకూ అతని
పరివారం పోషణకు 2,00,000 తూముల గోదుమలు, 4, 16, 350 లీటరల్ సవ్చఛ్ న నూనె పంపించాడు. ఈ విధంగా
సొలొమోను పతి సంవతస్రం హీరాముకు ఇసూత్ వచాచ్డు.

12 యెహోవా సొలొమోనుకు చేసిన వాగాద్ నం పకారం అతనికి జాఞ్ నం పసాదించాడు. హీరాము, సొలొమోను సంధి
చేసుకునాన్రు,వారిదద్రి మధయ్ శాంతి నెలకొంది.

13సొలొమోనురాజుఇశాయేలీయులందరిచేతాబలవంతంగావెటిట్ పనిచేయించాడు. వారిలో 30,000మందివెటిట్ చాకిరీ
చేసే వారయాయ్రు. 14అతడు వంతుల పకారం వీరిని నెలకు 10,000 మందిని లెబానోనుకు పంపించాడు. వారు ఒక నెల
లెబానోనులో, రెండు నెలలు ఇంటి దగగ్రా ఉండేవారు. ఆ వెటిట్వారి మీద అదోనీరాము అధికారిగా ఉనాన్డు. 15అంతేగాక,
సొలొమోనుకి బరువులుమోసేవారు 70,000మందీ పరవ్తాలోల్ మానులు నరికే వారు 80,000మందీ ఉనాన్రు.

16 వీరంతా కాక సొలొమోను పనివారి 3, 300 మంది అధికారులు అజమాయిషీ చేసుత్ ండేవారు. 17 రాజు ఆజఞ్
పకారం వారు మందిర పునాదిని చెకిక్న రాళల్తో వేయడానికి గొపప్వి, చాలా విలు నవి అయిన రాళ ళ్ గనులోల్ నుండి తవివ్
తెపిప్ంచారు. 18ఈ విధంగా సొలొమోను పంపిన శిలప్కారులు, గిబీల్యులు, హీరాము శిలప్కారులు మానులు నరికి రాళల్ను
మలిచిమందిరం కటట్డానికి వాటిని సిదధ్పరిచారు.

6
సొలొమోను దేవాలయానిన్ కటిట్ంచాడు

1ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశం నుండి బయలుదేరి వచిచ్న 480 వ సంవతస్రంలో,అంటేసొలొమోనుపాలనలోనాలుగో
సంవతస్రం, జీప్ అనే రెండో నెలలో అతడు యెహోవామందిర నిరామ్ణం పారంభించాడు. 2సొలొమోను రాజుయెహోవాకు
కటిట్ంచిన మందిరం పొడవు 60 మూరలు, వెడలుప్ 20 మూరలు, ఎతుత్ 30 మూరలు. 3 పరిశుదధ్ సథ్లం ఎదుట ఉనన్
ముఖమంటపం పొడవు మందిరం వెడలుప్తో సమానంగా 20 మూరలు. మందిరం ఎదుట ఆ మంటపం వెడలుప్ 10
మూరలు. 4అతడు మందిరానికి నగిషీ పని చేసిన అలిల్క కిటికీలు చేయించాడు.

5 మందిరం గోడ చుటూట్ గదులు కటిట్ంచాడు. మందిరం గోడలకు పరిశుదధ్ సథ్లం బయటి గోడల వరకూ ఆ గదులు
గరాభ్లయానికి చుటూట్ నాలుగు పులా అతడు కటిట్ంచాడు. 6 కింది అంతసుత్ గది 5మూరల వెడలుప్, మధయ్ అంతసుత్ గది
6 మూరల వెడలుప్, మూడవ అంతసుత్ గది 7 మూరల వెడలుప్. ఎలా అంటే దూలాలు మందిరం గోడ లోపల ఆనకుండా
మందిరం గోడ చుటూట్ బయటి పున చిముమ్ రాళల్ ఉంచారు.

7అయితేమందిరం కటేట్ సమయంలోముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న రాళల్తో కటాట్ రు. మందిరం కటేట్ సథ్లం లో సుతెత్, గొడడ్లి
మొద న ఇనప పనిముటల్ శబద్ం ఎంత మాతం వినబడలేదు. 8మందిరం కుడి పకక్న మధయ్ అంతసుత్ కు తలుపు ఉంది.
మధయ్ అంతసుత్ గదికీ మధయ్ అంతసుత్ గదిలో నుండి మూడవ అంతసుత్ గదికీ ఎకిక్ వెళళ్డానికి చుటూట్ మెటల్ చటాలునాన్యి.
9ఈ విధంగా అతడు మందిర నిరామ్ణం ముగించి మందిరానిన్ దేవదారు దూలాలతో, పలకలతో కపిప్ంచాడు. 10మందిరానికి
చుటూట్ గదులు కటిట్ంచాడు. ఇవి ఐదు మూరల ఎతుత్ కలిగి దేవదారు దూలాల చేతమందిరంతో గటిట్గా సంధించి ఉనాన్యి.

11అంతలోయెహోవావాకుక్ సొలొమోనుకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 12 “ఈమందిరానిన్ నీవు కటిట్సుత్ నాన్వు కదా, నీవు
నా చటాట్ లు, నాయ్యవిధులు పాటిసూత్ , నా ఆజఞ్లనిన్టికీ విధేయత చూపితే నీ తండి దావీదుతో నేను చేసిన వాగాద్ నానిన్ నీ
విషయంలో సిథ్రపరుసాత్ ను. 13ఇశాయేలీయులనే నా పజలను విడిచి పెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసం చేసాత్ ను.”

14ఈ విధంగాసొలొమోను మందిర నిరామ్ణానిన్ ముగించాడు. 15అతడు మందిరం లోపలి గోడలను దేవదారు పలకలతో
కటిట్ంచాడు. అడుగు నుండి కపుప్ వరకూ గోడలను దేవదారు పలకలతో కపిప్ంచాడు. మందిరం నేలను సరళ మాను
పలకలతో కపిప్ంచాడు. 16మందిరం పకక్లను కింది నుండి గోడల భాగం వరకూ దేవదారు పలకలతో 20మూరల ఎతుత్
కటిట్ంచాడు. అతడు దానిన్ గరాభ్లయం కోసం, అంటే అతి పరిశుదధ్ సథ్లం కోసం కటిట్ంచాడు. 17అయితే దాని ఎదుట ఉనన్
పరిశుదధ్ సథ్లం పొడవు 40మూరలు.

18మందిరం లోపల ఉనన్ దేవదారు పలకల మీద గుబబ్లు, వికసించిన పువువ్లు చెకిక్ ఉనాన్యి. అంతా దేవదారు కర
పనే, రాయి ఒకక్టి కూడా కనిపించ లేదు. 19యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ ఉంచడానికి మందిరం లోపల అతి పరిశుదధ్
సథ్లానిన్ సిదధ్పరిచాడు. 20అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లోపల 20మూరల పొడవు, 20మూరల వెడలుప్, 20మూరల ఎతుత్ ఉంది.
దీనిన్ మేలిమి బంగారంతోపొదిగించాడు. దేవదారు చెకక్తో చేసిన బలిపీఠానిన్ కూడా ఇదే విధంగాపొదిగించాడు.

21ఈ విధంగాసొలొమోను మందిరం లోపల అంతామేలిమి బంగారంతో పొదిగించి అతి పరిశుదధ్ సథ్లం ఎదుట బంగారు
గొలుసులుఉనన్ తెరచేయించిబంగారంతోదానిన్పొదిగించాడు. 22ఏభాగానీన్ విడిచిపెటట్కుండామందిరమంతాబంగారంతో
పొదిగించాడు. అతి పరిశుదధ్ సథ్లం దగగ్ర ఉనన్ బలిపీఠానిన్ బంగారంతోపొదిగించాడు.

23 అతడు అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో 10 మూరల ఎతుత్ నన్ రెండు కెరూబులను ఒలీవ కరతో చేయించాడు. 24 ఒకొక్కక్
కెరూబుకు 5 మూరల పొడ న రెకక్లునాన్యి. ఒక రెకక్ చివరి నుండి రెండవ రెకక్ చివరి వరకూ 10 మూరలు పొడవు.
25 రెండవ కెరూబు రెకక్లు కూడా 10మూరలు ఉంది. కెరూబులు రెండింటికీ ఒకే కొలతలు, ఒకే ఆకారం ఉనాన్యి. 26ఒక
కెరూబు 10మూరల ఎతుత్ , రెండవ కెరూబు కూడా అంతే ఎతుత్ .
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27 అతడు ఈ కెరూబులను గరాభ్లయంలో ఉంచాడు. ఆ కెరూబుల రెకక్లు పూరిగా విపుప్కుని ఒకదాని రెకక్ ఇవతలి
గోడకీ, రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకీ అంటుకుని ఉనాన్యి. అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో వీటి రెకక్లు ఒకదానితో ఒకటి
అంటుకుని ఉనాన్యి. 28ఈ కెరూబులను అతడు బంగారంతోపొదిగించాడు.

29మందిరం గోడలనిన్టి మీదా లోపలా బయటా కెరూబు ఆకారాలను, ఖరూజ్ ర చెటల్ ఆకారాలను, వికసించిన పూలను
చెకిక్ంచాడు. 30లోపలి, బయట గదులోల్ మందిరం నేలంతా బంగారంతోపొదిగించాడు.

31అతి పరిశుదధ్ సథ్లం దావ్రానికి ఒలీవకరతో తలుపులు చేయించాడు. దావ్రబంధంమీది కమీమ్, నిలువు కమీమ్ల వెడలుప్,
గోడ వెడలుప్లో ఐదోభాగం ఉనాన్యి. 32 రెండు తలుపులూ ఒలీవ కరతో చేసినవి. వాటిమీద కెరూబులు, ఖరూజ్ ర వృ లు,
వికసించినపూవుల ఆకారాలు చెకిక్ంచి వాటిని బంగారంతోపొదిగించాడు. కెరూబుల మీదా ఖరూజ్ ర వృ ల మీదా బంగారం
పొదిగించాడు. 33పరిశుదధ్ సథ్లం దావ్రానికి ఒలీవ కరతో రెండు నిలువు కముమ్లు చేయించాడు. వీటి వెడలుప్ గోడ వెడలుప్లో
నాలుగో వంతు.

34 రెండు తలుపులు దేవదారు కలపతో చేసినవి. ఒకొక్కక్ తలుపుకు రెండేసి మడత రెకక్లు ఉనాన్యి. 35వాటి మీద
అతడు కెరూబులనూ ఖరూజ్ ర చెటల్నూ వికసించిన పూవులనూ చెకిక్ంచి వాటి మీద బంగారు రేకు పొదిగించాడు. 36లోపల
ఉనన్ పెదద్ గదిని మూడు వరసల చెకిక్న రాళల్తో, ఒక వరుస దేవదారు దూలాలతో కటిట్ంచాడు.

37నాలుగో సంవతస్రం జీప్ నెలలోయెహోవామందిరం పునాది వేశారు. 38పదకొండవ సంవతస్రం బూలు అనే ఎనిమిదో
నెలలో దాని ఏరాప్టు పకారం దాని విభాగాలనిన్టితో మందిరం పూరి అయియ్ంది. దానిన్ కటిట్ంచడానికి సొలొమోనుకి ఏడు
సంవతస్రాలు పటిట్ంది.

7
సొలొమోను రాజ గృహం కటిట్ంచడంపూరి

1సొలొమోను 13 సంవతస్రాల పాటు తన రాజ గృహానిన్ కూడా కటిట్ంచి పూరి చేశాడు. 2 అతడు లెబానోను అరణయ్
రాజగృహానిన్ కటిట్ంచాడు. దీని పొడవు 100మూరలు, వెడలుప్ 50మూరలు, ఎతుత్ 30మూరలు. దానిన్ నాలుగు వరసల
దేవదారు సత్ంభాలతో కటాట్ రు. ఆ సత్ంభాల మీద దేవదారు దూలాలు వేశారు.

3పకక్గదులు 45సత్ంభాలతోకటిట్ నదేవదారు కలపతోకపాప్రు. ఆసత్ంభాలుఒకోక్వరసకి 15చొపుప్నమూడువరుసలు
ఉనాన్యి. 4మూడువరుసల కిటికీలుఉనాన్యి. మూడువరుసలోల్ కిటికీలుఒకదానికొకటిఎదురుగాఉనాన్యి. 5తలుపుల,
కిటికీల గుమామ్లు చతురసాకారంగా ఉనాన్యి. మూడు వరసలోల్ కిటికీలు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉనాన్యి.

6అతడు సత్ంభాలు ఉనన్ ఒక మంటపానిన్ కటిట్ంచాడు. దాని పొడవు 50మూరలు, వెడలుప్ 30మూరలు. వాటి ఎదుట
ఒక సత్ంభాల ఆధారంగా ఉనన్ మంటపం ఉంది. సత్ంభాలు,మంద న దూలాలు వాటి ఎదుట ఉనాన్యి.

7 తరువాత అతడు తాను నాయ్య విచారణ చేయడానికి ఒక అధికార మంటపానిన్ కటిట్ంచాడు. దానిన్ అడుగు నుండి
కపుప్ వరకూ దేవదారు కరతో కపాప్రు. 8సొలొమోను లోపలి ఆవరణలో తన రాజపాసాదానిన్ ఆ విధంగానే కటిట్ంచాడు.
తనభారయ్ అయిన ఫరో కుమారెకు ఇదే నమూనాలోమరొక అంతఃపురం కటిట్ంచాడు.

9ఈ కటట్డాలనీన్ పునాది నుండి కపుప్ వరకూ లోపలా బయటావాటి పరిమాణం పకారం తొలిచి రంపాలతో కోసి చదును
చేసిన బహ విలు నరాళల్తో నిరిమ్త నాయి. ఈవిధంగానేవిశాల నఆవరణం బయటి పున కూడాఉనాన్యి. 10దాని
పునాదిపదేసి, ఎనిమిదేసిమూరలు ఉనన్ బహ విలు న, పెదద్ రాళల్తో కటిట్ ఉంది. 11 భాగంలోపరిమాణం పకారం చెకిక్న
బహ విలు న రాళల్ , దేవదారు కరలు ఉనాన్యి.

12ఆవరణానికిచుటూట్ మూడు వరుసలచెకిక్నరాళల్ ,ఒక వరుస దేవదారు దూలాలుఉనాన్యి. యెహోవామందిరంలోని
ఆవరణం కటిట్న విధంగానే ఆమందిరం మంటపం కూడా కటాట్ రు.

దేవాలయపరికరాలు
13సొలొమోను రాజు తూరు పటట్ణం నుండి హీరామును పిలిపించాడు. 14 ఇతడు నఫాత్ లి గోతానికి చెందిన విధవరాలి

కొడుకు. ఇతని తండి తూరు పటట్ణానికి చెందిన ఇతత్డి పనివాడు. ఈహీరాము గొపప్ పుణయ్ం, జాఞ్ నం గలవాడు, ఇతత్డితో
చేసే పనులనిన్టిలోబాగా ఆరితేరిన వాడు, అనుభవజుఞ్ డు. అతడు సొలొమోను దగగ్రికి వచిచ్ అతని పని అంతా చేశాడు.

15 ఎలాగంటే, అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభాలు పోత పోశాడు. ఒకొక్కక్ సత్ంభం 18మూరల పొడవు, 12మూరల చుటుట్
కొలత ఉంది. 16 సత్ంభాల మీద ఉంచడానికి ఇతత్డితో రెండు పీటలు పోత పోశాడు. ఒకొక్కక్ పీట ఎతుత్ 5 మూరలు.
17 సత్ంభాల మీద ఉనన్ పీటలకి అలిల్న గొలుసులతో వలల వంటి వాటిని చేసారు. గొలుసు పని దండలు పోత పోసి ఉంది.
అవి ఒకోక్ పీటకి ఏడేసి ఉనాన్యి.

18ఈ విధంగా అతడు సత్ంభాలు చేసి వాటి ని పీటలను కపప్డానికి చుటూట్ అలిల్క పని రెండు వరసలు దానిమమ్ పండల్తో
చేశాడు. రెండు పీటలకీ అతడు అదే విధంగా చేశాడు. 19 సత్ంభాల మీది పీటల 4మూరల వరకూ తామర పూవులాల్ ంటి
ఆకృతులు ఉనాన్యి. 20ఆ రెండు సత్ంభాల మీద ఉనన్ పీటలమీది అలిల్క పని దగగ్ర ఉనన్ ఉబెబ్తుత్ కు గా దానిమమ్ పండుల్
ఉనాన్యి. రెండు వందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీట చుటూట్ వరుసలుగా ఉనాన్యి.

21ఈ సత్ంభాలను అతడు పరిశుదధ్ సథ్లం మంటపంలో నిలబెటాట్ డు. కుడి పకక్న ఉనన్ సత్ంభానికి “యాకీను” అని పేరు
పెటాట్ డు. ఎడమ పకక్న ఉనన్ సత్ంభానికి “బోయజు” అని పేరు పెటాట్ డు. 22ఈ సత్ంభాలమీదతామరపూవులాల్ ంటి చెకక్డం
పని ఉంది. ఈ విధంగా సత్ంభాల పనిపూరి అయియ్ంది.



1రాజులు 7:23 297 1రాజులు 8:4

23హీరాముపోతపనితోఒక గుండనిసరసుస్ తొటిట్ని చేశాడు. అదిఈచివరి అంచు నుండిఆచివరి అంచుదాకా 10
మూరలు. దాని ఎతుత్ 5మూరలు, చుటుట్ కొలత 30మూరలు. 24దాని అంచుకు కింద, చుటూట్ గుబబ్లునాన్యి. మూరకు
10 గుబబ్ల చొపుప్న ఆ గుబబ్లు సరసుస్ చుటూట్ ఆవరించి ఉనాన్యి. ఆ సరసుస్ను పోతపోసినపుప్డు ఆ గుబబ్లను రెండు
వరసలుగాపోతపోశారు.

25ఆసరసుస్ 12ఎదుద్ లఆకారాలమీదనిలబడిఉంది. వీటిలోమూడుఉతత్ర దికుక్కూమూడుపడమరదికుక్కూమూడు
ద ణదికుక్కూమూడుతూరుప్ దికుక్కూచూసుత్ నాన్యి. వీటిమీదఆసరసుస్ నిలబెటిట్ ఉంది. ఎదుద్ ల వెనకభాగాలనీన్లోపలి
పుకుఉనాన్యి. 26సరసుస్మందంబెతెత్డు. దాని అంచుకుపాతకు అంచులాగాతామరపూవులాల్ ంటిపోతపనిఉంది.
అందులో సుమారు 2,000తొటెట్లు* నీరు పడుతుంది.

27హీరాము 10 ఇతత్డి సత్ంభాలు చేశాడు. ఒకొక్కక్ సత్ంభం 4 మూరల పొడవు, 4 మూరల వెడలుప్, 3 మూరల ఎతుత్
ఉనాన్యి. 28ఈ సత్ంభాలు ఏ విధంగా చేశారంటే, వాటికి పారాశ్ లోల్ పలకలు ఉనాన్యి. ఆ పకక్ పలకలు చటాల మధయ్
అమరాచ్రు. 29 చటాల మధయ్లో ఉనన్ పకక్ పలకల మీదా చటాల మీదా సింహాల, ఎదుద్ ల, కెరూబుల రూపాలు ఉనాన్యి.
సింహాల కిందా ఎదుద్ ల కిందా వేలాడుతునన్పూదండలు ఉనాన్యి.

30పతి సత్ంభానికీ నాలుగేసి ఇతత్డి చకాలు, ఇతత్డి ఇరుసులు ఉనాన్యి. పతిపీఠం నాలుగు మూలలోల్ దిమమ్లు ఉనాన్యి.
ఈదిమమ్లను తొటిట్ కింద అతికిన పతి సథ్లం దగగ్రా పోతపోశారు. 31పీఠం న దానిమూతి ఉంది. దాని వెడలుప్ మూరెడు.
అయితే మూతి కింద సత్ంభం గుండంగా ఉండి మూరనన్ర వెడలుప్ ఉంది. ఆ మూతి మీద పకక్లు గల చెకిక్న పనులు
ఉనాన్యి. ఇవి గుండంగాగాక చదరంగాఉనాన్యి. 32పకక్ పలకల కింద 4చకాలు ఉనాన్యి. చకాల ఇరుసులు సత్ంభాలతో
అతికించి ఉనాన్యి. ఒకొక్కక్ చకం మూరనన్ర వెడలుప్ ఉనాన్యి.

33ఈ చకాల పని రథ చకాల పనిలాగా ఉంది. వాటి ఇరుసులూ అంచులూ అడడ్కరలూ నడిమి భాగాలూ పోత పనితో
చేశారు. 34పతిసత్ంభంనాలుగుమూలలోల్ నాలుగు దిమమ్లుఉనాన్యి. ఈదిమమ్లూసత్ంభమూ కలిపేపోతపోశారు. 35పీఠం
నచుటూట్ జానెడు ఎతుత్ ఉనన్ గుండనిబొదుద్ ఉంది. పీఠం నఉనన్మోతలూపకక్ పలకలూదానితోకలిసిపోయిఉనాన్యి.

36దానిమోతలపలకలమీదాదానిపకక్పలకలమీదా,హీరాము కెరూబులనూసింహాలనూతమాలవృ లనూఒకొక్కక్దాని
చోటునుబటిట్ చుటూట్ దండలతోవాటినిచెకాక్డు. 37ఈవిధంగాఅతడుపదింటినిచేశాడు. అనిన్టిపోత,పరిమాణం, రూపం
ఒకేలా ఉనాన్యి.

38 తరువాత అతడు 10 ఇతత్డి తొటెట్లు చేశాడు. పతి తొటిట్ 880 లీటరుల్ నీరు పడుతుంది. ఒకొక్కక్ తొటిట్ శాలయ్ం 4
మూరలు. ఒకొక్కక్ సత్ంభం మీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ ఉంచాడు. 39మందిరం కుడి పకక్న 5 సత్ంభాలు, ఎడమ పకక్న 5 సథ్ంభాలు
ఉంచాడు. సరసుస్ దేవాలయానికి కుడి పుఆగేన్యదిశగామందిరం కుడిపకక్నఉంచాడు. 40హీరాముతొటల్నూచేటలనూ
గినెన్లనూ చేశాడు. ఈ విధంగాహీరాము సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారంయెహోవామందిరం పని అంతాపూరి చేశాడు.

41రెండుసత్ంభాలు,ఆరెండుసత్ంభాలమీదఉనన్ పీటలపళేళ్లు,వాటినికపిప్నరెండుఅలిల్కలుఉనాన్యి. 42ఆసత్ంభాల
మీద ఉనన్ పీటల రెండు పళాళ్లను, కపిప్న అలిల్క ఒకదానికి రెండు వరసలతో రెండు అలిల్కలకు 400 దానిమమ్పండల్నూ
4310 సత్ంభాలనూ సత్ంభాలమీద 10తొటల్నూ 44ఒక సరసుస్ను, సరసుస్ కింద 12 ఎదుద్ లూ, 45బిందెలూ, చేటలూ, గినెన్లూ
వీటిననిన్టినీ సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారం హీరాము యెహోవా మందిరానికి చేశాడు. ఈ వసుత్ వులనీన్ మెరుగు పెటిట్న
ఇతత్డితో చేసారు.

46 యొరాద్ ను దానంలో సుకోక్తు, సారెతానుల మధయ్ ఉనన్ బంక మటిట్ నేలలో రాజు వాటిని పోత పోయించాడు.
47అయితేఈవసుత్ వులుచాలాఎకుక్వగాఉండడం వలనసొలొమోనువాటి బరువు తూయడంమానేశాడు. ఇతత్డి బరువు
ఎంతో తెలుసుకోడానికి వీలేల్కుండాపోయింది.

48సొలొమోను యెహోవా మందిరానికి చెందిన ఇతర సామగిని కూడా చేయించాడు. అవేవంటే, బంగారు బలిపీఠం,
సముఖపు రొటెట్లను ఉంచే బంగారు బలల్లు, 49 గరాభ్లయం ఎదుట కుడి పకక్న 5, ఎడమ పకక్న 5,మొతత్ం పది బంగారు
దీపసత్ంభాలు, బంగారు పుషాప్లు, పమిదెలు, పటుట్ కారులు. 50 అలాగే మేలిమి బంగారు పాతలు, కతెత్రలు, గినెన్లు,
ధూపకలశాలు,లోపలిమందిరం అనే అతి పరిశుదధ్ సథ్లం తలుపులు, ఆలయంహాలు తలుపులు,వాటి బంగారు బందులు,
వీటనిన్టినీ చేయించాడు.

51ఈ విధంగా సొలొమోను రాజు యెహోవా మందిరానికి చేసిన పని అంతా పూరి అయియ్ంది. సొలొమోను తన తండి
అయినదావీదు పతిషిఠ్ ంచిన వెండిని, బంగారానిన్,సామగిని తెపిప్ంచియెహోవామందిరం ఖజానాలోఉంచాడు.

8
మందసానిన్ దేవాలయానికి తీసుకోని రావడం

1 తరవాత సీయోను అనే దావీదుపురం నుండి యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ తీసుకు రావడానికి సొలొమోను రాజు
ఇశాయేలీయుల పెదద్లనూ గోతాలనాయకులనూ,అంటే ఇశాయేలీయులపూరీవ్కుల కుటుంబాల పెదద్లనుయెరూషలేములో
తన దగగ్రకి పిలిపించాడు. 2 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులంతా ఏతనీము అనే ఏడో నెలలో పండగ కాలంలో సొలొమోను రాజు
దగగ్ర సమావేశమయాయ్రు. 3 ఇశాయేలీయుల పెదద్లంతా వచిచ్నపుప్డుయాజకులు యెహోవామందసానిన్ కెతుత్ కునాన్రు.
4పతయ్కష్ గుడారానిన్, గుడారంలో ఉనన్ పరిశుదధ్ సామగినియాజకులు, లేవీయులు తీసుకు వచాచ్రు.

* 7:26 7:26 2,000తొటెట్లు 44,000 కిలో లీటరుల్
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5సొలొమోను రాజు, అతని దగగ్ర సమావేశ న ఇశాయేలు సమాజమంతామందసం ఎదుట నిలబడి, లెకక్ పెటట్లేననిన్
గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ బలిగా అరిప్ంచారు. 6యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ దాని సథ్లంలో, అంటే మందిరం
గరాభ్లయ న అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో, కెరూబుల రెకక్ల కింద ఉంచారు. 7 కెరూబుల రెకక్లు మందసం మీదికి చాపుకుని
ఉనాన్యి. ఆ కెరూబులుమందసానిన్,దానిమోత కరలనీ కముమ్కుని ఉనాన్యి. 8ఆమోత కరల కొనలు గరాభ్లయం ఎదుట
పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి కనబడేటంతపొడవుగాఉనన్పప్టికీ అవి బయటికి కనబడలేదు. అవిఈరోజువరకూ అకక్డే ఉనాన్యి.

9 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలో నుండి వచిచ్న తరవాత యెహోవా వారితో నిబంధన చేసినపుడు హోరేబులో మోషే
ఆ పలకలను మందసంలో ఉంచాడు. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరేమీ లేవు. 10యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లం
లో నుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘం యెహోవామందిరానిన్ నింపింది. 11కాబటిట్ యెహోవామహిమ తేజసుస్ ఆయన
మందిరంలో నిండిపోయిఆమేఘం వలనయాజకులు సేవ చేయడానికి నిలబడ లేకపోయారు. 12సొలొమోనుదానిన్ చూసి,
“గాఢాంధకారంలో నేను నివాసం చేసాత్ ననియెహోవాచెపాప్డు.
13అయితే నేను ఒక గొపప్ మందిరం కటిట్ంచాను, నీవు ఎలల్కాలం నివసించడానికి నేనొక సథ్లం ఏరాప్టు చేశాను” అనాన్డు.

14తరవాత అతడు పజల పు తిరిగి, ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా నిలబడి ఉండగావారినిఈ విధంగా దీవించాడు,
15 “నా తండి అయిన దావీదుకు మాట ఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరిచ్న ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక.
16 ‘నేనునాపజ న ఇశాయేలీయులను ఐగుపులోనుండి రపిప్ంచినపప్టి నుండినానామంనిలిచిఉండేలాఇశాయేలీయుల
గోతాలకు చెందిన ఏ పటట్ణంలో నా మందిరం కటిట్ంచాలని నేను కోరలేదు. కానీ నా పజ న ఇశాయేలీయుల మీద
రాజయ్పాలనచేయడానికిదావీదును ఎనున్కునాన్ను’అనిఆయనపకటించాడు. 17ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవానామ
ఘనత కోసం ఒక మందిరానిన్ కటిట్ంచాలని నా తండి అయినదావీదు కోరుకునాన్డు.

18కానియెహోవానాతండి అయినదావీదుతో చెపిప్ందేమంటే, ‘నానామఘనత కోసం ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి నీవు
కోరుకునాన్వు. నీ కోరిక మంచిదే. 19అయినామందిరానిన్ నీవు కటిట్ంచకూడదు. నీ కడుపులో నుండి పుటట్బోయే నీ కొడుకు
నా నామఘనత కోసం ఆమందిరానిన్ కటిట్సాత్ డు.’

20ఆయన చెపిప్నమాటయెహోవానెరవేరాచ్డు. నేను నా తండి అయినదావీదు సాథ్ నంలో నియామకంపొంది,యెహోవా
వాగాద్ నం పకారం ఇశాయేలీయుల మీద రాజు , వారి దేవుడు యెహోవా నామ ఘనత కోసం మందిరానిన్ కటిట్ంచాను.
21అందులో యెహోవా నిబంధన మందసానికి సథ్లం ఏరాప్టు చేశాను. ఐగుపు దేశంలో నుండి ఆయన మనపూరీవ్కులను
రపిప్ంచినపుప్డు ఆయనవారితో చేసిన నిబంధన అందులోనే ఉంది.”

సొలొమోను పతిషట్ పారథ్న
22ఇశాయేలీయుల సమాజమంతాచూసుత్ ండగాసొలొమోనుయెహోవాబలిపీఠం ఎదుట నిలబడి ఆకాశం పు చేతులెతిత్

ఇలా అనాన్డు, 23 “యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా, న ఉనన్ ఆకాశంలో, కింద ఉనన్ భూమి నీలాంటి దేవుడు ఒకక్డూ
లేడు. పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలంగా నడిచే నీ దాసుల విషయంలో నీవు నీ నిబంధనను నెరవేరుసూత్ కనికరం
చూపుతూ ఉంటావు. 24 నీ దాసుడు, నా తండి అయిన దావీదుకు నీవు చేసిన వాగాద్ నానిన్ సిథ్రపరచి, నీవిచిచ్న మాటను
ఈ రోజు నెరవేరాచ్వు. 25యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా, ‘నీవు ఏవిధంగా నా ఎదుట నడుచుకునాన్వో అదే విధంగా
నీ సంతానం మంచి నడవడి కలిగి, నా ఎదుట నడుచుకుంటే నా దృషిట్కి అనుకూలు ఇశాయేలీయుల సింహాసనం మీద
ఆసీనుడయేయ్వాడు నీ కుటుంబంలో ఉండక మానడు’ అని వాగాద్ నం చేశావు. ఇపుప్డు నీవు నీ వాగాద్ నానిన్ సిథ్రపరచు.
26ఇశాయేలీయుల దేవా, దయచేసి నీదాసుడు,నాతండి అయినదావీదుతో నీవు చెపిప్నమాటను నిశచ్యం చెయియ్.

27 వాసత్వానికి దేవుడు ఈ లోకంలో నివాసం చేసాత్ డా? ఆకాశ మహాకాశాలు తం నినున్ పటట్లేవే! నేను కటిట్ంచిన
ఈ మందిరం ఏ విధంగా సరిపోతుంది? 28 అయినపప్టికీ, యెహోవా, నా దేవా, నీ దాసుడి న నా పారథ్ననూ మనవినీ
అంగీకరించి, ఈ రోజు నీ దాసుడి న నేను చేసే పారథ్ననూ నామొరనూ ఆలకించు. 29 నీ దాసుడి న నేను చేసే పారథ్నను
దయతో అంగీకరించేలా ‘నానామం అకక్డ ఉంటుంది’ అని ఏ సథ్లం గురించి నీవు చెపాప్వో ఆ ఈ మందిరం పు నీ కళ ళ్
రాతీ, పగలూ తెరచుకుని ఉంటాయిగాక. 30నీదాసుడి న నేనూ నీ పజ న ఇశాయేలీయులూఈ సథ్లం పు తిరిగిపారథ్న
చేసినపుప్డెలాల్ , నీ నివాస న ఆకాశం నుండి వినిమావినన్పానిన్ ఆలకించు. ఆలకించినపుప్డెలాల్ మమమ్లిన్ కష్మించు.

31ఎవ నాతనపొరుగువాడికిఅనాయ్యంచేసినపుప్డుఅతనిచేతపమాణంచేయించాలిస్ వసేత్ అతడుఈమందిరంలోని
నీ బలిపీఠం ఎదుట ఆ పమాణం చేసినపుప్డు, 32 నీవు ఆకాశం నుండి విని, నీ దాసులకు నాయ్యం తీరిచ్, హాని చేసినవాడి
తలమీదికి శికష్ రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న అతనికిచిచ్ అతని నీతిని నిరాధ్ రించు. 33నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నీకు
వయ్తిరేకంగాపాపం చేయడం వలన తమ శతువుల చేతిలోఓడిపోయినపుప్డు,వారు నీ పుతిరిగి నీ పేరును ఒపుప్కుని ఈ
మందిరంలో నీకుపారథ్నా విజాఞ్ పనలు చేసినపుప్డు 34నీవుఆకాశం నుండి విని, నీ పజ న ఇశాయేలీయులు చేసినపాపానిన్
కష్మించి,వారిపూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న దేశంలోకి వారిని తిరిగి రపిప్ంచు.

35వారు నీకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేయడం వలన ఆకాశం మూసుకుపోయివరష్ం కురవకపోతే,వారి ఇబబ్ంది వలనవారు
నీనామానిన్ ఒపుప్కుని తమపాపాలను విడిచిఈ సథ్లం పు తిరిగిపారథ్న చేసేత్, 36నీవుఆకాశం నుండి విని, నీదాసులు, నీ
పజ నఇశాయేలీయులుచేసినపాపానిన్ కష్మించి,వారునడుచుకోవలసినమారాగ్ నిన్వారికిచూపించి,వారికినీవుసావ్సథ్ ంగా
ఇచిచ్న భూమిమీద వరష్ం కురిపించు.
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37 దేశంలో కరువు గాని, తెగులు గాని, వడ గాడుప్ దెబబ్ గాని, బూజు పటట్డం గాని, పంటలకు మిడతలు గాని,
చీడపురుగు గానిసోకినా,వారి శతువువారి పటట్ణాలను ముటట్డి వేసినా, ఏ తెగులు గానివాయ్ధి గానిసోకినా, 38నీ పజ న
ఇశాయేలీయులోల్ పతి ఒకక్రూ తన హృదయంలో ఉనన్ తెగులును గహిసాత్ డు గనక ఒకక్డు గానీ పజలందరూ గానీ ఈ
మందిరం పు తమ చేతులు చాపి పారథ్నా వినన్పాలు చేసేత్ 39 పతి మనిషి హృదయమూ నీకు తెలుసు కాబటిట్ నీవు నీ
నివాస సథ్ల న ఆకాశం నుండి విని, కష్మించి, దయచేసి ఎవరు చేసినదానిన్ బటిట్ వారికి పతిఫలమిచిచ్ 40మాపూరీవ్కులకు
నీవు దయ చేసిన దేశంలో పజలు జీవించినంత కాలం, వారు ఈ విధంగా నీవంటే భయభకులు కలిగి ఉండేలా చెయియ్.
మానవులందరి హృదయాలూ నీకుమాతమేతెలుసు.

41నీ పజ న ఇశాయేలీయుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ పేరును బటిట్ దూర దేశం నుండి వచిచ్ 42నీ గొపప్ పేరును
గురించి, నీ బాహ బలం గురించి, నీవు ఎతిత్న నీ చేతి శకిని గురించి వింటారు. వారు వచిచ్ ఈ మందిరం పు తిరిగి పారథ్న
చేసేత్ 43 నీ నివాస న ఆకాశం నుండి నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనన్ విధంగా సమసత్ం అనుగహించు. అపుప్డు
లోకంలోని పజలంతా నీ పేరును తెలుసుకుని, నీ పజ న ఇశాయేలీయులాల్ గానే నీలో భయభకులు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన ఈ
మందిరానికి నీ పేరు పెటాట్ మని తెలుసుకుంటారు.

44 నీ పజలు తమ శతువులతోయుదధ్ం చేయడానికి నీవు పంపించే ఏ సథ్లాని నా బయలు దేరినపుప్డు, నీవు కోరుకొనన్
పటట్ణం పుకూ నీనామఘనతకోసం నేను కటిట్ంచినఈమందిరం పుకూతిరిగియెహోవా ననీకుపారథ్న చేసేత్, 45ఆకాశం
నుండి నీవువారిపారథ్న వినన్పాలను విని,వారికి సహాయం చెయియ్.

46పాపం చేయనివాడు ఒకక్డూ లేడు, వారు నీకు విరోధంగా పాపం చేసినపుడు, నీవు వారి మీద కోపగించుకుని వారిని
శతువుల చేతికి అపప్గించినపుప్డు, వారు వీరిని దూర నా, దగగ్ నా ఆ శతువుల దేశానికి చెరగా తీసుకుపోయినపుప్డు,
47వారు చెరగా వెళిళ్న దేశంలో తాము చేసిన దానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుని, ‘మేము దురామ్రగ్ంగా పవరించి పాపం చేశాము’ అని
చింతించి, పశాచ్తాత్ పపడి నీకు వినన్పం చేసేత్, 48వారు చెరలో ఉనన్ దేశం నుండి పూరణ్ హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో నీ పు
తిరిగి, నీవువారిపూరీవ్కులకు దయచేసిన దేశం పూ, నీవు కోరుకునన్ పటట్ణం పూ నీ నామఘనత కోసం నేను కటిట్ంచిన
ఈ మందిరం పూ తిరిగి నీకు పారథ్న చేసేత్, 49 నీ నివాస న ఆకాశం నుండి నీవు వారి పారథ్న వినన్పాలు విని వారి పని
జరిగించు.

50 నీకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసిన నీ పజలు ఏ తపుప్ల విషయంలో దోషులయాయ్రో ఆ తపుప్లు కష్మించి, నీ పజలను
చెరగొనిపోయినవారికివారి పటల్ కనికరంపుటిట్ంచు. 51వారు నీవెనున్కునన్ నీ పజలు. ఇనుప కొలిమినుండి తపిప్ంచినటుట్ గా
నీవుఐగుపుదేశంలోనుండితపిప్ంచిననీపజలు. 52కాబటిట్ నీదాసుడి న నేనూ, నీపజ నఇశాయేలీయులూచేసేవినన్పం
మీద దృషిట్ ఉంచి,వారు ఏ విషయాలోల్ నినున్ వేడుకుంటారోవాటిని ఆలకించు. 53పభూ,యెహోవా, నీవుమాపూరీవ్కులను
ఐగుపులోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవునీదాసు నమోషేదావ్రాపమాణంచేసినటుట్ లోకంలోనిపజలందరిలోనుండివారిని
నీసావ్సథ్ ంగా పతేయ్కించుకునాన్వు కదా.”

54 సొలొమోను ఈ విధంగా పారిథ్ంచడం, వినన్పాలు చేయడం ముగించి ఆకాశం పు తన చేతులు చాపి, యెహోవా
బలిపీఠం ఎదుట మోకాళళ్ నుండి లేచి నిలబడాడ్ డు. 55 అపుప్డు అతడు పెదద్ సవ్రంతో ఇశాయేలీయుల సమాజానిన్
ఈ విధంగా దీవించాడు, 56 “తాను చేసిన వాగాద్ నాలనిన్టినీ నెరవేరిచ్ తన పజ న ఇశాయేలీయులకు నెమమ్ది దయచేసిన
యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక. తనదాసు నమోషేదావ్రా ఆయన చేసిన శుభ వాగాద్ నాలోల్ ఒకక్మా నా విఫలం కాలేదు.

57కాబటిట్ మన దేవుడుయెహోవామనలను విడిచి పెటట్కుండామనపూరీవ్కులకు తోడుగాఉనన్టుట్ మనకు కూడాతోడుగా
ఉండి 58తనమారాగ్ లనిన్టినీ అనుసరించి నడుచుకొనేలా, తాను మన పితరులకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లను, కటట్డలను, విధులను
పాటించేలా, మన హృదయాలను తన పు తిపుప్కుంటాడు గాక. 59 ఆయన తన దాసుడి న నా కారాయ్నిన్, తన పజ న
ఇశాయేలీయుల కారాయ్నిన్ అనుదిన అవసరత పకారం, జరిగించేలా నేను యెహోవా ఎదుట వేడుకొనన్ ఈ మాటలు రాతీ
పగలూమన దేవుడుయెహోవాసనిన్ధిలో ఉంటాయిగాక.

60 అపుప్డు లోకం లోని పజలంతా యెహోవాయే దేవుడనీ, ఆయన తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీ తెలుసుకుంటారు.
61కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకోడానికి, ఈ రోజున ఉనన్టుట్ ఆయన చేసిన నిరణ్యాలను
పాటించడానికి,మీహృదయంమీ దేవుడుయెహోవావిషయంలోయథారథ్ంగా ఉండుగాక.”

దేవాలయపతిషట్ , అరప్ణలు
62 అపుప్డు రాజు, అతనితో కూడ ఇశాయేలీయులంతా యెహోవా సనిన్ధిలో బలులు అరిప్సుత్ ండగా 63 సొలొమోను

22,000 ఎదుద్ లను, 1, 20,000 గొరెలను, యెహోవాకు సమాధాన బలులుగా అరిప్ంచాడు. ఈ విధంగా రాజు,
ఇశాయేలీయులంతా కలిసి యెహోవామందిరానిన్ పతిషిట్ంచారు. 64ఆ రోజు ఆ దహనబలులు, వేదాయ్లు, సమాధాన బలి
పశువుల కొవువ్ని అరిప్ంచడానికి యెహోవా సనిన్ధిలో ఉనన్ ఇతత్డి బలిపీఠం సరిపోలేదు. కాబటిట్ రాజుయెహోవామందిరం
ఎదుట ఉనన్ ఆవరణ మధయ్ ఉనన్ సథ్లానిన్ పతిషిఠ్ ంచి అకక్డ దహన బలులు వేదాయ్లు, సమాధానబలి పశువుల కొవువ్
అరిప్ంచాడు.

65ఆ సమయంలోసొలొమోను,అతనితో కూడ ఇశాయేలీయులంతాహమాతు పటట్ంకు పోయేదారిమొదలు ఐగుపు నది
వరకూ ఉనన్ పాంతాలనిన్టి నుండి వచిచ్న ఆ మహా జన సమూహం రెండు వారాలు, అంటే 14 రోజులుయెహోవా సనిన్ధిలో
పండగ చేశారు. 66 ఎనిమిదో రోజు అతడు పజలను అనుమతించగా వారు రాజును పశంసించి యెహోవా తన దాసు న
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దావీదుకూ తన పజ న ఇశాయేలీయులకూ చేసినమేళల్ను బటిట్ సంతోషిసూత్ ఆనంద భరితు తమతమనివాసాలకు తిరిగి
వెళాళ్రు.

9
యెహోవాసొలొమోనుకు పతయ్కష్మవడం

1 సొలొమోను యెహోవా మందిరం, రాజగృహాల నిరామ్ణం, తాను చేయాలని కోరుకునన్ దానిన్ చేయడం ముగించిన
తరవాత, 2యెహోవాగిబియోనులో అతనికి పతయ్కష్ నటుట్ రెండోసారిసొలొమోనుకు పతయ్కష్మయాయ్డు.

3యెహోవాఅతనితో ఇలా అనాన్డు. “నా సనిన్ధిలో నీవు చేసిన పారథ్న వినన్పాలను నేను వినాన్ను. నానామం అకక్డ
ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండాలని నీవు కటిట్ంచిన ఈమందిరానిన్ నేను పవిత పరిచాను. నా కళ ళ్, నామనసు, ఎపప్టికీ దాని పు
ఉంటాయి. 4 నీ తండి దావీదులాగా నీవు కూడాయథారథ్ హృదయంతో నీతిని అనుసరిసేత్, నేను నీకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా
నా కటట్డలనూ, విధులనూపాటిసేత్, 5 ‘నీ సంతతిలోఒకడు ఇశాయేలీయులమీదరాజుగాఉండకుండాాపోడు’అని నీ తండి
దావీదుకు నేనుమాట ఇచిచ్నటుట్ ఇశాయేలీయులమీద నీ సింహాసనానిన్ చిరకాలం సిథ్రపరుసాత్ ను.

6 అయితే మీరు గాని, మీ సంతానం గాని నానుండి తొలగిపోయి, నా ఆజఞ్లను, కటట్డలను అనుసరించకుండా ఇతర
దేవుళళ్కు నమసక్రించివాటినిపూజిసేత్, 7నేను ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్నఈదేశంలోఉండకుండాావారినిలేకుండాచేసాత్ ను.
నా నామం కోసం నేను పవిత పరచిన ఈ మందిరానిన్ నా సనిన్ధిలో నుండి కొటిట్వేసాత్ ను. ఇశాయేలీయులు వివిధ పజల
మధయ్లోకి చెదరిపోయిఒకసామెతగా, అపహాసయ్ంగా అవుతారు.

8ఈ మందిరం మీదుగా వెళేళ్వారంతా చూసి, ఆశచ్రయ్పడి, ‘అరెరే, యెహోవా ఈ దేశానికి, ఈ మందిరానికి ఎందుకిలా
చేశాడు?’ అనిఅడుగుతారు. 9అపుప్డు పజలు ఇలాచెబుతారు, ‘వారు ఐగుపు దేశం నుండి తమపూరీవ్కులను రపిప్ంచిన
తమదేవుడుయెహోవాను విడిచిపెటిట్ ఇతర దేవుళళ్ ఆధారపడివాటికి నమసక్రించిపూజించారు కాబటిట్ యెహోవాఈకీడు
అంతావారి కి రపిప్ంచాడు.’ ”

సొలొమోను సాధించిన ఇతర పనులు
10సొలొమోనుయెహోవామందిరం,రాజగృహం, రెంటినీ కటిట్ంచడానికి 20 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. తూరు రాజుహీరాము

సొలొమోను కోరినంత దేవదారు, సరళ వృకష్పు కలపను, బంగారానీన్ అతనికి ఇచాచ్డు. 11 కాబటిట్ సొలొమోను గలిలయ
దేశంలో ఉనన్ 20 పటట్ణాలను హీరాముకు ఇచాచ్డు. 12హీరాము తూరు నుండి వచిచ్ సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణాలను
చూసినపుప్డు అవి అతనికి నచచ్లేదు. 13 కాబటిట్ అతడు “సోదరా, నీవు నాకిచిచ్న ఈ పటట్ణాలు ఎలాటివి” అనాన్డు.
హీరాము అ పదేశానిన్ కాబూల్* అనాన్డు. ఈ రోజు వరకూ వాటికి “కాబూల్ ” అని పేరు. 14హీరాము నాలుగు టనున్ల†
బంగారానిన్ రాజుకు పంపించాడు.

15యెహోవామందిరానిన్, తన సవ్ంత రాజగృహానిన్, మిలోల్ ను, యెరూషలేము పాకారానిన్, హాసోరు, మెగిదోద్ , గెజెరు అనే
పటట్ణాలను కటిట్ంచడానికి సొలొమోను వెటిట్పనివారిని పెటాట్ డు. 16అంతకుముందు ఐగుపు రాజు ఫరో గెజెరు కి దండెతిత్
దానిన్ పటుట్ కుని, అగిన్తో కాలిచ్ ఆ పటట్ణంలోని కనానీయులను హతమారాచ్డు. అతడు తన కుమారెను సొలొమోనుకిచిచ్
పెళిల్ చేసి ఆ పటట్ణానిన్ తన కూతురికి కటన్ంగా ఇచాచ్డు.

17సొలొమోను గెజెరును తిరిగి కటిట్ంచాడు. కింద ఉనన్ బేత్ హోరోనును, 18 బయతాతు, అరణయ్ంలో ఉనన్ తదోమ్రు
పటట్ణాలను, 19సొలొమోను భోజన పదారాథ్ లను నిలవ్ చేయడానికి, రథాల కోసం, రౌతుల కోసం పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు.
ఇవి గాక అతడుయెరూషలేములో, లెబానోనులో, తనపాలన కింద ఉనన్ దేశమంతటిలోతాను వేటిని కటాట్ లని కోరుకునాన్డో
వాటనిన్టినీ కటిట్ంచాడు.

20 అయితే ఆ కాలంలో ఇశాయేలీయులతో సంబంధంలేని అమోరీయులు, హితీత్యులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు, అనే జాతులోల్ కొందరు మిగిలి ఉనాన్రు. 21 ఇశాయేలీయులు వారిని పూరిగా నశింపజేయలేక పోయారు.
మిగిలి ఉనన్ ఆ జాతుల పజలను సొలొమోను బానిసలుగా నియమించాడు. ఈ రోజు వరకూ వారు అలాగే ఉనాన్రు.
22 అయితే సొలొమోను ఇశాయేలీయులోల్ ఎవరినీ బానిసలుగా చేయలేదు. వారిని నికులుగా, తన సేవకులుగా,
అధికారులుగా, నాయ్ధిపతులుగా తన రథాలకు, రౌతులకు అధిపతులుగా చేసుకునాన్డు.

23 సొలొమోను చేయించిన పనిని అజమాయిషీ చేయడానికి ఉనన్ ముఖయ్ అధికారులు 550 మంది. వీరు పనివారి
మీద అధికారులుగా ఉనాన్రు. 24 ఫరో కూతురు దావీదుపురం నుండి సొలొమోను తన కోసం కటిట్ంచిన రాజగృహానికి
వచిచ్న తరువాత అతడు మిలోల్ ను కటిట్ంచాడు. 25సొలొమోను తాను యెహోవాకు కటిట్ంచిన బలిపీఠం మీద సంవతస్రానికి
మూడుసారుల్ దహనబలులు,శాంతి బలులు అరిప్సూత్ ,యెహోవాసనిన్ధిలోఉనన్ వేదికమీద ధూపదవాయ్లు వేసూత్ ఉనాన్డు.
ఆ విధంగా అతడు మందిరానిన్ కటట్డంపూరి చేశాడు.

26 సొలొమోను రాజు ఎదోము దేశపు ఎర సముద తీరంలోని ఏలతు దగగ్ర, ఎసోనెగ్బెరులో, ఓడలను నిరిమ్ంచాడు.
27 హీరాము సముద పయాణం బాగా తెలిసిన నావికు న తన సేవకులను సొలొమోను సేవకులతోబాటు ఓడల మీద
పంపించాడు. 28వారు ఓఫీరు అనే సథ్లానికి వెళిళ్ అకక్డ నుండి 14, 500 కిలోగాముల బంగారానిన్ రా న సొలొమోను
దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు.

* 9:13 9:13 కాబూల్ పనికిరాని † 9:14 9:14నాలుగు టనున్ల సుమారు 4,000 కిలోలు
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10
సొలొమోను షేబదేశపు రాణి సందరశ్న (2 దిన. 9:1-12)

1 షేబదేశపు రాణి యెహోవా పేరును గురించీ సొలొమోను కీరిని గురించీ విని, కఠిన న చికుక్ పశన్లతో అతణిణ్
పరీ ంచడానికి వచిచ్ంది. 2 ఆమె గొపప్ పరివారంతో, సుగంధ దవాయ్లు, విసాత్ ర న బంగారం, రతాన్లు ఒంటెల మీద
ఎకిక్ంచుకుని యెరూషలేముకు వచిచ్ంది. సొలొమోనును కలిసి అతనితో తన మనసులో ఉనన్ సంగతులనిన్టిని గురించి
మాటలాడింది.

3ఆమె అడిగిన పశన్లనిన్టికి సొలొమోను జవాబు చెపాప్డు. రాజుకు తెలియని సంగతి ఏదీ లేదు కాబటిట్ అతడు ఆమె
అనుమానాలనిన్టినీ నివృతిత్ చేశాడు. 4షేబరాణిసొలొమోనుజాఞ్ నానిన్,అతడు కటిట్ంచినమందిరానిన్, 5అతనిభోజనం బలల్
మీదఉనన్ పదారాథ్ లను,అతని సేవకులు కూరుచ్నే ఆసనాలను అతని పరిచారకులు కనిపెటిట్ చూసే విధానం,వారి వసాలను,
అతనికి రసపాతలను అందించేవారిని,యెహోవామందిరంలో అతడు అరిప్ంచే దహనబలులను చూసింది. ఆమెకు కలిగిన
ఆశచ్రయ్ం ఇంతింత కాదు.

6ఆమెరాజుతో ఇలా అంది. “నీవు చేసిన పనుల గురించీ నీ జాఞ్ నం గురించీ నా దేశంలో నేను వినన్మాట నిజమే. 7కానీ
నేను వచిచ్ నా కళాళ్రా చూడకముందు ఆమాటలు నమమ్లేదు. అయితే ఇపుప్డు ఇకక్డవాసత్వంగా ఉనన్దానిలోవారు సగం
కూడానాకు చెపప్లేదని నేను గహించాను. నీజాఞ్ నం, నీ ఐశవ్రయ్ం నేను వినన్దానికంటే ఎంతో అధికంగా ఉనాన్యి.

8నీ పజలు ఎంత భాగయ్వంతులు! నీ ఎదుట ఎపుప్డూ నిలబడి నీ జాఞ్ నవాకుక్లు వింటూ ఉండే నీ సేవకులు ఎంత ధనయ్
జీవులు! 9 నీలో ఆనందించి నినున్ ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడు యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక.
ఇశాయేలీయుల యెహోవా పేమ శాశవ్తం కాబటిట్ నీతి నాయ్యాలకు కటుట్ బడి రాచకారాయ్లు జరిగించడానికి ఆయన నినున్
నియమించాడు.”

10షేబ దేశపు రాణిసొలొమోనుకు సుమారు నాలుగునన్ర వేల బంగారం, బహ విసాత్ ర న సుగంధ దవాయ్లు, రతాన్లు
ఇచిచ్ంది. రా నసొలొమోనుకు ఆమె ఇచిచ్నంత విసాత్ ర న సుగంధ దవాయ్లు ఇంకెపుప్డూ రాలేదు. 11ఓఫీరు దేశం నుండి
బంగారం తెచిచ్నహీరాము ఓడలు అకక్డి నుండి గంధం చెకక్, రతాన్లు, ఎంతో విసాత్ రంగా తెచాచ్యి. 12ఈ గంధపుచెకక్తో
రాజుయెహోవామందిరానికి, రాజగృహానికి సత్ంభాలూ, గాయకులకు సితారాలూ సవ్రమండలాలూ చేయించాడు. ఇపుప్డు
అలాంటి గంధం చెకక్ దొరకదు. ఎకక్డా కనిపించదు కూడా. 13సొలొమోను తన భవానికి తగిన విధంగా షేబ దేశపు
రాణికిచిచ్ంది కాకుండా,దానికిమించి ఆమెకోరినవాటనిన్టినీ ఆమెకు ఇచాచ్డు. అపుప్డు ఆమెతన పరివారంతో కలిసి తన
దేశానికి తిరిగి వెళిళ్ంది.

సొలొమోను భవం
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14 సొలొమోనుకు పతి సంవతస్రం వచేచ్ బంగారం బరువు 23 టనున్లు. 15 ఇది గాక, వరకులూ, అరబి రాజులూ,
దేశాధికారులూ అతనికి సుగంధ దవాయ్లు మొద న వాటిని పెదద్ మొతత్ంలో పంపేవారు. 16సొలొమోను రాజు బంగారానిన్
సుతెత్లతో రేకులుగా సాగగొటిట్ంచి దానితో 200 పెదద్ డాళ ళ్ చేయించాడు. ఒకొక్కక్ డాలు మూడునన్ర కిలోల బంగారంతో
చేశారు. 17 రేకులుగా కొటిట్న బంగారంతో అతడు 300 చినన్ డాళ ళ్ చేయించాడు. ఒకొక్కక్ డాలుకు దగగ్రగా రొండు కిలోల
బంగారం వాడారు. రాజు వీటిని లెబానోను అరణయ్ రాజగృహంలో ఉంచాడు.

18 రాజు ఒక పెదద్ దంతపు సింహాసనం చేయించి దానిన్ మేలిమి బంగారంతో పొదిగించాడు. 19 ఈ సింహానానికి 6
మెటుల్ నాన్యి. సింహాసనం భాగం వెనక పు గుండంగా ఉంది. ఆసనానికి ఇరుపకక్లా చేతిఊతలునాన్యి. ఊతల దగగ్ర
రెండు సింహాలునిలిచిఉనాన్యి. 20ఆరుమెటల్కూ రెండు పులాపనెన్ండు సింహాలునిలిచిఉనాన్యి. అలాటిసింహాసనానిన్
మరే రాజయ్ంలో ఎవరూ చేసి ఉండలేదు.

21సొలొమోను రాజు పానపాతలు బంగారపువి. లెబానోను అరణయ్ మందిరంలోని పాతలు అనీన్ బంగారంతో చేసినవే.
వెండిది ఒకక్టి కూడా లేదు. సొలొమోను రోజులోల్ వెండికి విలువ లేదు. 22 సముద పయాణానికి రాజుకు హీరాము
ఓడలతోబాటు తరీష్షు ఓడలు కూడాఉనాన్యి. ఈతరీష్షు ఓడలుమూడు సంవతస్రాలకు ఒకసారి బంగారం, వెండి, దంతం,
కోతులు, నెమళ ళ్ తీసుకు వసుత్ ండేవి. 23ఈ విధంగా సొలొమోను రాజు ఐశవ్రయ్ం, జాఞ్ నం విషయాలోల్ భూరాజులందరినీ
అధిగమించాడు. 24 అతని హృదయంలో దేవుడు ఉంచిన జాఞ్ నపు మాటలను వినడానికి లోకపజలంతా అతని చెంతకు
రావాలని ఆశించారు. 25అతనిని కలిసిన పతి వయ్కీ కానుకగా వెండి, బంగారు వసుత్ వులు, వసాలు, ఆయుధాలు, సుగంధ
దవాయ్లు, గురాలు, కంచరగాడిదలు, పతి సంవతస్రం తెచేచ్వాడు.

26సొలొమోను రథాలను రౌతులను సమకూరుచ్కునాన్డు. అతనికి 1, 400 రథాలు ఉనాన్యి. 12,000 గురపురౌతులు
ఉనాన్రు. అతడు వీటిని రథాల కోసం ఏరాప్టు చేసిన పటట్ణాలోల్ ఉంచాడు. కొనిన్ంటిని యెరూషలేములో రాజు దగగ్ర
ఉంచాడు. 27రాజుయెరూషలేములో వెండిని రాళల్తో సమానంగా పరిగణించాడు. దేవదారు మానులను షెఫేలా పదేశంలో
ఉనన్ మేడి చెటల్ంత విరివిగా ఉండేలా చేశాడు.

28ఐగుపునుండి, కిలికియనుండితెచిచ్న గురాలుసొలొమోనుకు ఉనాన్యి. రాజువాణిజాయ్ధికారులు గురాలమందలను
కొని తెపిప్ంచారు. ఒకొక్కక్ మందకు తగిన ధర చెలిల్ంచారు. 29వారు ఐగుపు నుండి కొని తెచిచ్న ఒకొక్కక్ రథానికి 6 కిలోల
వెండి, ఒకొక్కక్ గురానికి ఒకటినన్ర కిలోల వెండి చెలిల్ంచారు. వాటిలో ఎకుక్వ భాగం హితీత్యుల రాజులందరికీ అరాము
రాజులకూ తగిన ధరకు అమామ్రు.
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సొలొమోను భారయ్లూ

1 సొలొమోను రాజు చాలామంది విదేశీ సీలను అంటే ఫరో కూతురిన్మాతమే గాక మోయాబు, ఎదోము, అమోమ్ను,
సీదోను, హితీత్ మొద న జాతి సీలను మోహించి పెళిళ్చేసుకునాన్డు. 2 “ఈ పజలు మీ హృదయాలను కచిచ్తంగా తమ
దేవుళళ్ పు తిపుప్తారు కాబటిట్ వారితో పెళిల్ సంబంధం పెటుట్ కోవదద్ని యెహోవా ఇశాయేలీయులకు ముందే చెపాప్డు.”
అయితే సొలోమోను ఈ సీలను మోహించాడు. 3అతనికి 700మంది రాకుమారె న భారయ్లూ 300మంది ఉపపతున్లూ
ఉనాన్రు. అతనిభారయ్లు అతనిహృదయానిన్తిపిప్వేశారు. 4సొలొమోనువృదాధ్ పయ్ంలోఅతనిభారయ్లు అతనిహృదయానిన్
ఇతరదేవుళళ్ పుతిపిప్నందువలల్ అతనితండిదావీదుహృదయంలాగాఅతనిహృదయంయెహోవాదేవునిపటల్ యథారధ్ంగా
లేదు.

5సొలొమోనుఅషారోతు అనే సీదోనీయుల దేవతను,మిలోక్ము అనేఅమోమ్నీయులఅసహయ్ న విగహానీన్ అనుసరించి
నడిచాడు. 6 ఈ విధంగా సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించి తన తండి దావీదు అనుసరించినటుట్
యథారథ్హృదయంతో యెహోవాను అనుసరించలేదు. 7సొలొమోను కెమోషు అనే మోయాబీయుల హేయ న విగహానికి,
మొలెకు అనే అమోమ్నీయుల హేయ న విగహానికి యెరూషలేము ముందునన్ కొండమీద బలిపీఠాలు కటిట్ంచాడు. 8 తన
విదేశీ భారయ్లు వారి విగహాలకు ధూపం వేసూత్ బలులు అరిప్ంచడం కోసం అతడు ఇలా చేశాడు.

9 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా అతనికి రెండు సారుల్ పతయ్కష్ , 10 నీవు ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించకూడదని
అతనికి ఆజాఞ్ పించాడు. అయినాసొలొమోనుహృదయం ఆయననుండి తొలగిపోయింది. యెహోవాఅతడికి ఇచిచ్న ఆజఞ్ను
అతడుపాటించనందుకు ఆయనఅతని కోపగించిఇలాచెపాప్డు. 11“నేను నీతోచేసిననానిబంధనను,శాసనాలను నీవు
ఆచరించడంలేదు. కాబటిట్ ఈరాజయ్ం కచిచ్తంగానీకుఉండకుండాాతీసివేసినీసేవకులోల్ ఒకడికిఇచిచ్తీరుతాను. 12అయినా
నీతండిదావీదు కోసం నీ రోజులోల్ అలాచెయయ్ను. నీ తరువాత నీ కొడుకు చేతిలోనుండిదానిన్ తీసివేసాత్ ను. 13రాజయ్మంతా
తీసివేయను. నాదాసుడు దావీదు కోసం, నేను కోరుకొనన్యెరూషలేము కోసం ఒకక్ గోతం నీ కొడుకిక్ ఇసాత్ ను.”

సొలొమోను విరోధులు
14యెహోవాఎదోమువాడు హదదు అనే ఒకణిణ్ సొలొమోనుకు విరోధిగా లేపాడు. అతడు ఎదోము దేశపురాజవంశసుథ్ డు.

15గతంలోదావీదు ఎదోము దేశంమీదయుదధ్ం చేసూత్ ఉంటే,హత నవాళళ్ను పాతిపెటిట్ంచడానికి నాయ్ధిపతియోవాబు
వెళాళ్డు. 16 ఎదోములోని మగవారందరినీ చంపేసే వరకూ ఇశాయేలీయులందరితో పాటు యోవాబు ఆరు నెలలు అకక్డే
ఉనాన్డు. 17 అపుప్డు హదదు చినన్వాడు. అతడూ అతనితో పాటు అతని తండి సేవకులోల్ కొంతమంది ఎదోమీయులూ
ఐగుపు దేశానికి పారిపోయారు.

18వాళ ళ్ మిదాయ్ను దేశం నుండి బయలు దేరి పారాను పాంతానికి వచిచ్, అకక్డినుంచి కొందరిని వెంటబెటుట్ కుని ఐగుపు
రాజుఫరోదగగ్రికి వెళాళ్రు. ఫరోఅతనికి ఇలుల్ ,భూమిఇచిచ్ ఆహారం ఏరాప్టు చేశాడు. 19హదదు ఫరో దృషిట్లోచాలామెపుప్
పొందాడు. ఫరో తన భారయ్ తహపనేసు సోదరిని అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేసాడు. 20ఈ తహపనేసు సోదరి హదదుకు గెనుబతు
అనే కొడుకుని కనన్ది. ఫరో ఇంటోల్ తహపనేసు ఇతనిన్ పెంచింది, కాబటిట్ గెనుబతు ఫరో అంతఃపురంలోనే ఫరో పిలల్లతోపాటు
పెరిగాడు.

21దావీదు తన పురివ్కులతో కనున్మూశాడని, అతని నాయ్ధిపతి యోవాబు చనిపోయాడని ఐగుపు దేశంలో హదదు
వినాన్డు. అతడు “నేను నా సవ్దేశానికి వెళల్డానికి సెలవివవ్ండి” అని ఫరోతోమనవి చేశాడు. 22ఫరో “నీవు నీ సవ్దేశానికి
ఎందుకు వెళాళ్లనుకుంటునాన్వు? నాదగగ్ర నీకేం తకుక్వయింది?” అని అడిగాడు. అందుకు హదదు “నాకేమీ తకుక్వ
కాలేదు, కానీమీరు ననున్ తపప్క వెళల్నివవ్ండి” అనాన్డు.

23 దేవుడు సొలోమోను మీదికి ఎలాయ్దా కొడుకు రెజోను అనే ఇంకొక విరోధిని లేపాడు. ఇతడు సోబా రాజు హదదెజరు
అనే తన యజమాని దగగ్రనుండి పారిపోయినవాడు. 24దావీదు సోబా వారిని చంపిన తరువాత రెజోను కొందరిని పోగు
చేసుకుని,ఆగుంపుకునాయకుడయాయ్డు. వారంతాదమసుక్ వచిచ్అకక్డనివసించారు. రెజోను దమసుక్లోరాజయాయ్డు.
25 హదదు చేసిన ఈ కీడే గాక సొలొమోను బతికిన రోజులనీన్ రెజోను ఇశాయేలీయులకు విరోధిగా ఉనాన్డు. ఇతడు
ఇశాయేలీయులను దేవ్షించాడు. ఇతడు అరాము దేశానిన్ పాలించాడు.

సొలొమోను నయరొబాము తిరుగుబాటు
26సొలొమోను సేవకుడు యరొబాము కూడా రాజు మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. ఇతడు జెరేదాకు చెందిన ఎఫాయీము

గోతికుడు నెబాతు కొడుకు. ఇతని తలిల్ పేరు జెరూహా. ఆమె విధవరాలు. 27 ఇతడు రాజు మీదికి లేవడానికి కారణం ఇది.
సొలొమోనుమిలోల్ ను కటిట్ంచి తన తండి దావీదు పురపాకారానికి వచిచ్న బీటలు బాగు చేయించాడు. 28యరొబాముమహా
బలశాలి. యువకు న ఇతడు పనిలో శదధ్ గలవాడని సొలొమోను గహించి, యోసేపు వంశం వారు చేయవలసిన భార న
పని మీద అతనిన్ అధికారిగా నిరణ్యించాడు. 29 ఆ సమయంలో యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయటికి వెళళ్గా
షిలోనీయుడూ పవక అయినఅహీయాఅతనిన్దారిలో కలుసుకునాన్డు. అహీయాకొతత్బటట్లు కటుట్ కుని ఉనాన్డు. వారిదద్రు
తపప్ పొలంలో ఇంకా ఎవరూ లేరు.

30 అపుప్డు అహీయా తాను వేసుకునన్ కొతత్ బటట్ చించి పనెన్ండు ముకక్లు చేసి, యరొబాముతో ఇలా అనాన్డు. “ఈ
పదిముకక్లు నీవు తీసుకో. 31ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే పజలు ననున్ విడిచిపెటిట్ అషారోతు అనే
సీదోనీయుల దేవతకు, కెమోషు అనే మోయాబీయుల దేవుడికి, మిలోక్ము అనే అమోమ్నీయుల దేవుడికి మొకుక్తునాన్రు.
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32సొలొమోను తండి దావీదు లాగా వాళ ళ్ నా విధానాలను అనుసరించి నడవలేదు. నా దృషిట్లో సరిగా పవరించలేదు. నా
శాసనాలను ఆచరణలో పెటట్లేదు. కాబటిట్ సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తీసేసి పది గోతాలను నీకిసాత్ ను. 33అయితే
నా సేవకు న దావీదు కోసం, నేను ఎనున్కునన్ యెరూషలేము పటట్ణం కోసం ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్ నుండి అతనికి ఒక
గోతం ఉండనిసాత్ ను.

34 రాజాయ్నిన్ సొలోమోను చేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయను. నేను కోరుకునన్ నా సేవకు న దావీదు నా ఆజఞ్లను,
కటట్డలను ఆచరించాడు కాబటిట్ దావీదును జాఞ్ పకం చేసుకుని తన జీవితకాలమంతా అతనిన్ పరిపాలన చేయనిసాత్ ను.
35అయితేఅతని కొడుకు చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తీసివేసి అందులో నీకు పది గోతాలు ఇసాత్ ను. 36నాపేరు అకక్డ ఉండేలా
నేను కోరుకునన్ పటట్ణ న యెరూషలేములో నా సమకష్ంలో నా సేవకు న దావీదు కోసం ఒక దీపం ఎపప్టికీ వెలుగుతూ
ఉండాలి. అందువలల్ అతని కొడుకిక్ ఒక గోతం ఇసాత్ ను.

37 నేను నినున్ ఎనున్కుంటాను. నీవు కోరే దానంతటిమీదా పరిపాలిసూత్ ఇశాయేలు వారి మీద రాజుగా ఉంటావు. 38నా
సేవకు న దావీదు నా కటట్డలను నా ఆజఞ్లను పాటించినటుల్ , నేను నీకు ఆజాఞ్ పించినదంతా నీవు విని, నా మారాగ్ లను
అనుసరించి నడుసూత్ నా దృషిట్కి అనుకూల న దానిన్ జరిగిసూత్ ఉంటే నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. దావీదు కుటుంబానిన్
శాశవ్తంగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ కూడా సిథ్రపరచి ఇశాయేలువారిని నీకు ఇసాత్ ను. 39 నేను దావీదు సంతానానిన్ వారు
చేసిన అపరాధం మూలంగా శి సాత్ ను గానీ ఎలల్కాలం అలా చేయను.”

40సొలొమోనుయరొబామును చంపడానికి పయతన్ం చేశాడు కానీయరొబాముఐగుపుదేశానికిపారిపోయి,ఐగుపురాజు
షీషకు దగగ్ర చేరి సొలొమోను చనిపోయేవరకూ ఐగుపులోనే ఉనాన్డు.

సొలొమోను మరణం
2దిన 9:29-30

41సొలొమోను గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసినదంతా అతని జాఞ్ నం గురించి, సొలొమోను చరిత గంథంలో
రాసిఉంది. 42సొలొమోనుయెరూషలేములోఇశాయేలీయులందరినీపాలించినకాలం 40ఏళ ళ్. 43సొలొమోనుచనిపోయి
తనపూరీవ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతని తండి దావీదు పురంలో అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. తరువాత అతని కొడుకు రెహబాము
అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

12
ఇశాయేలువారు రెహబాము రాజుకు వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు
2దిన 10:1-11:4

1 రెహబాముకు పటాట్ భిషేకం చేయడానికి ఇశాయేలీయులంతా షెకెముకు రాగా రెహబాము షెకెము వెళాళ్డు. 2 నెబాతు
కొడుకు యరొబాము, సొలొమోను రాజు దగగ్ర నుండి పారిపోయి ఐగుపులో నివసిసుత్ నాన్డు. యరొబాము ఐగుపులోనే
ఉండి రెహబాము పటాట్ భిషేకం సంగతి వినాన్డు. 3 పజలు అతనికి కబురంపి పిలిపించారు. యరొబాము, ఇశాయేలీయుల
సమాజమంతా వచిచ్ రెహబాముతో ఇలా మనవి చేశారు. 4 “మీ నానన్ బరు న కాడిని మా మీద ఉంచాడు. నీ తండి
నియమించిన కఠిన న దాసాయ్నిన్,మామీదఅతడు ఉంచిన బరు న కాడిని నీవు తేలిక చేసేత్ మేము నీకు సేవ చేసాత్ ం.”

5 అందుకు రాజు “మీరు వెళిల్ మూడు రోజు న తరువాత నా దగగ్రికి మళీళ్ రండి” అని చెపప్గా పజలు వెళిల్పోయారు.
6అపుప్డు రెహబాము రాజు తన తండి సొలొమోను బతికి ఉనన్పుప్డు అతని దగగ్ర సేవ చేసిన పెదద్లను సంపదించి “ఈ
పజలకు ఏం జవాబు చెపాప్లి?” అని వారిని అడిగాడు. 7వారు “ఈ దినాన నీవు ఈ పజలకు సేవచేయ గోరితే వారికి
మృదు నమాటలతోవారికి జవాబిసేత్ వాళ ళ్ ఎపప్టికీ నీకు సేవకులుగా ఉంటారు” అనాన్రు.

8అయితేఅతడు పెదద్లు తనతోచెపిప్న సలహాపకక్నబెటిట్ , తనతో కూడ పెరిగిన తన పరివారంలోనియువకులను పిలిచి
సలహాఅడిగాడు. అతడువారిని 9“మామీదనీతండిఉంచినకాడినితేలికచేయమనినాతోచెపుప్కునన్ఈపజలకు ఏమని
జవాబు చెపాప్లి? మీరిచేచ్ సలహా ఏంటి?” అని పశిన్ంచాడు. 10అపుప్డు అతనితోబాటు పెరిగిన ఆయువకులు అతనితో
అనాన్రు. “నీ తండిమాకాడిని భారం చేసాడు గాని నీవుదానిన్ తేలిక చేయాలని నీతో చెపుప్కునన్ ఈ పజలకు ఇలా చెపుప్.
మానానన్ నడుం కంటే నా చిటికెన వేలు పెదద్ది. 11మానానన్ భార న కాడిని పెటాట్ డు కానీ నేను ఆ కాడిని ఇంకా భారం
చేసాత్ ను. మానానన్ చెరాన్కోలలతోమిమమ్లిన్ శి ంచాడు కానీ నేను మిమమ్లిన్ కొరడాలతో శి సాత్ ను.”

12“మూడోరోజునాదగగ్రికి రండి”అనిరాజుచెపిప్నటుట్ యరొబాము,పజలంతామూడోరోజురెహబాముదగగ్రికి వచాచ్రు.
13 అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న సలహా పకక్నబెటిట్ , యువకులు చెపిప్న సలహా పకారం వారికి కఠినంగా జవాబిచిచ్ ఇలా
ఆజాఞ్ పించాడు. 14 “మా నానన్ మీ కాడిని భారం చేశాడు గాని నేను మీ దానిన్ మరింత భారంగా చేసాత్ ను. మా నానన్
చెరాన్కోలలతోమిమమ్లిన్ శి ంచాడు కానీ నేను మిమమ్లిన్ కొరడాలతో శి సాత్ ను.”

15పజలు చేసినమనవినిరాజువినిపించుకోలేదు. షిలోనీయు నఅహీయాదావ్రానెబాతు కొడుకుయరొబాముతోతాను
పలికించినమాట నెరవేరాలనియెహోవా ఇలా జరిగించాడు. 16కాబటిట్ ఇశాయేలు వారంతా రాజు తమ వినన్పం వినలేదని
తెలుసుకుని రాజుకిలా బదులిచాచ్రు:
“దావీదు వంశంతోమాకేం సంబంధం?
యెషష్యి కొడుకుతోమాకు వారసతవ్ం ఏముంది?
ఇశాయేలు పజలారా,మీమీ గుడారాలకు వెళళ్ండి.
దావీదు వంశమా, నీ వంశం సంగతి నువేవ్ చూసుకో.”
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ఇలా చెపిప్ ఇశాయేలువారు తమ గుడారాలకు వెళిల్పోయారు. 17 అయితే యూదా పటట్ణాలోల్ ఉనన్ ఇశాయేలు వారిని
రెహబాము పాలించాడు.

18 తరువాత రెహబాము రాజు వెటిట్పనివారి మీద అధికారి అదోరామును ఇశాయేలు వారి దగగ్రికి పంపాడు. ఇశాయేలు
వారంతా అతనిన్ రాళల్తో కొటిట్ చంపేశారు. రెహబాము రాజు తన రథం మీద వెంటనే యెరూషలేము పారిపోయాడు. 19ఈ
విధంగా ఇశాయేలువారు ఇపప్టికీ దావీదు వంశం మీద తిరగబడుతూనే ఉనాన్రు.

20యరొబాము తిరిగి వచాచ్డని ఇశాయేలు వారంతా విని, సమాజంగా కూడి, అతనిన్ పిలిపించి ఇశాయేలు వారందరి
మీద రాజుగా అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. యూదా గోతం వాళ ళ్ తపప్ దావీదు సంతానానిన్ వెంబడించిన వారెవరూ
లేకపోయారు. 21 రెహబాము యెరూషలేము చేరుకునన్ తరువాత ఇశాయేలు వారితోయుదధ్ం చేశాడు. రాజయ్ం సొలొమోను
కొడుకు రెహబాము అనే తనకుమళీళ్ వచేచ్లాచేయడానికి అతడుయూదావారందరిలోనుండి, బెనాయ్మీను గోతికులోల్ నుండి
యుదధ్ పవీణు న 1, 80,000మందిని సమకూరాచ్డు.

22కానీ దేవుడు షెమయాపవకతో ఇలా చెపాప్డు. 23 “నీవు సొలొమోను కొడుకు, యూదా రాజు అయిన రెహబాముతో,
యూదాగోతంవారితోబెనాయ్మీనీయులందరితో,మిగిలినపజలందరితోఇలాచెపుప్, 24యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, జరిగినది
నేనే జరిగించాను. మీరు ఇశాయేలు పజ న మీ సోదరులతో యుదధ్ం చేయడానికి వెళల్కుండా అందరూ మీ ఇళళ్కు తిరిగి
వెళిళ్పొండి.” కాబటిట్ వారుయెహోవామాటకు లోబడి,యుదాధ్ నికి వెళళ్కుండా ఆగిపోయారు.

బేతేలు,దానులో బంగారు దూడలు
25తరువాతయరొబాము ఎఫాయిము కొండపాంతంలోషెకెము అనే పటట్ణానిన్ కటిట్ంచుకుని అకక్డ నివసించాడు. అకక్డ

నుంచి వెళిల్ పెనూయేలును కటిట్ంచాడు. 26యరొబాము ఇలా అనుకునాన్డు. “ఈ పజలు యెరూషలేములో ఉనన్యెహోవా
మందిరంలో బలులు అరిప్ంచడానికి ఎకిక్ వెళేత్ వారి హృదయం యూదారాజు రెహబాము అనే తమ యజమాని పుకు
తిరుగుతుంది. 27 అపుప్డు వారు ననున్ చంపి మళీళ్ యూదా రాజు రెహబాము పకష్ం చేరతారు. రాజయ్ం మళీళ్ దావీదు
సంతానంవారిది అవుతుంది” 28యరొబాము తనహృదయంలో ఇలాఆలోచన చేసి రెండు బంగారు దూడలు చేయించాడు.
అతడు పజలను పిలిచి “యెరూషలేము వెళళ్డం మీకు చాలా కషట్ం. 29 ఇశాయేలు పజలారా, ఐగుపు దేశంలోనుండి
మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ దేవుళ ళ్ ఇవే” అని చెపిప్, ఆ దూడలోల్ ఒకటి బేతేలులో, మరొకటి దానులో ఉంచాడు. 30 కాబటిట్
ఈ పనిదోషం అయింది. ఈరెంటిలోఒకదానిన్పూజించడానికి పజలుదాను వరకూ వెళళ్సాగారు. 31అతడు ఉనన్త సథ్లాలోల్
మందిరాలను ఏరప్రచాడు. లేవీయులు కానిసాధారణ నవారు కొందరినియాజకులుగా నియమించాడు.

32యరొబాము యూదా దేశంలో జరిగే మహోతస్వం లాంటి ఉతస్వానిన్ ఎనిమిదవ నెల పదిహేనవ రోజున జరపడానికి
నిరణ్యించి, బలిపీఠం మీద బలులు అరిప్సూత్ వచాచ్డు. ఈ విధంగా బేతేలులో కూడా తాను చేయించిన దూడలకు బలులు
అరిప్సూత్ వచాచ్డు. తాను చేయించిన ఉనన్త సథ్లాలకుయాజకులను బేతేలులో ఉంచాడు. 33ఈ విధంగా తన మనసుస్లో
అనుకునన్ దానిన్ బటిట్ అతడు ఎనిమిదవ నెల, పదిహేనవ రోజు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠం సమీపించాడు.
ఇశాయేలు వారికి ఒక ఉతస్వానిన్ నిరణ్యించి, ధూపం వేయడానికితానే బలిపీఠం దగగ్రికి వెళాళ్డు.

13
యూదా నుండి వచిచ్న వజనుడు

1ఒక వ సేవకుడు యెహోవామాటచొపుప్నయూదాదేశం నుండి బేతేలుకు వచాచ్డు. ధూపం వేయడానికియరొబాము
ఆ బలిపీఠం దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్డు. 2 ఆ వ సేవకుడు యెహోవా ఆజఞ్ పకారం బలిపీఠానికి వయ్తిరేకంగా ఇలా పకటన
చేశాడు. “బలిపీఠమా! బలిపీఠమా! యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, దావీదు సంతానంలో యోషీయా అనే పేరుతో ఒక మగ
బిడడ్ పుడతాడు. నీ మీద ధూపం వేసిన ఉనన్త పూజా సథ్లాల యాజకులను అతడు నీ మీద వధిసాత్ డు. అతడు మనిషి
ఎముకలను నీ మీద కాలుసాత్ డు.” 3అదే రోజు అతడు ఒక సూచన ఇచాచ్డు. “ఈ బలిపీఠం బదద్ దానిమీదునన్ బూడిద
ఒలికి పోతుంది. యెహోవాచెపిప్న సూచన ఇదే” అనాన్డు.

4బేతేలులోని బలిపీఠానిన్ గురించి ఆ వ సేవకుడు పకటించినమాటయరొబామురాజు విని, బలిపీఠం మీదనుండి తన
చెయియ్ చాపి “అతనిన్ పటుట్ కోండి” అనాన్డు. అతడు చాపిన చెయియ్ చచుచ్బడి పోయింది. అతడు దానిన్ తిరిగి వెనకిక్
తీసుకోలేకపోయాడు. 5యెహోవామాట పకారం వసేవకుడి మాట పకారం బలిపీఠం బదద్ , దాని మీద నుండి బూడిద
ఒలికి పోయింది.

6అపుప్డు రాజు “నా చెయియ్ తిరిగి బాగయేయ్లా నీ దేవుడుయెహోవానామీద దయచూపేలానా కోసం వేడుకో” అని ఆ
దేవునిమనిషితోఅనాన్డు. కాబటిట్ వ సేవకుడుయెహోవాను వేడుకునాన్డు. రాజుచెయియ్బా మునుపటిలాగాఅయింది.

7అపుప్డు రాజు “నీవు నా ఇంటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కో. నీకు బహ మతి ఇసాత్ ను” అని ఆ వసేవకుడితో చెపాప్డు.
8అపుప్డు వ సేవకుడు రాజుతో ఇలా అనాన్డు “నీవు నీ ఇంటోల్ సగం నాకిచిచ్నా నీతోబాటు నేను లోపలికి రాను. ఇకక్డ
నేనేమీ తినను, తాగను. 9 ఎందుకంటే, ఇకక్డేమీ తినొదద్నీ తాగొదద్నీ వచిచ్న దారినే తిరిగి వెళళ్వదద్నీ యెహోవా నాకు
ఆజాఞ్ పించాడు.” 10అందుకని అతడు బేతేలుకు వచిచ్న దారిన కాకుండా ఇంకొక దారిలో వెళిళ్పోయాడు.

11 బేతేలులో ఒక ముసలి పవక నివసించేవాడు. అతని కొడుకులోల్ ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో ఆ వ సేవకుడు ఆ రోజు
చేసినదంతా అతనికి చెపాప్డు. అతడు రాజుతో చెపిప్నమాటలు కూడా అతని కొడుకులు అతనికి చెపాప్రు. 12వారి తండి
“అతడు ఏ దారిన వెళాళ్డు?” అని వారినడిగాడు. అతని కొడుకులు యూదాదేశానున్ంచి వచిచ్న దేవుని మనిషి ఏ దారిలో
వెళాళ్డో చెపాప్రు.
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13తరువాత అతడు తన కొడుకులను పిలిచి “నాకోసం గాడిద మీద జీను వేయండి” అని చెపాప్డు. వారు అతని కోసం
గాడిద జీను వేశారు. అతడు దాని మీద ఎకిక్ బయలుదేరాడు. 14సింధూర వృకష్ం కింద దేవుని మనిషి కూరుచ్ని ఉండగా
చూసి “యూదాదేశం నుండి వచిచ్న వ పవకవునువేవ్నా?” అనిఅడిగాడు. అతడు “నేనే”అనాన్డు. 15అపుప్డు అతడు
“నాఇంటికివచిచ్భోజనంచెయియ్”అనాన్డు. 16అతడు “నేనునీతోరాలేను. నీఇంటికిరాను. నీతోకలిసిఇకక్డఏదీతిననూ
తాగను. 17నీవు అకక్డ ఏదీ తినొదద్నీ తాగొదద్నీ నీవు వచిచ్న దారిలో వెళళ్ వదద్నీయెహోవానాతోచెపాప్డు” అనాన్డు.

18అపుప్డు ఆ ముసలి పవక అతనితో “నేను కూడా నీలాంటి పవకనే. యెహోవా ఆజఞ్ పకారం ఒక దేవదూత ‘భోజనం
చేయడానికి అతనిన్ వెంటబెటుట్ కుని తీసుకు రా’ అని నాతో చెపాప్డు” అనాన్డు. అలా అతడు ఆ దేవుని మనిషితో
అబదధ్మాడాడు. 19అతడు ఆముసలి పవక వెంట వెళిల్ అతని ఇంటోల్ భోజనం చేశాడు.

20 వారు భోజనం చేసూత్ ఉంటే అతనిన్ వెనకిక్ తీసుకొచిచ్న ఆ పవకతో యెహోవా మాటాల్ డాడు. 21 అతడు
యూదాదేశానున్ండి వచిచ్న దేవునిమనిషితో “యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు, నీదేవుడుయెహోవానీకు చెపిప్నమాటవినక,
ఆయన ఆజాఞ్ పించిన దానిన్ పాటించకుండా 22 వెనకిక్ వచిచ్, నీవు అకక్డ భోజనం చేయొదద్ని ఆయన చెపిప్న చోట భోజనం
చేశావుకాబటిట్ నీ శవానిన్ నీపూరీవ్కుల సమాధులకు చేరదు” అని బిగగ్రగా చెపాప్డు.

23వారుభోజనంచేసినతరువాతఆపవకతాను వెనకిక్ తీసుకు వచిచ్నఆ వసేవకునిగాడిద జీను వేశాడు. 24అతడు
బయలుదేరి వెళిల్ పోతుంటే దారిలో ఒక సింహం అతనికి ఎదురుపడి అతనిన్ చంపేసింది. అతని శవం దారిలోనే పడి ఉంది.
గాడిదదాని దగగ్ర నిలబడిఉంది, సింహం కూడా శవం దగగ్ర నిలబడిఉంది. 25కొంతమంది అటుగా వెళత్ శవందారిలోపడి
ఉండడం, సింహం శవం దగగ్ర నిలబడి ఉండడం చూసి, ఆముసలి పవక నివసిసుత్ నన్ ఊరు వచిచ్ ఆ విషయం చెపాప్రు.

26దారిలోనుండి అతనిన్ తీసుకు వచిచ్న ఆ పవక ఆ విషయంవిని “యెహోవామాటవినక ఎదురు తిరిగిన వ సేవకుడు
ఇతడే. యెహోవాసింహానికి అతనిన్ అపప్గించేసాడు. యెహోవాచెపిప్నటుట్ , అది అతనిన్ చీలిచ్ చంపేసింది” అని చెపాప్డు.

27తనకొడుకులను పిలిచి “నాకోసంగాడిదను పయాణానికిసిదధ్ం చేయండి”అనిచెపాప్డు. వారుఅతనికోసంగాడిదను
సిదధ్ పరిచారు. 28అతడు వెళిల్ అతని శవం దారిలో పడి ఉండడం, గాడిద, సింహం శవం దగగ్ర నిలిచి ఉండడం, సింహం
గాడిదను చీలిచ్వేయకుండా శవానిన్ తినకుండా ఉండడం చూసి 29 ఆ ముసలి పవక అ దేవుని మనిషి శవానిన్ ఎతిత్ గాడిద
మీద వేసుకుని దుఃఖించడానికీ శవానిన్ పాతి పెటట్డానికీ తన సవ్గామం వచాచ్డు. 30 అతడు తన సొంత సమాధిలో ఆ
శవానిన్ పాతిపెటాట్ డు. పజలు “అయోయ్! నాసోదరా” అంటూ ఏడాచ్రు.

31 అతనిన్ పాతిపెటిట్న తరువాత, ఆ ముసలి పవక తన కొడుకులతో “నేను చనిపోయినపుప్డు ఆ పవకను ఉంచిన
సమాధిలోనే ననూన్ పాతిపెటట్ండి. నా ఎముకలను అతని ఎముకల దగగ్రే పెటట్ండి. 32 ఎందుకంటే యెహోవామాటను బటిట్
బేతేలులో ఉనన్ బలిపీఠానికి వయ్తిరేకంగా, సమరయ పటట్ణంలో ఉనన్ ఉనన్త సథ్లాలోల్ ఉనన్ మందిరాలనిన్టికీ వయ్తిరేకంగా
అతడు పకటించినది తపప్కుండా జరుగుతుంది” అని చెపాప్డు.

33 ఇది జరిగిన తరువాత కూడా యరొబాము తన దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచిపెటట్లేదు. మరో సారి సాధారణ మనుషులను
ఉనన్త పూజాసథ్లాలకు యాజకులుగా నియమించాడు. పూజ చేయడానికి ఇషట్పడిన వారందరినీయాజకులుగా పతిషిఠ్ ంచి
వారిని ఉనన్తపూజా సథ్లాలకుయాజకులుగా నియమించాడు. 34యరొబాము వంశానిన్ నిరూమ్లించి భూమిమీద లేకుండా
చేయడానికి కారణ నపాపం ఇదే.

14
యరొబాముకు వయ్తిరేకంగా పవచనం

1అదే రోజులోల్ యరొబాము కొడుకు అబీయాకు జబుబ్ చేసింది. 2యరొబాము తన భారయ్తో ఇలా అనాన్డు. “నీవు లేచి
యరొబాము భారయ్వని ఎవరికీ తెలియకుండామారువేషం వేసుకుని షిలోహ వెళ ళ్. ఈ పజల మీద నేను రాజునవుతానని
నాకు చెపిప్న పవక అహీయాఅకక్డునాన్డు. 3కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లూ కొనిన్ తీపి రొటెట్లు, ఒక సీసా నిండా తేనె తీసుకుని
అతని దగగ్రికి వెళ ళ్. అబాబ్యికి ఏమవుతుందో అతడు నీకు చెబుతాడు.”

4యరొబాముభారయ్ అలానే చేసింది. ఆమెషిలోహ లోనిఅహీయాఇంటికి వెళిళ్ంది. ముసలితనం వలన అహీయాకళ ళ్
కనిపించడం లేదు. 5యెహోవాఅహీయాతో “యరొబాము కొడుకు జబుబ్గా ఉనాన్డు కాబటిట్ అతని గురించి నీ దగగ్ర సలహా
కోసంయరొబాముభారయ్ వసూత్ ఉంది. ఆమెమారువేషం వేసుకునిమరొక సీలాగానటిసుత్ ంది. నేను నీకు చెపేప్ది నీవుఆమెతో
చెపాప్లి” అనాన్డు. 6 గుమమ్ం గుండా ఆమె వసుత్ నన్ కాలి చపుప్డు విని అహీయాఆమెతో ఇలాఅనాన్డు.

“యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రా! నీవు వేషం వేసుకుని రావడం ఎందుకు? కఠిన నమాటలు నీకు చెపాప్లని దేవుడు
నాకు చెపాప్డు. 7 నీవు వెళిల్ యరొబాముతో ఇలా చెపుప్, ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘నేను నినున్
పజలోల్ నుంచిహెచిచ్ంచినాఇశాయేలు పజలమీదనినున్ అధికారిగానియమించాను. 8దావీదు వంశం నుంచిరాజాయ్నిన్ తీసి
నీకిచాచ్ను. అయినానీవునా సేవకు న దావీదు చేసినటుట్ చేయలేదు. అతడు హృదయపూరవ్కంగా ననున్ అనుసరించి,నా
ఆజఞ్లు కొని నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమోదానిన్మాతమే చేశాడు. 9దానికి బదులు నీవు నీకు ముందునన్ వారందరికంటే
ఎకుక్వ దురామ్రగ్ం చేశావు. ననున్ పూరిగా వదిలేశావు. నీ కోసం ఇతర దేవుళళ్ను చేయించుకునాన్వు, పోత విగహాలను
పెటిట్ంచుకుని నాకు కోపం పుటిట్ంచావు.

10కాబటిట్ నీ కుటుంబంమీదకు నేను కీడు రపిప్సాత్ ను. ఇశాయేలువారిలోచినన్వారనీ పెదద్వారనీ తేడాలేకుండాచెతత్నంతా
పూరిగా కాలిచ్నటుట్ మగపిలల్లందరినీ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 11 పటట్ణంలో చనిపోయే నీ కుటుంబానికి చెందిన వారిని కుకక్లు
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తింటాయి. బయటపొలంలో చనిపోయేవారిని రాబందులు తింటాయి. ఈమాటలు చెపేప్ది,యెహోవా న నేనే.’ 12కాబటిట్
నీవు లేచి నీ ఇంటికి వెళ ళ్, నీవు పటట్ణంలో అడుగుపెటట్గానే నీ బిడడ్ చనిపోతాడు. 13 అతని కోసం ఇశాయేలు వారంతా
దుఃఖిసూత్ అతనిన్ సమాధి చేసాత్ రు. ఇతనిన్ మాతమే సమాధి చేసాత్ రు, ఎందుకంటే యరొబాము వంశంలో ఇతడొకక్డిలోనే
ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు కొంచెం మంచి కనిపించింది.

14 అంతేకాక యెహోవా ఇశాయేలు వారి మీద ఒక రాజును నియమించబోతునాన్డు. ఆ రోజునే అతడు యరొబాము
వంశానిన్ నాశనం చేసాత్ డు. ఇదే ఆ రోజు. 15 ఇశాయేలువారు అషేరా దేవతా సత్ంభాలను నిలబెటిట్ యెహోవాకు కోపం
పుటిట్ంచారు, కాబటిట్ నీళళ్లోల్ రెలుల్ ఊగుతునన్టుట్ యెహోవా ఇశాయేలు వారిని ఊపేసాత్ డు. వారిపూరీవ్కులకు తాను ఇచిచ్న
ఈ మంచి దేశంలో నుండి వారిని ఊడబెరికి, వారిని యూఫటీసు నది అవతలకు చెదరగొడతాడు. 16తానే పాపం చేసి
ఇశాయేలువారుపాపం చేయడానికి కారణ నయరొబాముపాపాలను బటిట్ ఆయన ఇశాయేలువారిని శి ంచబోతునాన్డు.”

17అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి, తిరాస్ పటట్ణానికి వెళిల్పోయింది. ఆమె వాకిటోల్ అడుగు పెటట్డంతోనే ఆమె కొడుకు
చనిపోయాడు. 18యెహోవాతనసేవకుడుఅహీయాపవకదావ్రాచెపిప్నటుట్ ఇశాయేలువారంతాఅతనిన్ సమాధిచేసిఅతని
కోసం దుఖించారు. 19యరొబాము గురించిన ఇతర విషయాలను, అతడు చేసినయుదాధ్ లను గురించి, పరిపాలన గురించి
ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 20యరొబాము 22 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతడు చనిపోయినపుప్డు
అతనిన్పూరీవ్కుల సరసన పాతిపెటాట్ రు. అతనిసాథ్ నంలో అతని కొడుకు నాదాబు రాజయాయ్డు.

యూదారా న రెహబాము
2దిన 12:9-16

21 యూదాదేశంలో సొలొమోను కొడుకు రెహబాము పాలించాడు. రెహబాము 41 ఏళల్ వయసుస్లో పరిపాలించడం
మొదలెటాట్ డు. తన పేరు నిలపడానికి ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో నుండి యెహోవా కోరుకునన్ యెరూషలేము అనే
పటట్ణంలో అతడు 17 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా.

22యూదావారు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించారు. తమ పూరీవ్కులకంటే ఎకుక్వ పాపం చేసూత్ ఆయనకు రోషం
పుటిట్ంచారు. 23 వాళ ళ్ ఎతత్యిన పతి కొండ మీదా పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందా పూజా సథ్లాలను కటిట్ , విగహాలు నిలిపి,
అషేరా దేవతాసత్ంభాలను ఉంచారు. 24యూదా దేశంలో దేవసాథ్ నాలకు అనుబంధంగా మగ వయ్భిచారులు కూడా ఉనాన్రు.
ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలవకుండా యెహోవా వెళల్గొటిట్న పజలు చేసే నీచ న పనులను యూదావారు కూడా చేసూత్
వచాచ్రు.

25 రెహబాము రాజు పాలిసుత్ నన్ ఐదో సంవతస్రంలో ఐగుపు రాజు షీషకు యెరూషలేము దండెతాత్ డు. 26యెహోవా
మందిరపు ఖజనాలోని వసుత్ వులు, రాజభవనపు ఖజనాలోని వసుత్ వులు, అనిన్టినీ దోచుకుపోయాడు. సొలొమోను
చేయించినబంగారపుడాళల్ను కూడాఅతడుదోచుకుపోయాడు. 27రెహబామురాజువీటికిబదులు ఇతత్డిడాళల్ను చేయించి,
రాజభవనానిన్ కాపలా కాసే రకష్కభటుల నాయకునికి అపప్చెపాప్డు. 28రాజుయెహోవామందిరానికి వెళేళ్ పతిసారీ భటులు
వాటినిమోసుకు పోయేవారు. తరువాతవాటిని భద న గదిలో ఉంచేవారు.

29 రెహబాము గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు చేసినదంతా యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి వుంది.
30 బతికినంత కాలం రెహబాముకూ యరొబాముకూ మధయ్ యుదధ్ం జరుగుతూ ఉంది. 31 రెహబాము చనిపోయినపుప్డు
దావీదు నగరంలోని అతని పూరీవ్కుల సమాధిలో అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అతని తలిల్ నయమా అమోమ్నీయురాలు. అతని
కొడుకు అబీయాఅతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

15
యూదారా న అబీయా
15:1-2; 6-8; 2దిన 13:1-2, 22; 14:1

1 నెబాతు కొడుకు యరొబాము రాజు పరిపాలన 18 వ సంవతస్రంలో అబీయాయూదాను పాలించడం మొదలెటాట్ డు.
2అతడుయెరూషలేములోమూడేళ ళ్రాజుగాఉనాన్డు. అతనితలిల్ పేరుమయకా. ఆమెఅబీషాలోము కూతురు. 3అతడు
గతంలో తన తండి చేసిన దురామ్రాగ్ లనిన్టినీ చేశాడు. తన పూరీవ్కు న దావీదు హృదయం తన దేవుడు యెహోవా పటల్
యథారధ్ంగా ఉనన్టుట్ గా అతనిహృదయంయథారధ్ంగా లేదు.

4 దావీదు హితీత్యు న ఊరియా విషయంలో తపప్ తన జీవితమంతా యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా నడుచుకొంటూ
యెహోవాఅతనికిచిచ్న ఆజఞ్లోల్ ఏ విషయంలోనూ తపిప్పోలేదు. 5అందుకే దావీదు కోసం అతని తరువాత అతని సంతానం
వాణిణ్ నిలపడానికీ యెరూషలేమును సిథ్రపరచడానికీ అతని దేవుడు యెహోవా యెరూషలేములో ఒక దీపంగా అతనిని
ఉంచాడు. 6 రెహబాము బతికిన రోజులనీన్ అతనికీయరొబాముకూయుదధ్ం జరుగుతూ ఉండేది. 7అబీయాయరొబాముల
మధయ్ కూడా యుదధ్ం జరుగుతూ ఉండేది. అబీయా గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన వాటనిన్టిని గురించి
యూదా రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 8 అబీయా చనిపోగా తన పూరీవ్కులతో పాటు దావీదు పటట్ణంలో అతనిన్
సమాధిచేశారు. అతని కొడుకు ఆసా అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

యూదారా న ఆసా
15:9-22, 23-24; 2దిన 14:2-3; 15:16-16:6; 16:11-17:1

9 ఇశాయేలు రాజు యరొబాము పాలన 25 వ సంవతస్రంలో ఆసా యూదా వారిని పరిపాలించడం మొదలెటాట్ డు.
10అతడు 40 ఏళ ళ్ యెరూషలేములో పాలించాడు. అతని అవవ్ పేరు మయకా, ఈమె అబీషాలోము కూతురు. 11ఆసా
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తన పూరీవ్కు న దావీదులాగా యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా నడుచుకుని 12మగ వయ్భిచారులను దేశంలోనుండి వెళల్గొటిట్
తనపూరీవ్కులు చేయించిన విగహాలనిన్టినీ పడగొటాట్ డు. 13తన అవవ్ మయకాఅసహయ్ న ఒక అషేరా దేవతా సత్ంభానిన్
చేయిసేత్ ఆసా ఆ విగహానిన్ ముకక్లు ముకక్లు చేసి, కిదోను లోయ పకక్న దానిన్ కాలిచ్వేశాడు. పటట్పు రాణి పదవి నుండి
ఆమెను తొలగించాడు.

14 ఆసా తన జీవితమంతా హృదయపూరవ్కంగా యెహోవాను అనుసరించాడు గాని ఉనన్త సథ్లాలను తీసి వేయలేదు.
15అతడు తన తండి పతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూ తాను పతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూ వెండి బంగారానీన్ యెహోవామందిరంలోకి
తెపిప్ంచాడు. 16ఆసాకు, ఇశాయేలు రాజు బయెషాకు వారు బతికిన రోజులనీన్యుదధ్ం జరుగుతూ ఉండేది.

17 ఇశాయేలు రాజు బయెషాయూదా వారికి విరోధిగా ఉండి, యూదా రాజు ఆసా దగగ్రనుండి ఎవరూ రాకుండా అతని
దగగ్రికి ఎవరూ పోకుండా రమా పటట్ణానిన్ కటిట్ంచాడు. 18 కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోనూ రాజభవనపు
ఖజానాలోనూమిగిలిన వెండి బంగారమంతా తీసి తన సేవకులకు ఇచిచ్, దమసుక్లో నివసిసుత్ నన్ సిరియారాజు బెనహ్దదుకు
పంపించాడు. బెనహ్దదు హెజోయ్నుకు పుటిట్న టబిమోమ్ను కొడుకు. ఆసా ఇలామనవి చేశాడు. 19 “మీనానన్కూమానానన్కూ
ఒపప్ందం ఉనన్టుట్ గా నీకూ నాకూ ఒపప్ందం ఉండాలి. వెండి బంగారాలను నీకు కానుకగా పంపిసుత్ నాన్ను. నీవు వచిచ్
ఇశాయేలు రాజు బయెషానా దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయేలాఅతనితో నీకునన్ పొతుత్ రదుద్ చేసుకో.”

20 కాబటిట్ బెనహ్దదు ఆసా రాజు చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన నాయ్ధిపతులను ఇశాయేలు పటట్ణాల మీదికి పంపి,
ఈయోను, దాను, ఆబేలేబ్తమ్యకా, కినెన్రెతు పాంతాలనూ నఫాత్ లి దేశానీన్ కొలల్గొటాట్ డు. 21 బయెషాకు అది తెలిసి, రమా
పటట్ణం కటట్డం మాని తిరాస్కు వెళిల్ అకక్డే నివసించాడు. 22అపుప్డు ఆసా రాజు ఎవరినీ మినహాయించకుండా యూదా
దేశం వారంతారావాలని పకటన చేశాడు. వారు సమకూడి వచిచ్ బయెషా కటిట్సుత్ నన్ రమా పటట్ణం రాళల్నూ కరలనూ పజలు
తీసుకొచేచ్శారు. ఆసారాజువాటిని బెనాయ్మీను పాంతంలో గెబ,మిసాప్ కటిట్ంచడానికి ఉపయోగించాడు.

23ఆసాగురించినమిగతావిషయాలు,అతనిబలపభావాలూఅతడు చేసినదంతాఅతడు కటిట్ంచినపటట్ణాలను గురించి
యూదా రాజుల చరిత గంథంలో రాసి వుంది. ముసలితనంలో అతని పాదాలకు జబుబ్ చేసింది. 24 అపుప్డు ఆసా
చనిపోయాడు. అతనిని దావీదు పటట్ణంలో తన పూరీవ్కుల సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. అతనికి బదులు అతని కొడుకు
యెహోషాపాతు రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా ననాదాబు
25యూదారాజుఆసాపరిపాలన రెండోఏటయరొబాము కొడుకునాదాబు పరిపాలించడంమొదలుపెటిట్ ఇశాయేలువారిని

రెండేళ ళ్ పాలించాడు. 26 అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండి నడిచిన దారిలో నడిచి, తన తండి దేని చేత
ఇశాయేలు వారు పాపం చేయడానికి కారణమయాయ్డో ఆపాపానిన్ అనుసరించి పవరించాడు.

27 ఇశాశ్ఖారు గోతీకుడూ అహీయా కొడుకు బయెషా నాదాబు కుట చేశాడు. నాదాబు, ఇశాయేలు వారంతా
ఫిలిషీయులకు చెందిన గిబెబ్తోనునుముటట్డిసూత్ ఉనన్ సమయంలోగిబెబ్తోనులోబయెషాఅతనిన్ చంపాడు. 28రా నఆసా
పాలనమూడోఏటబయెషాఅతనిన్ చంపి అతనికి బదులు రాజయాయ్డు. 29తానురాజుకాగానేఅతడుయరొబాము వంశం
వారందరినీచంపేశాడు. యరొబామువంశంలోపాణంతోఉనన్ ఎవరీన్ వదిలిపెటట్కుండాఅందరినీచంపేశాడు. తనసేవకుడు
షిలోనీయు న అహీయాదావ్రాయెహోవాచెపిప్నటుట్ ఇది జరిగింది. 30యరొబాము చేసినపాపాలను బటిట్ , ఇశాయేలువారు
పాపం చేయడానికి అతడు కారణ నందుకు, ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు కోపం రేపినందుకు ఇలా జరిగింది.

31నాదాబు గురించినఇతరవిషయాలు,అతడుచేసినదంతాఇశాయేలురాజులచరితగంథంలోరాసిఉనాన్యి. 32వారు
బతికినంత కాలం, ఆసాకూ ఇశాయేలు రాజు బయెషాకూమధయ్యుదధ్ం జరుగుతూ ఉండేది.

ఇశాయేలు రా న బయెషా
33యూదారాజుఆసాపాలనమూడోఏటఅహీయాకొడుకు బయెషాతిరాస్పటట్ణంలోఇశాయేలువారందరినీపాలించడం

మొదలుపెటిట్ 24 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 34 ఇతడు కూడాయెహోవా దృషిట్కి చెడుగా నడుచుకుని యరొబాము ఎలా ఇశాయేలు
వారు పాపం చేయడానికి కారణమయాయ్డోదానంతటినీ అనుసరించి పవరించాడు.

16
1యెహోవాబయెషాను గురించి హనానీ కొడుకు యెహ తో ఇలా చెపాప్డు, 2 “నేను నినున్ మటిట్లోనుండి తీసి హెచిచ్ంచి

ఇశాయేలుఅనేనాపజలమీదనినున్అధికారిగాచేశాను,అయినాసరే,యరొబాముపవరించినటుట్ నీవుపవరిసూత్ ఇశాయేలు
వా న నా పజలు పాపం చేయడానికి కారణ , వారిపాపాలతోనాకు కోపం పుటిట్ంచావు. 3కాబటిట్ బయెషా వంశానీన్ అతని
కుటుంబీకులనూ నేనుపూరిగానాశనంచేసి, నెబాతు కొడుకుయరొబామువంశానికిచేసినటుట్ నీ వంశానికీచేయబోతునాన్ను.
4 పటట్ణంలో చనిపోయే బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తింటాయి. పొలాలోల్ చనిపోయే వారిని రాబందులు తింటాయి”
అనాన్డు.

5బయెషా గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన వాటనిన్టిని గురించి, అతని బలపభావాల గురించి ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 6 బయెషా చనిపోయినపుప్డు తన పూరీవ్కులతోపాటు అతనిన్ తిరాస్లో సమాధి
చేశారు. అతనికి బదులు అతని కొడుకు ఏలా రాజయాయ్డు.

7యరొబాము వంశం వారిలాగే బయెషా తన పనులతోయెహోవా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించి ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచాడు.
దానంతటినిబటిట్ ,యరొబాము కుటుంబానన్ంతాచంపినందుకూఅతనికీఅతనివంశంవారికీ వయ్తిరేకంగాయెహోవా,హనానీ
కొడుకు పవక అయినయెహ దావ్రా తనవాకుక్ వినిపించాడు.
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ఇశాయేలు రా న ఏలా
8యూదారాజు ఆసాపాలన 26 వ ఏట బయెషా కొడుకు ఏలా ఇశాయేలు వారందరినీ పరిపాలించడంమొదలుపెటాట్ డు.

అతడు తిరాస్లో రెండేళ ళ్ పాలించాడు. 9తిరాస్లో తన కారయ్నిరావ్హకుడు అరాస్ ఇంటోల్ అతడు తాగిమతుత్ లో ఉనన్పుప్డు
యుదధ్ రథాల సగభాగం మీద అధికారి జిమీ అతని మీద కుట పనిన్ లోపలికి వెళిల్ 10అతనిన్ కొటిట్ చంపి, అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు. ఇదియూదారాజుఆసాపాలనలో 27 వ ఏట జరిగింది.

11జిమీ సింహాసనం ఎకిక్ పరిపాలించడంమొదలు పెటట్గానే బయెషావంశం వారందరినీ చంపేశాడు. అతని బంధువులోల్
సేన్హితులోల్ మగవారినందరినీ చంపాడు. ఎవరినీ వదిలిపెటట్లేదు. 12 బయెషా, అతని కొడుకు ఏలా, తామే పాపం చేసి,
ఇశాయేలు వారు పాపం చేయడానికి కారణమయాయ్రు. ఆ పాపాల వలాల్ తాము పెటుట్ కునన్ విగహాలవలాల్ ఇశాయేలీయుల
దేవుడుయెహోవాకు కోపంపుటిట్ంచారు. 13వారు చేసినపాపాలను బటిట్ పవకయెహ దావ్రా బయెషాను గురించియెహోవా
చెపిప్నమాటనెరవేరేలా, బయెషావంశంవారందరినీ జిమీనాశనం చేశాడు. 14ఏలా గురించినమిగతావిషయాలు,అతడు
చేసినదంతా ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.

ఇశాయేలు రా న జిమీ
15జిమీయూదారాజుఆసాపాలన 27 వ ఏట తిరాస్లో 7 రోజులు పాలించాడు. అంతలో పజలు ఫిలిషీయులకు చెందిన

గిబెబ్తోనును చుటుట్ ముటాట్ రు. 16 జిమీ కుట చేసి రాజును చంపించాడనే సమాచారం అకక్డ శిబిరంలో తెలిసింది. కాబటిట్
శిబిరంలో ఇశాయేలు వారంతా ఆ రోజు నాయ్ధిపతి న ఒమీని ఇశాయేలుకు రాజుగా పటాట్ భిషేకం చేశారు. 17 ఒమీ,
అతనితోబాటు ఇశాయేలువారంతా గిబెబ్తోను విడిచిపెటిట్ తిరాస్ వచిచ్దానిన్ముటట్డించారు. 18పటట్ణం పటుట్ బడిందని జిమీ
తెలుసుకుని,రాజభవనంలోకి వెళిల్ తనతోపాటు రాజభవనానిన్ తగలబెటిట్ చనిపోయాడు.

19 ఇతడు కూడా యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు. యరొబాము చేసినటుట్ పాపం చేసూత్ ఇశాయేలు వారు పాపం
చేయడానికి కారణ నందుకు ఇలా జరిగింది. 20 జిమీ గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన రాజదోహం గురించి
ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.

ఇశాయేలు రా న ఒమీ
21అపుప్డు ఇశాయేలువారు రెండు జటుల్ గా విడిపోయారు. గీనతు కొడుకు తిబీన్నిరాజుగాచేయాలనిపజలోల్ సగంమంది

అతని పు, సగం మంది ఒమీ పు చేరారు. 22 ఒమీ పునన్ వారు గీనతు కొడుకు తిబీన్ పునన్ వారిని ఓడించి తిబీన్ని
చంపేశారు. ఒమీరాజయాయ్డు.

23యూదారాజు ఆసాపాలన 31 వ ఏట ఒమీ ఇశాయేలుకు రా పనెన్ండేళ ళ్ పాలించాడు. అందులో ఆరేళ ళ్ తిరాస్లో
పాలించాడు. 24అతడు షెమెరు దగగ్ర షోమోను కొండను దగగ్రగా 70 కిలోల వెండిని కొనుకుక్ని ఆ కొండమీద ఒక పటట్ణానిన్
కటిట్ంచి,ఆకొండయజమానిఅయినషెమెరు అనేవానిపేరును బటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణానికిషోమోను అనే పేరు పెటాట్ డు.
25 ఒమీ యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించేవాడు. ఇతడు తన పూరివ్కులందరికంటే దురామ్రుగ్ డు. 26 అతడు నెబాతు
కొడుకుయరొబాముఏవిధంగాఇశాయేలువారుపాపంచేయడానికికారణ విగహాలను పెటుట్ కుని, ఇశాయేలీయులదేవుడు
యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడోదానినే అనుసరించి పవరించాడు.

27 ఒమీ గురించిన మిగతా విషయాల గురించి, అతడు చూపించిన బలపరాకమాల గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత
గంథంలో రాసి ఉంది. 28 ఒమీ చనిపోయినపుప్డు షోమోనులో తన పూరీవ్కుల సమాధిలో పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు
అహాబు అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న అహాబు
29యూదారాజు ఆసా పాలన 38 వ ఏట ఒమీ కొడుకు అహాబు ఇశాయేలు వారికి రా షోమోనులో ఇశాయేలు వారిని

22 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 30 ఒమీ కొడుకు అహాబు తన పూరివ్కులందరికంటే ఎకుక్వగా యెహోవా దృషిట్లో దురామ్రగ్ంగా
పవరించాడు. 31 నెబాతు కొడుకు యరొబాము చేసిన పాపాలు చేయడం అతడికి సవ్లప్విషయం అనిపించింది. అతడు
సీదోనీయుల రాజు ఎతబ్యలు కూతురు యెజెబెలును పెళిల్ చేసుకుని బయలు దేవుణిణ్ పూజిసూత్ వాడికి మొకుక్తూ
ఉండేవాడు. 32షోమోనులో తాను బయలుకు కటిట్ంచిన మందిరంలో బయలుకు ఒక బలిపీఠానిన్ కటిట్ంచాడు. 33అహాబు
అషేరా దేవతాసత్ంభానిన్ నిలిపాడు. ఈ విధంగా అహాబు తన పూరివ్కు న ఇశాయేలు రాజులందరికంటే ఎకుక్వగా పాపం
చేసి ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడు.

34అతని రోజులోల్ బేతేలువా నహీయేలుయెరికో పటట్ణానిన్ కటిట్ంచాడు. అతడు దానికి పునాది వేసినపుప్డు అబీరాము
అనే అతని పెదద్కొడుకు చనిపోయాడు. దానికి గుమామ్లు నిలిపినపుప్డు సెగూబు అనే అతని చినన్కొడుకు చనిపోయాడు.
ఈ విధంగా నూను కొడుకు యెహోషువ దావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాట నెరవేరింది. *

17
ఏలీయాకు కాకులు ఆహారానిన్సమకూరచ్డం

1 గిలాదు పాంతంలోని తిషీబ్ గామం వా న ఏలీయా అహాబుతో “ఇశాయేలు పజల దేవు న యెహోవా పాణం తోడు,
నేను ఆయన ఎదుట నిలబడి చెబుతునాన్ను. నేను మళీళ్ చెపేప్ వరకూ, రాబోయేకొనేన్ళ ళ్ మంచు గానీ వాన గానీ పడదు”

* 16:34 16:34ఈ విధంగా నూను కొడుకు యెహోషువ దావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాట నెరవేరింది. యెహోషువ 6:26 చూడండి
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అనాన్డు. 2 ఆ తరువాత యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. 3 “నీవు ఇకక్డ నుంచి తూరుప్ పుగా వెళిల్ యొరాద్ నుకు
ఎదురుగా ఉనన్ కెరీతు వాగు దగగ్ర దాకోక్. 4 ఆ వాగు నీళ ళ్ నీవు తాగాలి. అకక్డ నీకు ఆహారం తెచేచ్లా నేను కాకులకు
ఆజాఞ్ పించాను” అని అతనికి చెపాప్డు.

5 అతడు వెళిల్ యెహోవా చెపిప్నటుట్ యొరాద్ నుకు ఎదురుగా ఉనన్ కెరీతు వాగు దగగ్ర నివసించాడు. 6 అకక్డ కాకులు
ఉదయమూ సాయంతమూ రొటెట్ , మాంసాలను అతని దగగ్రికి తెచేచ్వి. అతడు వాగు నీళ ళ్ తాగాడు. 7 కొంతకాల న
తరువాత దేశంలోవాన కురవక ఆ వాగు ఎండిపోయింది.

సారెపతు విధవరాలు, ఏలీయా
8యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నీవు సీదోను పాంతంలోని సారెపతు అనే ఊరికి వెళిల్ అకక్డ ఉండు. 9 నినున్

పోషించడానికి అకక్డ ఉనన్ ఒక విధవరాలికి నేను ఆజాఞ్ పించాను.”
10 కాబటిట్ అతడు సారెపతు పటట్ణ దావ్రం దగగ్రికి వెళిళ్ ఒక విధవరాలు అకక్డ కటెట్లు ఏరుకోవడం చూసి ఆమెను

పిలిచాడు. “తాగడానికి గినెన్లో కొంచెం మంచినీళ ళ్ తెసాత్ వా?” అని అడిగాడు. 11 ఆమె నీళల్ తేబోతుంటే అతడామెను
మళీళ్ పిలిచి “నీ చేతోత్ నాకొక రొటెట్ ముకక్ తీసుకు రా” అనాన్డు. 12అందుకామె “నీ దేవుడుయెహోవాజీవం తోడు. గినెన్లో
కొదిద్గా పిండి, సీసాలోకొంచెం నూనెమాతంనాదగగ్ర ఉనాన్యి. ఒకక్ రొటెట్ కూడాలేదు. చావబోయేముందు నేను ఇంటికి వెళిల్
నాకూనాకొడుకీక్ ఒక రొటెట్ తయారు చేసుకుని తినిఆ నఆకలితోచచిచ్పోవాలని, కొనిన్ కటెట్పులల్లు ఏరుకోడానికి వచాచ్ను”
అంది.

13 అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో అనాన్డు. “భయపడవదుద్ , వెళిల్ నీవు చెపిప్నటేట్ చెయియ్. అయితే అందులో ముందుగా
నాకొక చినన్ రొటెట్ చేసి, నా దగగ్రికి తీసుకురా. తరువాత నీకూ నీ కొడుకీక్ రొటెట్లు చేసుకో. 14 భూమి మీద యెహోవా వాన
కురిపించే వరకూ ఆ గినెన్లో ఉనన్ పిండి తగగ్దు, సీసాలో నూనె అయిపోదని ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాచెపాప్డు.”
15అపుప్డు ఆమె వెళిల్ ఏలీయాచెపిప్నమాట పకారం చేసింది. అతడూ, ఆమె, ఆమె కొడుకు చాలా రోజులు భోజనం చేసూత్
వచాచ్రు. 16యెహోవాఏలీయాదావ్రా చెపిప్నటుట్ , గినెన్లోని పిండి తకుక్వ కాలేదు, సీసాలోని నూనె అయిపోలేదు.

17కొంతకాలంతరువాతఆవితంతువుకొడుకిక్ జబుబ్ చేసింది. జబుబ్ముదిరి,అతడుచనిపోయాడు. 18ఆమెఏలీయాతో
“దేవునిమనిషీ,మీరు నా దగగ్రికి రావడం దేనికి? నాపాపానిన్ నాకు గురు చేసి నా కొడుకుని చంపడానికా?” అంది.

19అతడు “నీకొడుకును ఇలాతీసుకురా”అనిచెపాప్డు. ఆమెచేతులోల్ నుంచివాణిణ్ తీసుకుతానునన్ అంతసుత్ గదిలోకి
వెళిల్ తనమంచంమీదవాణిణ్ పడుకోబెటాట్ డు. 20“యెహోవానాదేవా,ననున్ చేరుచ్కునన్ఈవిధవరాలికొడుకునిచనిపోయేలా
చేసి నీవు కూడా ఆమె మీదికి కీడు తెచాచ్వా?” అని యెహోవాకు మొరపెటాట్ డు. 21 ఆ బాలుడి మీద మూడుసారుల్ బోరాల్
పండుకుని “యెహోవానాదేవా,నామొర ఆలకించి ఈబాలుడికి మళీళ్ పాణం ఇవువ్” అనియెహోవాకు పారిథ్ంచాడు.

22యెహోవాఏలీయాచేసినపారథ్న ఆలకించి ఆబాలుడికి పాణం పోశాడు. వాడు బతికాడు. 23ఏలీయాఆఅబాబ్యిని
ఎతుత్ కుని గదిలోనుంచి దిగి ఇంటోల్ కి తీసుకు వచిచ్వాడితలిల్కి అపప్గించి “చూడు, నీకొడుకు బతికేఉనాన్డు”అనిచెపాప్డు.
24ఆసీఏలీయాతో “నీవు వసేవకుడివని,నీవుపలుకుతునన్యెహోవామాటవాసత్వమనిదీనివలల్ నాకు తెలిసింది”అంది.

18
ఏలీయా, ఓబదాయ్ కలుసుకోవడం

1 చాలా రోజులు గడిచిన తరువాత కరువు కాలంలో మూడో సంవతస్రం యెహోవా ఏలీయాతో “నేను భూమీమ్ద వాన
కురిపిసాత్ ను. నీవు వెళిల్ అహాబుకు కనబడు”అనాన్డు. 2అహాబును కలుసుకోడానికి ఏలీయావెళాళ్డు. షోమోనులో కరువు
తీవంగా ఉంది.

3అహాబు తన కారయ్నిరావ్హకుడు ఓబదాయ్ను పిలిపించాడు. ఈ ఓబదాయ్ యెహోవా పటల్ చాలా భయభకులు గలవాడు.
4 యెజెబెలు యెహోవా పవకలను చంపేసూత్ ఉనన్పుప్డు గుహకు యా మంది చొపుప్న రెండు గుహలోల్ వంద మందిని
దాచి, అనన్పానాలు ఇచిచ్ వారిని పోషించాడు. 5 అహాబు ఓబదాయ్తో “దేశంలోని నీటి ఊటలనూ వాగులనూ చూడడానికి
వెళ ళ్. మన గురాలూ కంచర గాడిదలూ చావకుండా వాటికి గడిడ్ దొరుకుతుందేమో చూడు. అలా కొనిన్ పశువుల నా
దకిక్ంచుకుంటాం” అనాన్డు.

6కాబటిట్ వాళ ళ్ నీళళ్ కోసందేశమంతాతిరగిచూడడానికిబృందాలుగావెళాళ్రు. అహాబుఒకక్డేఒక పూఓబదాయ్మరొక
పూ వెళాళ్రు. 7ఓబదాయ్ దారిలో వెళ తుంటే అనుకోకుండా ఏలీయాఎదురు పడాడ్ డు. ఓబదాయ్ అతనిన్ గురు పటిట్ సాషాట్ ంగ
నమసాక్రం చేసి “మీరు నాయజమాని ఏలీయా గదా” అని అడిగాడు. 8అతడు “నేనే. నీవు నీయజమాని దగగ్రికి వెళిల్,
‘ఏలీయాఇకక్డునాన్డు’ అని చెపుప్” అనాన్డు.

9అందుకు ఓబదాయ్ “అహాబు ననున్ చంపేసేలామీదాసుడి న ననున్ అతనికి అపప్గిసాత్ వా ఏమిటి? నేనేంపాపం చేశాను?
10నీ దేవుడుయెహోవాపాణంతోడు, నినున్ పటుట్ కోవాలనినాయజమానివారాహరులను పంపించని దేశం గానీరాజయ్ం గానీ
లేదు. ‘ఏలీయాఇకక్డ లేడు’ అని ఆ దేశం గానీ రాజయ్ం గానీ అంటేవారితో అలా పమాణం చేయించుకునేవాడు. 11నీవు నీ
యజమానిదగగ్రికి వెళిల్, ‘ఏలీయాఇకక్డునాన్డు’అనిచెపప్మనినాకు చెబుతునాన్వే! 12నేను నీదగగ్రనుండివెళిళ్నవెంటనే
యెహోవాఆతమ్, నాకు తెలియని పదేశానికి నినున్ తీసుకుపోతాడు. అపుప్డు నేను వెళిల్ అహాబుకు కబురు చెపిప్న తరువాత
నీవు అతనికి కనబడకపోతే అతడు ననున్ చంపేసాత్ డు. కాబటిట్ అలా ఆజాఞ్ పించవదుద్ . నీ దాసుడ న నేను చినన్పప్టి నుంచి
యెహోవాపటల్ భయభకులు గలిగిన వాణిణ్ . 13యెజెబెలు యెహోవా పవకలను చంపేసుత్ ంటే నేనేం చేశానో నీకు తెలియదా?
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నేనుయెహోవాపవకలోల్ వందమందిని, గుహకుయా మంది చొపుప్న దాచి,భోజనం పెటిట్ వారిని పోషించాను. 14ఇపుప్డు
ఏలీయాఇకక్డునాన్డని నీయజమానికి చెపుప్ అంటునాన్వే, అహాబు ననున్ చంపేసాత్ డు” అనిమనవి చేశాడు.

15 అపుప్డు ఏలీయా “ఎవరి సనిన్ధిలో నేను నిలుచునాన్నో దూతల నాయ్ల అధిపతి అయిన యెహోవా జీవం తోడు,
కచిచ్తంగా ఈ రోజు నేను అహాబును కలుసుకుంటాను” అనాన్డు. 16కాబటిట్ ఓబదాయ్ అహాబును కలుసుకుని ఈ విషయం
తెలియచేశాడు. వెంటనే ఏలీయాను కలుసుకోడానికి అహాబు బయలుదేరాడు.

కరెమ్లు పరవ్తం మీద ఏలీయా
17అహాబు ఏలీయాను చూడగానే “ఇశాయేలు పజా కంటకుడా, నువేవ్నా” అనాన్డు. 18ఏలీయా “ఇశాయేలు పజలను

కషట్ పెటేట్ది నేను కాదు, నువూవ్ నీ తండి వంశం వాళ ళ్. మీరు యెహోవా ఆజఞ్లను పాటించకుండా బయలు విగహాలను
అనుసరించారు. 19 అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశాయేలు వారందరినీ యెజెబెలు పోషిసుత్ నన్ బయలు దేవుడి పవకలు 450
మందినీ అషేరాదేవి పవకలు 400మందినీనా దగగ్రికి కరెమ్లు పరవ్తానికి పిలిపించు” అనాన్డు.

20 అహాబు ఇశాయేలు వారందరి దగగ్రికి వారాహరులను పంపి, పవకలను కరెమ్లు పరవ్తం దగగ్రికి సమకూరాచ్డు.
21 ఏలీయా పజలందరి దగగ్రికి వచిచ్ “ఎంతకాలం మీరు రెండు అభిపాయాల మధయ్ తడబడుతూ ఉంటారు? యెహోవా
దేవు తేఆయనిన్ అనుసరించండి, బయలు దేవు తేవాణిణ్ అనుసరించండి”అని చెపాప్డు. పజలు అతనికి జవాబుగా ఒక
మాట కూడా పలకలేదు.

22అపుప్డు ఏలీయా “యెహోవా పవకలోల్ నేను ఒకక్డినే మిగిలాను. అయితే, బయలు పవకలు 450మంది ఉనాన్రు.
23మాకు రెండు ఎదుద్ లు ఇవవ్ండి. వాళ ళ్ వాటిలో ఒక దానిన్ కోరుకుని దానిన్ ముకక్లు చేసి, కింద నిపుప్ పెటట్కుండా కటెట్ల
మీద ఉంచాలి. రెండవ ఎదుద్ ను నేను సిదధ్ం చేసి, కింద నిపుప్ పెటట్కుండా దానిన్ కటెట్ల మీద పెడతాను. 24తరువాత మీరు
మీదేవుడు పేరును బటిట్ పారథ్న చేయండి. నేనుయెహోవాపేరును బటిట్ పారథ్న చేసాత్ ను. ఏ దేవుడు కటెట్లు కాలిచ్ జవాబిసాత్ డో
ఆయనే దేవుడు” అనాన్డు. పజలంతా “ఆమాటబాగుంది” అని జవాబిచాచ్రు.

25అపుప్డు ఏలీయా, బయలు పవకలను పిలిచి “మీరు ఎకుక్వ మంది ఉనాన్రు కాబటిట్ మీరేమొదట ఒక ఎదుద్ ను సిదధ్ం
చేసి మీ దేవుడి పేర పారథ్న చేయండి. అయితే కింద నిపుప్ పెటొట్ దుద్ ” అనాన్డు. 26వారు తమకిచిచ్న ఎదుద్ ను తీసుకు సిదధ్ం
చేసి,ఉదయం నుంచిమధాయ్హన్ం వరకూ “బయలు దేవుడా,మాపారథ్న విను”అంటూ బయలు పేరునపారథ్న చేశారు గాని
వారికి ఒకక్ మాట కూడా జవాబిచేచ్వాడు ఎవడూ లేకపోయారు. వాళ ళ్ తాము చేసిన బలిపీఠం దగగ్ర చిందులు తొకక్డం
మొదలు పెటాట్ రు.

27మధాయ్హన్ నపుప్డు ఏలీయా “వాడు దేవుడు గదా! పెదద్గా కేకలేయండి. వాడు ఒకవేళ పరధాయ్నంలో ఉనాన్డేమో!
మూతవిసరజ్నకు వెళాల్ డేమో, పయాణంలో ఉనాన్డేమో! ఒకవేళ నిదపోతుంటే లేపాలేమో” అని గేలి చేశాడు. 28వారింకా
పెదద్గా కేకలేసూత్ రకం కారేంత వరకూ తమఅలవాటు పకారం కతుత్ లతోబాణాలతోతమదేహాలను కోసుకుంటునాన్రు. 29ఈ
విధంగా మధాయ్హన్ం నుంచి సాయంత బలి అరప్ణ సమయం వరకూ వారు కేకలు వేశారు గానీ వాళళ్కి ఏ జవాబూ రాలేదు.
ఏ దేవుడూవారి కేకలను పటిట్ంచుకోలేదు.

30అపుప్డు ఏలీయా “నా దగగ్రికి రండి” అని పజలతో చెపాప్డు. వారంతా అతని దగగ్రికి వచాచ్రు. అతడు పా పోయి
ఉనన్యెహోవాబలిపీఠానిన్మరమమ్తు చేశాడు. 31“నీపేరు ఇశాయేలు”అనియెహోవావాగాద్ నంపొందినయాకోబు వంశపు
గోతాల లెకక్ పకారం ఏలీయా పనెన్ండు పెదద్ రాళల్ను తీసుకునాన్డు. 32ఆ రాళల్తో యెహోవా పేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి,
దానిచుటూట్ 20 లీటరల్ నీళ ళ్ పటేట్ంతలోతుగా కందకమొకటి తవివ్ంచాడు. 33 కటెట్లను కమంగా పేరిచ్ ఎదుద్ ను ముకక్లు చేసి
ఆ కటెట్ల మీద ఉంచాడు. పజలు చూసూత్ ఉంటే “మీరు నాలుగు తొటల్ నిండా నీళల్ నింపి, దహనబలి పశుమాంసం మీదా
కటెట్ల మీదాపోయండి” అనాన్డు.

34తరువాత “రెండవ సారి అలాగే చేయండి” అని చెపాప్డు. వారు రెండవ సారి కూడా ఆలాగే చేశారు. “మూడవ సారి
కూడా చేయండి” అనాన్డు. వారు మూడవసారి కూడా అలాచేశారు. 35అపుప్డు ఆ నీళల్ బలిపీఠం చుటూట్ పొరిల్ పారాయి.
అతడు కందకానిన్ నీళల్తో నింపాడు.

36సాయంత బలి అరప్ణ అరిప్ంచే సమయానికి ఏలీయా పవక బలిపీఠం దగగ్రికి వచిచ్ “యెహోవా, అబాహాము ఇసాస్కు
ఇశాయేలులదేవాఇశాయేలీయులమధయ్నీవుదేవుడ ఉనాన్వనీనేనునీసేవకుడ ఉనాన్ననీనేనిదంతానీమాటపకారమే
చేశాననీఈరోజుచూపించు. 37యెహోవా,నాపారథ్న విను. యెహోవా ననువేవ్ దేవుడవనీనీవువారిహృదయాలనుమళీళ్
నీ పు తిపుప్తునాన్వనీ ఈ పజలకు తెలిసేలానాపారథ్న విను” అనాన్డు.

38 అతడు ఇలా పారథ్న చేసూత్ ఉండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి పశువునూ కటెట్లనూ రాళల్నూ మటిట్నీ కాలిచ్
కందకంలోని నీళల్ను ఆరేప్సింది. 39పజలంతాదానిన్ చూసి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి “యెహోవాయేదేవుడు, యెహోవాయే
దేవుడు” అని కేకలు వేశారు. 40అపుప్డు ఏలీయా “బయలు దేవుడి పవకలందరీన్ పటుట్ కోండి. ఎవరీన్ వదలొదుద్ ” అనాన్డు.
పజలు వారిని పటుట్ కునాన్రు. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రికి వారిని తీసికెళిళ్ చంపేశాడు.

41 ఏలీయా “పెదద్ వాన కురుసుత్ నన్ శబద్ం వసుత్ నన్ది. నీవు వెళిల్ భోజనం చెయియ్” అని అహాబుతో చెపాప్డు. 42అహాబు
భోజనం చేయడానికి వెళాళ్డు గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తం ఎకిక్ నేలమీద పడి ముఖం మోకాళల్ మధయ్ పెటుట్ కునాన్డు.
43తరువాత అతడు తన సేవకుణిణ్ పిలిచి “నీవు కి వెళిల్ సముదం పు చూడు”అనాన్డు. వాడుమెరక ఎకిక్ చూసి “ఏమీ
కనబడడ్ం లేదు” అనాన్డు. అతడు ఇంకా ఏడు సారుల్ “వెళిల్ చూడు” అనాన్డు. 44ఏడో సారి అతడు చూసి “అదిగో మనిషి
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చెయయ్ంత చినన్ మేఘం, సముదం నుంచి కి లేసూత్ ఉంది” అనాన్డు. అపుప్డు ఏలీయా “నీవు అహాబు దగగ్రికి వెళిల్, నీ
రథానిన్ సిదధ్ పరచుకో,వానలో చికుక్కుపోక ముందే వెళిళ్పో” అని చెపప్మని అతనిన్ పంపాడు.

45 అంతలోనే ఆకాశం కారుమేఘాలు కమిమ్ంది. దానికి గాలి తో ంది. వాన జోరుగా కురిసింది. అహాబు రథమెకిక్
యెజెయేలు పటట్ణం వెళిల్పోయాడు. 46అయితేయెహోవాహసత్ం ఏలీయామీదఉంది. అతడు నడుం బిగించుకుని అహాబు
కంటే ముందే పరుగెతిత్ యెజెయేలు చేరుకునాన్డు.

19
యెజెబెలు నుంచి ఏలీయాపారిపోవడం

1 ఏలీయా చేసిందంతా అతడు బయలు పవకలందరినీ కతిత్తో చంపించిన సంగతీ అహాబు యెజెబెలుకు చెపాప్డు.
2యెజెబెలు ఒక వారాహరునితో ఏలీయాకు ఈ కబురు పంపింది “రేపుఈపాటికి చనిపోయిన ఆ పవకలపాణంలాగా నేను
నీ పాణానిన్ చేయకపోతే దేవుళ ళ్ దాని కంటే ఎకుక్వ కీడు నా మీదికి తెసాత్ రు గాక.” 3 ఏలీయాఈ విషయం తెలుసుకుని,
లేచి తనపాణం కాపాడుకోడానికి,యూదాలోని బెయేరెష్బాకు వచిచ్, తన సేవకుణిణ్ అకక్డ ఉంచాడు.

4 అతడు ఒక రోజంతా ఎడారిలోకి పయాణించి ఒక రేగు చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్డు. చచిచ్పోదామని ఆశించాడు.
“యెహోవా, ఇంతవరకూ చాలు, చనిపోయిన నా పూరీవ్కుల కంటే నేనేమంత గొపప్వాణిణ్ కాదు. నా పాణం తీసుకో” అని
పారథ్న చేశాడు. 5అతడు రేగు చెటుట్ కింద పడుకుని నిదపోయాడు. ఉనన్టుట్ ండి ఒక దేవదూత వచిచ్ అతనిన్తాకి “నీవులేచి
భోజనం చెయియ్” అనాన్డు. 6 ఏలీయా లేచి చూసేత్, అతని తల దగగ్ర నిపుప్ల మీద కాలిచ్న రొటెట్ , నీళల్ సీసా కనిపించాయి.
కాబటిట్ అతడు భోజనం చేసిమళీళ్ పడుకునాన్డు.

7యెహోవాదూత రెండవసారిమళీళ్ వచిచ్ అతనిన్ లేపి “నీవుచాలా దూరం పయాణం చెయాయ్లి, లేచి భోజనం చెయియ్”
అని చెపాప్డు. 8అతడు లేచి తిని, తాగి ఆ భోజనం బలంతో నల రాతింబగళల్ పయాణించి దేవుని పరవ్తమనే పేరునన్
హోరేబుకు వచాచ్డు.

ఏలీయాకొండ గృహలోదాకోక్వడం
9అకక్డునన్ ఒక గుహలో ఉండిపోయాడు. యెహోవా “ఏలీయా, ఇకక్డ నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్” అని అతనిని అడిగాడు.

10అతడు “ఇశాయేలు పజలు నీ నిబంధనను వదిలేసి నీ బలిపీఠాలను పడగొటిట్ నీ పవకలను కతిత్తో చంపేశారు. దూతల
నాయ్ల నాయకుడు యెహోవా కోసం మహా రోషంతో నేను ఒకణిణ్ మాతమే మిగిలాను. వారు నా పాణం కూడా తీయడానికి
చూసుత్ నాన్రు” అని జవాబిచాచ్డు.

11యెహోవాఅతనితో “నీవు వెళిల్ పరవ్తం మీద నా ఎదుట నిలబడు” అనాన్డు. అపుప్డు యెహోవాఅటుగా వెళళ్గానే
పచండ న గాలి లేచింది. పరవ్తాలు బదద్ బండరాళ ళ్ ముకక్ పోయాయి గాని యెహోవా ఆ గాలిలో లేడు. గాలి
వెళిల్పోయిన తరువాత భూకంపం వచిచ్ంది గాని ఆ భూకంపంలోయెహోవా లేడు. 12ఆ భూకంపం వెళిళ్పోయిన తరువాత
అగిన్ జావ్లలు కనిప్ంచాయి గాని ఆ అగిన్లో యెహోవా లేడు. అగిన్ ఆగిపోగానే చాలా నెమమ్దిగా మాటాల్ డే ఒక సవ్రం
వినిపించింది.

13ఏలీయాఆసవ్రం విని, తన దుపప్టితోముఖం కపుప్కుని బయలుదేరి గుహ ఎదుట నిలబడాడ్ డు. అపుప్డు “ఏలీయా,
ఇకక్డ నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్?” అనే మాట వినిపించింది. 14 ఏలీయా “ఇశాయేలు పజలు నీ నిబంధనను వదిలేసి నీ
బలిపీఠాలను పడగొటిట్ నీ పవకలను కతిత్తో చంపేశారు. దూతల నాయ్ల నాయకుడు, యెహోవా కోసం మహా రోషంతో నేను
ఒకణిణ్ మాతమేమిగిలితే,వారు నాపాణం కూడా తీయడానికి చూసుత్ నాన్రు” అని జవాబిచాచ్డు.

15అపుప్డు యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “ఎడారి గుండా నీవు వచిచ్న దారిలో దమసుక్ వెళ ళ్. అకక్డ సిరియా
దేశం మీద హజాయేలుకు పటాట్ భిషేకం చెయియ్. 16 ఇశాయేలు వారి మీద నింషీ కొడుకు యెహ కు పటాట్ భిషేకం చెయియ్.
నీకు బదులు పవకగా ఉండడానికి అబేలెమ్హోలా వాడు షాపాతు కొడుకు ఎలీషాకు అభిషేకం చెయియ్. 17హజాయేలు కతిత్ని
తపిప్ంచుకొనే వారినియెహ చంపేసాత్ డు. యెహ కతిత్ని తపిప్ంచుకొనే వారిని ఎలీషా చంపేసాత్ డు. 18అయినా ఇశాయేలు
పజలోల్ బయలుకుమొకక్కుండా,వాడి విగహానిన్ ముదుద్ పెటుట్ కోకుండా ఇంకా 7,000మందినాకు మిగిలి ఉనాన్రు.”

ఏలీయా, ఎలీషా దగగ్రకు వెళళ్డం
19ఏలీయాఅకక్డనుండివెళిల్న తరువాతఅతనికిషాపాతుకొడుకు ఎలీషాకనిపించాడు. అతడు తనదగగ్రునన్ పనెన్ండు

జతల ఎడల్తో దుకిక్ దునిన్సూత్ పనెన్ండవ కాడితానే తోలుతునాన్డు. ఏలీయాఅతని దగగ్రికి వెళిల్ తన బటట్ను అతనిమీద
వేశాడు. 20అతడు ఎడల్ను విడిచిపెటిట్ ఏలీయా వెంట పరిగెతిత్ “నేను వెళిల్ నా తలిదండులను ముదుద్ పెటుట్ కుని తిరిగి వచిచ్
నినున్ వెంబడిసాత్ ను” అనాన్డు. ఏలీయా “వెళిల్ రా. నేను నీకేం చేశానో గురు పెటుట్ కో” అనాన్డు. 21 ఎలీషా అతనిన్ విడిచి
వెళిల్,కాడి ఎడల్ను వధించివాటిమాంసానిన్ కాడిమానులతో వంట చేసి పజలకు వడిడ్ంచాడు. వారు భోజనం చేసిన తరువాత
అతడు లేచి ఏలీయావెంట వెళిల్ అతనికి సేవకుడయాయ్డు.

20
సమరయ బెనహ్దదు దాడి చేశాడు

1 సిరియారాజు బెనహ్దదు తన నాయ్నన్ంతా సిదధ్ం చేశాడు. అతనితో ఉనన్ ము ఇదద్రు రాజులతో గురాలతో రథాలతో
బయలుదేరి సమరయను ముటట్డించి దాని మీద యుదధ్ం చేశాడు. 2 అతడు పటట్ణంలో ఉనన్ ఇశాయేలు రాజు అహాబు
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దగగ్రికి వారాహరులను పంపి, 3 “నీ వెండి, నీ బంగారం నావే. నీ భారయ్లోల్ నీ పిలల్లోల్ అంద న వాళ ళ్ ఇపుప్డు నా వాళేళ్
అని బెనహ్దదు తెలియచేసుత్ నాన్డు” అనివారికి సందేశం పంపించాడు.

4అందుకు ఇశాయేలు రాజు “నా పభూ, నారాజా, నీవు చెపిప్నటేట్ నేనూ నాకునన్దంతా నీ ఆధీనంలో ఉనాన్ం” అని చెపిప్
వారినిపంపించాడు. 5ఆవారాహరులు వెళిల్ ఆమాటతెలియచేసితిరిగివచిచ్,బెనహ్దదు ఇలాఅంటునాన్డనిచెపాప్రు. “నీవు
నీ వెండినీ నీ బంగారానీన్ నీ భారయ్లనూ నీ పిలల్లనూ నాకు అపప్గించాలని నేను నా సేవకులను నీ దగగ్రికి పంపాను. 6 రేపు
ఈపాటికి వారు నీ ఇంటినీ నీ సేవకుల ఇళల్నూ వెతికి వారి కళళ్కు ఏది ఇషట్మోదానిన్ తీసుకుపోతారు.”

7 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు జాతి పెదద్లందరీన్ పిలిపించి “బెనహ్దదు, నీ భారయ్లనూ పిలల్లనూ వెండి బంగారాలనూ
తీసుకుపోతానని కబురు పంపితే, నేను ఇవవ్నని చెపప్లేదు. అతడు చేయబోయేమోసం ఎలాంటిదో మీరు తెలుసుకోవాలి”
అనాన్డు. 8 “నీవతనిమాట వినొదుద్ , దానికి ఒపుప్కోవదుద్ ” అని ఆ పెదద్లూ పజలంతా అతనితో చెపాప్రు. 9కాబటిట్ అహాబు
అ వారాహరులతో “మీరు రా న నాయజమానితో ఇలాచెపప్ండి. ‘నీవుమొదట నీ సేవకుడి న నాకు ఇచిచ్ పంపిన ఆజఞ్ను
నేను తపప్క పాటిసాత్ ను గాని, ఇపుప్డు చెపిప్న దానిన్మాతం చేయలేను’ ” అనాన్డు. ఆవారాహరులు బెనహ్దదు దగగ్రికి వెళిల్
ఆ జవాబు తెలియచేశారు.

10 బెనహ్దదు మళీళ్ అతని దగగ్రికి వారాహరులను పంపి “నాతో కూడా వచిచ్న వారంతా చేతినిండా తీసుకుపోడానికి
సమరయ బూడిద చాలదు. అలా జరకక్పోతే దేవుళ ళ్ నాకు గొపప్ కీడు చేసాత్ రు గాక” అని చెపిప్ పంపాడు. 11 అందుకు
ఇశాయేలు రాజు “తనయుదధ్ కవచానిన్ ధరించకుండానే దానిన్ విపిప్, తీసేసిన వాడిలాగా అతిశయపడకూడదని బెనహ్దదుతో
చెపప్ండి” అనాన్డు. 12తమ గుడారాలోల్ బెనహ్దదు, అతని తోటి రాజులు తాగుతూ ఉనన్పుప్డు ఈ కబురు వినాన్రు. కాబటిట్
అతడు తన సేవకులను పిలిపించి “యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉండండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. వాళ ళ్ పటట్ణం మీద యుదధ్ం
చేయడానికి సిదధ్పడాడ్ రు.

అహాబు బెనహ్దదును ఓడించడం
13అపుప్డు ఒక పవక ఇశాయేలు రా న అహాబు దగగ్రికి వచిచ్ “యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,ఈగొపప్ నాయ్నిన్ చూశావా?

ఈ రోజే దానిన్ నీ చేతిలో పెడతాను. అపుప్డు నేను యెహోవానని నీవు తెలుసుకుంటావు” అనాన్డు. 14 “ఇది ఎవరివలల్
అవుతుంది?” అని అహాబు అడిగాడు. అందుకు పవక “రాజాయ్ధిపతులోల్ ఉనన్ యువకుల వలన అవుతుందని యెహోవా
చెబుతునాన్డు” అనాన్డు. “యుదాధ్ నిన్ ఎవరుమొదలెటాట్ లి?” అని రాజు అడిగాడు. అతడు “నువేవ్” అని జవాబిచాచ్డు.
15అపుప్డు అహాబు రాజాయ్ధిపతులోల్ ఉనన్ యువకుల లెకక్ చూశాడు. వారు 232మంది ఉనాన్రు. తరువాత నికులను,
అంటే ఇశాయేలు నాయ్నన్ంతా లెకిక్సేత్ ఏడు వేలమంది అయాయ్రు.

16వాళ ళ్ మధాయ్హన్ం బయలుదేరి వెళాళ్రు. బెనహ్దదు, ఆ 32మంది తోటిరాజులూ గుడారాలోల్ తాగి మతుత్ గా ఉనాన్రు.
17 రాజాయ్ధిపతులోల్ ఉనన్ యువకులు మొదటగా బయలుదేరారు. విషయం తెలుసుకుందామని బెనహ్దదు కొంతమందిని
పంపించాడు. సమరయ నుంచి కొంతమంది వచాచ్రని అతనికి తెలిసింది. 18 బెనహ్దదు “వారు శాంతంగా వచిచ్నా యుదధ్ం
చేయడానికి వచిచ్నా వారిని పాణాలతో పటుట్ కు రండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 19రాజాయ్ధికారులోల్ ఉనన్ యువకులు, వారితో
కూడ ఉనన్ నయ్ం, పటట్ణంలో నుంచి బయలు దేరారు.

20వారిలో పతివాడూ తనకెదురు వచిచ్న శతువుని చంపేశాడు. కాబటిట్ సిరియావారు పారిపోయారు. ఇశాయేలీయులు
వారిని తరిమారు. సిరియా రాజు బెనహ్దదు గురమెకిక్ కొంతమంది రౌతులతోపాటు తపిప్ంచుకుపోయాడు. 21 అపుప్డు
ఇశాయేలు రాజు బయలుదేరి గురాలనూ రథాలనూ పటుట్ కుని చాలామంది సిరియావారిని చంపేశాడు. 22అపుప్డు ఆ పవక
ఇశాయేలు రాజు దగగ్రికి వచిచ్ “నీవు రయ్ం తెచుచ్కో. నీవు చేయాలిస్ందేదో కనిపెటిట్ చూడు. ఎందుకంటే వచేచ్ సంవతస్రం
సిరియారాజు నీమీదికిమళీళ్ వసాత్ డు” అని అతనితో చెపాప్డు.

23అయితే సిరియారాజు బెనహ్దదు సేవకులు అతనితో ఇలా అనాన్రు. “వాళళ్ దేవుడు కొండల దేవుడు. అందుకే వాళ ళ్
మన కంటే బలంగా ఉనాన్రు. అయితేమనం దానంలోవాళళ్తోయుదధ్ం చేసేత్ తపప్కుండా గెలుసాత్ ం.

24ఇంకానువివ్లాచెయియ్. ఈరాజులందరినీతీసేసి,వారికిబదులు నాయ్ధిపతులను నియమించు. 25నీవుపోగొటుట్ కునన్
నయ్మంత మరో నాయ్నీన్ గురానికి గురానీన్ రథానికి రథానీన్ సిదధ్ం చెయియ్. అపుప్డు మనం దానంలో వారితో యుదధ్ం
చేసి, తపప్కుండా గెలుసాత్ ం.” అతడు వారి సలహా విని, వాళ ళ్ చెపిప్నటుట్ చేశాడు. 26కొతత్ సంవతస్రం మొదటోల్ , బెనహ్దదు
సిరియనులను సిదధ్ం చేసి లెకక్ చూసి బయలుదేరి, ఇశాయేలువారితోయుదధ్ం చేయడానికి ఆఫెకు వచాచ్డు.

27 ఇశాయేలు వారంతా సిదధ్పడి వాళళ్ని ఎదురోక్డానికి బయలుదేరారు. ఇశాయేలు వారు రెండు మేకల మందలాల్ గా
వాళళ్ ఎదుట దిగారు. ఆ పాంతమంతా సిరియా వాళళ్తో నిండిపోయింది. 28 అపుప్డొక వ సేవకుడు వచిచ్ ఇశాయేలు
రాజుతో ఇలాఅనాన్డు. “యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, ‘సిరియావాళ ళ్యెహోవాకొండల దేవుడేగానిలోయల దేవుడు కాడు’
అని అనుకుంటునాన్రు. అయితే నేను యెహోవాననిమీరు తెలుసుకొనేలా ఈ గొపప్ సమూహమంతటినీ నీ వశం చేసాత్ ను.”
29వాళ ళ్ ఎదురెదురుగా గుడారాలు వేసుకుని ఏడు రోజులునాన్రు. ఏడో రోజునయుదధ్ం మొదలయింది. ఇశాయేలు వారు
ఒకక్రోజులోనేసిరియను నయ్ంలోనిలకష్మందికాలబ్లానిన్చంపేశారు. 30మిగతావారుఆఫెకుపటట్ణంలోకిపారిపోతే,పటట్ణ
గోడ కూలి 27,000మందిచనిపోయారు. బెనహ్దదు కూడాఆపటట్ణంలోకిపారిపోయిఒక ఇంటోల్ లోపలి గదిలోదాకుక్నాన్డు.

31 అతని సేవకులు “ఇశాయేలు వారి రాజులు దయగల వారని మేము వినాన్ం. కాబటిట్ నీకు అనుకూల తే, మేము
నడుం చుటూట్ గోనెపటాట్ లు కటుట్ కుని తల మీద తాళ ళ్ వేసుకుని ఇశాయేలు రాజు దగగ్రికి పోతాం. అతడు నీ పాణానిన్
కాపాడతాడేమో” అని రాజుతో అనాన్రు. రాజు అందుకు ఒపుప్కునాన్డు. 32కాబటిట్ వాళ ళ్ తమ నడుములకు గోనెపటాట్ లు
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కటుట్ కుని తలమీద తాళ ళ్ వేసుకుని ఇశాయేలు రాజు దగగ్రికి వచిచ్ “నీ దాసు న బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బతకనిమమ్ని
మనవి చేయడానికిమమమ్లిన్ పంపాడు” అని చెపాప్రు. అతడు “బెనహ్దదు నాసోదరుడు. అతడింకా బతికే ఉనాన్డా” అని
అడిగాడు.

33 అపుప్డు వాళ ళ్ అహాబు దగగ్రున్ంచి ఏ నా సూచన కోసం కనిపెడుతూ ఉండి, అతడా మాట అనగానే వెంటనే
“అవును, బెనహ్దదు మీ సోదరుడే” అనాన్రు. అపుప్డు అహాబు “మీరు వెళిల్ అతనిన్ తీసుకు రండి” అనాన్డు. బెనహ్దదు
తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, అహాబు తన రథం మీద అతనిన్ ఎకిక్ంచుకునాన్డు.

34 బెనహ్దదు అహాబుతో “మీ తండి చేతిలోనుంచి మా నానన్ తీసుకునన్ పటట్ణాలను నేను తిరిగి ఇచేచ్సాత్ ను. మానానన్
సమరయలో వాయ్పార కేందాలను కటిట్ంచుకునన్టుట్ , దమసుక్లో తమరు వాయ్పార కేందాలు కటిట్ంచుకోవచుచ్” అనాన్డు.
అహాబు జవాబిసూత్ “అలా చేసేత్ ఈ ఒపప్ందంతో నినున్ వదిలేసాత్ ను” అని అతనితో ఒపప్ందం చేసుకుని అతనిన్ వదిలేశాడు.

పవకతో ఆహాబుకు దేవుని వరమానం
35 పవకల బృందంలో ఒకడు, యెహోవా దావ్రా పేరణ పొంది, తన తోటి పవకతో “దయచేసి ననున్ కొటుట్ ” అనాన్డు.

అయితే ఆ వయ్కి అతనిన్ కొటట్డానికి ఒపుప్కోలేదు. 36 అపుప్డా పవక తన తోటి పవకతో “నీవు యెహోవామాట వినలేదు.
కాబటిట్ నీవు నా దగగ్రనుంచి వెళిల్పోగానే సింహం నినున్ చంపేసుత్ ంది” అనాన్డు. అతడు వెళిల్పోతుంటే సింహం అతనికి
ఎదురుపడి అతనిన్ చంపేసింది. 37తరువాత ఆ పవక మరొకనితో “దయచేసి ననున్ కొటుట్ ” అనాన్డు. అతడు అతనిన్ కొటిట్
గాయపరచాడు. 38అపుప్డా పవక వెళిల్, రాజు కోసం దారిలో ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. తననెవరూ గురుపటట్కుండా తన
కళళ్కు గుడడ్ కటుట్ కునాన్డు.

39రాజు రావడం చూసి అతడు బిగగ్రగా ఇలా అనాన్డు. “నీ సేవకు న నేను యుదధ్ం మధయ్లోకి వెళాల్ ను. ఒక నికుడు
నా దగగ్రికి ఒక బందీని తెచిచ్, ‘ఇతనిన్ చూసూత్ ఉండు, ఎలా నా వాడు తపిప్ంచుకుపోతే వాని పాణానికి బదులు నీ పాణం
పెటాట్ లి. లేకపోతే నీవు 34 కిలోల వెండి ఇవావ్లి’ అనాన్డు.

40అయితేనీసేవకుడ ననేను పనిమీదఅటూఇటూతిరుగుతుంటేవాడుతపిప్ంచుకుపోయాడు.” అపుప్డు ఇశాయేలు
రాజు “నీకిదే శికష్. దానిన్ నువేవ్ నిరణ్యించుకునాన్వు” అనాన్డు. 41 ఆ పవక వెంటనే తన కళళ్మీదునన్ గుడడ్ తీసేశాడు.
అతడు పవకలోల్ ఒకడని రాజు గురించాడు. 42 పవక రాజుతో “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, నేను చంపేయమనన్ వాణిణ్ నీవు
వెళిల్పోనిచాచ్వు. కాబటిట్ వాడి పాణానికి బదులు నీ పాణం ఇవావ్లి. అతని పజలకు బదులు నీ పజలు నిరూమ్లమవుతారు”
అనాన్డు. 43ఇశాయేలు రాజు విచారంతో, కోపంగా సమరయలోని తన భవనానికి వెళిళ్పోయాడు.

21
నాబోతు దాకష్తోట

1 యెజెయేలులో సమరయ రాజు అహాబు భవనానిన్ ఆనుకుని యెజెయేలు వాడు నాబోతుకు ఒక దాకష్తోట ఉంది.
2అహాబు నాబోతును పిలిపించి “నీ దాకష్తోట నా భవనానిన్ ఆనుకుని ఉంది. కాబటిట్ అది నాకివువ్. దానిలో కూరగాయలు
పండించుకుంటాను. దానికి బదులు దాని కంటే మంచి దాకష్తోట నీకిసాత్ ను. లేకపోతే దాని ఖరీ నా ఇసాత్ ను” అనాన్డు.
3 అందుకు నాబోతు “నా పితారిజ్తానిన్ నీకివవ్డానికి నాకెంత మాతం కుదరదు” అనాన్డు. 4నా పితారిజ్తానిన్ నీకివవ్నని
యెజెయేలు వా న నాబోతు తనతో చెపిప్నందువలల్ అహాబు విచారంగా కోపంతో తన భవనానికి వెళిల్పోయాడు. మంచం
మీద పడుకుని ఎవరితోమాటాల్ డకుండా భోజనం చేయకుండా ఉనాన్డు.

5అపుప్డు అతనిభారయ్యెజెబెలు వచిచ్ “నీవువిచారంగాభోజనం చేయకుండాఉనాన్వేంటి?” అనిఅడిగింది. 6అతడు
ఆమెతో ఇలా అనాన్డు. “నీ దాకష్తోటను నాకు అముమ్. లేకపోతే దానికి బదులు మరొక దాకష్తోట నీకిసాత్ నని యెజెయేలు
వా ననాబోతును అడిగాను. అతడు నాదాకష్తోట నీకివవ్ను అనాన్డు.” 7అందుకుయెజెబెలు “నీవు ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్
పరిపాలనచేయడం లేదా? లేచిభోజనం చెయియ్. మనసుస్లో సంతోషంగాఉండు. నేనేయెజెయేలువా ననాబోతుదాకష్తోట
నీకిపిప్సాత్ ను” అంది.

8ఆమెఅహాబు పేర ఉతత్రాలు రాయించి అతనిముదతోముదించి, ఆ ఉతత్రాలను నాబోతు నివసిసుత్ నన్ పటట్ణ పెదద్లకూ
ఇంకాముఖయ్ నవారికీ పంపింది. 9ఆఉతత్రాలోల్ ఇలారాయించింది. “ఉపవాస దినం జరగాలనిమీరుచాటింపు వేయించి
నాబోతును పజల ఎదుట నిలబెటట్ండి. 10 నీవు దేవుణిణ్ , రాజునూ దూషించావు, అని అతని మీద సాకష్ ం చెపప్డానికి
ఇదద్రు నిజాయితీ లేని మనుషులను ఏరాప్టు చేయండి. తీరుప్ అయిన తరువాత అతనిన్ బయటికి తీసికెళిళ్ రాళల్తో కొటిట్
చంపేయండి.”

11 అతని నగర పెదద్లూ పటట్ణంలో నివసించే ముఖయ్ న వారూ యెజెబెలు తమకు పంపిన ఉతత్రాలోల్ ఉనన్టుట్ గా
జరిగించారు. 12 ఉపవాస దినం చాటించి నాబోతును పజల ఎదుట నిలబెటాట్ రు. 13 అపుప్డు ఇదద్రు నిజాయితీ లేని
మనుషులు వచిచ్ అతనిఎదుట కూరుచ్ని “నాబోతు దేవుణీణ్ రాజునూదూషించాడు”అనిపజలఎదుటనాబోతుమీదసాకష్ ం
చెపాప్రు. వాళ ళ్ పటట్ణం బయటికి అతనిన్ తీసికెళిల్ రాళల్తో కొటిట్ చంపేశారు.

14నాబోతురాతిదెబబ్లతోచచిచ్పోయాడనివాళ ళ్యెజెబెలుకు కబురు పంపారు. 15అదివినియెజెబెలు “నాబోతుబతికి
లేడు, చచిచ్పోయాడు. కాబటిట్ నీవు లేచి యెజెయేలు వా న నాబోతు ఖరీదుకు నీకివవ్ననన్ అతని దాకష్తోటను సావ్ధీనం
చేసుకో” అని అహాబుతో చెపిప్ంది. 16నాబోతు చనిపోయాడని అహాబు విని లేచి యెజెయేలు వా న నాబోతు దాకష్తోటను
సావ్ధీన పరచుకోడానికి వెళాళ్డు.
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17 అపుప్డు యెహోవా తిషీబ్యు న ఏలీయాతో ఇలా చెపాప్డు, 18 “నీవు లేచి సమరయలో ఉనన్ ఇశాయేలు రా న
అహాబును కలుసుకోడానికి బయలు దేరు. అతడు నాబోతు దాకష్తోటలో ఉనాన్డు. అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి
వెళాళ్డు. 19 నీవు అతనితో ఇలా చెపుప్, యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే దీనిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవాలని నీవు నాబోతును
చంపించావు గదా! యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే ఏ సథ్లం లో కుకక్లు నాబోతు రకానిన్ నాకాయో ఆ సథ్లం లోనే కుకక్లు నీ
రకానిన్ కూడానాకుతాయి.”

20 అది విని అహాబు ఏలీయాతో “నా పగవాడా, నేను నీకు దొరికానా?” అనాన్డు. అందుకు ఏలీయా ఇలా అనాన్డు.
“యెహోవా దృషిట్కి కీడు చేయడానికి నినున్ నువేవ్ అముమ్కునాన్వు. కాబటిట్ నీవు నాకు దొరికావు. 21యెహోవా నీతో ఇలా
చెబుతునాన్డు, నేను నీ మీదికి కీడు రపిప్సాత్ ను. నీ వంశం వారిని నాశనం చేసాత్ ను. ఇశాయేలు వారిలో బానిస గానీ
సవ్తంతుడుగానీఅహాబు పుఎవరూలేకుండాపురుషులందరినీనిరూమ్లం చేసాత్ ను. 22ఇశాయేలువారుపాపంచేయడానికి
నీవు కారకుడి నాకు కోపం పుటిట్ంచావు. కాబటిట్ నెబాతు కొడుకు యరొబాము కుటుంబానికీ అహీయా కొడుకు బయెషా
కుటుంబానికీ నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబానికీ చేసాత్ ను.

23 యెజెబెలు గురించి యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే యెజెయేలు పాకారం దగగ్ర కుకక్లు యెజెబెలును పీకుక్తింటాయి.
24 పటట్ణంలో చనిపోయే అహాబు సంబంధులను కుకక్లు తింటాయి. పొలంలో చనిపోయేవారిని రాబందులు తింటాయి”
అనాన్డు. 25తన భారయ్యెజెబెలు పేరేపణతోయెహోవా దృషిట్లో కీడు చేయడానికి తనున్ తాను అముమ్కునన్ అహాబులాంటి
వాడు ఎవవ్డూ లేడు. 26 ఇశాయేలీయుల దగగ్రనుంచి యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయులు చేసినటుట్ , అతడు విగహాలను
పెటుట్ కుని చాలా నీచంగా పవరించాడు.

27అహాబు ఆమాటలు విని తన బటట్లు చించుకుని గోనెపటట్ కటుట్ కుని ఉపవాసముండి, గోనెపటట్ మీద పడుకుని చాలా
విచారించాడు. 28 యెహోవా తిషీబ్ వా న ఏలీయాతో ఇలా చెపాప్డు. 29 “అహాబు నా ఎదుట తనను తాను ఎంత
తగిగ్ంచుకుంటునాన్డో చూశావా? తనను నా ఎదుట తగిగ్ంచుకుంటునాన్డు కాబటిట్ , రాబోయే ఆ కీడును అతని కాలంలో
పంపించను. నేనతని కొడుకు రోజులోల్ అతని వంశం మీదికి కీడు రానిసాత్ ను.”

22
మీకా పవచనం
22:1-28; 2దిన 18:1-27

1 సిరియాకూ ఇశాయేలుకూ మధయ్ మూడేళ ళ్ యుదధ్ం జరగలేదు. 2మూడో సంవతస్రం యూదారాజు యెహోషాపాతు
బయలుదేరి ఇశాయేలురాజుదగగ్రికి వచాచ్డు. 3ఇశాయేలురాజుతనసేవకులను పిలిపించి “రామోతిగ్లాదుమనదనిమీకు
తెలుసు. అయితేమనందానిన్ సిరియారాజుచేతిలోనుంచితీసుకోడానికిపయతన్మేమీచేయడంలేదు”అనాన్డు. 4అతడు
“యుదాధ్ నికి నాతో పాటు నీవు రామోతిగ్లాదు వసాత్ వా?” అని యెహోషాపాతును అడిగాడు. అందుకు యెహోషాపాతు
“నువేవ్దంటే అదే. మావాళ ళ్ నీవాళేళ్. నా గురాలు నీ గురాలే” అని ఇశాయేలు రాజుతో అనాన్డు.

5యెహోషాపాతు “ముందు యెహోవా ఇషాట్ నిన్ తెలుసుకుందాం” అనాన్డు. 6 ఇశాయేలు రాజు దాదాపు 400 మంది
పవకలను పిలిపించి “యుదాధ్ నికి రామోతిగ్లాదు మీదికి వెళాళ్లా, వదాద్ ?” అని వారినడిగాడు. వాళ ళ్ “వెళళ్ండి, దానిన్
యెహోవారా నమీవశంచేసాత్ డు”అనాన్రు. 7అయితేయెహోషాపాతు “మనంసలహాతీసుకోడానికివీళ ళ్తపప్,యెహోవా
పవకలోల్ ఒకక్డు కూడా ఇకక్డ లేడా?” అని అడిగాడు.

8 అందుకు ఇశాయేలు రాజు “ఇమాల్ కొడుకు మీకాయా అనే ఒకడునాన్డు. అతని దావ్రా మనం యెహోవా దగగ్ర
సలహా తీసుకోవచుచ్ గాని అతడు ఎపుప్డూ నాకు మంచి జరుగుతుందని పవచించకుండా కేవలం చెడు జరుగుతుందననే
పవచిసాత్ డు. అందుకే అతడంటే నాకు దేవ్షం” అని యెహోషాపాతుతో అనాన్డు. అయితేయెహోషాపాతు “రా న మీరు
అలా అనొదుద్ ” అనాన్డు. 9అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు ఒక అధికారిని పిలిచి “ఇమాల్ కొడుకు మీకాయాను వెంటనే ఇకక్డికి
తీసుకురండి” అని ఆదేశించాడు. 10 ఇశాయేలు రాజు అహాబు, యూదారాజు యెహోషాపాతు రాజవసాలు ధరించుకుని,
సమరయ ముఖదావ్రం దగగ్రునన్ బహిరంగ సథ్లం లో తమ సింహాసనాల మీద కూరుచ్నాన్రు. పవకలంతా వారి ఎదుట
పవచిసూత్ ఉనాన్రు.

11 కెనయనా కొడుకు సిదిక్యా ఇనుప కొముమ్లు చేయించుకుని వచిచ్ “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే వీటితో నీవు సిరియా
వారిని పొడిచి నిరూమ్లిసాత్ వు” అనాన్డు. 12 పవకలంతా అలాగే పవచిసూత్ “యెహోవా రామోతిగ్లాదును రాజు న నీ వశం
చేసాత్ డు. కాబటిట్ నీవు దాని మీదికి వెళిల్ గెలువు” అనాన్రు. 13మీకాయాను పిలవడానికి వెళిళ్న వారాహరుడు అతనితో
“పవకలంతా ఏకంగా రాజుతో మంచి మాటలు పలుకుతునాన్రు కాబటిట్ నీవు కూడా వాళళ్లాగే మంచి మాటలు చెపుప్”
అనాన్డు.

14మీకాయా “యెహోవా జీవం తోడు, యెహోవా నాకు చెపిప్ందే నేను చెబుతాను” అనాన్డు. 15 అతడు రాజు దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డురాజు “మీకాయా,యుదధ్ం చేయడానికిమేమురామోతిగ్లాదుమీదికివెళాళ్లావదాద్ ”అనిఅడిగాడు. మీకాయా
“యెహోవాదానిన్ రాజు న నీ చేతికి అపప్గిసాత్ డు, కాబటిట్ దాని మీదికి వెళిల్ గెలువు” అని జవాబిచాచ్డు. 16అందుకు రాజు
“నీతో పమాణం చేయించియెహోవాపేరును బటిట్ , సతయ్మే చెపాప్లని నేనెనిన్సారుల్ నీతో చెపాప్లి?” అనాన్డు. 17మీకాయా
“ఇశాయేలీయులంతా కాపరిలేని గొరెలాల్ గా కొండల మీద చెదరి పోవడం నేను చూశాను. వారికి కాపరి లేడు. అందరూ
ఎవరింటికి వాళ ళ్ పశాంతంగా వెళిల్పోవచుచ్ అనియెహోవాచెబుతునాన్డు” అనాన్డు.
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18 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు, యెహోషాపాతుతో “ఇతడు నా గురించి మంచి జరుగుతుందని పవచించకుండా కేవలం
చెడే జరుగుతుందని పవచిసాత్ డని నేను నీతో చెపప్లేదా” అనాన్డు. 19 అపుప్డు మీకాయా ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా
చెపేప్మాట ఇపుప్డు వినండి,యెహోవాతన సింహాసనంమీద కూరుచ్ని ఉండడం నేను చూశాను. పరలోక సమూహమంతా
ఆయన కుడి పు, ఎడమ పు, నిలబడి ఉనాన్రు. 20 ‘అహాబు రామోతిగ్లాదు మీదికి వెళిల్ అకక్డ ఓడిపోయేలా అతనిన్
ఎవడు పేరేపిసాత్ డు’ అనియెహోవాఅడిగాడు. ఒకడు ఒక రకంగా ఇంకొకడు ఇంకొక రకంగా చెబుతునాన్రు.

21 అపుప్డు ఒక ఆతమ్ ముందుకు వచిచ్ యెహోవా ఎదుట నిలబడి ‘నేనతనిన్ పేరేపిసాత్ ను’ అనాన్డు. యెహోవా, ‘ఎలా’
అని అతనిన్ అడిగాడు. 22అందుకతడు ‘నేను బయలుదేరి అతని పవకలందరి నోటిలోఅబదధ్మాడే ఆతమ్గా ఉంటాను’అని
చెపాప్డు. ఆయన, ‘నీవు అతనిన్ పేరేపిసాత్ వు, నీ పయతన్ం సఫలమవుతుంది. వెళిల్ అలా చెయియ్’ అనాన్డు. 23చూడండి,
నీకు చెడు జరుగుతుందనియెహోవానిరణ్యించి ఈ నీ పవకలందరి నోటిలో అబదధ్మాడే ఆతమ్ను ఉంచాడు.”

24 కెనయనా కొడుకు సిదిక్యా అతని దగగ్రికి వచిచ్ “నీతో మాటాల్ డడానికి యెహోవా ఆతమ్ నా దగగ్ర నుంచి ఏ పు
పోయాడు” అని చెపిప్ మీకాయాను చెంప మీద కొటాట్ డు. 25 అందుకు మీకాయా “దాకోక్డానికి నీవు లోపలి గదులోల్ కి
చొరబడే రోజున తెలుసుకుంటావు” అనాన్డు. 26అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు “మీకాయాను పటుట్ కుని తీసికెళిల్ పటాట్ ణాధికారి
ఆమోనుకూ,నాకొడుకుయోవాషుకూఅపప్చెపప్ండి. 27వాళళ్తోఇలాచెపప్ండిరాజుఇలాఅంటునాన్డు. ఇతనిన్ చెరసాలలో
ఉంచిమేము మంగా తిరిగి వచేచ్ వరకూ అతనికి కేవలం కొదిద్గా రొటెట్ , కొంచెం మంచినీళల్ ఇవవ్ండి.”

28 అపుప్డు మీకాయా “నీవు మంగా తిరిగి వసేత్ యెహోవా నాదావ్రా మాటాల్ డలేదనన్టేట్ . ఓ పజలారా, ఈ విషయం
వినండి” అనాన్డు.

ఆహాబు ఓటమి,మరణం
22:29-36; 2దిన 18:28-34

29ఇశాయేలురాజు,యూదారాజుయెహోషాపాతు,రామోతిగ్లాదుమీదికివెళాళ్రు. 30ఇశాయేలురాజు “నేనుమారువేషం
వేసుకుని యుదాధ్ నికి వెళాత్ ను. ను తే నీ రాజ వసాలు ధరించుకో” అని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషం వేసుకుని
యుదాధ్ నికివెళాళ్డు. 31సిరియారాజుతనరథాలమీదఅధికారు నము రెండుమందినిపిలిపించి “సాధారణ నికులతో
గానీ పధాన నికులతో గానీమీరుయుదధ్ం చేయొదుద్ . ఇశాయేలు రాజుతోమాతమేయుదధ్ం చేయండి” అనాన్డు.

32రథాధిపతులుయెహోషాపాతును చూసి “కచిచ్తంగా ఇతడే ఇశాయేలు రాజు”అనుకుని అతనితోయుదధ్ం చేయడానికి
అతనిమీదికొచాచ్రు. యెహోషాపాతు పెదద్గా కేకలు పెటాట్ డు. 33 రథాధిపతులు అతడు ఇశాయేలు రాజుకాడని తెలుసుకుని
అతనిన్ తరమడంమానేశారు. 34అయితేఒకడు తనవిలుల్ తీసి గురిచూడకుండానేబాణంవేసేత్ అదిఇశాయేలురాజుకవచం
అతుకు మధయ్ తగిలింది. కాబటిట్ అతడు “నాకు పెదద్ గాయ ంది. రథం తిపిప్ ఇకక్డనుంచి ననున్ అవతలకు తీసుకు పో”
అని తనసారథితో చెపాప్డు.

35ఆరోజుయుదధ్ం తీవంగాజరుగుతుంటే,సిరియనులకు ఎదురుగా,రాజుతనరథంలోఉండిపోయాడు. సాయంకాలానికి
అతడు చనిపోయాడు. అతని గాయం నుంచి రకం కారి రథం అడుగున నిలిచింది. 36సాయంకాలం “అందరూ తమ తమ
పటట్ణాలకూ పాంతాలకూ వెళిల్పోవచుచ్” అని నయ్మంతా వార పాకిపోయింది. 37ఆ విధంగా రాజు చనిపోయాడు. వాళ ళ్
అతనిన్ సమరయకు తీసుకు వచాచ్రు. అతణిణ్ సమరయలోపాతిపెటాట్ రు. 38 వేశయ్లు సాన్నం చేసే ఒక కొలను దగగ్ర అతని
రథానిన్ కడిగారు. యెహోవాచెపిప్నటుట్ కుకక్లు వచిచ్ అతని రకానిన్ నాకాయి.

39 అహాబు గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు చేసినదంతా అతడు కటిట్ంచిన దంతపు గృహానిన్ గురించి, అతడు
కటిట్ంచిన పటట్ణాలనిన్టి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 40అహాబు చనిపోయితనపూరీవ్కుల
దగగ్రికి చేరాడు. అతని కొడుకు అహజాయ్ అతని బదులు రాజయాయ్డు.

యూదారా నయెహోషాపాతు
22:41-50; 2దిన 20:31-21:1

41 ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు ఇశాయేలు రాజు అహాబు పరిపాలన నాలుగో ఏట యూదాను పరిపాలించడం
మొదలెటాట్ డు. 42యెహోషాపాతు పరిపాలించడంమొదలెటిట్నపుప్డు అతడు ము అయిదేళళ్ వాడు. యెరూషలేములో
అతడు ఇర ఐదేళ ళ్ పాలించాడు. అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమెషిలీహ్ కూతురు. 43అతడు తన తండి, ఆసావిధానానిన్
అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి సరిగా పవరించాడు. అయితే ఉనన్త పూజా సథ్లాలను తీసేయలేదు. ఉనన్త సథ్లాలోల్
పజలింకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ వచాచ్రు.

44యెహోషాపాతు, ఇశాయేలు రాజుతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు. 45యెహోషాపాతును గురించిన ఇతర విషయాలు,
అతడు చూపించిన బల పభావాలు, యుదధ్ం చేసిన పదధ్తియూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 46తన తండి ఆసా
రోజులోల్ నుంచి మిగిలి ఉనన్ మగ వయ్భిచారులను అతడు దేశం నుంచి వెళల్గొటాట్ డు. 47 ఆ కాలంలో ఎదోము దేశానికి రాజు
లేడు. ఒక అధికారిపాలించేవాడు.

48 యెహోషాపాతు బంగారం తెపిప్ంచాలని ఓఫీరు దేశానికి వెళళ్డానికి తరీష్షు ఓడలను కటిట్ంచాడు గానీ ఆ ఓడలు
బయలుదేర లేదు. అవి ఎసోనెగ్బెరు దగగ్ర బదద్ పోయాయి. 49 అపుప్డు అహాబు కొడుకు అహజాయ్ “నా సేవకులను
నీ సేవకులతో పాటు ఓడల మీద వెళళ్నివవ్ండి” అని యెహోషాపాతును అడిగాడు. యెహోషాపాతు దానికి ఒపుప్కోలేదు.
50యెహోషాపాతు చనిపోగా తన పూరీవ్కు న దావీదు పటట్ణంలో అతని పూరీవ్కుల దగగ్ర అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని
కొడుకు యెహోరాము అతని బదులు రాజయాయ్డు.
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ఇశాయేలు రా న అహజాయ్
51 అహాబు కొడుకు అహజాయ్ యూదారాజు యెహోషాపాతు పరిపాలన 17 వ సంవతస్రం సమరయలో ఇశాయేలును

పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్ రెండేళ ళ్ ఇశాయేలును పాలించాడు. 52 అతడు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించేవాడు.
తన తలిదండులిదద్రి పవరననూ ఇశాయేలు పజలను తపుప్దారి పటిట్ంచిన నెబాతు కొడుకు యరొబాము పవరననూ
అనుసరించాడు. 53 అతడు బయలు దేవుడికి మొకిక్, పూజిసూత్ తన తండి చేసిందంతా చేసూత్ ఇశాయేలీయుల దేవుడు
యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడు.



2రాజులు 1:1 317 2రాజులు 1:14

2రాజులు
గంథకర

1, 2రాజులు గంథాలు ఆరంభంలో ఒకటేపుసత్కం. యూదు సంపదాయం పకారం. 2రాజులు రాసినదియిరీమ్యాఅయితే
ఈ మధయ్ కాలంలో బిలు వాయ్ఖాయ్తలు ఈ గంథానిన్ పేరు తేలియని ‘డుయ్టిరోనామిసుట్ లు’ అనే పండిత బృందం రాశారని
అభిపాయపడుతునాన్రు. 2రాజులు గంథంలోదివ్తీయోపదేశకాడంలోనిముఖాయ్ంశంతాలూకుపోలికలుఉనాన్యి. దేవుని
పటల్ విధేయత దీవెనలు తెసుత్ ంది. అవిధేయతశాపాలు తెసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 561 - 538
మొదటి ఆలయం ఇంకా నిలిచి ఉండగానే గంథరచన జరిగింది (1రాజులు 8:8).

సీవ్కర
ఇశాయేల్జాతి, బిల్పాఠకులందరూ.
పయోజనం

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

ముఖాయ్ంశం
చెదిరిపోవడం.

విభాగాలు
1. ఏలీషా పరిచరయ్— 1:1-8:29
2. ఆహాబు రాజవంశం అంతం— 9:1-11:21
3.యోవాషు పాలన నుండి ఇశాయేల్ అంతం దాకా— 12:1-17:41
4. హిజిక్యాపాలన నుండియూదా అంతం దాకా— 18:1-25:30

అహజాయ్కు ఏలీయాపవచనం
1 అహాబు చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశం ఇశాయేలు రాజయ్ం తిరుగుబాటు చేసింది. 2 అపుప్డే అహజాయ్

షోమోనులోనితనమేడగది కిటికీలోనుండి కింద పడిగాయపడాడ్ డు. అపుప్డతడు దూతలను పిలిచి “మీరు ఎకోను దేవుడు
బయలెజ్బూబు దగగ్రికి వెళిళ్ ఈ గాయంమానిబాగుపడతానో లేదో కనుకుక్ని రండి” అనివారికి చెపిప్ పంపించాడు.

3కానీయెహోవాదూతతిషీబ్వా న ఏలీయాతోఇలాఅనాన్డు. “నీవులేచిసమరయరాజుపంపిన దూతలను కలుసుకో.
వారికిలా చెపుప్. ఎకోను దేవు న బయలెజ్బూబును సంపదించడానికి వెళత్ నాన్రా? ఇశాయేలులో అసలు దేవుడనే వాడు
లేడనుకునాన్రా? 4 సరే, యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. నీవు కచిచ్తంగా ఎకిక్న పడుకునన్ పడక దిగకుండానే చనిపొతావు.”
ఏలీయావారికిలా చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.

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

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

9అపుప్డు రాజుయా మంది నికులతో ఒక అధికారిని ఎలీయాదగగ్రికి పంపించాడు. ఎలీయాఒక కొండమీద కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. ఆ అధికారి ఎలీయాఉనన్ చోటికి కొండ ఎకిక్ వచాచ్డు. అతడు ఎలీయాతో “ఇదిగో, దేవుని మనిషీ, రాజు నినున్
దిగి రమమ్ంటునాన్డు” అనాన్డు. 10అందుకు ఏలీయా “నేను దేవుని మనిషినే అయితే ఆకాశం నుండి అగిన్ కురిసి నినూన్
నీయా మందినీ కాలిచ్ వేసుత్ ంది గాక” అనాన్డు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి అగిన్ కురిసి ఆ అధికారినీ అతనితో ఉనన్యా
మందినీ కాలిచ్ వేసింది.

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

13అయినారాజుమూడోసారిమరోయా మంది నికబృందానిన్ పంపించాడు. వీళళ్అధికారికొండ కివెళాళ్డు. ఇతడు
ఎలీయాఎదుటమోకాళళ్ వంగి పాధేయపూరవ్కంగా “దేవునిమనిషీ, నినున్ వేడుకుంటునాన్ను. నీ దృషిట్లో నాపాణానీన్,
నీ సేవకు న ఈయా మందిపాణాలనూ విలు నవిగాఉండనీ. 14ఇంతకు ముందు వచిచ్న ఇదద్రు అధికారులనూ,వాళళ్
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నికులనూ నిజంగానే ఆకాశం నుండి దిగి వచిచ్న అగిన్ కాలిచ్వేసింది. కానీ ఇపుప్డు నా పాణం నీ దృషిట్కి విలు నదిగా
ఉండనీ” అనాన్డు.

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

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

2
ఏలీయాపరలోకానికి తీసుకువెళళ్డం

1యెహోవా ఏలీయాను సుడిగాలిలో పరలోకానికి తీసుకువెళేళ్ సమయం దగగ్ర పడింది. కాబటిట్ ఏలీయా ఎలీషాతో కలసి
గిలాగ్ లు నుండి పయాణమయాయ్డు. 2 అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి ఇకక్డే నిలిచిపో. ననున్ బేతేలుకు వెళళ్మని
యెహోవాచెపాప్డు”అనిఎలీషాతోఅనాన్డు. దానికిఎలీషా “యెహోవాపాణంమీదానీపాణంమీదాఒటేట్సి చెబుతునాన్ను.
నేను నినున్ విడిచి పెటట్ను” అని జవాబిచాచ్డు. కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ బేతేలుకు వెళాళ్రు.

3బేతేలులోఉనన్ పవకలసమాజంవారు ఎలీషాదగగ్రికి వచాచ్రు. “ఈరోజునీదగగ్రనుండినీ గురువునియెహోవాతీసుకు
వెళాత్ డని తెలుసా?” అని ఎలీషాను పశిన్ంచారు. దానికి ఎలీషా “నాకు తెలుసులే. మీరు దాని గురించిమాటాల్ డకండి” అని
జవాబిచాచ్డు. 4అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి ఇకక్డే నిలిచిపో. ననున్ యెరికోకి వెళళ్మనియెహోవాచెపాప్డు” అని
ఎలీషాతో అనాన్డు. దానికి ఎలీషా “యెహోవా పాణం మీదా నీ పాణం మీదా ఒటేట్సి చెబుతునాన్ను, నేను నినున్ విడిచి
పెటట్ను” అని జవాబిచాచ్డు. కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూయెరికోకి వెళాళ్రు.

5అపుప్డుయెరికోలో కూడాపవకల బృందం ఉంది. వారు ఎలీషాదగగ్రికి వచాచ్రు. “ఈరోజునీ దగగ్రనుండి నీ గురువుని
యెహోవా తీసుకు వెళాత్ డని తెలుసా?” అని ఎలీషాను పశిన్ంచారు. దానికి ఎలీషా “నాకు తెలుసులే. మీరు దాని గురించి
మాటాల్ డకండి” అని జవాబిచాచ్డు. 6 అపుప్డు ఏలీయా “నీవు దయచేసి ఇకక్డే నిలిచిపో. ననున్ యొరాద్ నుకి వెళళ్మని
యెహోవాచెపాప్డు”అనిఎలీషాతోఅనాన్డు. దానికిఎలీషా “యెహోవాపాణంమీదానీపాణంమీదాఒటేట్సి చెబుతునాన్ను,
నేను నినున్ విడిచి పెటట్ను” అని జవాబిచాచ్డు. కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ పయాణం కొనసాగించారు.

7తరువాతవాళిళ్దద్రూయొరాద్ ను నదీతీరాననిలుచ్నాన్రు. పవకలసమాజంవారుయా మందికొంచెందూరంలోనిలబడి
చూసూత్ ఉనాన్రు. 8అపుప్డు ఏలీయాతన వసానిన్ తీసుకుని, దానిన్ చుటిట్ దానితో నీటిమీద కొటాట్ డు. దాంతో నది అటూ
ఇటూగా విడిపోయింది. అపుప్డు వాళిళ్దద్రూ పొడినేల న నడుసూత్ దాటిపోయారు.

9వాళిళ్దద్రూ నదిదాటిన తరువాత ఏలీయాఎలీషాతోఇలాఅనాన్డు. “ననున్ నీనుండియెహోవాతీసుకుపోకముందు నీ
కోసం నేనేం చేయాలనుకుంటునాన్వో చెపుప్.” అందుకు ఎలీషా “నీ ఆతమ్లో రెండు పాళ ళ్నా కి వచేచ్లా చెయియ్”అనాన్డు.
10అందుకు ఏలీయా “నీవు కఠిన న విషయం అడిగావు. అయితేయెహోవా ననున్ నీ నుంచి తీసుకు వెళేళ్ సమయంలో
ఒకవేళ నేను నీకు కనిపిసేత్ అది నీకు జరుగుతుంది. కనిపించకపోతే జరగదు” అనాన్డు.

11వారు మాటాల్ డుతూ ఇంకా ముందుకు సాగిపోతూ ఉనాన్రు. అకసామ్తుత్ గా అగిన్జావ్ల వంటి ఒక రథం, అగిన్జావ్లల
వంటి గురాలూ కనిపించాయి. అవి వారిదద్రి మధయ్కు వచిచ్ ఇదద్రినీ వేరు చేశాయి. ఇంతలో ఒక సుడి గాలి లేచింది. ఆ
సుడిగాలిలో ఎలీయా పరలోకానికి ఆరోహణ వెళిళ్పోయాడు. 12 ఎలీషా అది చూసి “నా తండీ, నా తండీ, ఇశాయేలుకి
రథాలూ,వాళళ్ రౌతులు నువేవ్” అని కేక పెటాట్ డు.
ఆ తరువాత ఏలీయా అతనికి మళీళ్ కనిపించలేదు. అపుప్డు ఎలీషా తాను కటుట్ కునన్ వసం తీసుకుని దానిన్ రెండు

ముకక్లుగా చేశాడు.
ఎలీషా సేవపారంభం

13ఏలీయాదగగ్ర నుండి జారి పడిన వసానిన్ అతడు తీసుకునాన్డు. దానితోయొరాద్ ను నదీ తీరానికి వచాచ్డు. 14నేల
మీద పడిన ఎలీయా వసానిన్ పటుట్ కుని దానితో నీటిని కొటిట్ “ఏలీయా దేవు న యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అనాన్డు.
అతడు ఆ వసంతో నీటిని కొటట్గానే నది అటూ ఇటూగా విడిపోయింది. ఎలీషా అవతలి ఒడుడ్ కు నడిచిపోయాడు.

15యెరికోలో ఉనన్ పవకల సమాజం వారు అతని కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు. వారు అతని చూడగానే “ఏలీయా ఆతమ్
ఎలీషామీద నిలిచి ఉంది” అని చెపుప్కునాన్రు. వారు అతణిణ్ కలుసుకోడానికి వెళిళ్ నేల వరకూ వంగి అతనికి నమసాక్రం
చేశారు. 16వారు అతనితో “నీ సేవకు నమాదగగ్రయా మంది బల నవారునాన్రు. నీ గురువును వెదకడానికివాళళ్ను
వెళళ్నివువ్. ఒకవేళయెహోవాఆతమ్ అతణిణ్ కి తీసుకు వెళిళ్ ఏ పరవ్తం మీదనో, ఏ లోయలోనో పడవేసి ఉండవచుచ్” అని
మనవి చేశారు. దానికి ఎలీషా “వదుద్ , ఎవరీన్ పంపకండి” అని జవాబిచాచ్డు.

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

19తరువాత ఆ పటట్ణంలోమనుషులు ఎలీషాతో “మాగోడు వినండి. మాయజమాను నమీరు చూసుత్ నన్టుల్ ఈ పటట్ణ
పాంతం మనోహరంగా ఉంది. కానీ ఇకక్డి నీళ ళ్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమి కూడా నిసాస్రంగా ఉంది” అనాన్రు.
20దానికి ఎలీషా “ఒక కొతత్ గినెన్లో ఉపుప్ వేసి నా దగగ్రికి తీసుకు రండి” అని చెపాప్డు. వారు అలాగే దానిన్ అతని దగగ్రికి
తీసుకుని వచాచ్రు.

21అపుప్డు ఎలీషా ఆ నీటిఊట దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఆఊటలో ఉపుప్ వేసి ఇలా అనాన్డు. “యెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
ఈనీటినినేనుబాగు చేశాను. కాబటిట్ ఇపప్టి నుండి దీని వలల్ చావుఅనేదిఉండదు. నిసాస్రత ఇకఉండదు.” 22అందుచేత
ఎలీషా పలికినమాట పకారం ఆ నీళ ళ్ ఈ రోజు వరకూ ఆరోగయ్కరంగా ఉనాన్యి.

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

3
యెహోరాముమోయాబును ముటట్డించడం

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

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

7 ఇతడు యూదా దేశానికి రాజుగా ఉనన్ యెహోషాపాతుకు ఒక సందేశం పంపించాడు. ఆ సందేశంలో “మోయాబు
రాజు నా మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. మోయాబు నేను చేయబోయేయుదధ్ంలో నాతో కలిసి వసాత్ వా?” అని అడిగాడు.
దానికి యెహోషాపాతు “నేను యుదాధ్ నికి వసాత్ ను. నేనే నువూవ్, నా పజలు నీ పజలే, నా గురాలు నీ గురాలే అనుకో” అని
జవాబిచాచ్డు. 8 అపుప్డు యెహోరాము “దాడి చేయడానికి మనం ఏ దారి గుండా వెళాద్ ం?” అని అడిగాడు. అందుకు
యెహోషాపాతు “ఎదోము అడవిదారి గుండా వెళాద్ ం” అనాన్డు.

9కాబటిట్ ఇశాయేలు, యూదా, ఎదోము దేశాల రాజులు ఏడు రోజుల పాటు పయాణం చేశారు. చివరికి వాళళ్ నాయ్నికీ,
గురాలకూ మిగిలిన పశువులకూ నీళ ళ్ లేకుండా పోయాయి. 10 కాబటిట్ ఇశాయేలు రాజు “అయోయ్యోయ్, ఎందుకిలా
జరిగింది? మోయాబువాళళ్ చేతులోల్ ఓడిపోవడానికి రాజు నమనముగుగ్ రీన్ యెహోవాపిలిచాడా ఏమిటి?” అనాన్డు.

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

13 ఎలీషా ఇశాయేలు రాజును చూసి “నీతో నాకేం పని? నీ తలీల్ తండీ పెటుట్ కునన్ పవకల దగగ్రికి వెళ ళ్” అనాన్డు.
ఇశాయేలురాజుఅతనితో “మోయాబువారుమమమ్లిన్ఓడించాలనియెహోవామాముగుగ్ రురాజులనుపిలిచాడు”అనాన్డు.
14అపుప్డు ఎలీషా “నేను నాయ్లకు పభువు అయినయెహోవా సమకష్ంలో నిలబడి ఉనాన్ను. ఆ యెహోవాపాణం మీద
ఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఇకక్డ ఉనన్ యూదా రాజుయెహోషాపాతును నేను గౌరవించకపోతే నినన్సలు లకష్ పెటేట్వాణిణ్ కాదు. నీ
పు చూసే వాణిణ్ కాదు. 15అయితే ఇపుప్డు తీగ వాయిదయ్ం వాయించగల ఒకణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురండి” అనాన్డు. తీగ
వాయిదయ్ంవాయించేవాడు ఒకడు వచిచ్వాయిసూత్ ఉండగాయెహోవాహసత్ం ఎలీషా కి బలంగావచిచ్ంది. అపుప్డు అతడు
ఇలా అనాన్డు. 16 “యెహోవాఇలా చెపునాన్డు, ఎండిన ఈ నదీ లోయలోఅంతటా కందకాలు తవివ్ంచండి. 17ఎందుకంటే
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు, గాలీ ఉండదు, వరష్మూ రాదు. ఈ లోయ అంతా నీటితో నిండిపోతుంది. మీరు ఆ నీరు
తాగుతారు. మీపశువులూ,మీదగగ్ర ఉనన్ జంతువులూతాగుతాయి.

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

20కాబటిట్ మరుసటి ఉదయం వేదయ్ం అరిప్ంచే సమయానికి ఎదోము పు నుండి నీళ ళ్ పారుతూ వచాచ్యి. వారునన్ ఆ
పాంతమంతా జలమయం అయింది.
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21 తమతో యుదధ్ం చేయడానికి రాజులు వచాచ్రని మోయాబు వారు వినాన్రు. వాళళ్లో యువకులు మొదలు వృదుధ్ ల
వరకూ ఆయుధాలు ధరించ గలిగిన వాళళ్ంతా ఆ దేశం సరిహదుద్ లో సమకూడారు. 22ఉదయానేన్ వారు లేచి చూసినపుప్డు
సూరయ్ కాంతి ఆ నీళల్ మీద పతిబింబిసూత్ ఉంది. అవతల నుండి మోయాబు వాళళ్కు ఆ నీళల్ రకంలా కనిపించాయి.
23 “అదంతా రకం! రాజులు నాశనమయాయ్రు. వారు ఒకళల్నొకళ ళ్ చంపుకునాన్రు. మోయాబు వీరులారా, రండి, మనం
వెళిళ్ దోపుడు సొముమ్ పటుట్ కుందాము” అని చెపుప్కునాన్రు.

24వారు ఇశాయేలు శిబిరం దగగ్రికి వచాచ్రు. అపుప్డు ఇశాయేలు నయ్ం మోయాబు వాళళ్ మెరుపు దాడి చేశారు.
మోయాబు వారు ఇశాయేలు నయ్ం ఎదుట నిలవలేక కాళళ్కు బుదిధ్ చెపాప్రు. ఇశాయేలు నయ్ం మోయాబులో చొరబడి
వాళళ్ను తరిమి చంపారు. 25వాళళ్ పటట్ణాలను ధవ్ంసం చేశారు. అంతా తలో రాయి వేసి సారవంత న భూములను
రాళళ్తోనింపారు. నీళళ్ ఊటలుపూడిచ్వేశారు. మంచి చెటుల్ అనిన్టినీ నరికి వేశారు. ఒకక్ కీరహ్రెశెతు అనే పటట్ణానిన్మాతం
దానిపాకారంతోఉండనిచాచ్రు. కానీ ఒడిసెల విసిరేవారు దానిన్ కూడా చుటుట్ ముటిట్ రాళ ళ్ విసురుతూదాని దాడి చేశారు.

26మోయాబు రాజు మేషా, యుదధ్ంలో ఓడిపోయామని గహించి ఏడువందల మంది ఖడగ్ధారులను తనతో తీసుకుని
నాయ్నిన్ ఛేదించుకుంటూ ఎదోము రాజు దగగ్రికి వెళళ్డానికి పయతన్ం చేశాడు. కాని అది వాళళ్కు సాధయ్ం కాలేదు.

27అపుప్డుఅతడుతనతరువాతరాజుకావలసినతనపెదద్ కొడుకునిపటుట్ కుని పటట్ణంగోడ నదహనబలిగాఅరిప్ంచాడు.
కాబటిట్ ఇశాయేలుకు వయ్తిరేకంగా తీవ న కోపం రేగింది. అపుప్డు ఇశాయేలు నయ్ం మేషా రాజును విడిచిపెటిట్ తమ
సవ్దేశానికి తిరిగి వచాచ్రు.

4
విధవరాలి నూనె జాడీ

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

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

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

7అపుప్డు ఆమెవచిచ్ దేవునిమనిషికిఈవిషయంచెపిప్ంది. దానికతడు “వెళ ళ్,ఆనూనెఅమిమ్ ఆ డబుబ్తో నీఅపుప్లు
తీరుచ్. మిగిలినదాంతో నువూవ్ నీ పిలల్లూ జీవించండి” అనాన్డు.

షూనేమీయురాలి కొడుకుని బతికించడం
8ఒకసారిఎలీషాషూనేముఅనేపటట్ణానికివెళాళ్డు. అకక్డఒకసీఅతణిణ్ భోజనానికిరమమ్నిపాధేయపడినఒపిప్ంచింది.

కాబటిట్ ఎలీషా ఆ దారి గుండా వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆమె దగగ్ర భోజనం చేసూత్ ఉండేవాడు. ఆమె ఆ పటట్ణంలో చాలా
పముఖురాలు. 9 ఆమె ఒకసారి తన భరతో ఇలా అంది. “ఈమారగ్ంలో రాకపోకలు సాగించే ఈ వయ్కి పవితుడూ, దేవుని
మనిషీ అని నాకు తెలుసు. 10 కాబటిట్ మనం మిదెద్ మీద ఒక చినన్ గది కడదాం. అందులో ఒక మంచం, బలల్, కురీచ్, ఒక
లాంతరూ ఏరాప్టు చేదాద్ ం. ఆయన మన దగగ్రికి వచిచ్న పతిసారీ అందులో ఉంటాడు.” 11 కాబటిట్ తరువాత ఎలీషా ఆ
గదిలో ఉండి విశాంతి తీసుకునే రోజు వచిచ్ంది.

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

14తరువాత ఎలీషా “ఈమెకు మనం ఏ ఉపకారం చేయగలం?” అని గేహజీని అడిగాడు. గేహజీ “ఆమెకి కొడుకు లేడు.
భరేమోముసలివాడు” అనాన్డు. 15కాబటిట్ ఎలీషా “ఆమెను పిలువు” అనాన్డు. అతడు వెళిల్ ఆమెను తీసుకు వచాచ్డు.
ఆమె వచిచ్ గుమమ్ం దగగ్ర నిలుచుంది. 16ఎలీషా ఆమెతో “వచేచ్ సంవతస్రం ఇదే సమయానికి నీ ఒడిలో కొడుకు ఉంటాడు”
అనాన్డు. అపుప్డు ఆమె “నా పభూ, వదుద్ . దేవునిమనిషి న నీవు నీ సేవకురాలి న నాతో అబదధ్ం చెపొప్దుద్ ” అంది.

17కానీ ఆ సీ గరభ్ం ధరించింది. ఆ తరువాత సంవతస్రం సరిగాగ్ ఎలీషా చెపిప్న సమయానికి ఒక కొడుకుని కనన్ది. 18ఆ
పిలల్వాడు పెరిగిన తరువాత ఒక రోజు పొలంలో కోత కోసుత్ నన్ వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్ తన తండి దగగ్రికి వెళాళ్డు. అకక్డ వాడు
తన తండితో “నా తల! నా తల!” అనాన్డు. 19వాడి తండి తన సేవకుడితో “పిలాల్ ణిణ్ ఎతుత్ కుని వాళళ్మమ్ దగగ్రికి తీసుకు
వెళ ళ్” అనాన్డు. 20వాడు ఆ పిలల్వాణిణ్ తీసుకుని తలిల్ దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. వాడు మధాయ్హన్ం వరకూ తలిల్ ఒడిలో
పడుకుని తరువాత చనిపోయాడు.
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21అపుప్డు ఆమెవాణిన్ దేవునిమనిషి కోసం వేయించినమంచం పడుకోబెటిట్ తలుపు వేసి బయటకు వెళిళ్ంది. 22తన
భరను పిలిచి “నేను దేవునిమనిషి దగగ్రికి తవ్రగా వెళిళ్ రావాలి. ఒక పనివాణీణ్ , ఒక గాడిదనీ పంపించు” అని చెపిప్ంది.

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

ఇకక్డికి వసుత్ ంది. 26నీవుపరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ ‘నువూవ్, నీ భరా, నీ కొడుకూ మంగాఉనాన్రా?’ అనిఅడుగు”అనిచెపిప్
పంపించాడు. దానికామె “ మంగానే ఉనాన్ం” అని జవాబిచిచ్ంది.

27 తరువాత ఆమె పరవ్తం మీద ఉనన్ దేవుని మనిషి దగగ్రికి వచిచ్ అతని కాళ ళ్ పటుట్ కుంది. గేహజీ ఆమెను
తోలివేయడానికి దగగ్రికి గా వచాచ్డు. అపుప్డు దేవుని మనిషి “ఆమె చాలా నిసప్ హలో ఉంది. యెహోవా ఈ సమసయ్ను
నాకు దాచి ఉంచాడు. నీవు ఆమెజోలికి పోకు” అని ఆదేశించాడు.

28 అపుప్డు ఆమె “పభూ, కొడుకు కావాలని నేను నినున్ అడిగానా? నాతో అసతయ్ం పలుక వదుద్ అనలేదా?” అంది.
29అపుప్డు ఎలీషా గేహజీతో “నీవు పయాణానికి సిదధ్పడు. నా కర చేతోత్ పటుట్ కో. ఆమె ఇంటికి వెళ ళ్. దారిలో నీకెవ నా
ఎదు తే వాళళ్ను పలకరించ వదుద్ . ఎవ నా నినున్ పలకరిసేత్ వాళళ్కు జవాబివవ్వదుద్ . అకక్డికి వెళిళ్ నా కర పిలల్వాడి
ముఖం పెటుట్ ” అని చెపాప్డు.

30కానీఆ పిలల్వాడి తలిల్ “యెహోవాపాణంమీదా, నీపాణంమీదాఒటేట్సి చెపునాన్, నేనుమాతం నినున్ వదలను”అంది.
కాబటిట్ ఎలీషాలేచిఆమెతో కూడావెళాళ్డు. 31వాళళ్ కంటేముందుగా చేరుకునన్ గేహజీఆపిలల్వాడిముఖం కర ఉంచాడు
కానీ పిలల్వాడు ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా ఉనాన్డు. కాబటిట్ గేహజీ వెనకుక్ వచిచ్ దారిలో ఎలీషాను కలుసుకునాన్డు.
ఎలీషాతో “పిలల్వాడు కళ ళ్ తెరవలేదు” అని చెపాప్డు.

32 ఎలీషా ఆ ఇలుల్ చేరుకుని చనిపోయిన పిలల్వాడు తన మంచం పడి ఉండటం చూశాడు. 33కాబటిట్ ఎలీషా లోపలికి
వెళిళ్ తలుపులు వేశాడు. తానూ, ఆ పిలల్వాడూమాతమేలోపలఉండగాయెహోవాకు విజాఞ్ పన చేశాడు. 34అతడుమంచం
ఎకిక్ పిలల్వాడి మీద పడుకునాన్డు. తన నోటిని వాడి నోటి మీదా, తన కళ ళ్ వాడి కళళ్ మీదా తన చేతులు వాడి చేతుల
మీదాఉంచివాడి పడుకునాన్డు. అపుప్డు పిలల్వాడి ఒంటోల్ వేడి పుటిట్ంది.

35 తరువాత ఎలీషా లేచి ఆ గదిలో చుటూట్ తిరిగి మళీళ్ ఆ పిలల్వాడి న పడుకునాన్డు. పిలల్వాడు ఏడుసారుల్ తుమిమ్
కళ ళ్ తెరిచాడు. 36అపుప్డు ఎలీషా గేహజీని పిలిచి “ఆషూనేమీసీని పిలుచుకురా”అనాన్డు. అతడు ఆమెను పిలుచుకు
వచాచ్డు. ఆమెగదిలోపలికి వచిచ్ంది. ఎలీషాఆమెతో “నీ కొడుకుని ఎతుత్ కో”అనాన్డు. 37అపుప్డు ఆమెఅతనికాళల్ మీద
సాషాట్ ంగపడి లేచి తన కొడుకుని ఎతుత్ కుని వెళిళ్ంది.

పాతలోఉనన్ విషపూరిత న ఆహారం బాగు చేయడం
38ఎలీషాతిరిగి గిలాగ్ లుకు వచాచ్డు. అపుప్డు ఆ దేశంలో కరువు నెలకుని ఉంది. పవకల సమాజంవారు అతనిముందు

కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అపుప్డు అతడు “పొయియ్మీదపెదద్ వంటపాతపెటిట్ వీళళ్కు ఆహరం సిదధ్ం చెయియ్”అనితనసేవకుడికి
ఆదేశించాడు. 39వారిలో ఒకడు కూరగాయల కోసం పొలంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ ఒక చేదు దాకష్చెటుట్ ను చూశాడు. చేదు
కూరగాయలను కోసుకుని తన అంగీ నిండా నింపుకుని తీసుకుని వచాచ్డు. వాటి సవ్భావం వాళళ్కి తెలియలేదు. వారు
వాటినిముకక్లు చేసి పులుసులో వేశారు.

40భోజనంసమయంలోఆపులుసునువాళళ్కి వడిడ్ంచారు. పవకలసమాజంవారుదానిన్నోటోల్ పెటుట్ కుని “దేవునిమనిషీ,
పాతలోవిషం ఉంది” అంటూ కేకలు వేశారు. వాళిళ్క దానిన్ తినలేకపోయారు. 41కానీ ఎలీషా “కొంచెం పిండి తీసుకు రండి”
అనాన్డు. పాతలో అతడు ఆ పిండి వేసి “భోజనానికి దీనిన్ వడిడ్ంచండి” అనాన్డు. ఇక ఆ పాతలోహానికర నది లేకుండా
పోయింది.

వందమందికి ఆహారం
42 తరువాత బయలాష్ లిషా నుండి ఒక వయ్కి కొతత్గా పండిన యవల పిండితో చేసిన ఇర రొటెట్లనూ, తాజాగా కోసిన

ధానాయ్నీన్ ఒక బసాత్ లో వేసుకుని దేవునిమనిషి కోసం తీసుకు వచాచ్డు. అపుప్డు అతడు “వీటిని వడిడ్ంచు, ఇకక్డునన్వారు
భోజనం చేసాత్ రు” అని చెపాప్డు. 43 అయితే అతని సేవకుడు “ఏమిటీ? వందమందికి తినడానికి ఈ మాతం వాటిని
వడిడ్ంచాలా?” అనాన్డు. దానికి అతడు “వారు తినడానికి వడిడ్ంచు. ఎందుకంటే ‘వారు తినగా ఇంకా మిగులుతాయి’ అని
యెహోవాచెపునాన్డు”అనాన్డు. 44కాబటిట్ అతనిసేవకుడువాటినివాళళ్కివడిడ్ంచాడు. యెహోవాచెపిప్నటుల్ గానేవాళళ్ంతా
భుజించిన తరువాత ఆహారం ఇంకామిగిలిపోయింది.

5
కుషుట్ రోగి నయమాను సవ్సథ్త

1 సిరియారాజు నాయ్ధిపతి పేరు నయమాను. అతని దావ్రాయెహోవా సిరియా దేశానికి విజయాలిచాచ్డు. అందుచేత
అతడు తన రాజు దృషిట్లో గొపప్వాడూ, గౌరవనీయుడూ అయాయ్డు. ఎంతో రయ్వంతుడూ, బలవంతుడూ అయినపప్టికీ
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అతడు కుషుట్ రోగి. 2 సిరియనులు దోపిడీలు చేయడానికి దళాలుగా ఇశాయేలు దేశంలోకి వెళత్ ఉండేవారు. ఒకసారి వారు
అకక్డనుండి ఒక అమామ్యిని బందీగా పటుట్ కుని వచాచ్రు. ఆ అమామ్యి నయమాను భారయ్కు పరిచారిక అయింది.

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

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

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

8ఇశాయేలురాజుతనబటట్లుచింపుకొనన్సంగతిదేవునిమనిషిఎలీషావినాన్డు. అపుప్డుఅతడుఇశాయేలురాజుకి “నీ
బటట్లెందుకు చింపుకునాన్వు? అతణిణ్ నా దగగ్రికి పంపు. ఇశాయేలులో ఒక పవక ఉనాన్డని అతడు తెలుసుకుంటాడు” అని
సందేశం పంపించాడు. 9కాబటిట్ నయమాను తన గురాలతో, రథాలనిన్టితో వచిచ్ ఎలీషాయింటి గుమమ్ం ఎదుట నిలిచాడు.
10ఎలీషా ఒక వారాహరుడి చేత “నీవు వెళిల్ యొరాద్ ను నదిలో ఏడు మునకలు వెయియ్. నీ శరీరంపూరవ్సిథ్తికి వసుత్ ంది. నీవు
పరిశుభం అవుతావు” అని కబురు చేశాడు.

11నయమానుకు కోపం వచిచ్ంది. అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయాడు. “ఆ వయ్కి బయటకు వచిచ్ నా దగగ్ర నిలిచి తన దేవు న
యెహోవాకు పారథ్న చేసి నా వంటి కుషుట్ రోగం ఉనన్ చోట తన చెయియ్ ఆడించి బాగు చేసాత్ డనుకునాన్ను. 12 ఇశాయేలులో
ఉనన్ నదులనిన్టి కంటేదమసుక్లోనిఅమానా,ఫరప్రు నదులుమంచివికాదా? నేనువాటిలోసాన్నంచేసి శుదిధ్ పొందలేనా?”
అంటూ తీవ కోపంతో అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు.

13అపుప్డు నయమాను సేవకులు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “అయాయ్,ఆపవక ఒకవేళ ఏదనాన్ కషట్ న పనిచేయమంటేనీవు
తపప్కుండా చేసే వాడివే కదా! దానికంటే ‘నీటిలోమునిగి బాగు పడు’ అని అతడు చెపప్డం ఇంకా మంచిదే కదా” అనాన్రు.
14అపుప్డు అతడు దేవునిమనిషిఆదేశం పకారం వెళిళ్యొరాద్ ను నదిలోఏడుసారుల్ మునిగి లేచాడు. దాంతోఅతని శరీరం
పూరి సవ్సథ్త పొంది చినన్పిలల్వాడి శరీరంలాపూరవ్ సిథ్తికి వచిచ్ంది.

15 నయమాను అపుప్డు సపరివార సమేతంగా తిరిగి దేవుని మనిషి దగగ్రికి వచాచ్డు. అతని ఎదుట నిలబడి ఇలా
అనాన్డు “చూడండి, ఇశాయేలులో తపప్ భూమిమీద ఎకక్డా వేరే దేవుడు లేడని ఇపుప్డు నాకు తెలిసింది. కాబటిట్ ఇపుప్డు
నీ సేవకుడిచేచ్ కానుక మీరు తీసుకోవాలి.” 16 కానీ ఎలిషా “నేను దేవుని సనిన్ధిలో నిలుచునాన్ను. ఆయన మీద ఒటుట్ .
నేనేమీ తీసుకోను” అని జవాబిచాచ్డు. ఎలీషా కానుక తీసుకోవాలిస్ందే, అంటూ నయమాను పటుట్ పటాట్ డు కానీ ఎలీషా
ఒపుప్కోలేదు.

17కాబటిట్ నయమాను “అలా అయితే నీ సేవకుడిని అయిన నాకు రెండు కంచర గాడిదలుమోయగలిగే మటిట్ ఇపిప్ంచు.
ఎందుకంటేనేనుఈరోజునుండియెహోవాకితపిప్ంచిమరిఏదేవుడికీదహనబలిగానీఇంకాఏఇతరబలినిగానీఅరిప్ంచను.
18 ఒకక్ విషయంలో యెహోవా నీ సేవకుణిణ్ కష్మించాలి. అదేమిటంటే మా రాజుగారు రిమోమ్ను దేవుణిణ్ పూజించడం కోసం
మందిరంలో పవేశించినపుప్డు నాచేతిమీదఆనుకుంటాడు,అపుప్డు ఆయనతోపాటు నేను కూడా రిమోమ్ను దేవుడి ఎదుట
వంగుతాను. అలా నేను రిమోమ్ను దేవుడి ఎదుట వంగినపుప్డు యెహోవా నీ సేవకుడి న ననున్ కష్మిసాత్ డు గాక” అనాన్డు.
19అపుప్డు ఎలీషా “పశాంతంగా వెళ ళ్” అనాన్డు. నయమాను అకక్డి నుండి కదిలాడు.

20అతడు అకక్డ నుండి కొదిద్ దూరం వెళాళ్క దేవుని మనిషి ఎలీషా సేవకు న గేహజీ ఇలా అనుకునాన్డు. “చూశావా,
ఈసిరియావా న నయమాను తెచిచ్న కానుకలను తీసుకోకుండానాయజమానిఅతణిణ్ వదిలేశాడు. యెహోవామీద ఒటుట్ ,
నేనిపుప్డు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అతని దగగ్ర ఏ నా తీసుకుంటాను.”

21ఇలాఅనుకుని గేహజీనయమానువెనకాలేవెళాళ్డు. తనవెనకాలేఎవరోపరుగెతుత్ కుంటూరావడంనయమానుచూసి
తన రథం నుండి దిగి అతణిణ్ కలుసుకుని “అంతా మమేనా?” అనిఅడిగాడు. 22గేహాజీ “అంతా మమే. నాయజమాని
ననున్ పంపించాడు. ‘ఎఫాయిము పరవ్త పాంతం లోని పవకల సమాజం నుండి ఇదద్రు యువకులు ఇపుప్డే నా దగగ్రికి
వచాచ్రు. మీరు దయచేసి వారి కోసం ము నాలుగు కిలోల వెండీ, రెండు జతల బటట్లూ ఇవవ్ండి’ అని చెపప్మనాన్డు”
అనాన్డు.

23అందుకు నయమాను “నీకు డె కిలోలు సంతోషంగా ఇసాత్ ను” అనాన్డు. నయమాను గేహాజీని బలవంతపెటిట్ రెండు
బసాత్ లోల్ డె కిలోల వెండి ఉంచి, రెండు జతల బటట్లూ ఇచిచ్ వాటిని మోయడానికి తన దగగ్ర ఉనన్ ఇదద్రు పనివాళళ్ను
పంపాడు. వారు వాటిని మోసుకుని గేహాజీ ముందు నడిచారు. 24వారు పరవ్తం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు గేహాజీ ఆ వెండి
బసాత్ లను తీసుకుని ఇంటోల్ దాచిపెటిట్ వాళళ్ను పంపించి వేశాడు. వారు వెళిళ్పోయారు. 25తరువాత అతడు లోపలికి వెళిళ్
తనయజమానిఎలీషాఎదుటనిలబడాడ్ డు. ఎలీషాఅతణిణ్ “గేహజీ,నీవుఎకక్డినుండివసుత్ నాన్వ్?” అనిఅడిగాడు. దానికి
గేహాజీ “నీ సేవకుణిణ్ . నేను ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు” అనాన్డు.
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26 అపుప్డు ఎలీషా గేహజీతో “ఆ వయ్కి నినున్ కలుసుకోడానికి తన రథానిన్ ఆపినపుప్డు నా ఆతమ్ నీతో కూడా
రాలేదనుకునాన్వా? డబూబ్, మంచి బటట్లూ, ఒలీవ తోటలూ, దాకష్ తోటలూ, గొరెలూ, పశువులూ, సేవకులూ, సేవకురాళ ళ్
వీటిని సంపాదించుకోడానికి ఇదా సమయం? 27 అందుచేత నయమానుకి ఉనన్ కుషుఠ్ నీకూ, నీ వారసులకూ నితయ్ం
ఉంటుంది” అనాన్డు. కాబటిట్ గేహాజీకి మంచులా తెలల్ని కుషుట్ రోగం వచిచ్ంది. అతడు ఎలీషా దగగ్రనుండి వెళిళ్ పోయాడు.

6
గొడడ్లి కి తేలింది

1 తరువాత పవకల సమాజం వారు ఎలీషా దగగ్రికి వచాచ్రు. వారు ఎలీషాతో “మేము నీతో ఉంటునన్ ఈ సథ్లం చాలా
ఇరుకుగా ఉంది. 2 నీవు దయ చేసి అనుమతిసేత్ మేమంతా యొరాద్ నుకు వెళిళ్ అకక్డిన్ంచి ఒకొక్కక్రం ఒకోక్ చెటుట్ కొటిట్
తెచుచ్కుంటాం. వాటితో మరో చోటమా కోసం నివాసాలు కటుట్ కుంటాం” అనాన్రు. దానికి ఎలీషా “అలాగే, వెళళ్ండి” అని
జవాబిచాచ్డు. 3వాళళ్లోల్ ఒకడు “నీ సేవకు నమాతో దయచేసి నువూవ్ రావాలి” అని బతిమాలాడు. ఎలీషా “సరే, నేనూ
వసాత్ ను” అనాన్డు.

4 కాబటిట్ అతడు వాళళ్తో వెళాళ్డు. అందరూ యొరాద్ నుకి వెళిళ్ చెటుల్ నరకడం పారంభించారు. 5 ఒకడు కొమమ్
కొడుతునన్పుప్డు వాడి గొడడ్లి ఊడి కింద నీళళ్లో పడిపోయింది. వాడు “అయోయ్, నా పభూ, అది అరువు తెచిచ్న గొడడ్లి”
అంటూ కేకలు పెటాట్ డు.

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

ఎలీషా సిరియానులకు గుడిడ్తనం కలుగజేశాడు
8తరువాత సిరియాదేశం రాజు ఇశాయేలుతోయుదధ్ం చేయాలనుకునాన్డు. తన సేవకులతో పణాళిక వేసి “ఫలానాచోట

నా శిబిరం వేసి ఉంచుతాను” అని చెపాప్డు. 9 కానీ దేవుని మనిషి ఇశాయేలు రాజుకి కబురు పంపి “ఆ మారగ్ం గుండా
వెళళ్కుండాజాగతత్ పడు. ఎందుకంటే సిరియా నయ్ం అకక్డకు రాబోతునాన్రు” అని తెలియజేశాడు.

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

12కాబటిట్ అతని సేవకులోల్ ఒకడు “నా పభూ, రాజా, అలా కాదు. ఇశాయేలులో ఉనన్ పవక ఎలీషా ఇశాయేలు రాజుకి
మీరు మీ పడగగ్దిలో పలికిన మాటలు కూడా చెపేప్సాత్ డు” అనాన్డు. 13 అపుప్డు రాజు “వెళళ్ండి, ఆ ఎలీషా ఇపుప్డు
ఎకక్డునాన్డో తెలుసుకోండి. నేను మనుషులను పంపి అతణిణ్ పటుట్ కుంటాను” అని జవాబిచాచ్డు. అపుప్డు వారు అతనికి
“అతడు దోతానులో ఉనాన్డు” అని సమాచారమిచాచ్రు.

14కాబటిట్ రాజు దోతానుకి గురాలనూ, రథాలనూ, భారీ సంఖయ్లో నాయ్లనూ పంపించాడు. వారు రాతి వేళ వచాచ్రు. ఆ
పటట్ణానిన్నాలుగు పులాచుటుట్ ముటాట్ రు. 15దేవునిమనిషిదగగ్ర పనివాడుఉదయానేన్ లేచిబయటకు వెళాళ్డు. పటట్ణం
చుటూట్ గురాలూ, రథాలూ, పెదద్ నయ్ం మోహరించి ఉండటం చూశాడు. అపుప్డు ఆ పనివాడు “అయోయ్ పభూ, ఇపుప్డు
మనమేం చేదాద్ ం?” అని దేవుని మనిషితో అనాన్డు. 16దానికి ఎలీషా “భయపడవదుద్ , వాళళ్ పు ఉనన్వాళళ్ కంటే మన
పుఉనన్వాళల్ ఎకుక్వ మంది” అని జవాబిచాచ్డు.
17 ఆ తరువాత ఎలీషా “యెహోవా, వీడు చూడాలి. అందుకోసం దయచేసి వీడి కళ ళ్ తెరువు” అని పారథ్న చేశాడు.

అపుప్డు యెహోవా ఆ పనివాడి కళ ళ్ తెరిచాడు. వాడు ఆ పరవ్తమంతా అగిన్ జావ్లలాల్ ంటి గురాలూ, రథాలూ ఎలీషా
చుటూట్ ఉండటం చూశాడు.

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

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

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

షోమోనులో భయంకర న కరువు
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24ఇదంతాజరిగినతరువాతసిరియారాజుబెనహ్దదు తన నాయ్నన్ంతాతీసుకునిషోమోను దాడికివచిచ్ పటట్ణం చుటూట్
ముటట్డి వేశాడు. 25దానివలల్ షోమోనులో భయంకర న కరువు వచిచ్ంది. వాళళ్ముటట్డి ఎంతదారుణంగాఉందంటేదాని
మూలంగాషోమోనులో గాడిద తలను ఎన తులాల వెండికీ, పావు కొలత పెనేన్రు దుంప* ఐదు తులాల వెండికీ అమామ్రు.
26 ఆ సమయంలో ఇశాయేలు రాజు పాకారం గోడ నడుసూత్ ఉనన్పుప్డు ఒక సీ రాజును చూసింది. “రాజా, నా పభూ,
సహాయం చెయయ్ండి” అంటూ కేకలు పెటిట్ంది.

27అది వినిరాజు “యెహోవాయేనీకు సహాయం చెయయ్డం లేదు. ఇక నేనేం చేసాత్ ను. దాకష్గానుగ నుండీ,ధానయ్పు కళళ్ం
నుండీ ఏమనాన్ వసుత్ ందా” అనాన్డు. 28రాజు ఇంకా “నీకు వచిచ్న కషట్ం ఏమిటి?” అని అడిగాడు. దానికి ఆమె “ఒకామె
నాతో ఇలా అంది, ‘ఈ రోజుకి నీ కొడుకుని ఇవువ్. వాణిన్ ఈ రోజుమనం వండుకుని తినేదాద్ ం. రేపు నా కొడుకుని ఇసాత్ . రేపు
తిందాం’ అంది. 29అలాగే మేము నా కొడుకుని వండుకుని తినేశాం. అయితే తరువాత రోజు నేను ‘ఈ రోజు భోజనానికి నీ
కొడుకుని ఇవువ్’ అని అడిగాను. కానీ ఆమె తన కొడుకుని దాచిపెటుట్ కుంది” అని చెపిప్ంది.

30రాజు ఆమె చెపిప్ంది విని తన బటట్లు చింపుకునాన్డు. పాకారం గోడ న నడుసుత్ నన్ రాజును పజలు చూసినపుప్డు
వారికి రాజు శరీరం గోనె పటట్ కనిపించింది. 31అపుప్డు రాజు “ఈరోజుషాపాతు కొడుకు ఎలీషామెడ తల నిలిచిఉంటే
దేవుడు ననున్ పెదద్ పమాదంలో పడవేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

32అపుప్డు ఎలీషా తన ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతనితోపాటు కొందరు పెదద్లు కూడా ఉనాన్రు. అపుప్డు రాజు ఒక
మనిషిని పంపాడు. ఆ వయ్కి ఎలీషా దగగ్రికి రాక ముందే ఎలీషా ఆ పెదద్లతో “ఈ హంతకుని కొడుకు నా తల తీయడానికి
మనిషిని పంపాడు చూశారా! మీరు చూసూత్ ఉండండి. అతడు వచిచ్న వెంటనే తలుపుతో వాణిన్ వెనకుక్ తోసి తలుపులు
మూయండి. వాడి వెనకాలే వాడియజమాని కాళళ్ చపుప్డు మనకు వినిప్సుత్ నన్ది కదా” అనాన్డు. 33ఎలీషామాటాల్ డుతూ
ఉండగానేరాజుపంపినమనిషి,వాడి వెనకే రాజూవచాచ్రు. అపుప్డు రాజు “ఈహానిమనకుయెహోవావలల్ జరిగింది. ఇక
మనం ఆయన కోసం ఎందుకు ఎదురు చూడాలి?” అనాన్డు.

7
1అపుప్డురాజుతోఎలీషా “యెహోవాచెపునన్మాటవిను. యెహోవాచెపునన్దేమిటంటే, రేపుఇదేసమయానికిషోమోను

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

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

5 ఇలా మాటాల్ డుకుని వారు ఉదయం ఇంకా చీకటి ఉండగానే సిరియా నయ్ శిబిరం దగగ్రికి వెళాల్ లని లేచారు. వారు
ఆ శిబిరానికి దగగ్రగా వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఎవరూ లేరు. 6 ఎందుకంటే ఆ శిబిరంలో ఉనన్ వారు గురాలూ, రథాలూ
పరిగెడుతునన్టూట్ మరో పెదద్ నిక దండు కదులుతునన్టూట్ శబాద్ లు వినేలా యెహోవా చేశాడు. దాంతో వారు “మనతో
యుదధ్ం చేయడానికి ఇశాయేలు రాజుహితీత్యుల రాజునీ, ఐగుపీత్యుల రాజునీ తోడు తెచుచ్కునాన్డు” అని తమలోతాము
చెపుప్కునాన్రు.

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

9తరువాతవారు ఇలాచెపుప్కునాన్రు. “మనం చేసేదిమంచి పని కాదు. ఈరోజు శుభవార చెపాప్లిస్న రోజు. కానీమనం
దాని విషయంలో మౌనంగా ఉనాన్ం. తెలల్వారే వరకూ మనం ఇకక్డే ఉంటే మనకు శికష్ తపప్దు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మనం
రాజభవనంలోఈ సంగతి తెలియజేదాద్ ం.”

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

12 అపుప్డు రాజు రాతి వేళ లేచి తన సేవకులను పిలిచాడు. వాళళ్తో “ఇపుప్డు సిరియా వారు మనకేం చేశారో
చెపాత్ ను చూడండి. మనం ఆకలితో నకనకలాడుతునాన్మని వాళళ్కు తెలుసు. వారు ‘వీళ ళ్ పటట్ణంలో నుండి బయటకు
వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ను సజీవంగా పటుట్ కుని మనం పటట్ణంలో పవేశిదాద్ ం’ అని చెపుప్కుని శిబిరం విడిచి బయటకు వెళిళ్
దాకుక్నాన్రు”అనాన్డు. 13అపుప్డు రాజుసేవకులోల్ ఒకడు “పటట్ణంలో ఇంకామిగిలిఉనన్ ఐదు గురాల న కొంతమందిని

* 6:25 6:25 పావురం రెటట్ అని తరుజ్ మా చేసింది బహ శా సెనగ గింజలను గానీ భూమిలో తవివ్ తీసే ఒక రక న చవకబారు చపిప్డి దుంపను గానీ అయి
ఉండవచుచ్. తెలుగులో దీనికి సమానారధ్కం లేదు గానీ “పెనేన్రు దుంప” అని నిఘంటువు చెబుతునన్ది.
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వెళళ్నీయండి. ఇశాయేలులో చాలామంది చనిపోయారు కదా, మరో ఐదుగురు పోతే నషట్మేంటి? వాళళ్ని పంపి చూదాద్ ం”
అని బతిమాలాడు.

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

16 ఇక పజలు బయటకు వెళిళ్ సిరియా నయ్ం శిబిరానిన్ దోచుకునాన్రు. అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పకారం ఒక తులం
వెండికి నాలుగు కిలోల గోదుమ పిండీ, ఒక తులం వెండికి ఎనిమిది కిలోల యవలూ అమామ్రు. 17 ఎవరి భుజం రాజు
ఆనుకుని నిలబడాడ్ డో ఆ అధికారినిదావ్రం దగగ్ర ఉండమనిరాజుఆజాఞ్ పించాడు. అయితేఆఅధికారి పజలతొకిక్సలాటలో
నలిగి చనిపోయాడు. రాజు తనని చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు దేవునిమనిషి చెపిప్న దాని పకారం ఇది జరిగింది.

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

8
తన ఇంటి తిరిగి వచిచ్న షూనేమి సీ

1తరువాతఎలీషాతానుబతికించినపిలల్వాడితలిల్ని పిలిచాడు. ఆమెతో “నీ కుటుంబానిన్తీసుకునిబయలేద్రు. ఎకక్ నా
నీకు అనుకూల న మరో దేశంలో ఉండు. ఎందుకంటే దేశంలో యెహోవా కరువు రపిప్ంచబోతునాన్డు. ఈ కరువు ఏడు
సంవతస్రాలు ఉంటుంది” అనాన్డు. 2కాబటిట్ ఆమె దేవునిమనిషిమాటకు లోబడి తన కుటుంబానిన్ తీసుకుని ఫిలిషీ దేశం
వెళిళ్ అకక్డ ఏడు సంవతస్రాలు నివసించింది.

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

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

హజాయేలు రాజు అయాయ్డు
7ఎలీషా దమసుక్కి వచాచ్డు. అకక్డ సిరియారాజు బెనహ్దదు జబుబ్ పడి ఉనాన్డు. “దేవునిమనిషి ఇకక్డికి వచాచ్డు”

అనిరాజుకు చెపాప్రు. 8రాజుహజాయేలును* పిలిచాడు. “నీవు ఒక కానుక తీసుకుని దేవునిమనిషి దగగ్రికి వెళ ళ్. ‘నాకు
నయమౌతుందా లేదా’ అని అతని దావ్రా యెహోవా దగగ్ర సంపదించు” అని చెపాప్డు. 9 కాబటిట్ హజాయేలు ఎలీషాకు
కానుకగా దమసుక్లో దొరికే మంచి వసుత్ వులను తీసుకుని వాటిని నల ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచి బయలేద్రాడు. హజాయేలు
వచిచ్ ఎలీషా ఎదుట నిలబడాడ్ డు. “సిరియా రాజూ, నీ కొడుకులాంటి వాడూ అయిన బెనహ్దదు తన రోగం నయమౌతుందా
అని అడగడానికి ననున్ పంపాడు” అనాన్డు.

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

13 అందుకు హజాయేలు “నేను కుకక్లాంటి వాణిణ్ . ఇంత పెదద్ పని నేనెలా చేసాత్ ను?” అనాన్డు. దానికి ఎలీషా “నీవు
సిరియాకు రాజు అవుతావు. నాకు యెహోవా చూపించాడు” అనాన్డు. 14 అతడు ఎలీషా దగగ్రనుండి తన రాజు దగగ్రికి
వచాచ్డు. అపుప్డురాజు “ఎలీషానీతోఏంచెపాప్డు”అనిఅడిగాడు. అతడు “నీకు తపప్కుండానయమౌతుందిఅనాన్డు”
అని జవాబిచాచ్డు. 15 కాని ఆ తరువాత రోజు హజాయేలు ఒక కంబళి తీసుకుని నీటితో తడిపి దానిన్ రాజు ముఖం
పరిచాడు. దాంతోరాజు చనిపోయాడు. అతనిసాథ్ నంలోహజాయేలు రాజు అయాయ్డు.

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

* 8:8 8:8హజాయేలును రాజు దగగ్ర ఉనన్ పముఖులో ఒకక్డు
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16 అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన యెహోరాము పరిపాలన అయిదో సంవతస్రంలో యూదా రాజు
యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము యూదా వాళళ్ రాజుగా పరిపాలన పారంభించాడు. 17 అతనికపుప్డు ము
రెండేళ ళ్. అతడుయెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు.

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

20ఈయెహోరాముపాలించినరోజులోల్ ఎదోమీయులుయూదారాజాయ్నికి వయ్తిరేకంగాతిరుగుబాటు చేశారు. ఒకరాజును
తమ కోసం నియమించుకునాన్రు. 21 కాబటిట్ యెహోరాము తన నాయ్నీన్, రథాలనిన్టినీ తీసుకుని ఎదోము సరిహదుద్ లోల్
ఉనన్ జాయీరు పటట్ణానికి వచాచ్డు. అకక్డ ఎదోము నాయ్లు వాళళ్ను చుటుట్ ముటాట్ యి. కానీయెహోరాము రాతివేళ తన
నికులతో రథాలతో శతు నాయ్ల పంకులను ఛేదించుకుని తపిప్ంచుకునాన్రు. అపుప్డు అతని నయ్ం తపిప్ంచుకుని తమ
ఇళళ్కు చేరుకునాన్రు.

22 కాబటిట్ ఈ రోజు వరకూ ఎదోమీయులు యూదా తిరుగుబాటు చేసూత్ నే ఉనాన్రు. అదే సమయంలో లిబాన్ పజలు
కూడా తిరుగుబాటు చేశారు. 23యెహోరామును గూరిచ్న ఇతర విషయాలకొసేత్, అతడు చేసిన పనులనీన్ యూదా రాజుల
చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 24యెహోరాము చనిపోయి తన పూరీవ్కులను చేరుకునాన్డు. దావీదు పటట్ణంలో అతని
పూరీవ్కులతో కూడా అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతనిసాథ్ నంలో అతని కొడుకు అహజాయ్ రాజు అయాయ్డు.

యూదారా న అహజాయ్
2దిన 22:1-6

25 అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన యెహోరాము పరిపాలన పనెన్ండో సంవతస్రంలో యూదా రాజు
యెహోరాము కొడుకు అహజాయ్ పరిపాలించడం పారంభించాడు. 26అహజాయ్ పరిపాలనపారంభించినపుప్డు అతనికి ఇర
రెండేళ ళ్. ఇతడుయెరూషలేములో ఒక సంవతస్రం పరిపాలన చేశాడు. అతని తలిల్ పేరు అతలాయ్. ఈమె ఇశాయేలు రాజు
ఒమీ కూతురు. 27అహజాయ్ అహాబు కుటుంబానికి అలుల్ డు. కాబటిట్ అహాబు కుటుంబానికి చెందిన వాడిలాగే పవరించాడు.
యెహోవాదృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా కనిపించేదే చేశాడు.

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

9
ఇశాయేలు రాజుగాయెహ అభిషేకం

1 ఆ తరువాత పవక అయిన ఎలీషా పవకల సమాజం నుండి ఒక వయ్కిని పిలిచాడు. అతనితో “పయాణానికి బటట్లు
ధరించు. ఈ చినన్ నూనె సీసా పటుట్ కుని రామోత్ గిలాదుకు వెళ ళ్. 2 అకక్డకు చేరుకునన్ తరువాత నింషీ మనవడూ,
యెహోషాపాతు కొడుకూ అయినయెహ కోసం వాకబు చెయియ్. అతణిణ్ కలుసుకో. అతణిణ్ తన సహచరులనుండి వేరు చేసి
లోపలిగదిలోఏకాంత నచోటికితీసుకు వెళ ళ్. 3నూనెసీసాతీసిఅతనితల నూనెపోసి ‘ఇశాయేలురాజుగానేను నినున్
అభిషేకం చేసాననియెహోవా చెపునాన్డు’ అని అతనితో చెపుప్. తరువాత తలుపు తీసి ఆలసయ్ం చేయకుండా అకక్డిన్ంచి
పారిపో” అని చెపాప్డు.

4 కాబటిట్ పవక అయిన ఆ యువకుడు రామోతిగ్లాదుకి పయాణమయాయ్డు. అతడు చేరుకునేసరికి అకక్డ సేనా
నాయకులు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 5అపుప్డు ఆయువకుడు “నాయకా, నేను నీతో ఒకమాట చెపాప్లని వచాచ్ను” అనాన్డు.
దానికియెహ “ఇంతమందిమి ఉనాన్ం. ఆమాట ఎవరిని గూరిచ్?” అనాన్డు. యువకు న ఆ పవక “నాయకా, ఆమాట
నీ కోసమే” అనాన్డు. 6 కాబటిట్ యెహ లేచి ఇంటోల్ కి వెళాళ్డు. అకక్డ పవక అతని తల నూనె పోశాడు. యెహ తో
“ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు. ఇశాయేలు నా దేవుని పజల నా నినున్ రాజుగా అభిషేకించాను.

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

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

11 అపుప్డు యెహ బయటకు తన తోటి రాజ సేవకుల దగగ్రికి వచాచ్డు. వారిలో ఒకడు “అంతా కుశలమేనా? ఆ
వెరివాడు నీ దగగ్రికి ఎందుకు వచాచ్డు?” అని అడిగాడు. దానికి యెహ “వాడూ, వాడిమాటలూ మీకు తెలుసు కదా”
అనాన్డు. 12అపుప్డువారు “మాకు తెలియదు. చెపుప్”అనాన్రు. అపుప్డుయెహ “అతడునాతోఅదీ ఇదీమాటాల్ డాడు.
ఆతరువాతఅతనింకా ‘యెహోవాఇలాచెపునాన్డు, నేను నినున్ ఇశాయేలుమీదరాజుగాఅభిషేకం చేశాను’అనాన్డు”అని
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చెపాప్డు. 13వెంటనేవారుతమబటట్లు తీసియెహ దిగుతునన్మెటల్ మీదపరిచారు. భేరీలుఊది “యెహ రాజయాయ్డు”
అని పకటించారు.

యెహ ,యెహోరాము, అహజాయ్ను చంపడం
14నింషీకొడుకుయెహ ఈవిధంగాయెహోషాపాతుకొడుకుయెహోరాము కుటచేశాడు. ఆసమయంలోయెహోరామూ,

ఇశాయేలు వాళళ్ంతా రామోతిగ్లాదును సిరియా రాజు హజాయేలు నుండి ర ంచడానికి అకక్డే ఉనాన్డు. 15 కానీ
యెహోరాము సిరియా రాజు హజాయేలుతో చేసుత్ నన్ యుదధ్ంలో సిరియా నయ్ం చేసిన గాయాలను బాగు చేసుకోడానికి
యెజెయేలుకి తిరిగి వచాచ్డు.
అపుప్డు యెహ రాజు సేవకులతో “ఇదే మీ అభిపాయ తేయెజెయేలుకి ఈ వార వెళళ్డానికి వీలు లేదు. ఈ పటట్ణం

విడిచిఎవరూతపిప్ంచుకునివెళళ్కుండాచూడండి”అనిచెపాప్డు. 16అకక్డనుండియెహ రథం యెజెయేలుకివెళాళ్డు.
ఎందుకంటే అకక్డే యెహోరాము విశాంతి తీసుకుంటునాన్డు. అదే సమయంలో యూదా రాజు అహజాయ్ యెహోరామును
కలుసుకోడానికి అకక్డికి వచాచ్డు.

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

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

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

23వెంటనేయెహోరాము రథానిన్మళిళ్ంచి “అహజాయ్,మోసం, విశావ్సఘాతుకం”అనిఅహజాయ్తోచెపిప్పారిపోయాడు.
24అపుప్డుయెహ బాణం తీసి తన శకి కొదీద్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరాము భుజాలమధయ్ గురి చూసి కొటాట్ డు. ఆబాణం అతని
గుండెలోల్ కి దూసుకు వెళిళ్ంది. అతడు తన రథంలోనే కుపప్గూలిపోయాడు.

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

27జరిగిందంతా చూసినయూదారాజుఅహజాయ్ బేత్హగాగ్ న్ పటట్ణం దారిలో తన రథం పారిపోయాడు. కానీయెహ
అతణిణ్ తరిమాడు. “ఆ రథంలోనే అతణిణ్ చంపండి” అంటూ తన సేనానులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. కాబటిట్ వారు ఇబెల్యాముకు
సమీపంలో ఉనన్ గూరుకు వెళేళ్ దారిలో అతని బాణాలు వేసి కొటాట్ రు. అహజాయ్ తన రథంలోనే మెగిదోద్ కు వెళిళ్ అకక్డ
చనిపోయాడు. 28 అతని సేవకులు అతణిణ్ రథం మీద యెరూషలేముకు తీసుకు వెళాళ్రు. దావీదు నగరంలో అతని
పూరీవ్కుల దగగ్ర అతణిణ్ సమాధి చేశారు.

29ఈఅహజాయ్ అహాబు కొడుకు యెహోరాము పరిపాలన పదకొండో సంవతస్రంలోయూదాకు రాజు అయాయ్డు.

యెజెబెలు మరణం
30యెహ యెజెయేలులో అడుగుపెటిట్న విషయం యెజెబెలుకు తెలిసింది. కాబటిట్ ఆమె తన కళళ్ చుటూట్ రంగులు

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

33 యెహ “ఆమెను కిందకు తోసెయయ్ండి” అనాన్డు. వారు యెజెబెలుని కిందకు తోసేశారు. దాంతో ఆమె రకం
గోడలమీదా, గురాలమీదా చిమిమ్ంది. అపుప్డు యెహ ఆమెను గురాలతో తొకిక్ంచాడు. 34 తరువాత అతడు భవనంలో
పవేశించి భోజనం చేసిన తరువాత “శాపానికి గు న ఆమె ఒక రాజ కుమారె. కాబటిట్ వెళిళ్ ఆమెని సమాధి చేయండి” అని
ఆదేశించాడు.
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35 సేవకులు ఆమెని సమాధి చేయడానికి వెళాళ్రు. కానీ వాళళ్కి ఆమె పురె, కాళ ళ్, అరచేతులూ తపప్ ఇంకేమీ
కనపడలేదు. 36వారు వచిచ్యెహ కి ఆ సంగతి చెపాప్రు. అపుప్డు అతడు “ఇదియెహోవాతన సేవకుడూ, తిషీబ్ వాడూ
అయిన ఏలీయాదావ్రా పలికినమాట, ‘యెజెయేలు నేల కుకక్లు యెజెబెలు మాంసానిన్ తిని వేసాత్ యి. 37ఎవరూ గురు
పటట్లేకుండా ఆమె శరీరంయెజెయేలు పొలాలోల్ పేడలా ఉంటుంది’ ఆమాట పకారం ఇది జరిగింది” అనాన్డు.

10
అహాబు కుమారులు మరణం

1అహాబుకి షోమోనులో డె మంది సంతానం ఉనాన్రు. యెహ షోమోనులోఉనన్యెజెయేలు అధిపతులకూ,అకక్డి
పెదద్లకూ, అహాబు సంతానం సంరకష్కులకూ ఉతత్రాలు రాసి పంపాడు. 2 ఆ ఉతత్రంలో ఇలా రాశాడు “మీ యజమాని
వారసులు మీ దగగ్రే ఉనాన్రు. మీ దగగ్ర రథాలూ, గురాలూ, ఆయుధాలూ ఉనాన్యి. అలాగే మీరు బల న పాకారాలునన్
పటట్ణంలోఉనాన్రు. 3కాబటిట్ ఈ ఉతత్రంమీకు అందిన వెంటనేమీయజమానివారసులోల్ శేషఠ్ న వాణీణ్ ,యోగుయ్ణీణ్ ఎంపిక
చేసి అతణిణ్ తన తండి సింహాసనం కూరోచ్బెటట్ండి. మీయజమానిరాజ వంశం కోసంయుదధ్ం చేయండి.”

4కానీవారు చాలా భయపడిపోయారు. “ఇదద్రు రాజులుయెహ ఎదుట నిలవలేక పోయారు. మనమెటాల్ నిలవగలం?”
అని చెపుప్కునాన్రు. 5అపుప్డు ఆ కుటుంబం బాధయ్తలు చూసుత్ నన్ వయ్కీ, పటట్ణం బాధయ్తలు చూసుత్ నన్ వయ్కీ, పెదద్లూ, ఆ
పిలల్లను పెంచినవాళ ళ్ కలసియెహ కి “మేముమీసేవకులం. మీఆదేశాలపకారమేఅనీన్ చేసాత్ ం. మేము ఎవరీన్ రాజుగా
చేసుకోం. మీకేదిమంచిగాతోసేత్ అదే చేయండి” అని జవాబు పంపారు.

6అపుప్డు యెహ రెండోసారి వాళల్కు ఉతత్రం రాశాడు. దానిలో “మీరు నా పు ఉండి నామాట వింటే మీయజమాని
వారసులతలలు నరికివాటితోరేపటికలాల్ యెజెయేలులోనాదగగ్రికి రండి”అనిరాశాడు. రాకుమారులుమొతత్ం డె మంది
ఆ పటట్ణం పెదద్ల సంరకష్ణలోఉనాన్రు. 7కాబటిట్ ఆ ఉతత్రం అందిన తరువాతవారు ఆ డె మందినీ పటుట్ కుని చంపేశారు.
వాళళ్ తలలను బుటట్లోల్ ఉంచియెజెయేలులో ఉనన్యెహ దగగ్రికి పంపించారు.

8ఒకవారాహరుడుయెహ దగగ్రికి వచిచ్ “వారురాకుమారుల తలలు తీసుకు వచాచ్రు”అనిచెపాప్డు. అతడు “వాటిని
ఉదయం వరకూ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర రెండు కుపప్లుగా వేయండి” అనాన్డు. 9ఉదయం అతడు బయటకు వచిచ్ అకక్డ
నిలబడిఉనన్మనుషులను చూసి “మీరంతానిరోద్ షులు. నేనునారాజు కుట చేసిఅతణిణ్ చంపేశాను. అయితేవీళళ్నెవరు
చంపారు? 10తనసేవకుడుఏలీయాదావ్రాయెహోవాఅహాబు కుటుంబానిన్ గురించిపలికినమాటలనుఆయననెరవేరాచ్డు.
యెహోవాఅహాబు కుటుంబానిన్ గురించి పలికినమాటలోల్ ఏ ఒకక్టీ వయ్రథ్ంగా పోదనిమీరు తెలుసుకోవాలి.” 11ఈ విధంగా
యెహ యెజెయేలులో ఉనన్ అహాబు కుటుంబ సభుయ్లందరీన్, అతనితో సంబంధం ఉనన్ పముఖ న వయ్కులనూ, అతనికి
సనిన్హిత నసేన్హితులనూ,అతనిపూజారులు అందరీన్ చంపివేశాడు. అలాంటివారు ఇక ఒకక్రు కూడాలేకుండాచేశాడు.

12ఇది జరిగాకఅతడుషోమోను పటట్ణానికి పయాణమయాయ్డు. దారిలోఅతడు గొరెలబొచుచ్ కతెత్ర వేసే ఇంటికి దగగ్రలో
ఉనన్పుప్డు 13యూదా రాజు అహజాయ్ అనన్దముమ్లు ఎదురయాయ్రు. యెహ వాళళ్ను “మీరు ఎవరు?” అని అడిగాడు.
వారు “మేముఅహజాయ్అనన్దముమ్లం. మేమురాజుగారిపిలల్లనూ,రాణియెజెబెలుపిలల్లనూపలకరించడానికివెళత్ నాన్ం”
అనిచెపాప్రు. 14అతడు “వాళళ్నుపాణాలతోపటుట్ కోండి”అనితనవాళళ్నుఆదేశించాడు. దాంతోవారుఅందరీన్ సజీవంగా
పటుట్ కుని నల రెండు మందిని గొరెల బొచుచ్ కతెత్ర వేసే ఇంటికి దగగ్రలో ఉనన్ ఒక బావి దగగ్ర చంపారు. వాళళ్లో ఒకక్ణిణ్
కూడాపాణాలతో వదిలిపెటట్లేదు.

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

బయలు దేవుత భకులు వధ
18ఆ తరువాతయెహ పజలందరీన్ సమకూరాచ్డు. వారితో “అహాబు బయలు దేవుతకి సవ్లప్ంగానే సేవ చేసాడు. కాని

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

21యెహ ఇశాయేలు దేశం అనిన్ పాంతాలోల్ ఈ పకటన చేయించాడు. బయలు ఆరాధకులందరూ తరలి వచాచ్రు.
అకక్డకు రానివాడు అంటూ ఎవడూ లేడు. వాళళ్ంతాబయలు గుడిలోపవేశించారు. ఆపకక్ నుండిఈపకక్ వరకూ ఎకక్డా
ఖాళీ లేకుండా గుడి కికిక్రిసి పోయింది. 22 అకక్డ పూజారుల దుసుత్ లను దాచే అధికారిని యెహ పిలిపించి “బయలు
ఆరాధకులందరికీ పతేయ్క దుసుత్ లు తీసుకు రా” అని చెపాప్డు. అతడు ఆ దుసుత్ లను బయటకు తీసి తెపిప్ంచాడు.
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23తరువాతయెహ , రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబూ బయలు దేవుడి గుడిలో పవేశించారు. అపుప్డు యెహ “బాగా
వెదకండి. బయలు దేవుడి ఆరాధకులు తపప్ ఇకక్డ యెహోవా సేవకులు ఎవరూ ఉండకుండాా జాగత పడండి” అంటూ
బయలు దేవుడి ఆరాధకులను ఆదేశించాడు. 24 అపుప్డు వాళళ్ంతా అరప్ణలూ, దహనబలులూ చెలిల్ంచడానికి లోపలి
వెళాళ్రు. యెహ తన మనుషులోల్ ఎన మందిని ఎంపిక చేసి వాళళ్ను బయట నిలబెటాట్ డు. వాళళ్తో “నేను మీ
చేతికపప్గించిన వాళళ్ను ఎవరీన్ తపిప్ంచుకు పోనివవ్దుద్ . అలా ఎవ నా తపిప్ంచుకుంటే వాడి పాణానికి బదులుగా వాడు
తపిప్ంచుకోడానికి కారణ నవాడిపాణం తీసుకుంటాను” అని చెపాప్డు.

25దహనబలులు అరిప్ంచడం ముగిసిన తరువాతయెహ అకక్డి కాపలావాళళ్తోనూ, అధికారులతోనూ “లోపలికి వెళిల్
అందరీన్ చంపేయండి. ఏ ఒకక్డూ బయటకు రావడానికి వీలేల్దు”అనాన్డు. వారు కతుత్ లతోఅందరీన్హతమారాచ్రు. కాపలా
వాళ ళ్, అధికారులూ వాళళ్ను బయటకు విసిరేసి బయలు దేవుడి గరభ్గుడి లోకి వెళాళ్రు. 26 అకక్డ పవితంగా ఎంచే
బయలు దేవుడిసత్ంభాలను బయటకులాకొక్చిచ్ తగలబెటాట్ రు. 27వారు బయలు దేవుడివిగహానిన్ పగలగొటిట్ గుడిని ధవ్ంసం
చేశారు. ఆ గుడిని చెతత్కుపప్లా చేశారు. అది ఈ రోజు వరకూ అలాగే ఉంది. 28ఈ విధంగా యెహ బయలు దేవుణిణ్
ఇశాయేలులో లేకుండానాశనం చేశాడు.

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

32ఆరోజులోల్ యెహోవాఇశాయేలురాజాయ్నిన్ తగిగ్ంచడంమొదలుపెటాట్ డు. హజాయేలు ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ యొరాద్ ను
నదికి తూరుప్గా ఉనన్ పాంతంలో వాళళ్ను ఓడించాడు. 33 గిలాదు పాంతం, అరోన్ను లోయలోని అరోయేరు నుండి గాదు,
రూబేను,మనషెష్ గోతాల పజలు నివసించిన గిలాదు,బాషాను పాంతాలోల్ వాళళ్ను హజాయేలు ఓడించాడు.

34 యెహ చేసిన మిగిలిన పనులూ, అతణిణ్ గూరిచ్న మిగతా విషయాలూ, అతని శూరతవ్ం గూరిచ్న విషయాలూ
ఇశాయేలురాజులచరిత గంథంలోరాసిఉంచారు. 35తరువాతయెహ తనపూరీవ్కులతోనిదించాడు. అతణిణ్ షోమోనులో
సమాధి చేశారు. అతని కొడుకు యెహోయాహాజుఅతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. 36యెహ షోమోనులో ఇశాయేలును
ఇర ఎనిమిదేళ ళ్ పరిపాలించాడు.
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1అహజాయ్ తలిల్ అతలాయ్కి తన కొడుకు చనిపోయాడని తెలిసింది. అపుప్డు ఆమె రాకుమారులనందరినీ హతమారిచ్ంది.
2యెహోరాము రాజు కూతురూ అహజాయ్కి సోదరి అయినయెహోషెబ అహజాయ్ కొడుకులోల్ ఒక నయోవాషును హత న
రాకుమారులతో కూడాచావకుండా వేరు చేసి అతని ఆయాతో సహా అతణిణ్ దాచిపెటిట్ంది. ఆమెవారిని పడక గదిలో అతలాయ్
కంటపడకుండాఉంచింది. 3దేశానిన్అతలాయ్పరిపాలిసూత్ ఉనన్పుప్డుఆరు సంవతస్రాలుయెహోవామందిరంలోరహసయ్ంగా
అతణిణ్ దాచి ఉంచారు.

4 ఏడో సంవతస్రంలోయాజకు న యెహోయాదా కాపలాదారుల నా, కెరీతీయులు అని పిలిచే సంరకష్కుల నా ఉండే
అనేకమంది శతాధిపతులను పిలిపించాడు. వారు వచిచ్నపుప్డువాళళ్నుయెహోవామందిరంలోకితీసుకువెళాళ్డు. అతడు
వాళళ్తో ఒపప్ందం చేసుకుని యెహోవా మందిరంలో వాళళ్తో ఒక పమాణం చేయించాడు. ఆ తరువాత వాళళ్కు యువ
రాజును చూపించాడు. 5వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “మీరు చేయాలిస్ందేమిటంటే మీలో విశాంతి దినం పరిచరయ్ కోసం వచేచ్
వారు మూడు బృందా ఒక బృందం రాజు ఇంటికి కాపలాగా ఉండాలి. 6మరో బృందం సూర్ గుమమ్ం దగగ్రా మరో బృందం
మందిరం వెనుక ఉనన్ దావ్రం దగగ్రా ఉండాలి. ఇలామీరు మందిరానిన్ భదపరచాలి.

7ఇక విశాంతి దినం పరిచరయ్ లేని వారు రెండు బృందాలుగా రాజుఉనన్యెహోవామందిరానికి కాపలా కాయాలి. 8మీలో
పతి ఒకక్రూ చేతిలో ఆయుధాలు పటిట్ రాజు చుటూట్ కంచెలా ఉండాలి. ఎవ నా మీ పంకులోల్ కి చొచుచ్కుని వసేత్, వాణిణ్
చంపేయండి. రాజు ఇంటా బయటాసంచరిసుత్ నన్పుప్డు మీరు అతని దగగ్ర ఉండాలి.”

9యాజకు న యెహోయాదా శతాధిపతులకు ఇచిచ్న ఆదేశాలను వారు తుచ తపప్క పాటించారు. పతి ఒకక్రూ తన
మనుషులను తీసుకునియాజకు నయెహోయాదాదగగ్రికి వచాచ్రు. పరిచరయ్ చేసేవాళ ళ్, విశాంతి దినం పరిచరయ్ను ఆపి
వేసిన వాళ ళ్ వారిలో ఉనాన్రు. 10యాజకు న యెహోయాదాయెహోవా మందిరంలో ఉనన్ దావీదు ఈటెలనూ, డాళల్నీ
శతాధిపతులకు అందించాడు.

11కాబటిట్ కాపలాకాసేవారు తమచేతులోల్ ఆయుధాలతోనిలిచారు. వారురాజుచుటూట్ మందిరం కుడి పునుండి ఎడమ
పు వరకూ మందిరానికీ బలిపీఠం వేదికకీ సమీపంలో నిలబడాడ్ రు. 12 అపుప్డు యెహోయాదాయువ రాజుయోవాషుని
బయటకు తీసుకు వచాచ్డు. అతని తల కిరీటం పెటాట్ రు. అతని చేతులోల్ ధరమ్శాస పతిని ఉంచారు. తరువాత వారు
అతనికి పటాట్ భిషేకం చేసారు. అంతా చపప్టుల్ కొటిట్ “రాజు చిరకాలం జీవించాలి” అంటూ నినాదాలు చేశారు.
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13కాపలాకాసేవాళ ళ్,ఇంకాపజలందరూచేసుత్ నన్ శబాద్ లుఅతలాయ్కు వినిపించాయి. అపుప్డుఆమెయెహోవామందిరం
దగగ్ర ఉనన్ పజల దగగ్రికి వచిచ్ంది. 14 రాజు సంపదాయ పదధ్తిలో సత్ంభం పకక్న నిలబడి ఉండటమూ, అధికారులూ,
బూరలు ఊదేవాళ ళ్ రాజు దగగ్ర నిలబడి ఉండటమూ చూసింది. దేశ పజలందరూ బూరలు ఊదుతూ సంబరాలోల్ మునిగి
ఉండటం చూసింది. అపుప్డామె తన బటట్లు చించుకుని “రాజ దోహం! రాజ దోహం!” అంటూ కేకలు పెటిట్ంది.

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

17 అపుప్డు యెహోయాదా “పజలు యెహోవాకి చెందిన వారు” అంటూ దేవుని పేర రాజుతో, పజలతో నిబంధన
చేయించాడు. అలాగే రాజుకీ పజలకీ మధయ్ ఒక నిబంధన చేయించాడు. 18కాబటిట్ దేశంలోని పజలంతా బయలు దేవుడి
గుడికి వెళాళ్రు. దానిన్ ధవ్ంసం చేసారు. బయలు గుడిలో బలిపీఠం వేదికలనూ, విగహాలనూ నేలమటట్ం చేశారు. బయలు
దేవుడికిపూజారిఅయినమతాత్ ను అనేవాణిణ్ బలిపీఠం ఎదుట చంపి వేశారు. అపుప్డుయాజకు నయెహోయాదాయెహోవా
మందిరానిన్ కాపలా కాయడానికిమనుషులను నియమించాడు.

19యెహోయాదా శతాధిపతులనూ, కేరేతీయులనూ, కావలి వారిని ఇంకా పజలందరీన్ పిలిపించాడు. వారు యెహోవా
మందిరంలో ఉనన్ రాజుకు కావలిగా ఉనన్ వారి దావ్రం గుండా రాజగృహానికి తీసుకు వచాచ్రు. అపుప్డు రాజు సింహాసనం
కూరుచ్నాన్డు. 20కావలివారు అతలాయ్ను రాజగృహం దగగ్ర కతిత్తో చంపారు. చంపిన తరువాత పటట్ణం అంతాపశాంతంగా
ఉంది. దేశంలో పజలంతా సంతోషించారు.

21యోవాషు పరిపాలనపారంభ నపుప్డు అతని వయసుస్ ఏడేళల్ .

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

1యెహ పరిపాలనలోఏడవ సంవతస్రంలోయోవాషు తన పరిపాలనమొదలుపెటిట్ యెరూషలేములో 40 సంవతస్రాలు
పాలించాడు. అతని తలిల్ బెయేరెష్బాపాంతానికి చెందిన జిబాయ్. 2యోవాషుకుయాజకు నయెహోయాదామారగ్దరశ్కుడుగా
ఉనన్ంత కాలం అతడు యెహోవా దృషిట్లోయోగయ్ంగానే పవరించాడు. 3అయితేపూజా సథ్లాలను తీసివేయలేదు. పజలు
ఇంకా అలాటిచోటల్ బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ వచాచ్రు.

యోవాషుమందిరానిన్ బాగుచేయడం
4యోవాషుయాజకులతోఇలాఅనాన్డు. “యెహోవామందిరంలోకితెచేచ్ పతిషిఠ్త వసుత్ వులవలల్ వచేచ్ డబుబ్నుయెహోవా

మందిరంలోకి తేవాలి. పతి మనిషీ చెలిల్ంచే పనున్ మొతాత్ నీన్, పతి మనిషీ యెహోవా పేరణ మూలంగా తన హృదయంలో
నిరణ్యించుకుని ఆలయంపనికోసం చెలిల్ంచిన డబుబ్ను తేవాలి. 5యాజకులు పజలు కటిట్న ఆ పనున్మొతాత్ నిన్ సేకరించాలి.
మందిరం మరమమ్తుత్ పని కోసం ఆ డబుబ్ వినియోగిసూత్ ,మందిరానిన్ మంచి సిథ్తిలో ఉంచాలి.”

6 అయితే యోవాషు పరిపాలనలో 23 వ సంవతస్రం దాకా యాజకులు మందిరం మరమమ్తుత్ లను చేపటట్నే లేదు.
7అపుప్డుయోవాషుయాజకు నయెహోయాదాను, మిగిలినయాజకులను పిలిపించి “మందిరంలో శిథిల న భాగాలను
మీరెందుకుబాగు చేయలేదు? ఇక పనున్ చెలిల్ంచేవారిదగగ్ర డబుబ్ తీసుకోకండి. మందిరంమరమమ్తుత్ ల కోసం ఇంతవరకూ
సేకరించిన మొతాత్ నిన్ ఆ పని చేసే వారికే అపప్గించండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 8 కాబటిట్ యాజకులు మందిరం మరమమ్తుత్
పనులు వారు చూడడం లేదు గనక ఇక పజల దగగ్ర డబుబ్ తీసుకోవడంమానుకునాన్రు.

9యాజకుడుయెహోయాదాఒకపెటెట్ తెచిచ్దానిమూతకు కనన్ం పెటిట్ ,బలిపీఠం పకక్నఅంటేఆలయంలోపవేశించేవారికి
కుడి పుగాదానిన్ఉంచాడు. మందిరంలోకి పజలు తెచేచ్ డబబ్ంతా దావ్రపాలకు నయాజకులు అందులో వేశారు. 10పెటెట్
నిండి పోయిన పతిసారీ రాజు కారయ్దరిశ్, పధాన యాజకుడు వచిచ్ యెహోవా ఆలయంలోని డబుబ్ లెకక్ చూసి సంచులోల్
ఉంచారు.

11 తరువాత వారు ఆ డబుబ్ను తూచి యెహోవా మందిరం వయ్వహారాలు చూసుకునే వారికి ఇచాచ్రు. వారు యెహోవా
మందిరంమరమమ్తుత్ పని చేసే వడంగులకు, కటేట్ పనివారికి ఆ డబుబ్ ఇచాచ్రు. 12ఇంకాతాపీపనివాళళ్కి,రాళల్ చెకేక్వారికీ
యెహోవామందిరం మరమమ్తుత్ కలప, చెకిక్న రాళ ళ్ కొనడానికి ఇంకామందిరం బాగు చేయడానికి అయేయ్ ఖరుచ్ కోసం ఆ
డబుబ్ ఇసూత్ వచాచ్రు.

13యెహోవామందిరం కోసం వెండి పాతల కోసం గానీ, కతెత్రలు, గినెన్లు, బాకాలు, బంగారు వెండి వసుత్ వులు మొద న
వాటికోసంగానీఆడబుబ్వాడలేదు. 14కేవలంయెహోవామందిరానిన్మరమమ్తు పనిచేసేవారికిమాతమేఆడబుబ్ ఇచాచ్రు.

15 మరమమ్తుత్ ల కోసం ఆ డబుబ్ తమ దగగ్ర ఉంచి పనివారికి ఇసూత్ ఉండే వారు నమమ్కసుథ్ లు గనక ఎవరూ వారిని
లెకక్ అడగలేదు. 16అపరాధ పరిహార బలుల మూలంగా పాప పరిహార బలుల మూలంగా జమ అయిన డబుబ్ యెహోవా
మందిరానికి ఉపయోగించాలి. ఎందుకంటే అదియాజకులది.

17 అటు తరువాత సిరియా రాజు హజాయేలు గాతు పటట్ణం దాడి చేసి దానిన్ వశపరచుకునన్ తరువాత అతడు
యెరూషలేము మీదికి రావాలని ఉనాన్డు. 18యూదా రాజుయోవాషు తన పూరీవ్కు న యెహోషాపాతు, యెహోరాము,
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అహజాయ్ మొద న యూదా రాజులు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచిన పవిత వసుత్ వులనూ తాను పతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూ,
యెహోవామందిరంగిడడ్ంగులోల్ ,రాజభవనంలోకనిపించినబంగారమంతాపోగుచేసిసిరియారాజుహజాయేలుకు పంపాడు.
అపుప్డు హజాయేలుయెరూషలేము నుండి వెళిళ్పోయాడు.

19యోవాషు గురించిన మిగతా విషయాలు, అతనియితర కారాయ్లను గూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ ంత గంథంలో రాసి
ఉనాన్యి కదా. 20అతని సేవకులు లేచి కుట చేసి సిలాల్ కు దిగి వెళేళ్ దారిలోమిలోల్ అని పేరునన్ అంతఃపురంలోయోవాషును
చంపారు. 21 షిమాతు కొడుకు యోజాకారు షోమేరు కొడుకు యెహోజాబాదు అనే అతని సేవకులు అతని దాడి చేయగా
అతడు మరణించాడు. పజలు దావీదు పురంలో అతని పూరీవ్కుల సమాధిలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని కుమారుడు
అమజాయ్ అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

13
ఇశాయేలు రా నయెహోయాహాజు

1యూదారాజుఅహజాయ్ కుమారుడుయోవాషు పరిపాలనలో 23వసంవతస్రంలోయెహ కుమారుడుయెహోయాహాజు
షోమోనులో ఇశాయేలు తన పరిపాలన మొదలు పెటాట్ డు. అతడు 15 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 2 ఇతడు ఇశాయేలు
వారుపాపంచేయడానికికారకు న నెబాతు కుమారుడుయరొబాముపాపాలను వదలకుండాఅనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లో
దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు.

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

6అయినాఇశాయేలువారుపాపం చేయడానికికారణభూతు నయరొబాము కుటుంబికులు చేసినపాపాలనేవారు కూడా
వదలకుండాఅనుసరించారు. ఆదేవతాసత్ంభాలుషోమోనులోఅలానేనిలిచిఉనాన్యి. 7అశివ్కులు 50మంది, రథాలు పది,
కాలబ్లం పదివేలమంది మాతమేయెహోయాహాజు దగగ్ర మిగిలారు. మిగిలిన వారిని సిరియా రాజు తూరాప్రబటిట్న పొటుట్
లాగానాశనం చేశాడు.

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

ఇశాయేలు రా నయెహోయాషు
10యూదారాజుయోవాషు పరిపాలనలో 37 వ సంవతస్రాన యెహోయాహాజు కుమారుడు యెహోయాషు షోమోనులో

ఇశాయేలు పరిపాలన మొదలు పెటిట్ 16 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 11 ఇతడు కూడా ఇశాయేలు వారు పాపం చేయడానికి
కారణభూతు న నెబాతు కుమారుడు యరొబాము చేసిన పాపాలను వదలకుండా వాటినే అనుసరిసూత్ యెహోవా దృషిట్కి
దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు. 12యెహోయాషు చేసినమిగతా పనులు, అతని చరయ్లనిన్టి గురించీయూదారాజు అమజాయ్తో
యుదధ్మాడినపుప్డు అతడు కనుపరచిన పరాకమం గూరిచ్ ఇశాయేలు రాజుల వృతాత్ ంత గంథంలో రాసి ఉంది కదా.

13 యెహోయాషు తన పూరివ్కులతో కనున్మూసిన తరవాత అతని సింహాసనం యరొబాము ఆసీనుడయాయ్డు.
యెహోయాషును షోమోనులో ఇశాయేలు రాజుల సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు.

ఎలీషామరణం
14ఎలీషామరణాంతక వాయ్ధి బారిన పడాడ్ డు. ఇశాయేలు రాజుయెహోయాషు అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతణిణ్ చూసి కనీన్రు

కారుసూత్ “నాతండీ,నాతండీ, ఇశాయేలు పజలకు రథం, అశివ్కదళం నువేవ్ కదా” అని విలపించాడు.
15అపుప్డు ఎలీషా “విలల్ంబులు తీసుకురా” అని అతనితో చెపాప్డు. అతడు అలానే చేశాడు. 16 “నీ చెయియ్ విలుల్

వెయియ్” అని అతడు ఇశాయేలు రాజుతో చెపాప్డు. అతడు తన చెయియ్ విలుల్ ఉంచాడు. ఎలీషా రాజు చేతుల మీద తన
చేతులు పెటిట్ 17 “తూరుప్ పు కిటికీ తెరువు” అనాన్డు. రాజు అలానే చేశాడు. అపుప్డు ఎలీషా “బాణం వెయియ్” అని
చెపప్గా అతడు బాణం వేశాడు. అతడు “ఇదియెహోవా రకష్ణబాణం. సిరియనుల చేతిలో నుండిమిమమ్లిన్ ర ంచే బాణం.
సిరియనులునాశనమయేయ్లానీవుఆఫెకులోవారినిహతమారుసాత్ వు”అనిచెపాప్డు. 18ఈసారిఎలీషా “బాణాలుపటుట్ కో”
అని చెపప్గా అతడు పటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు ఎలీషా ఇశాయేలు రాజుతో “నేలను కొటుట్ ” అనాన్డు. అతడు మూడు సారుల్
కొటిట్ ఊరుకునాన్డు.

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

20తరువాత ఎలీషాచనిపోయాడు. వారు అతణిణ్ సమాధిలోపెటాట్ రు. ఒక సంవతస్రం తరవాతమోయాబీదోపిడీదారుల
గుంపులు దేశం దండెతాత్ రు. 21కొందరు ఒక శవానిన్ పాతిపెడుతూ శతు నాయ్నికి భయపడి ఆ శవానిన్ ఎలీషా సమాధిలో
పెటాట్ రు. సమాధిలో దింపిన ఆమృతదేహం ఎలీషా ఎముకలు తగలగానే తిరిగి బతికి అతడు తన కాళళ్ నిలబడాడ్ డు.

22యెహోయాహాజుకాలమంతా సిరియారాజుహజాయేలు ఇశాయేలు వారిని బాధించాడు. 23అయితేయెహోవావారి
జాలిపడి దయ చూపి అబాహాము ఇసాస్కుయాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను బటిట్ వారి శదధ్ చూపి, వారిని నాశనం
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చేయడానికి ఇషట్పడలేదు. ఇపప్టికీ తన సముఖం లోనుండి వారిని వెళల్గొటట్లేదు. 24 సిరియారాజు హజాయేలు చనిపోగా
అతని కుమారుడు బెనహ్దదు అతనికి సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

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

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

4 అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లాలను పడగొటట్లేదు. పజలు ఇంకా ఉనన్త సథ్లాలోల్ బలులరిప్సూత్ ధూపం వేయడం
కొనసాగిసూత్ నే ఉనాన్రు. 5రాజయ్ంలోతానురాజుగాసిథ్రపడిన తరువాతరా నతనతండిని చంపిన తన సేవకులను అతడు
హతం చేయించాడు.

6 అయితే “కొడుకులు చేసిన నేరానిన్బటిట్ తండులకు మరణశికష్ విధించకూడదు, తండుల నేరానిన్బటిట్ కొడుకులకు
మరణశికష్ విధించకూడదు. ఎవరిపాపాని బటిట్ వారేమరణ శికష్ పొందాలి” అనిమోషేకుయెహోవారాసి ఇచిచ్న ధరమ్శాసంలో
ఉనన్ ఆజఞ్ను బటిట్ ఆ హంతకుల పిలల్లను అతడు హతం చేయలేదు. 7 ఇంకా అతడు ఉపుప్ లోయలో యుదధ్ం చేసి
ఎదోమీయులోల్ 10,000 మందిని హతం చేసి, సెల అనే పటట్ణానిన్ జయించి, దానికి యొకయేలు అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ
రోజు వరకూ దానికి అదే పేరు.

8అపుప్డు అమజాయ్ ఇశాయేలు రాజుయెహ కు పుటిట్న యెహోయాహాజు కొడుకు యెహోయాషు దగగ్రికి వారాహరులను
పంపి “మనంముఖాముఖియుదధ్ం చేదాద్ ం రా” అనాన్డు. 9ఇశాయేలు రాజుయెహోయాషుయూదారాజుఅమజాయ్కు ఇలా
చెపిప్ పంపాడు. “లెబానోనులో ఉనన్ ముళళ్ చెటొట్ కటి ‘నీ కూతురిన్ నా కొడుకిక్ ఇవువ్’ అని లెబానోనులో ఉనన్ దేవదారు
వృ నికి కబురంపిందట. అంతలోనే లెబానోనులో ఉనన్ అడవి మృగం ఒకటి వచిచ్ ఆ ముళళ్ చెటుట్ ను తొకేక్సింది. 10 నీవు
ఎదోమీయులను హతమారిచ్న కారణంగా హృదయంలోమిడిసి పడుతునాన్వు. నీకు కలిగిన విజయానిన్బటిట్ అతిశయపడు
గానీనీఇంటిదగగ్రేఉండు. నీవుమాతమేకాకుండానీతోబాటుయూదావారు కూడానాశనంకావడానికినీవుఎందుకు కారణం
కావాలి?”

11అమజాయ్ఆమాటవినలేదు. ఇశాయేలురాజుయెహోయాషుబయలుదేరి,యూదాకుసంబంధించినబేతెష్మెషుపటట్ణం
దగగ్ర యూదా రాజు అమజాయ్తో ముఖాముఖీ తలపడాడ్ డు. 12యూదావారు ఇశాయేలు వాళళ్తో యుదధ్ంలో ఓడిపోయి
అందరూ తమ గుడారాలకు పారిపోయారు.

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

15 యెహోయాషు చేసిన ఇతర పనులు గురించి, అతని పరాకమానిన్ గురించి, యూదారాజు అమజాయ్తో అతడు
చేసిన యుదధ్ం గురించి, ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 16 యెహోయాషు చనిపోయినపుప్డు, అతని
పూరీవ్కులతోబాటుషోమోనులో ఇశాయేలు రాజుల సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. ఆతరువాతఅతని కొడుకుయరొబాము అతని
సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

17 యూదా రాజు యోవాషు కొడుకు అమజాయ్, ఇశాయేలు రాజు యెహోయాహాజు కొడుకు అయిన యెహోయాషు
చనిపోయిన తరువాత 15 సంవతస్రాలు జీవించాడు. 18 అమజాయ్ చేసిన ఇతర పనుల గురించి యూదా రాజుల చరిత
గంథంలో రాసి ఉంది. 19 పజలు యెరూషలేములో అతని మీద కుట చేయగా అతడు లాకీషు పటట్ణానికి పారిపోయాడు.
కాని,వారు అతనివెంట కొందరిని లాకీషుకు పంపారు.

20వారుఅకక్డఅతనిన్చంపి గురాలమీదఅతనిశవానిన్యెరూషలేముకు తెపిప్ంచిదావీదు పటట్ణంలోఅతనిపూరీవ్కుల
సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. 21అపుప్డుయూదా పజలు 16 సంవతస్రాల వయసుస్ ఉనన్ అజరాయ్ను అతని తండి అమజాయ్కు
బదులుగా పటాట్ భిషేకం చేశారు. 22 ఇతడు రా న తన తండి తన పూరీవ్కులతోబాటు చనిపోయిన తరువాత ఏలతు అనే
పటట్ణానిన్ చకక్గా కటిట్ంచియూదావాళల్కు దానిన్ మళీళ్ అపప్గించాడు.

ఇశాయేలు రా న రెండవయరొబాము
23యూదారాజుయోవాషు కొడుకు అమజాయ్ పరిపాలనలో 15 వ సంవతస్రంలో ఇశాయేలు రాజుయెహోయాషు కొడుకు

యరొబాము షోమోనులో పరిపాలన ఆరంభించి, 41 సంవతస్రాలు రాజుగా ఉనాన్డు. 24 ఇతడు కూడా ఇశాయేలు వారు



2రాజులు 14:25 333 2రాజులు 15:20

పాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు కొడుకుయరొబాము చేసినపాపాలు విడిచిపెటట్కుండావాటినేఅనుసరించియెహోవా
దృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు. 25 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా గతేహ్పెరు ఊరివా న అమితత్యికి పుటిట్న తన
సేవకుడు యోనా అనే పవక దావ్రా చెపిప్న మాట చొపుప్న ఇతడు హమాతుకు వెళేళ్ దారి మొదలుకుని అరాబా సముదం
వరకూ ఇశాయేలువాళళ్ సరిహదుద్ ను మళీళ్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

26 దాసులుగాని, సవ్తంతులుగాని, ఇశాయేలు వాళల్కు సహాయం చెయయ్డానికి ఎవవ్రూ లేరు. 27 కాబటిట్ యెహోవా
ఇశాయేలు వారు పడిన బాధ ఎంతోఘోర నదిగా ఎంచాడు. ఇశాయేలు అనే పేరు ఆకాశం కింద నుంచి తుడిచి వేయనని
యెహోవాచెపాప్డు గనుకయెహోయాషు కొడుకు యరొబాము దావ్రావాళళ్ను ర ంచాడు.

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

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

1 ఇశాయేలురాజు యరొబాము పరిపాలనలో 23 వ సంవతస్రంలో యూదారాజు అమజాయ్ కొడుకు అజరాయ్ పరిపాలన
ఆరంభించాడు. 2అతడు 16 సంవతస్రాల వయసుస్లో పరిపాలన ఆరంభించియెరూషలేములో 52 సంవతస్రాలు రాజుగా
ఉనాన్డు. అతని తలిల్ యెరూషలేము నివాసి యెకొలాయ్. 3 ఇతడు తన తండి అమజాయ్ చేసినటుట్ చేసి యెహోవా దృషిట్లో
నీతిగా పవరించాడు.

4అయితేఅతడు ఉనన్త సథ్లాలనుమాతం నాశనం చెయయ్లేదు. ఉనన్త సథ్లాలోల్ పజలు ఇంకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం
వేసూత్ నే ఉనాన్రు. 5యెహోవాఈరాజును దెబబ్ కొటిట్న కారణంగా అతడు చనిపోయేవరకూ కుషుట్ రోగిగా ఉంటూ వేరుగా ఒక
భవనంలో నివాసం ఉనాన్డు గనుక యువరాజుయోతాము పటట్ణం మీద అధికారిగా దేశ పజలకు నాయ్యం తీరేచ్ వాడిగా
ఉనాన్డు.

6అజరాయ్చేసినపనుల గురించి,అతడు చేసినదానంతటి గురించియూదారాజులచరిత గంథంలోరాసిఉంది. 7అజరాయ్
చనిపోయినపుప్డు అతణిణ్ తనపూరీవ్కులతోబాటుదావీదు పటట్ణంలోతన పితరుల సమాధిలోపాతిపెటిట్న తరువాతఅతని
కొడుకుయోతాము అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న జెకరాయ్
8యూదారాజుఅజరాయ్ పరిపాలనలో 38 వ సంవతస్రంలోయరొబాము కొడుకు జెకరాయ్ షోమోనులో ఇశాయేలు వాళళ్ను

ఆరు నెలలు పరిపాలించాడు. 9ఇతడు ఇశాయేలు వారు పాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు కొడుకుయరొబాము చేసిన
పాపాలు విడిచిపెటట్కుండావాటినేఅనుసరిసూత్ ,తనపూరివ్కులు చేసినటేట్ తానూయెహోవాదృషిట్లో చెడుతనం జరిగించాడు.

10యాబేషు కొడుకు షలూల్ ము అతనిమీద కుటచేసి, పజలు చూసూత్ ఉండగాఅతనిమీదదాడిచేసిఅతనిన్ చంపి అతని
సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు. 11జెకరాయ్ చేసిన పనులు గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 12నీ కొడుకులు
నాలుగో తరం వరకూ ఇశాయేలు సింహాసనంమీద కూరుచ్ంటారనియెహోవాయెహ తోచెపిప్నమాటపకారం ఇది జరిగింది.

ఇశాయేలు రా న షలూల్ ము
13 యూదారాజు ఉజిజ్యా పరిపాలనలో 39 వ సంవతస్రంలో యాబేషు కొడుకు షలూల్ ము పరిపాలన ఆరంభించి,

షోమోనులోనెల రోజులు ఏలాడు. 14గాదీకొడుకు మెనహేము తిరాస్లో నుంచి బయలుదేరిషోమోనునకు వచిచ్షోమోనులో
ఉండేయాబేషు కొడుకు షలూల్ ము మీదదాడి చేసి అతనిన్ చంపి అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

ఇశాయేలు రా నమెనహేము
17 యూదారాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 39 వ సంవతస్రంలో గాదీ కొడుకు మెనహేము ఇశాయేలు వాళళ్ను ఏలడం

ఆరంభించిషోమోనులో 10 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 18ఇతడు కూడా తన కాలమంతా ఇశాయేలు వారు పాపం చెయయ్డానికి
కారకు ననెబాతుకొడుకుయరొబాముచేసినపాపాలనువిడిచిపెటట్కుండావాటినేఅనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లోచెడుతనం
జరిగించాడు.

19అషూష్ రురాజుపూలుఇశాయేలుదేశంమీదికిదండెతిత్ వచిచ్నపుప్డు,మెనహేము,తనరాజయ్ంనిలిచిఉండేలాపూలుతో
సంధి చేసుకోవాలనిపూలుకు 2,000మణుగుల వెండి ఇచాచ్డు. 20మెనహేము, ఇశాయేలులో ధనవంతు న గొపప్వాళళ్లోల్
పతిమనిషిదగగ్ర 50తులాలవెండి*వసూలు చేసిఈధనానిన్అషూష్ రు రాజుకు ఇచాచ్డు గనుక అషూష్ రురాజుదేశానిన్ విడిచి
వెళిల్పోయాడు.

* 15:20 15:20 50 తులాల వెండి 570గాము
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21 మెనహేము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన దానంతటి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో
రాసి ఉంది. 22మెనహేము తన పూరీవ్కులతోబాటు తానూ చనిపోయిన తరువాత అతని కొడుకు పెకహాయ్ అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న పెకహాయ్
23యూదారాజుఅజరాయ్ పరిపాలనలో 50 వ సంవతస్రంలోమెనహేము కొడుకు పెకహాయ్షోమోనులో ఇశాయేలువాళళ్ను

ఏలడం ఆరంభించి రెండు సంవతస్రాలు ఏలాడు. 24 ఇతడు కూడా తన కాలమంతా ఇశాయేలు వారు పాపం చెయయ్డానికి
కారకు ననెబాతుకొడుకుయరొబాముచేసినపాపాలనువిడిచిపెటట్కుండావాటినేఅనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లోచెడుతనం
జరిగించాడు.

25 ఇతని కింద ఉనన్ అధిపతీ రెమలాయ్ కొడుకూ అయిన పెకహ కుట చేసి, తన దగగ్రునన్ 50మంది గిలాదు వారితోనూ,
అరోగ్ బుతోనూ, అరీహేనుతోనూ చేతులు కలిపి షోమోనులో ఉనన్ రాజ నగరులోని అంతఃపురంలో పెకహాయ్ను చంపి, అతని
సాథ్ నంలోరాజయాయ్డు. 26పెకహాయ్ చేసిన ఇతర పనుల గురించి,అతడు చేసినదానంతటి గురించి ఇశాయేలు రాజులచరిత
గంథంలో రాసి ఉంది.

ఇశాయేలు రా న పెకహ
27 యూదా రాజు అజరాయ్ పరిపాలనలో 52 వ సంవతస్రంలో రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ షోమోనులో ఇశాయేలును

ఏలడం ఆరంభించి 20 సంవతస్రాలు ఏలాడు. 28 ఇతడు కూడా తన కాలమంతా ఇశాయేలు వారు పాపం చెయయ్డానికి
కారకు ననెబాతుకొడుకుయరొబాముచేసినపాపాలనువిడిచిపెటట్కుండావాటినేఅనుసరిసూత్ యెహోవాదృషిట్లోచెడుతనం
జరిగించాడు.

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

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

32ఇశాయేలు రాజు, రెమలాయ్ కొడుకు అయిన పెకహ పరిపాలనలో రెండో సంవతస్రంలోయూదారాజుఉజిజ్యాకొడుకు
యోతాము పరిపాలన ఆరంభించాడు. 33అతడు 25 సంవతస్రాల వయసుస్లో యెరూషలేములో రా 16 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. అతని తలిల్ సాదోకు కూతురు యెరూషా.

34ఇతడుయెహోవాదృషిట్లోనీతిగాపవరించితనతండిఉజిజ్యాఆదరాశ్నిన్పూరిగాఅనుసరించాడు. 35అయినాఉనన్త
సథ్లాలను కూలిచ్వేయలేదు. పజలు ఉనన్త సథ్లాలోల్ ఇంకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ నే ఉనాన్రు. ఇతడు యెహోవా
మందిరానికి ఉనన్ ఎతత్యిన దావ్రానిన్ కటిట్ంచాడు. 36యోతాము చేసిన ఇతర పనుల గురించి, అతడు చేసిన దానంతటి
గురించియూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.

37 ఆ కాలంలో యెహోవా సిరియా రాజు రెజీనునూ, రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ నూ యూదా దేశం మీదికి పంపించడం
ఆరంభించాడు. 38యోతాము తన పూరీవ్కులతోబాటు చనిపోగా, అతని పూరీవ్కుడు దావీదు పటట్ణంలో అతని పితరుల
సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు ఆహాజు అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

16
యూదారా న ఆహాజు

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

3అతడు, ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలవలేకుండా యెహోవా వెళల్గొటిట్న జాతులు చేసిన హేయ న పనులు చేసూత్ , తన
కొడుకును దహన బలిగా అరిప్ంచాడు. 4 ఇంకా అతడు ఉనన్త సథ్లాలోల్ , కొండల మీద, అనిన్ రకాల పచచ్ని వృ ల కింద,
బలులు అరిప్సూత్ , ధూపం వేసూత్ వచాచ్డు.

5 సిరియారాజు రెజీను, ఇశాయేలు రాజు రెమలాయ్ కొడుకు పెకహ యెరూషలేము మీదికి యుదాధ్ నికి వచిచ్, అకక్డ ఉనన్
ఆహాజును, పటట్ణానీన్ చుటుట్ ముటాట్ రు గాని అతనిన్ జయించలేక పోయారు. 6ఆ కాలంలో సిరియారాజు రెజీను ఏలతును
మళీళ్ పటుట్ కుని సిరియనుల వశం చేసి, ఏలతులోనుంచియూదావాళళ్ను వెళల్గొటిట్నపుప్డు సిరియనులు ఏలతు పటట్ణానికి
వచిచ్ నివాసం ఉనాన్రు. ఈరోజు వరకూ వారు అకక్డే ఉనాన్రు.

7ఇదిఇలాఉండగాఆహాజుయెహోవామందిరసంబంధ నవీ,రాజనగరుసంబంధ నవీఅయినసామానులోల్ కనబడిన
వెండిబంగారాలనుతీసుకునిఅషూష్ రురాజుకుకానుకగాపంపి, 8“నేను నీసేవకుణిణ్ ,నీకొడుకులాంటివాణిణ్ గనుక నీవువచిచ్,
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నామీదదండెతిత్న సిరియారాజుచేతిలోనుంచి, ఇశాయేలురాజుచేతిలోనుంచి ననున్ ర ంచాలి”అనిఅషూష్ రు రాజుతిగల్తు
పిలేసెరు దగగ్రికి వారాహరులను పంపాడు. 9అషూష్ రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణం మీద దాడి చేసి
దానిన్ చెర పటుట్ కుని, రెజీనును హతం చేసి ఆ పజలను కీరు పటట్ణానికి బందీలుగా తీసుకుని వెళాళ్డు.

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

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

17 ఇంకా, ఆహాజు రాజు కదిలే పీట మీది నుండి తొటిట్ని పకక్న ఉండే పలకలను తీయించాడు. కంచు ఎదుద్ ల మీద ఉనన్
గంగాళానిన్ దింపి,రాతి అరుగు మీద దానిన్ ఉంచాడు. 18ఇంకా అతడు అషూష్ రు రాజుకు భయపడి విశాంతి దినం ఆచరణ
కోసం మందిరంలో కటిట్ ఉనన్ మంటపానిన్,రాజుపాంగణంలోనుంచి వెళేళ్ దారినియెహోవామందిరం నుంచి తీసేశాడు.

19ఆహాజుచేసిన ఇతర పనుల గురించియూదారాజుల చరిత గంథంలోరాసి ఉంది. 20ఆహాజుతనపూరీవ్కులతోబాటు
చనిపోయినపుప్డు దావీదు పటట్ణంలో తన పితరుల సమాధిలో అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు హిజిక్యా అతని
సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

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

4అతడు ఐగుపురాజుసోదగగ్రికివారాహరులను పంపి, ఇంతవరకూతాను పతిసంవతస్రం చేసుత్ నన్టుట్ అషూష్ రు రాజుకు
కపప్ం కటట్డం ఆపి వేశాడు. హోషేయ చేసిన కుట అషూష్ రు రాజు తెలుసుకుని అతనికి సంకెళల్ వేయించి దు చేశాడు.
5అషూష్ రురాజు దేశమంతటిమీదకీ,షోమోనుమీదకీ వచిచ్ మూడు సంవతస్రాలు షోమోనును ముటట్డించాడు. 6హోషేయ
పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రంలో అషూష్ రు రాజు షోమోను పటట్ణానిన్ చెరపటిట్ ఇశాయేలు వాళళ్ను అషూష్ రు దేశంలోకి
బందీలుగా తీసుకువెళాళ్డు. గోజాను నది దగగ్ర ఉనన్ హాలహ , హాబోరు అనే చోటా, మాదీయుల పటట్ణాలోల్ నూ వాళళ్ను
ఉంచాడు.

పాపం ఇశాయేలు పతనానికి, చెరకు కారణం
7 ఎందుకంటే, ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలో నుంచీ, ఐగుపు రాజు ఫరో బలం నుంచీ, తమను విడిపించిన తమ

దేవు న యెహోవా దృషిట్లో పాపం చేసి ఇతర దేవుడు పటల్ భయభకులు కనపరిచారు. 8 తమ ఎదుట నిలవ లేకుండా
యెహోవావెళల్గొటిట్న పజల కటుట్ బాటూల్ , ఇశాయేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటుట్ బాటూల్ పాటిసూత్ ఉనాన్రు.

9 ఇంకా ఇశాయేలు వారు తమ దేవు న యెహోవాకు వయ్తిరేక న పనులు రహసయ్ంగా చేసూత్ , తమ పటట్ణాలనిన్టిలో
బురుజుల మీదా పాకారాల మీదాపూజా సథ్లాలు కటుట్ కునాన్రు. 10 ఎతత్యిన కొండలనిన్టి మీదా, పతి పచచ్ని చెటుట్ కిందా
విగహాలు నిలబెటిట్ దేవతా సత్ంభాలు కటిట్ంచారు. 11 తమ యెదుట నిలబడకుండా యెహోవా వెళల్గొటిట్న పజల ఆచారాల
పకారం ఉనన్త సథ్లాలోల్ ధూపం వేసూత్ , దురామ్రగ్ంగా పవరించియెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారు. 12 “చెయయ్కూడదు”అని వేటి
గురించియెహోవాతమకు ఆజాఞ్ పించాడోవాటినే చేసూత్ పూజిసూత్ ఉనాన్రు.

13“అయినామీగోపురాలను విడిచిపెటిట్ ,నేనుమీపితరులకు ఆజాఞ్ పించి,నాసేవకు న పవకలదావ్రామీకుఅపప్గించిన
ధరమ్శాసంలో ఉనన్ నా ఆజఞ్లు, కటట్డలు ఆచరించండి” అని పవకలందరి దావ్రానూ, దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రానూ యెహోవా
ఇశాయేలు వాళళ్కూ,యూదావాళళ్కూ సాకష్ ం పలికించాడు.

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

16వారు తమ దేవు నయెహోవాఆజఞ్లనిన్టినీ అనుసరించకుండా రెండు దూడలపోత విగహాలను చేసి దేవతాసత్ంభాలు
నిలబెటిట్ , నకష్తాలనూ,బయలు దేవుణిణ్ పూజించారు. 17ఇంకా,తమకొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ దహనబలులుగాఅరిప్ంచి,
భూత దయ్ం, మంతాలు, అలవాటు చేసుకుని యెహోవా దృషిట్లో చెడుతనం చెయయ్డానికి తముమ్ను తాము అముమ్కుని,
ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచారు. 18 కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలు వాళళ్ మీద చాలా కోపంతో తన ఎదుట నుంచి వాళళ్ను
వెళల్గొటాట్ డు గనుకయూదా గోతం తపప్ ఇంక ఏ గోతమూమిగలలేదు.

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

21 ఆయన ఇశాయేలు* గోతాలను దావీదు సంతానం† నుంచి విడగొటిట్నపుప్డు వారు నెబాతు కొడుకు యరొబామును
రాజుగా చేసుకునాన్రు. యరొబాము ఇశాయేలు వారు యెహోవాను అనుసరించకుండా, వారు ఆయన మీద తిరుగుబాటు
చేసేలా చేసి, ఘోర న పాపం చెయయ్డానికి కారకుడయాయ్డు. 22 ఇశాయేలు వారు యరొబాము చేసిన పాపాలోల్ దేనీన్
విడిచిపెటట్కుండావాటినిఅనుసరిసూత్ నే ఉనాన్రు. 23తన సేవకు న పవకలదావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాటపకారం ఆయన
ఇశాయేలు వాళళ్ను తన ఎదుట నుంచి వెళళ్గొటాట్ డు. అందువలల్ వారు తమ సవ్దేశం నుంచి అషూష్ రు దేశానికి బందీలుగా
వెళాళ్రు. ఈరోజు వరకూ వారు అకక్డే ఉనాన్రు.

పరదేశులు ఇశాయేలోల్ కాపురం ఉనాన్రు
24అషూష్ రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అనే తన దేశాలోల్ నుంచి మనుషులను రపిప్ంచి,

ఇశాయేలు వాళల్కు బదులుగా షోమోను పటట్ణాలోల్ వాళళ్ను ఉంచాడు. వారు షోమోను పాంతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని,
ఆ పటట్ణాలోల్ కాపురం ఉనాన్రు. 25 అయితే వారు అలా ఉండడం ఆరంభించినపుప్డు వారు యెహోవా పటల్ భయభకులు
లేని వారు గనుక యెహోవా వాళళ్ మధయ్కు సింహాలను పంపాడు. అవి వాళళ్లోల్ కొంతమందిని చంపాయి. 26 అపుప్డు
వారు “మీరు పటుట్ కొనన్ షోమోను పటట్ణాలోల్ మీరు ఉంచిన పజలకు ఆ దేశపు దేవుని ఆచారాలు తెలియదు గనక ఆయన
సింహాలను పంపించాడు. ఇశాయేలు దేవుని ఆచారాలు వాళల్కు తెలియని కారణంగా సింహాలు వాళళ్ను చంపుతునాన్యి”
అని అషూష్ రు రాజుతో చెపాప్రు.

27అషూష్ రు రాజు “అకక్డ నుంచి తెచిచ్నయాజకులోల్ ఒకణిణ్ మీరు అకక్డికి తీసుకెళళ్ండి. అతడు అకక్డికి వెళిల్ కాపురం
ఉండి, ఆ దేశపు దేవుని ఆచారాలను వాళల్కు నేరాప్లి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 28అపుప్డు షోమోనులోనుంచి వారు పటుట్ కు
వచిచ్నయాజకులోల్ ఒకడువచిచ్బేతేలుఊళోళ్కాపురంఉండియెహోవాపటల్ భయభకులుగాఉండవలసినవిధానానిన్వాళల్కు
బోధించాడు.

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

32ఆ పజలుయెహోవాను కూడాపూజించారు. ఉనన్త సథ్లాలోల్ సామానుయ్లోల్ కొంతమందినియాజకులుగా చేసుకునాన్రు.
అయాజకులు పజలపకష్ంగాఆఉనన్త సథ్లాలోల్ కటిట్నమందిరాలోల్ బలులు అరిప్సూత్ ఉనాన్రు. 33ఈవిధంగావారుయెహోవా
పటల్ భయభకులు చూపుతూనే,తాముఏపజలోల్ నుంచివచాచ్రోఆపజలఆచారాలపకారంతమదేవుళళ్ను కూడాపూజిసూత్
ఉనాన్రు.

34ఈ రోజు వరకూ తమ పూరావ్చారాల పకారం వారు చేసుత్ నాన్రు. ఇశాయేలు అని పేరు పెటిట్న యాకోబు సంతానం,
యెహోవా పటల్ భయభకులు చూపలేదు. ఆయన ఆజాఞ్ పించిన కటట్డలు గాని, విధులు గాని, ధరమ్శాసం గాని, ఆజఞ్లోల్
దేనినీ గానీ అనుసరించలేదు. 35 ఆయన ఎవరితో తే నిబంధన చేసి “మీరు ఇతర దేవుళళ్కు భయపడకూడదు. వాటికి
మొకక్కూడదు. పూజ చేయకూడదు. బలులు అరిప్ంచకూడదు. 36 ఎవ తే మిమమ్లిన్ ఐగుపు దేశం నుంచి గొపప్
బలపభావాలతో చాచిన తన బహ వుతో బయటికి తెచాచ్డో ఆయనేన్ మీరు పూజించాలి. ఆయనకే మొకాక్లి. ఆయనకే
బలులు అరిప్ంచాలి. 37 శాశవ్తంగా మోషే మీకు రాసి ఇచిచ్న కటట్డలు, విధులు, అంటే ధరమ్శాసం, ఆజఞ్లు, అనీన్ మీరు
పాటించాలి. ఇతర దేవుళళ్కు భయపడ కూడదు. 38 నేను మీతో చేసిన నిబంధన మరిచ్పోకుండా, ఇతర దేవుళళ్ను
పూజించకుండా ఉండాలి. 39మీరు భయభకులు చూపవలసిందియెహోవా దేవుని నే. ఆయనమీ శతువుల బలం నుండి
మిమమ్లిన్ ర సాత్ డు” అనియెహోవాచెపాప్డు.

40 అయినా వారు ఆయనమాట వినకుండా తాము గతంలో చేసినటేట్ చేశారు. 41 ఆ పజలు ఆ విధంగా యెహోవా పటల్
భయ భకులు కలిగి ఉంటూనే, తమ చెకిక్న విగహాలను కూడా పూజిసూత్ వచాచ్రు. వారి పిలల్లూ, పిలల్ల పిలల్లూ అలానే
చేశారు. వారిపూరివ్కులు చేసినటేట్ ఈ రోజు వరకూ చేసూత్ నే ఉనాన్రు.
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1ఇశాయేలు రాజు, ఏలా కొడుకు హోషేయపరిపాలనలోమూడో సంవతస్రంలోయూదారాజుఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా
ఏలడం ఆరంభించాడు. 2 అతడు 25 సంవతస్రాల వయసుస్లో ఏలడం ఆరంభించి, యెరూషలేములో 29 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. అతని తలిల్ పేరు అబీ. ఆమె జెకరాయ్ కూతురు. 3 అతడు తన పూరివ్కు న దావీదు ఆదరాశ్నిన్ అనుసరించి,
యెహోవాదృషిట్లో ఏది స నదో అది చేశాడు.

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

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

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

11 ఇశాయేలు వారు తమ దేవు న యెహోవా చెపిప్న మాట వినకుండా ఆయన నిబంధనకూ, ఆయన సేవకు న మోషే
ఆజాఞ్ పించిన దానంతటికీ లోబడలేదు. వాటిని అతికమించారు. 12 అషూష్ రు రాజు ఇశాయేలు వాళళ్ను అషూష్ రు దేశానికి
తీసుకెళిళ్, గోజాను నది దగగ్ర ఉనన్ హాలహ ,హాబోరు అనే పటట్ణాలోల్ ,మాదీయుల పటట్ణాలోల్ వాళళ్ను ఉంచాడు.

సనెహ్రీబుయూదా దేశం దండెతత్డం
13 హిజిక్యా రాజు పరిపాలనలో 14 వ సంవతస్రంలో అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు యూదా దేశంలో ఉనన్ పాకారాలునన్

పటాట్ ణాలనిన్టి మీదదాడి చేసి వాటిని చేజికిక్ంచుకునాన్డు. 14యూదారాజుహిజిక్యా, లాకీషు పటట్ణంలో ఉనన్ అషూష్ రు
రాజు దగగ్రికి వారాహరులను పంపి “నావలల్ తపుప్ జరిగింది. నా దగగ్ర నుంచి నీవు వెనకిక్ వెళిళ్పోతే నీవునామీదమోపిన
దానిన్ నేను భరిసాత్ ను”అనివారపంపించాడు. అషూష్ రురాజు 600మణుగుల వెండి, 60మణుగుల బంగారంయూదారాజు
హిజిక్యాచెలిల్ంచాలని విధించాడు. 15కాబటిట్ హిజిక్యాయెహోవామందిరంలో, రాజనగరంలో, వసుత్ వుల రూపంలో ఉనన్
వెండి అంతా అతనికి ఇచేచ్శాడు.

16ఇంకా ఆ కాలంలోహిజిక్యాదేవాలయపుతలుపులకునన్ బంగారం,తాను కటిట్ంచిన సత్ంభాలకునన్ బంగారం తీయించి
అషూష్ రు రాజుకిచాచ్డు.

సనెహ్రీబు నయ్ంయెరూషలేము న దాడి
17 కాని, అషూష్ రు రాజు తరాను, రబాస్రీసు, రబాష్ కేనులను లాకీషు పటట్ణం నుంచి యెరూషలేములో ఉనన్ హిజిక్యా

రాజు కి పెదద్ నయ్ంతో పంపాడు. వారు యెరూషలేము దండెతిత్ చాకిరేవు మారగ్ంలో ఉనన్ మెరక కొలను కాలవ దగగ్ర
పవేశించి, అకక్డ ఉండి రాజును పిలిపించాడు. 18హిలీక్యా కొడుకూ, గృహ నిరావ్హకుడూ అయిన ఎలాయ్కీము, శాసి
షెబాన్,రాజయ్ లేఖనాల అధికారి అయిన ఆసాపు కొడుకుయోవాహ వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్రు.

19అపుప్డు రబాష్ కే వాళళ్తో అషూష్ రురాజు హిజిక్యాతో చెపప్మనన్ది ఈ విధంగా వినిపించాడు. “నీకునన్ ఈ రాయ్నికి
ఆధారం ఏంటి? 20యుదధ్ం విషయంలో నీ ఆలోచన, నీ బలం అనీన్ వటిట్ మాటలే. నామీద తిరుగుబాటు చెయయ్డానికి నీకు
రయ్ం ఇచిచ్ంది ఎవరు? 21నలిగిన రెలుల్ లాంటిఈఐగుపును నముమ్కుంటునాన్వు. కాని, ఎవ నాదానిమీదఆనుకుంటే అది
అతని చేతికి గుచుచ్కుని లోపలికి దిగుతుంది. అతనిన్ నముమ్కునన్ వాళళ్ందరికీ ఐగుపురాజు ఫరో అలాంటివాడే.

22మాదేవుడుయెహోవానుమేము నముమ్కుంటునాన్ము,అనిఒకవేళమీరునాతోచెపాత్ రేమో. యెరూషలేములోఉనన్ఈ
బలిపీఠం దగగ్ర మాతమేమీరు నమసాక్రం చెయాయ్లనియూదా వాళళ్కూ, యెరూషలేము వాళళ్కూ ఆజఞ్ ఇచిచ్, హిజిక్యా
ఎవరి ఉనన్త సథ్లాలూ, బలిపీఠాలూ పడగొటాట్ డో ఆయనే గదాయెహోవా? 23కాబటిట్ , నాయజమాని అషూష్ రు రాజు పకష్ంగా
నినున్ సవాలు చేసుత్ నాన్ను. చాలినంతమంది రౌతులు నీ దగగ్ర ఉంటే రెండువేల గురాలు నేను నీకిసాత్ ను.

24 అలా ఐతే నీవు నా యజమాని సేవకులోల్ అతి తకుక్వ వా న ఒకక్ అధిపతి నా ఎలా ఎదిరించగలవు? రథాలూ,
రౌతులూ పంపుతాడని ఐగుపురాజును నీవు ఆశయించావు గదా! 25యెహోవా ఇషట్ం లేకుండానే ఈ దేశం యుదధ్ం చేసి
నాశనంచెయయ్డానికినేనువచాచ్నా? ‘ఆదేశం దాడిచేసినాశనంచెయియ్’అనియెహోవాయేనాకుఆజఞ్ ఇచాచ్డు”అనాన్డు.

* 18:4 18:4 నెహ షాట్ ను ఇతత్డి సరాప్ము
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26 రబాష్ కేతో హిలీక్యా కొడుకు ఎలాయ్కీము, షెబాన్, యోవాహ ఇలా అనాన్రు. “నీ దాసుల న మాకు సిరియా భాష
తెలుసు గనుక ఆ భాషలోమాటాల్ డండి. పాకారాలమీద ఉనన్ పజలకు తెలిసినయూదుల భాషలో† దయచేసిమాటాల్ డొదుద్ ”
అనాన్రు. 27రబాష్ కే “ఈమాటలు చెపప్డానికి నీయజమానిదగగ్రకూ, నీ దగగ్రికిమాతమేనానాయజమానిననున్ పంపింది?
తవ్రలో మీతో పాటు తమ మలం తిని తమ మూతం తాగాలిస్న ఈ పాకారాల మీద కూరుచ్నన్ వాళళ్ దగగ్రికి కూడా ననున్
పంపాడు గదా” అని చెపాప్డు.

28అతడు పెదద్ సవ్రంతో యూదుల భాషలో “మహారా న అషూష్ రురాజు చెపిప్న మాటలు వినండి. రాజు చెపప్దేమంటే,
29హిజిక్యా వలల్ మోసపోకండి. నా చేతిలోనుంచి మిమమ్లిన్ విడిపించడానికి అతనికి శకి చాలదు. 30యెహోవా పేరట
మిమమ్లిన్నమిమ్ంచి, ‘యెహోవామనలనువిడిపిసాత్ డు,ఈపటట్ణంఅషూష్ రురాజుచేతికిచికక్దు’అనిహిజిక్యాచెపునాన్డు.

31హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరు నమమ్వదుద్ . అషూష్ రురాజు చెపేప్దేమంటే, నాతో సంధి చేసుకుని మీరు బయటికి నా
దగగ్రికి వసేత్,మీలోపతిమనిషీ తనసొంత దాకష్చెటుట్ ఫలం, తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలం తింటూ, తనసొంతబావిలో నీళల్
తాగుతాడు. 32ఆతరువాతమీరుచనిపోకుండాబతికేలామేమువచిచ్మీదేశంలాంటిదేశానికీ,అంటేగోదుమలు,దా రసం
ఉనన్ దేశానికీ,ఆహారం,దాకష్చెటుల్ ఉనన్ దేశానికీ, ఒలీవ నూనె, తేనెఉనన్ దేశానికీమిమమ్లిన్ తీసుకు పోతాము. అకక్డమీరు
సుఖంగా ఉంటారు. కాబటిట్ ,యెహోవామిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డని హిజిక్యామీకు బోధించేమాటలు వినొదుద్ .

33 వివిధ పజల దేవుళల్లో ఎవ నా తమ దేశానిన్ అషూష్ రురాజు చేతిలోనుంచి విడిపించారా? 34 హమాతు దేవుళ ళ్
ఏమయాయ్రు? అరాప్దు దేవుళ ళ్ ఏమయాయ్రు? సెపరవ్యీము దేవుళ ళ్ ఏమయాయ్రు? హేన ఇవావ్ అనే వాళళ్ దేవుళ ళ్
ఏమయాయ్రు? (షోమోను దేశపు) దేవుళ ళ్ మా చేతిలోనుంచి షోమోనును విడిపించారా? 35మా చేతిలోనుంచి యెహోవా
యెరూషలేమును విడిపిసాత్ డు అనడానికి, వివిధ దేశాల దేవుళల్లో ఎవ నా తమ దేశానిన్ మా చేతిలోనుంచి విడిపించిన
సందరభ్ం ఉందా?” అనాన్డు.

36 అయితే అతనికి జవాబు ఇవొవ్దద్ని రాజు చెపిప్న కారణంగా పజలు ఏమాతం మాటాల్ డకుండా మౌనంగా ఉనాన్రు.
37 గృహ నిరావ్హకు న హిలీక్యా కొడుకు ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్, రాజయ్ లేఖనాల అధిపతి ఆసాపు కొడుకు యోవాహ ,
బటట్లు చింపుకుని హిజిక్యాదగగ్రికి వచిచ్, రబాష్ కే పలికినమాటలనీన్ తెలియజేశారు.

19
యెరూషలేము విమోచన గురించియెషయాముందుగా చెపప్డం
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1వాళళ్నివేదికహిజిక్యావినన్పుప్డు,తనబటట్లుచింపుకునిగోనెపటట్ కటుట్ కునియెహోవామందిరానికివెళాళ్డు. 2గృహ
నిరావ్హకు న ఎలాయ్కీమునూ, శాసి షెబాన్నూ, యాజకులోల్ పెదద్లనూ, పవక అయిన ఆమోజు కొడుకు యెషయా దగగ్రికి
పంపాడు.

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

5 రా న హిజిక్యా సేవకులు యెషయా దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, 6 యెషయా వాళళ్తో “మీ యజమానికి ఈ మాట
తెలియజేయండి. యెహోవా చెపేప్దేమంటే, అషూష్ రురాజు పనివారు ననున్ దూషిసూత్ పలికిన ఆ మాటలు నీవు విని
భయపడొదుద్ . 7అతనిలో ఒక ఆతమ్ను నేను పుటిట్సాత్ ను. అతడు అ వదంతి విని తన దేశానికి వెళిళ్పోతాడు. అతని దేశంలో
అతనిన్ కతిత్తో చంపుతారు” అనాన్డు.

8అషూష్ రురాజులాకీషు పటట్ణానిన్ విడిచివెళిల్ లిబాన్మీదయుదధ్ం చేసూత్ ఉనన్పుప్డు, రబాష్ కే వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకునాన్డు.
9 అపుప్డు, కూషురాజు తిరాహ్ కా తన మీద యుదధ్ం చెయయ్డానికి వచాచ్డని అషూష్ రు రాజు వినాన్డు. అతడు ఇంకొకసారి
హిజిక్యాదగగ్రికి వారాహరులను పంపాడు.

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

12నా పూరివ్కులు నాశనం చేసిన గోజాను, హారాను, రెజెపు పజలు గానీ, తెలశాశ్రులో ఉనన్ ఏదెనీయులు గానీ, తమ
దేవుళళ్ సాయం వలల్ తపిప్ంచుకునాన్రా? 13హమాతు రాజు ఏమయాయ్డు? అరాప్దు, సెపరివ్యీము, హేన, ఇవావ్ అనే
పటట్ణాల రాజులు ఏమయాయ్రు?” అనివార పంపాడు.

హిజిక్యాపారథ్న
19:14-19;యెష 37:14-20

14హిజిక్యావారాహరుల చేతిలోనుంచి ఆ ఉతత్రం తీసుకుని చదివి, యెహోవామందిరంలోకి వెళిల్, యెహోవా సనిన్ధిలో
దానిన్ విపిప్ పరిచి, 15యెహోవా సనిన్ధిలో పారథ్న చేసూత్ “యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ నివాసం ఉనన్ ఇశాయేలీయుల దేవా,
భూమినీ ఆకాశానిన్ సృషిట్ంచిన అదివ్తీయ దేవా, నీవులోకంలో ఉనన్ అనిన్ రాజాయ్లకూ దేవుడవు.

† 18:26 18:26యూదుల భాషలోహీబూభాషలో
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16యెహోవా, ఆలకించు. యెహోవా, కళ ళ్ తెరచి చూడు. సజీవ దేవుడి న నినున్ దూషించడానికి సనెహ్రీబు పంపినవాడి
మాటలు ఆలకించు. 17యెహోవా, అషూష్ రురాజులు ఆ పజలను, వాళళ్ దేశాలను పాడు చేసి 18వాళళ్ దేవుళళ్ను అగిన్లో
వేసినమాటనిజమే. ఆరాజాయ్ల దేవుళ ళ్ నిజ న దేవుళ ళ్ కాదు. అవిమనుషుల చేసిన కరలు,రాళేల్. కాబటిట్ వారువాటిని
నాశనం చేశారు.

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

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

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

29 హిజిక్యా, నీకిదే సూచన. ఈ సంవతస్రంలో దానంతట అదే పండే ధానయ్ం, రెండో సంవతస్రంలో దాని నుంచి
వచేచ్ ధానయ్ం మీరు తింటారు. మూడో సంవతస్రంలో మీరు వితత్నం వితిత్ చేలు కోసాత్ రు. దాకష్తోటలు నాటి వాటి ఫలం
అనుభవిసాత్ రు. 30యూదావంశంలోతపిప్ంచుకొనన్ శేషం ఇంకా కిందకు వేరు తనిన్ కి ఎదిగి ఫలిసాత్ రు. 31ఆమిగిలినవారు
యెరూషలేములోనుంచి బయలు దేరుతారు. తపిప్ంచుకొనన్వారు సీయోను కొండలోనుంచి బయలు దేరుతారు. నాయ్లకు
అధిపతి అయినయెహోవాఆసకి దీనిన్ నెరవేరుసుత్ ంది.

32 కాబటిట్ అషూష్ రు రాజు గురించి యెహోవా చెపేప్దేమంటే, అతడు ఈ పటట్ణంలోకి రాడు. దానిమీద ఒకక్ బాణ నా
వెయయ్డు. ఒకక్ డా నా దానికి చూపించడు. దాని ఎదుట ముటట్డి దిబబ్ కటట్డు. 33ఈ పటట్ణం లోపలికి రాకుండా, తాను
వచిచ్నదారిలోనేఅతడు తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. ఇదేయెహోవావాకుక్. 34నానిమితత్మూ,నాసేవకు నదావీదు నిమితత్మూ,
నేను ఈ పటట్ణానిన్ కాపాడి ర సాత్ ను.”

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

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

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

4యెషయామధయ్ పాంగణంలోనుంచి అవతలకు వెళల్కముందే యెహోవా వాకుక్ అతనికి పతయ్కష్ , 5 “నీవు మళీళ్ నా
పజలకు అధిపతి అయిన హిజిక్యా దగగ్రికి వెళిల్, అతనితో ఇలా చెపుప్. నీ పితరుడు దావీదుకు దేవు న యెహోవా నీకు
చెపేప్దేమంటే, నీవు కనీన్ళల్ విడవడం చూశాను. నేను నీ పారథ్న అంగీకరించాను. నేను నినున్ బాగు చేసాత్ ను. మూడో రోజు
నీవుయెహోవామందిరానికి ఎకిక్ వెళాత్ వు.
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6 ఇంకొక 15 సంవతస్రాల ఆయుషుష్ నీకు ఇసాత్ ను. ఇంకా నా కోసం, నా సేవకు న దావీదు కోసం ఈ పటట్ణానిన్ నేను
కాపాడుతూ, నినూన్, ఈ పటాట్ ణానీన్, అషూష్ రు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపిసాత్ ను” అనాన్డు. 7తరువాతయెషయా
“అంజూరపుపళళ్ముదద్ తెపిప్ంచండి”అనిచెపాప్డు. వారుదానిన్తెచిచ్ కురుపుమీదవేసినతరువాతఅతడుబాగుపడాడ్ డు.

8 “యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరుసాత్ డు అనడానికీ, నేను మూడో రోజు ఆయన మందిరానికి ఎకిక్ వెళాత్ ననడానికీ, సూచన
ఏంటి?” అని హిజిక్యాయెషయాను అడిగాడు. యెషయా 9 “తాను చెపిప్న మాట యెహోవా నెరవేరుసాత్ డు అనడానికి
ఆయన ఇచిచ్న సూచన ఏమంటే, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడవాలా? లేక అది పదిమెటుల్ వెనకుక్ నడవాలా?” అనాన్డు.

10అందుకు హిజిక్యా “నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడవడం తేలికే. కాని నీడ పది గడులు వెనకిక్ నడవాలి” అనాన్డు.
11పవక అయినయెషయాయెహోవానుపారిథ్ంచగా ఆయనఆహాజు గడియారపుపలకమీద పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచిన
నీడ పదిమెటుల్ వెనకిక్ వెళేళ్లా చేశాడు.

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

12 ఆ కాలంలో బబులోనురాజు, బలదాను కొడుకు అయిన బెరోదక్ బలదాను హిజిక్యా జబుబ్గా ఉనాన్డనన్ విషయం
తెలిసి,ఉతత్రంరాసికానుకలు ఇచిచ్రాయబారులను అతనిదగగ్రికి పంపాడు. 13వరమానికులు వచాచ్రనన్మాటహిజిక్యా
విని వాళళ్ను లోపలికి రపిప్ంచి, తన రాజనగరంలోనూ, రాజయ్ంలోనూ ఉనన్ అనిన్ వసుత్ వులోల్ , దేనినీ దాచకుండా, తన
వసుత్ వులు ఉనన్ కొటూట్ , వెండి బంగారాలూ, సుగంధ దవాయ్లూ, సువాసన లం, ఆయుధశాల, తన వసుత్ వులోల్ ఉనన్వనీన్
వాళల్కు చూపించాడు.

14తరువాతపవక అయినయెషయాహిజిక్యారాజుదగగ్రికి వచిచ్ “ఆమనుషులు ఏమనాన్రు? నీ దగగ్రికి ఎకక్డ నుంచి
వచాచ్రు?” అని అడిగాడు. హిజిక్యా “బబులోను అనే దూరదేశం నుంచి వారు వచాచ్రు” అని చెపాప్డు. 15 “నీ ఇంటోల్
వారు ఏమేమి చూశారు?” అని అతడు అడిగాడు. హిజిక్యా “నా వసుత్ వులోల్ దేనీన్ దాచకుండా నా ఇంటోల్ ఉనన్వనీన్ నేను
వాళల్కు చూపించాను” అనాన్డు.

16 అపుప్డు యెషయా హిజిక్యాతో “యెహోవా చెపేప్ మాట విను. 17 రానునన్ రోజులోల్ ఏమీ మిగులకుండా నీ
రాజనగరులోఉనన్వనీన్,ఈరోజువరకూ నీపూరివ్కులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతా,వారు బబులోను పటట్ణానికి తీసుకుని
వెళిళ్పోతారనియెహోవాచెపునాన్డు. 18ఇంకా నీ కడుపున పుటిట్న నీ కొడుకుల సంతతిని వారు బబులోను రాజు నగరానికి
తీసుకు వెళాత్ రు. అకక్డ వారు నపుంసకులు అవుతారు” అనాన్డు.

19అందుకు హిజిక్యా “నీవు తెలియజేసినయెహోవాఆజఞ్ పకారం జరగడంమంచిదే. నాకాలంలోమాతం సమాధానం,
సిథ్రతవ్ం ఉంటాయి కదా?” అని యెషయాతో అనాన్డు. 20హిజిక్యా చేసిన ఇతర పనులు గురించీ, అతని పరాకమం
అంతటి గురించీ, అతడు కొలను తవివ్ంచి, కాలువ వేయించి పటట్ణంలోకి నీళల్ రపిప్ంచిన దానిన్ గురించీ, యూదారాజుల
చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 21హిజిక్యా తనపూరీవ్కులతోబాటు చనిపోయాడు. అతని కొడుకు మనషేష్ అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

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

1మనషేష్ పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతని వయసు 12 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో 55 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. అతనితలిల్పేరుహెపిస్బా. 2అతడుయెహోవాదృషిట్లోచెడుతనంజరిగిసూత్ , ఇశాయేలీయులఎదుటనిలవలేకుండా
యెహోవా వెళల్గొటిట్న పజలు చేసినటుల్ అసహయ్ న పనులు చేసూత్ వచాచ్డు. 3 తన తండి హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త
సథ్లాలు అతడు మళీళ్ కటిట్ంచి, బయలు దేవుడుకు బలిపీఠాలు కటిట్ంచి ఇశాయేలురాజు అహాబు చేసినటుట్ దేవతాసత్ంభాలు
చేయించి, నకష్తాలకుమొకిక్,వాటినిపూజిసూత్ ఉనాన్డు.

4 ఇంకా “నా పేరు యెరూషలేములో శాశవ్తంగా ఉంచుతాను” అని యెహోవా చెపిప్న ఆ యెరూషలేములో అతడు
యెహోవామందిరంలో బలిపీఠాలు కటిట్ంచాడు. 5 ఇంకా, యెహోవామందిరానికి ఉనన్ రెండు పాంగణాలోల్ ఆకాశ నకష్తాలకు
అతడు బలిపీఠాలు కటిట్ంచాడు. 6 అతడు తన కొడుకును దహన బలిగా అరిప్ంచి జోయ్తిషయ్ం, శకునాలు అలవాటు చేసి,
చనిపోయిన ఆతమ్లతో మాటాల్ డే వాళళ్తో, సోదె చెపేప్ వాళళ్తో సాంగతయ్ం చేశాడు. ఈ విధంగా అతడు యెహోవా దృషిట్లో
ఎంతో చెడుతనం జరిగిసూత్ ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచాడు.

7యెహోవా దావీదుకు, అతని కొడుకు సొలొమోనుకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ “ఈ మందిరంలో ఇశాయేలు గోతసాద్ నాలోల్ నుంచి నేను
కోరుకునన్ ఈయెరూషలేములోనాపేరు ఎలల్కాలం ఉంచుతాను”అనిదేనీన్ గురించి చెపాప్డోఆయెహోవామందిరంలోతాను
చేయించినఅషేరారూపానిన్పెటాట్ డు. 8ఇంకా “ఇశాయేలీయులకు నేనుఆజాఞ్ పించినదానంతటినీనాసేవకుడుమోషేవాళల్కు
రాసి ఇచిచ్న ధరమ్శాసానీన్ వారు పాటిసేత్, వాళళ్ పితరులకు నేనిచిచ్న దేశంలో నుంచి వాళళ్ పాదాలు ఇంక తొలగి పోనివవ్ను”
అనియెహోవాచెపిప్నమాటవినకుండా 9ఇశాయేలీయులఎదుటనిలబడకుండాయెహోవానాశనంచేసినపజలుజరిగించిన
చెడుతనానిన్ మించిన చెడుతనం చేసేలామనషేష్ వాళళ్ను పురిగొలాప్డు.



2రాజులు 21:10 341 2రాజులు 22:13

10అయితే, యెహోవాతన సేవకు న పవకల దావ్రామాటాల్ డుతూ, 11 “యూదారాజుమనషేష్ ఈ అసహయ్ న పనులు
చేసి, తన ముందునన్ అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్ కొనన్ విగహాల వలల్ యూదావారు పాపం
చెయయ్డానికి కారకుడయాయ్డు. 12కాబటిట్ , ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే, వినేవాళళ్కు రెండు చెవులూ
గింగురుమనేంత కీడుయెరూషలేము మీదకీ,యూదావాళళ్ మీదకీ రపిప్సాత్ ను.

13 నేను షోమోనును కొలిచిన నూలు, అహాబు కుటుంబీకులను సరి చూసిన మటట్పు గుండు యెరూషలేము మీద
సాగలాగుతాను. ఒకడు పళెళ్ంతుడిచేటపుప్డుదానిన్బోరిల్ంచితుడిచినటుట్ నేనుయెరూషలేమునుతుడిచివేసాత్ ను. 14ఇంకా,
నాసావ్సధ్ ంలో మిగిలిన వాళళ్ను నేను తోసివేసి, వాళళ్ శతువుల చేతికి వాళళ్ను అపప్గిసాత్ ను. 15వారు తమపూరివ్కులు
ఐగుపు దేశంలోనుంచి వచిచ్న రోజునుంచి ఈ రోజు వరకూ నా దృషిట్కి కీడు చేసి నాకు కోపం పుటిట్సుత్ నాన్రు గనుక వారు తమ
శతువులందరివలల్ దోపిడీకి గు నషట్ం పొందుతారు.”

16 ఇంకా మనషేష్ యెహోవా దృషిట్లో చెడునడత నడిచి, యూదావాళళ్ను పాపంలో దింపడమే కాకుండాయెరూషలేమును
ఈ మూల నుంచి ఆ మూల వరకూ రకంతో నిండేలా నిరపరాధుల రకానిన్ ఒలికించాడు. 17మనషేష్ చేసిన ఇతర పనుల
గురించి, అతడు చేసిన దానంతటి గురించి, అతని దోషం గురించి యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది. 18మనషేష్
తన పూరీవ్కులతో బాటు చనిపోయిన తరువాత, ఉజాజ్ తోటలో తన ఇంటి దగగ్ర అతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని కొడుకు
ఆమోను అతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

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

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

24 దేశ పజలు రా న ఆమోను మీద కుట చేసిన వాళళ్ందరీన్ చంపి, అతని సాథ్ నంలో అతని కొడుకు యోషీయాకు
పటాట్ భిషేకం చేశారు. 25ఆమోను చేసిన ఇతర పనుల గురించియూదారాజుల చరిత గంథంలోరాసి ఉంది. 26ఉజాజ్ తోటలో
అతనికి ఉనన్ సమాధిలోఅతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని కొడుకుయోషీయాఅతనిసాథ్ నంలో రాజయాయ్డు.

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

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

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

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

8అపుప్డు, పధానయాజకు న హిలీక్యా “యెహోవామందిరంలో ధరమ్శాస గంథం నాకు దొరికింది” అని షాఫాను అనే
శాసితో చెపిప్ ఆ గంథానిన్, షాఫానుకు అపప్గించాడు. అతడు దానిన్ చదివి 9 రాజు దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ “మీ సేవకులు
మందిరంలోదొరికినడబుబ్ సమకూరిచ్యెహోవామందిరపుపనివిషయంలోఅధికారులుగాఉండి,పనిజరిగించేవాళళ్ చేతికి
అపప్గించారు” అని వార చెపిప్, 10 “యాజకు న హిలీక్యానాకు ఒక గంథం అపప్గించాడు” అని రాజుతో చెపిప్ ఆ గంథం
రాజు సముఖంలో చదివాడు.

11రాజు ధరమ్శాస గంథంలో ఉనన్ మాటలు వినన్పుప్డు తన బటట్లు చింపుకునాన్డు. 12 తరువాత రాజుయాజకు న
హిలీక్యా, షాఫాను కొడుకు అహీకాము, మీకాయా కొడుకు అకోబ్రు అనే వాళళ్నూ, షాఫాను అనే శాసినీ, అశాయా అనే
రాజసేవకులోల్ ఒకణిణ్ పిలిచి వాళల్కు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 13 “మీరు వెళిల్, దొరికిన ఈ గంథంలోని మాటలను గురించి నా
విషయంలో,పజలవిషయంలో,యూదావాళళ్ందరివిషయంలో,యెహోవానుఅడగండి. మనపూరివ్కులుతమవిషయంలో
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రాసిఉనన్దానంతటిపకారంచెయయ్కుండాఈగంథపుమాటలువినలేదు గనుకయెహోవాకోపాగిన్మనమీదఇంతఎకుక్వగా
మండుతూ ఉంది” అనాన్డు.

14కాబటిట్ యాజకు న*హిలీక్యా, అహికాము, అకోబ్రు, షాఫాను, అశాయా, సీ పవక హ లాద్ దగగ్రికి వచాచ్రు. ఈమె
వసశాలకుఅధికారిఅయినహరహ్షుకుపుటిట్నతికావ్కొడుకు షలూల్ ముభారయ్. ఈమెయెరూషలేములోరెండోభాగంలోకాపురం
ఉంది. ఈమెదగగ్రికి వారు వచిచ్మాటలాడారు. 15ఆమెవాళళ్తో “మిమమ్లిన్ నా దగగ్రికి పంపినవానితోఈమాటచెపప్ండి.
16యెహోవా చెపేప్దేమంటే, యూదా రాజు చదివించిన గంథంలో రాసి ఉనన్ కీడంతా, ఏదీ విడిచి పెటట్కుండా నేను ఈ సథ్లం
మీదకీ,దానిపౌరులమీదకీ రపిప్సాత్ ను.

17 ఈ పజలు ననున్ విడిచి ఇతర దేవుళళ్కు ధూపం వేసూత్ చేసిన పతి పనీ నాకు కోపం పుటిట్ంచింది గనుక నా కోపం
ఆరిపోకుండా, ఈ సథ్లం మీద రగులుకుంటుంది. 18యెహోవాను సంపదించడానికి మిమమ్లిన్ పంపిన యూదా రాజుకు ఈ
మాటతెలియపరచండి. 19ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఈసథ్లం పాడవుతుందని,దానికాపురసుథ్ లు
శాపానికి గురి అవుతారని నేను చెపిప్నమాటలు నీవు ఆలకించి,మెతత్ని మనసుస్ కలిగియెహోవాసనిన్ధిలో దీనతవ్ం కలిగి,
నీ బటట్లు చింపుకుని నా సనిన్ధిలో కనీన్ళల్ కారాచ్వు గనుక నీవు చేసినమనవి నేను అంగీకరించాను.

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

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

3 రాజు ఒక సత్ంభం దగగ్ర నిలబడి, యెహోవా మారాగ్ లోల్ నడచి, ఆయన ఆజఞ్లను, కటట్డలను శాసనాలను
పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో పాటించి, ఈ గంథంలో రాసి ఉనన్ నిబంధన సంబంధ న మాటలనీన్ నెరవేరుసాత్ మని
యెహోవాసనిన్ధిలో నిబంధన చేశాడు. పజలందరూ ఆ నిబంధనకు సమమ్తించారు.

4రాజుబయలు దేవుడికీ,అషేరాదేవికీ, నకష్తాలకూ తయారు చేసిన వసుత్ వులనీన్యెహోవాఆలయంలోనుంచి బయటకు
తీసుకు రావాలని పధానయాజకుడు హిలీక్యాకు, రెండో వరుసయాజకులకు, దావ్రపాలకులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. హిలీక్యా
వాటినియెరూషలేము బయట కిదోనుపొలంలోతగలబెటిట్ ,ఆబూడిద బేతేలుఊరికి పంపేశాడు. 5ఇంకాయూదాపటట్ణాలోల్
ఉనన్ఉనన్తసథ్లాలోల్ ,యెరూషలేముచుటూట్ ఉనన్ పదేశాలోల్ ధూపంవెయయ్డానికియూదారాజులునియమించినఅరచ్కులను
అంటే బయలుకు, సూరయ్చందులకు, గహాలకు, నకష్తాలకు ధూపం వేసే వాళళ్ను అతడు తొలగించాడు.

6యెహోవామందిరంలో ఉనన్ అషేరాదేవి రూపానిన్ యెరూషలేము బయట ఉనన్ కిదోను వాగు దగగ్రికి తెపిప్ంచి, కిదోను
వాగు ఒడుడ్ న దానిన్ కాలిచ్, తొకిక్, బూడిద చేసి, ఆ బూడిదను సామానయ్ పజల సమాధుల మీద చలాల్ డు. 7 ఇంకాయెహోవా
మందిరంలో ఉనన్ సవ్లింగ సంపరుక్ల గదులను పడగొటిట్ంచాడు. అకక్డ సీలు అషేరాదేవికి వసాలు అలుల్ తునాన్రు.

8యూదాపటట్ణంలోఉనన్యాజకులందరీన్ అతడు బయటకు వెళల్గొటాట్ డు. గెబామొదలు బెయేరెష్బా వరకూయాజకులు
ధూపంవేసినఉనన్తసథ్లాలనుఅతడుఅపవితంచేసి,పటట్ణదావ్రానికిఎడమ పుపటట్ణపుఅధికారిఅయినయెహోషువ
గుమమ్ం దగగ్ర ఉనన్ ఉనన్త సథ్లాలను పడగొటిట్ంచాడు. 9ఆ ఉనన్త సథ్లాలమీదయాజకులుగా ఉనన్ వారుయెరూషలేములో
ఉనన్ యెహోవా బలిపీఠం దగగ్ర సేవ చెయయ్డానికి అనుమతి లేకపోయినా, తమ ఇతర యాజక సోదరులాల్ వారు కూడా
పులియని రొటెట్లు తినే అవకాశం దొరికింది.

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

12 ఇంకా యూదా రాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడ గది మీద ఉనన్ బలిపీఠాలనూ, యెహోవా మందిరపు రెండు
పాంగణాలోల్ మనషేష్ చేయించిన బలిపీఠాలనూ, రాజు పడగొటిట్ంచి ముకక్లు ముకక్లుగా చేయించి ఆ చెతత్ అంతా కిదోను
వాగులోపోయించాడు. 13యెరూషలేము ఎదుట ఉనన్ నాశనం అనే పరవ్తపు కుడి పు అషారోతు దేవత అనే సీదోనీయుల
విగహానికీ, కెమోషుఅనేమోయాబీయులవిగహానికీ,మిలోక్ముఅనేఅమోమ్నీయులవిగహానికీఇశాయేలురాజుసొలొమోను
కటిట్ంచినఉనన్తసథ్లాలనురాజుఅపవితంచేశాడు. 14ఆరూపాలనుముకక్లుగాకొటిట్ంచి,అషేరాదేవిరూపానిన్ పడగొటిట్ంచి
వాటిసాథ్ నాలను మనుషుల ఎముకలతో నింపాడు.

* 22:14 22:14యాజకు న రాజు
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15బేతేలులో ఉనన్ బలిపీఠానిన్, ఉనన్త సథ్లానిన్, అంటే, ఇశాయేలువారు పాపం చెయయ్డానికి కారకు న నెబాతు కొడుకు
యరొబాము కటిట్ంచినఆఉనన్తసథ్లం,బలిపీఠంఅతడు పడగొటిట్ంచాడు. ఆఉనన్తసథ్లానిన్కాలిచ్పొడిఅయేయ్లాతొకిక్ంచి,
అషేరాదేవి రూపానిన్ కాలేచ్శాడు. 16యోషీయాఅటు తిరిగి, అకక్డ పరవ్తపాంతంలో సమాధులను చూసి, కొందరిని పంపి,
సమాధులోల్ ఉనన్ ఎముకలను తెపిప్ంచి, వజనుడు యెహోవామాటచాటించి చెపిప్న పకారం వాటిని బలిపీఠం మీద కాలిచ్
దానిన్ అపవితం చేశాడు.

17అపుప్డుఅతడు “నాకు కనబడుతునన్ఆసమాధిఎవరిది?” అనిఅడిగాడు. పటట్ణంవారు “అదియూదాదేశంనుంచి
వచిచ్నీవుబేతేలులోఉనన్బలిపీఠానికిచేసినపనులుముందుగాతెలిపిన వపవకసమాధి”అనిచెపాప్రు. 18అందుకతడు
“దానిన్తపిప్ంచండి. ఎవరూఅతనిఎముకలను తీయకూడదు”అనిచెపాప్డు. వారుఅతనిఎముకలను,షోమోనుపటట్ణం
నుంచి వచిచ్న పవక ఎముకలను ముటుట్ కోలేదు.

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

21అపుప్డు రాజు “నిబంధన గంథంలోరాసి ఉనన్ పకారంగామీ దేవు నయెహోవాకు పసాక్ పండగ ఆచరించండి” అని
పజలందరికీ ఆజాఞ్ పించాడు. 22ఇశాయేలీయులకు నాయ్యం తీరిచ్న నాయ్యాధిపతులునన్ రోజుల నుంచి, ఇశాయేలు రాజుల
కాలం,యూదారాజుల కాలం వరకూ ఎనన్డూ జరగనంత భవంగా ఆ సమయంలో పసాక్ పండగ జరిగింది. 23ఈపండగ
రా నయోషీయాపరిపాలన 18 వ సంవతస్రంలోయెరూషలేములోయెహోవాకు జరిగింది.

24 ఇంకా మృతులతోనూ ఆతమ్లతోనూ మాటాల్ డే వాళళ్ను, సోదె చెపేప్ వాళళ్ను, గృహ దేవుళళ్ను, విగహాలను,
యూదాదేశంలో, యెరూషలేములో, కనబడిన విగహాలనిన్టినీ యోషీయా తీసేసి, యెహోవా మందిరంలో యాజకు న
హిలీక్యాకు దొరికిన గంథంలో రాసి ఉనన్ ధరమ్శాస విధులను సిథ్రపరచడానికి పయతన్ం చేశాడు. 25 అతనికి పూరవ్ం
పరిపాలించిన రాజులోల్ అతని వలేపూరణ్హృదయంతో,పూరాణ్ తమ్తో,పూరణ్బలంతోయెహోవా పుతిరిగిమోషే నియమించిన
ధరమ్శాసం పకారం చేసిన వాడు ఒకక్డూ లేడు. అతని తరువాత కూడా అతని వంటివాడు ఒకక్డూ లేడు.

26అయినా, మనషేష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపం వలల్ ఆయన కోపాగిన్ ఇంకా చలాల్ రకుండా, యూదామీదమండుతూనే
ఉంది. 27 కాబటిట్ యెహోవా “నేను ఇశాయేలు వాళళ్ను వెళల్గొటిట్నటుట్ యూదా వాళళ్ను నా సముఖానికి దూరం చేసి,
నేను కోరుకొనన్ యెరూషలేము పటట్ణానీన్, నా పేరును అకక్డ ఉంచుతానని నేను చెపిప్న మందిరానీన్ నేను విసరిజ్సాత్ ను”
అనుకునాన్డు.

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

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

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

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

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

24
1యెహోయాకీము రోజులోల్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేము మీదకి యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. యెహోయాకీము

అతనికి లోబడి మూడు సంవతస్రాలు సేవించిన తరువాత అతని మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. 2యెహోవా అతని మీదకి,
తన సేవకు న పవకల దావ్రా తాను చెపిప్న మాట పకారం యూదాదేశానిన్ నాశనం చెయయ్డానికి దాని మీదకి కలీద్యుల
నాయ్లను, సిరియనుల నాయ్లను,మోయాబీయుల నాయ్లను, అమోమ్నీయుల నాయ్లను రపిప్ంచాడు.
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3మనషేష్ చేసిన పనుల కారణంగా, అతడు నిరపరాధులను హతం చేసిన కారణంగా, యూదావారు యెహోవా సముఖం
నుంచి తొలగి పోయేలాయెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్ వలేల్ ఇది వాళల్కు జరిగింది. 4అతడు నిరపరాధుల రకంతోయెరూషలేమును
నింపిన కారణంగా,దానిన్ కష్మించడానికియెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయింది.

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

7 బబులోనురాజు ఐగుపు నదికీ, యూఫటీసు నదికీ మధయ్ ఐగుపురాజు ఆధీనంలో ఉనన్ భూమి అంతటినీ పటుట్ కొనన్
తరువాత, ఐగుపురాజు ఇక ఏ పాంతంమీదకీయుదాధ్ నికి వెళళ్లేదు.

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

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

10 ఆ కాలంలో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు సేవకులు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ పటట్ణానికి ముటట్డి వేశారు.
11వారు పటట్ణానికి ముటట్డి వేసూత్ ఉనన్పుప్డు, బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు సవ్యంగా తానే దాని మీదకి వచాచ్డు.
12 అపుప్డు యూదారాజు యెహోయాకీను, అతని తలిల్, అతని సేవకులు, అతని కింద అధిపతులూ, అతని పరివారం,
బయలుదేరిబబులోనురాజుదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు బబులోనురాజుపరిపాలనలోఎనిమిదోసంవతస్రంలోయెహోయాకీనును
చెరపటుట్ కునాన్డు.

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

15అతడుయెహోయాకీనురాజుతలిల్ని,రాజుభారయ్లను,అతనిపరివారానిన్, దేశంలోఉనన్ గొపప్వాళళ్నుయెరూషలేము
నుంచి బబులోను పటట్ణానికి బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. 16 ఏడు వేలమంది పరాకమవంతులను, వెయియ్మంది
కంసాలివాళళ్ను, కమమ్రివాళళ్ను,యుదధ్ంలోఆరితేరిన శకిమంతులందరీన్ బబులోనురాజుబందీలుగాబబులోను పటట్ణానికి
తీసుకొచాచ్డు. 17 ఇంకా బబులోను రాజు యెహోయాకీను బాబాయి మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అనే మారుపేరు పెటిట్ అతని
సాథ్ నంలో రాజుగా నియమించాడు.

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

18 సిదిక్యా పరిపాలన ఆరంభించినపుప్డు అతనికి 21 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో 11 సంవతస్రాలు
ఏలాడు. 19 అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడు యిరీమ్యా కూతురు హమూటలు. యెహోయాకీము చేసినటేట్ సిదిక్యా చేసి,
యెహోవా దృషిట్లో చెడునడత నడిచాడు. 20 సిదిక్యా బబులోనురాజు మీద తిరుగబాటు చేశాడు. యూదావాళళ్ మీద,
యెరూషలేమువాళళ్మీదయెహోవాకు ఉనన్ కోపం కారణంగా ఆయనతన సముఖంలోనుంచివాళళ్ను తోలివేయడానికి ఇది
దోహదం చేసింది.

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

1 సిదిక్యా పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రంలో పదో నెల, పదో రోజు బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు, అతని నయ్ం,
యెరూషలేము మీదకి వచిచ్ దానికి ఎదురుగా శిబిరాలోల్ నివాసం చేసి, దాని చుటూట్ ముటట్డి దిబబ్లు కటాట్ రు. 2ఈ విధంగా
సిదిక్యారాజు పరిపాలనలో 11 వ సంవతస్రం వరకూ పటట్ణం ముటట్డిలో ఉనన్పుప్డు, 3నాలుగో నెల తొమిమ్దో రోజు అదే
సంవతస్రం పటట్ణంలోఘోర న కరువు వచిచ్ంది. దేశ పజలకు ఆహారం లేదు.

4కలీద్యులు పటట్ణపాకారానిన్పడగొటిట్నపుప్డు, నికులురాతిపూటరాజుతోటదగగ్ర రెండు గోడలమధయ్లోఉనన్దావ్రం
మారగ్ంలో పారిపోయారు. 5అయితే కలీద్యులు పటట్ణం చుటూట్ ఉనాన్రు. రాజు దానానికి వెళేళ్మారగ్ంలో వెళిల్పోయాడు.
కలీద్యుల నయ్ం రాజును తరిమి, అతని నయ్ం అతనికి దూరంగా చెదరిపోయిన కారణంగా యెరికో దానంలో అతనిన్
పటుట్ కునాన్రు.

6వారురాజును పటుట్ కుని రిబాల్ పటట్ణంలోఉనన్ బబులోనురాజుదగగ్రికి తీసుకుపోయారు. రాజుఅతనికి శికష్ విధించాడు.
7 సిదిక్యా చూసూత్ ఉండగానే వారు అతని కొడుకులను చంపి, సిదిక్యా కళ ళ్ పీకి, ఇతత్డి సంకెళల్తో అతనిన్ బంధించి
బబులోను పటట్ణానికి తీసుకుపోయారు.
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8 ఇంకా బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు పరిపాలనలో 19 వ సంవతస్రంలో ఐదో నెల ఏడో రోజున రాజ దేహసంరకష్కుల
అధిపతీ,బబులోనురాజుసేవకుడూఅయిననెబూజరదానుయెరూషలేముకు వచిచ్ 9యెహోవామందిరానీన్,రాజనగరునూ,
యెరూషలేములోఉనన్ ఇళళ్నీన్, గొపప్వాళళ్ ఇళళ్నీన్ అగిన్తో తగల బెటిట్ంచాడు. 10ఇంకా నెబూజరదాను దగగ్రునన్ కలీద్యుల
నికులందరూయెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పాకారాలు పడగొటాట్ రు.
11 పటట్ణంలో మిగిలి ఉనన్ వాళళ్నూ, బబులోనురాజు పకష్ం చేరిన వాళళ్నూ, సామానయ్ పజలోల్ మిగిలిన వాళళ్నూ

నెబూజరదాను బందీలుగా తీసుకెళాళ్డు గాని, 12పొలాలోల్ , దాకష్తోటలోల్ పనిచెయయ్డానికి అందరికనాన్ పేదవాళల్ను అకక్డే
ఉంచాడు.

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

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

18 నెబూజరదాను పధానయాజకుడు శెరాయానూ, రెండో యాజకుడు జెఫనాయ్నూ, ముగుగ్ రు దావ్ర పాలకులనూ
పటుట్ కునాన్డు. 19ఇంకా, నయ్ంమీద అధికారిగాఉనన్ వాణిణ్ , పటట్ణంలో ఇంకా ఉంటూరాజుకు సలహాలు ఇచేచ్ ఐదుగురినీ,
అతడు పటుట్ కునాన్డు. రాజు అధికారులోల్ నాయ్నిన్ నియమించే అధికారినీ, ఆ పటట్ణంలో ఉనన్ పముఖు న 60మందినీ
బందీలుగా పటుట్ కునాన్డు.

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

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

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

25 అయితే ఏడో నెలలో రాజ కుటుంబానికి చెందిన ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు పదిమంది
మనుషులను పిలుచుకొచిచ్ గెదలాయ్ మీద దాడి చేసినపుప్డు అతడు చనిపోయాడు. ఇంకా మిసాప్లో అతని దగగ్రునన్
యూదులనూ, కలీద్యులనూ, అతడు హతం చేశాడు. 26 అపుప్డు చినన్వాళ ళ్, గొపప్వాళ ళ్, పజలందరూ,
నాయ్ధిపతులూ లేచి కలీద్యుల భయం చేత ఐగుపు దేశానికి పారిపోయారు.
బందీగాయెహోయాకీను
25:27-30;యిరీమ్ 52:31-34

27యూదారాజుయెహోయాకీనుబందీగాఉనన్37వసంవతస్రంలో12వనెల27వరోజునబబులోనురాజుఎవీలెమ్రోదకు
తాను పరిపాలన ఆరంభించిన సంవతస్రంలో, చెరసాలలో నుంచియూదారాజుయెహోయాకీనును బయటకు తెపిప్ంచాడు.

28అతనితో దయగామాటాల్ డి, అతని పీఠానిన్ బబులోనులో తన దగగ్రునన్ రాజుల పీఠాలకనాన్ ఎతుత్ చేశాడు. 29అతడు
తనచెరసాలబటట్లు తీసేసివేరే వసాలు వేసుకునితాను బతికినరోజులనీన్రాజుబలల్ మీదరాజుతోభోజనంచేసూత్ వచాచ్డు.
30ఇంకా అతడు బతికినంత కాలం, కమం తపప్కుండా అతని భోజన భతయ్ం అతనికి అందుతూ ఉంది.
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1 దినవృతాత్ ంతాలు
గంథకర

1 దినవృతాత్ ంతములు గంథంలో గంథకరను పేరొక్నలేదు. యూదుల సంపాదాయ గాథ పకారం ఎజ శాసి ఈ గంథం
రాసాడు. ఇది ఇశాయేల్ వంశాల జాబితాలో ఆరంభమవుతునన్ది. ఐకయ్ ఇశాయేల్ రాజయ్ం దావీదు పరిపాలన వివరాలతో
గంథం కొనసాగి పాతనిబంధనలో పసిదుద్ న దావీదు గూరిచ్న వివరాలను అందిసుత్ నన్ది. పాచీన ఇశాయేల్ రాజకీయమత
చరిత వివరాలు ఇందులో వునాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 450 - 425
ఇశాయేలియులు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచిచ్న తరువాత గంథం రచన జరిగిందనన్ది సప్షట్ం. 3:19-24 లో ఉనన్

జాబితాదావీదు వంశం వృకష్ం వరకు, జెరుబాబ్బెలు తరువాత ఆరు తరాలకు విసత్రించింది.

సీవ్కర
పాచీనయూదు పజ. తరువాత ఉనన్ బిల్ పాఠకులు.
పయోజనం

బబులోను పవాసం అనంతరం దేవుణిణ్ ఎలా ఆరాధించాలి అని ఇశాయేలీయిలకు నేరిప్ంచడానికి ఈ గంథరచన జరిగింది.
ద ణరాజయ్చరిత పుసత్కం దృషిట్ కేందీకరించింది. అంటేయూదాబెనాయ్మిను,లేవీగోతాలు. ఈగోతాలుతకిక్నగోతాల కనాన్
దేవునిపటల్ మరింత విధేయంగా ఉనాన్యి. దేవుడు దావీదుతోతాను చేసిన నిబంధనకు కటుట్ బడి దావీదు రాజ వంశానిన్ లేక
పరిపాలనను అంతం లేనిదానిన్గా చేసాడు. ఇదిమానవమాతు నరాజులకు సాధయ్ం కాదు. దావీదు,సొలొమోనులదావ్రా
దేవుడు తన ఆలయానిన్సాథ్ పించాడు. పజలు అకక్డ ఆరాధనలు చేసేవారు. సొలొమోను దేవాలయానిన్ బబులోనులోవారు
నాశనం చేసారు.

ముఖాయ్ంశం
ఇశాయేలు ఆధాయ్తిమ్క చరిత.

విభాగాలు
1. వంశావళలు— 1:1-9:44
2. సౌలు మరణం— 10:1-14
3. దావీదు అభిషేకం,రాజరికం— 11:1-29:30

ఆది పితరులు వంశసుథ్ లు
1:5-7; ఆది 10:2-5
1:8-16; ఆది 10:6-20
1:17-23; ఆది 10:21-31; 11:10-27
1:29-31; ఆది 25:12-16
1:32-33; ఆది 25:1-4
1:35-37; ఆది 36:10-14
1:38-42; ఆది 36:20-28

1 ఆదాము కొడుకు షేతు. షేతు కొడుకు ఎనోషు. 2 ఎనోషు కొడుకు కేయినాను. కేయినాను కొడుకు మహలలేలు.
మహలలేలు కొడుకుయెరెదు. 3యెరెదు కొడుకు హనోకు. హనోకు కొడుకు మెతూషెల. మెతూషెల కొడుకు లెమెకు. 4లెమెకు
కొడుకు నోవహ . నోవహ కొడుకులు షేము,హాము,యాపెతు.

5యాపెతు కొడుకులు వీళ ళ్: గోమెరు, మాగోగు, మాదయి, యావాను, తుబాలు, మెషెకు, తీరసు. 6గోమెరు కొడుకులు
అషక్నజు, రీఫతు,తోగరామ్ అనే వాళ ళ్. 7యావాను కొడుకులు ఎలీషా, తరీష్షు, కితీత్ము, దోదానీము.

8హాముకొడుకులు ఎవరంటే, కూషు,మిసాయిము,పూతు, కనానుఅనేవాళ ళ్. 9కూషుకొడుకులువీళ ళ్: సెబా,హవీలా,
సబాత్ , రాయమా, సబత్కా. ఇక రాయమాకొడుకులు షెబా, దదాను అనే వాళ ళ్. 10 కూషుకు నిమోదు పుటాట్ డు. ఈ నిమోదు
భూమిమీదమొదటి విజేత.

11 ఇక మిసాయిము లూదీయులు, అనామీయులు, లెహాబీయులు, నపుహీయులు, 12 పతుసీయులు అనే జాతులకు
తండి. ఫిలిషీయుల వంశకర న కసూల్ హీయులూ కఫోత్ రీయులూ కూడామిసాయిము సంతతివారే.

13 కనానుకు మొదటగా సీదోను పుటాట్ డు. తరువాత హేతు పుటాట్ డు. 14 ఇతడు యెబూసీయులు, అమోరీయులు,
గిరాగ్ షీయులు, 15 హివీవ్యులు, అరీక్యులు, సీనీయులు 16 అరావ్దీయులు, సెమారీయులు, హమాతీయులు అనే
జాతులకు మూలపురుషుడు కూడా.

17 షేము కొడుకులు ఏలాము, అషూష్ రు, అరప్కష్దు, లూదు, అరాము, ఊజు, హ లు, గెతెరు, మెషెకు అనే వాళ ళ్.
18 అరప్కష్దుకు షేలహ పుటాట్ డు. షేలహ కు ఏబెరు పుటాట్ డు. 19 ఏబెరుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు. వాళళ్లో పెలెగు
అనేవాడిరోజులోల్ పాంతాలుగాభూమివిభజనజరిగింది. అందుకేఅతనికిఆపేరు వచిచ్ంది. అతనిసోదరుడిపేరుయొకాను.
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20యొకానుకుఅలోమ్దాదు,షెలపు,హసరామ్వెతు,యెరహ , 21హదోరము,ఊజాలు,దికాల్ ను, 22ఏబాలు,అబీమాయేలు,
షేబా, 23ఓఫీరు,హవీలా,యోబాలు పుటాట్ రు.

24 షేముకు అరప్కష్దు, అరప్కష్దుకు షేలహ , షేలహ కు ఏబెరు, 25 ఏబెరుకు పెలెగు, పెలెగుకు రయూ, 26 రయూకు
సెరూగు, సెరూగుకు నాహోరు,నాహోరుకు తెరహ , 27తెరహ కు అబాహాము అనే పేరు పెటిట్న అబామూపుటాట్ రు.

28 అబాహాము కొడుకులు ఇసాస్కు, ఇషామ్యేలులు. 29 వీళళ్ సంతానం వివరాలు ఇవి. ఇషామ్యేలు పెదద్కొడుకు
నెబాయోతు. ఇతని తరువాతపుటిట్న వాళ ళ్, కేదారు, అదబ్యేలు,మిబాశ్మూ, 30మిషామ్, దూమా,మశాశ్,హదదు, తేమా,
31యెతూరు,నాపీషు, కెదెమా. వీళ ళ్ ఇషామ్యేలు కొడుకులు.

32 అబాహాము ఉంపుడుకతెత్ అయిన కెతూరాకు పుటిట్న కొడుకులు వీళ ళ్: జిమాను, యొ ను, మెదాను, మిదాయ్ను,
ఇషాబ్కూ, షూవహ . వీళళ్లో యొ నుకు షేబా, దదానూ అనే కొడుకులు పుటాట్ రు. 33మిదాయ్ను కొడుకులు ఎవరంటే
ఏయిఫా, ఏఫెరు,హనోకు, అబీదా, ఎలాద్ యా. వీళళ్ంతా కెతూరా సంతానం.

34అబాహాముకు ఇసాస్కు పుటాట్ డు. ఇసాస్కు కొడుకులు ఏశావు,యాకోబు.
35ఏశావుకొడుకులు ఎవరంటే ఏలీఫజు, రెయూవేలు,యెయూషు,యాలాము, కోరహ అనేవాళ ళ్. 36వీళళ్లోఎలీఫజు

కొడుకులు తేమాను, ఓమారు, సెపో, గాతాము, కనజు, తిమాన్ అమాలేకు అనేవాళ ళ్. 37 రెయూవేలు కొడుకులు నహతు,
జెరహ , షమామ్,మిజాజ్ .

38 శేయీరు కొడుకులు, లోతాను, శోబాలు, సిబోయ్ను, అనా, దిషోను, ఏసెరు, దిషాను. 39లోతాను కొడుకులు, హోరీ,
హోమాములు. లోతానుసోదరిపేరు తిమాన్. 40శోబాలు కొడుకులు అలావ్ను,మనహతు,ఏబాలు,షెపో,ఓనాము. సిబోయ్ను
కొడుకులు అయాయ్, అనా.

41అనా కొడుకు పేరు దిషోను. దిషోను కొడుకులు హమాను, ఎషాబ్ను, ఇతాను, కెరాను. 42 ఏసెరు కొడుకులు బిలాహ్ ను,
జవాను,యహకాను. దిషాను కొడుకులు ఊజు, అరాను.

ఎదోము రాజులు
1:43-54; ఆది 36:31-43

43ఇశాయేలీయులను ఏ రాజూ పరిపాలించక ముందే ఏదోం దేశంలో ఈరాజులు పరిపాలించారు. బెయోరు కొడుకు బెల.
అతని పటట్ణం పేరు దినాహ్ బా. 44బెల చనిపోయినతరువాతఅతనిసాథ్ నంలోయోబాబు అనేవాడు రాజుఅయాయ్డు. ఇతడు
బొసాఅనేఊరికి చెందిన జెరహ కొడుకు. 45యోబాబుచనిపోయినతరువాతఅతనిసాథ్ నంలోతేమానుపాంతంవాడయిన
హ షాము రాజు అయాయ్డు.

46హ షాము చనిపోయిన తరువాతమోయాబు దేశంలో మిదాయ్నీయులను ఓడించిన వాడూ, బెదెదు కొడుకూ అయిన
హదదు అతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. ఇతడి పటట్ణం పేరు అవీతు. 47హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేకా అనే
ఊరికి చెందిన శమాల్ అతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. 48 శమాల్ చనిపోయిన తరువాత నది తీరంలో ఉనన్ రహెబోతు అనే
ఊరికి చెందిన షావూలు అతనిసాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు.

49షావూలు చనిపోయినతరువాతఅతనిసాథ్ నంలో బయల్ హానాను రాజుఅయాయ్డు. ఇతని తండి అకోబ్రు. 50బయల్ 
హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అనేవాడు అతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. ఇతని పటట్ణం పేరు పాయు. ఇతని
భారయ్పేరు మెహేతబేలు. ఈమెతలిల్ పేరు మతేదు. ఈమెమేజాహాబుకు పుటిట్ంది.

51హదదుచనిపోయినతరువాతఎదోములోనాయకులెవరంటేతిమాన్,అలావ్,యతేతు, 52అహలీబామా,ఏలా,పీనోను,
53 కనజు, తేమాను,మిబాస్రు, 54మగీద్యేలు,ఈలాము అనేవాళ ళ్. వీళళ్ంతా ఎదోము దేశానికి నాయకులుగా ఉనాన్రు.

2
ఇశాయేలు
2:1-2; ఆది 35:23-26

1 ఇశాయేలు కొడుకులు వీళ ళ్: రూబేను, షిమోయ్ను, లేవీ, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను, 2 దాను, యోసేపు,
బెనాయ్మీను, నఫాత్ లి,గాదు, ఆషేరు.

యూదా
2:5-15; రూతు 4:18-22;మతత్యి 1:3-6

3యూదా కొడుకులు ఏరు, ఓనాను, షేలా అనేవాళ ళ్. ఈ ముగుగ్ రి తలిల్ ఒక కనానీయురాలు. ఆమె షూయ అనేవాడి
కూతురు. యూదాపెదద్కొడుకు పేరు ఏరు. ఇతడుయెహోవాదృషిట్లో పాపం చేశాడు. అందుకనియెహోవాఅతణిణ్ చంపాడు.
4తరువాత అతని కోడ నతామారు దావ్రా అతనికి పెరెసు, జెరహ అనే కొడుకులు పుటాట్ రు. యూదాకుమొతత్ం ఐదుగురు
కొడుకులు.

5 పెరెసు కొడుకులు హెసోను, హామూలు అనేవాళ ళ్. 6 జెరహ కు ఐదుగురు కొడుకులు కలిగారు. వీరు జిమీ, ఏతాను,
హేమాను, కలోక్లు, దారా. 7 కరీమ్ కొడుకులోల్ ఒకడి పేరు ఆకాను. ఇతడు శాపానికి గు న వసుత్ వులోల్ కొనిన్టిని దొంగతనం
చేశాడు. అలా చేసి ఇశాయేలీయులను ఎంతోయాతన పెటాట్ డు. 8ఏతాను కొడుకు పేరు అజరాయ్.

9హెసోనుకు పుటిట్న కొడుకులుయెరహెమ్యేలు, రము, కెలూ . 10 రముకు అమీమ్నాదాబు, అమీమ్నాదాబుకు నయసోస్ను
పుటాట్ డు. ఈనయసోస్నుయూదాపజలకినాయకుడిగాఉనాన్డు. 11నయసోస్నుకు శలామ్ను పుటాట్ డు, శలామ్నుకు బోయజు
పుటాట్ డు. 12బోయజుకు ఓబేదు పుటాట్ డు. ఓబేదుకు యెషష్యిపుటాట్ డు.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 2:13 348 1 దినవృతాత్ ంతాలు 2:55

13యెషష్యి పెదద్ కొడుకు పేరు ఏలీయాబు. రెండోవాడు అబీనాదాబు, మూడోవాడు షమామ్, 14నాలోగ్ వాడు నెతనేలు,
ఐదోవాడు రదద్యి, 15ఆరోవాడు ఓజెము, ఏడోవాడు దావీదు.

16వీళళ్కు ఇదద్రు అకక్చెలెల్ళ ళ్. వాళ ళ్సెరూయాఅబీగయీలు. సెరూయాకుఅబీ ,యోవాబు,అశాహేలుఅనేముగుగ్ రు
కొడుకులు పుటాట్ రు. 17అబీగయీలుకు అమాశాపుటాట్ డు. ఈఅమాశాతండియెతెరు అనే ఇషామ్యేలీయుడు.

18హెసోను కొడుకు కాలేబుకు అజూబా అనే తన భారయ్ వలాల్ , యెరీయోతు* అనే ఆమె వలాల్ పిలల్లు కలిగారు. అజూబా
కొడుకులుయేషెరు,షోబాబు,అరోద్ ను. 19అజూబాచనిపోయినతరువాతకాలేబు ఎఫాతాఅనేఆమెను పెళిళ్చేసుకునాన్డు.
ఆమె వలల్ అతనికి హ రు పుటాట్ డు. 20హ రుకు ఊరీ పుటాట్ డు. ఊరీకి బెసలేలు పుటాట్ డు.

21 తరువాత హెసోను అర ఏళల్ వయసస్పుప్డు మాకీరు కూతురిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఈమాకీరు గిలాదుకు తండి.
హెసోనుకు సెగూబు పుటాట్ డు. 22 సెగూబుకు యాయీరు పుటాట్ డు. ఇతని ఆధీనంలో గిలాదు దేశంలో ఇర మూడు
పటట్ణాలు ఉండేవి.

23 వీళళ్ దగగ్రనుండి యాయీరు పటట్ణాలనూ, కెనాతునూ, వీటి చుటూట్ ఉనన్ మరో అర ఊళల్నూ గెషూరు వాళల్
అరామీయులూ తీసుకునాన్రు. వీళళ్ంతా గిలాదుకు తండి అయినమాకీరు సంతానం. 24హెసోను చనిపోయిన తరువాత
కాలేబు-ఎఫతా పటట్ణంలోహెసోను భారయ్ అషూష్ రును కనన్ది. ఈఅషూష్ రు తెకోవ అనేవాడికి తండి.

25హెసోను పెదద్కొడుకు యెరహెమ్యేలు. ఈ యెరహెమ్యేలు పెదద్ కొడుకు రము. మిగిలిన కొడుకులు ఎవరంటే బూనా,
ఓరెను, ఓజెము, అహీయా అనేవాళ ళ్. 26ఈయెరహెమ్యేలుకు మరో భారయ్ ఉంది. ఆమె పేరు అటారా. ఈమె ఓనాము
తలిల్. 27యెరహెమ్యేలు పెదద్కొడుకు రముకు మయజూ, యామీను, ఏకెరు అనే కొడుకులునాన్రు. 28 ఓనాము కొడుకులు
షమమ్యి,యాదాలు. షమమ్యి కొడుకులు నాదాబు, అబీషూరు.

29అబీషూరు భారయ్ పేరు అబీహయిలు. ఈమెదావ్రా అబీషూరుకు అహాబ్ను,మొలీదు అనే పేరునన్ కొడుకులు పుటాట్ రు.
30నాదాబు కొడుకులు సెలెదు, అపప్యీము. సెలెదు పిలల్లు పుటట్కుండానే చనిపోయాడు. 31 అపప్యీం కొడుకులోల్ ఇషీ
అనే వాడునాన్డు. ఇషీ కొడుకులోల్ షేషాను అనే వాడునాన్డు. షేషాను కొడుకులోల్ అహల్ యి అనే వాడునాన్డు. 32షమమ్యికి
సోదరు న యాదా కొడుకులు యెతెరు, యోనాతాను. వీరిలో యెతెరు ఎలాంటి సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు.
33యోనాతాను కొడుకులు పేలెతు,జాజా. వీళళ్ంతాయెరహెమ్యేలు వారసులు.

34 షేషానుకు కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు గానీ కొడుకులు కలగలేదు. ఈ షేషానుకు యరహా అనే ఒక దాసుడునాన్డు. వాడు
ఐగుపీత్యుడు 35షేషాను తన కూతురిన్ ఈయరహాకు ఇచాచ్డు. యరహాకు ఆమెదావ్రా అతత్యిపుటాట్ డు.

36అతత్యికినాతానుపుటాట్ డు. నాతానుకిజాబాదుపుటాట్ డు. 37జాబాదుకి ఎపాల్ లు పుటాట్ డు. ఎపాల్ లుకి ఓబేదుపుటాట్ డు.
38ఓబేదుకియెహ పుటాట్ డు. యెహ కి అజరాయ్ పుటాట్ డు.

39 అజరాయ్కి హేలెసుస్ పుటాట్ డు. హేలెసుస్కి ఎలాశా పుటాట్ డు. 40 ఎలాశాకి సిసామ్యీ పుటాట్ డు. సిసామ్యీకి షలూల్ ము
పుటాట్ డు. 41షలూల్ ముకియెకమాయ్ పుటాట్ డు. యెకమాయ్కి ఎలీషామాపుటాట్ డు.

42యెరహెమ్యేలు తోడబుటిట్న వాడు కాలేబు కొడుకులెవరంటే మేషా, మారేషా. వీరిలో మేషా పెదద్వాడు. ఇతని కొడుకు
జీఫు. మారేషా కొడుకు పేరు హెబోను. 43హెబోను కొడుకులు కోరహ , తపూప్య, రేకెము, షెమ. 44 షెమకు రహము
పుటాట్ డు. ఈ రహముయోరెక్యాముకు తండి. రేకెముకు షమమ్యిపుటాట్ డు.

45 షమమ్యి కొడుకు మాయోను. ఈమాయోను బేతూస్రుకు తండి. 46కాలేబు ఉంపుడుకతెత్ అయిన ఏయిఫాహారాను,
మోజాను, గాజేజులకు జనమ్నిచిచ్ంది. హారానుకు గాజేజు పుటాట్ డు. 47యెహద్ యి కొడుకులు రెగెము, యోతాము, గేషాను,
పెలెటు, ఏయిఫా, షయపు.

48కాలేబు ఉంపుడుకతెత్ అయిన మయకా షెబెరుకీ, తిరహ్నాకీ జనమ్నిచిచ్ంది. 49ఆమెకి ఇంకా షయపు, షెవాను పుటాట్ రు.
వీరిలో షయపుకు మదమ్నాన్, షెవానుకు గిబీ వాడు మకేబ్నాపుటాట్ రు. కాలేబు కూతురి పేరు అకాస్.

50 ఇక కాలేబు సంతానం ఎవరంటే, ఎఫాతా వలల్ అతనికి మొదట హ రు పుటాట్ డు. హ రుకు శోబాలు, శలామ్, హారేపు
పుటాట్ రు. 51వీళళ్లో శోబాలుకు కిరయ్తాయ్రీము, శలామ్కు బేతెల్హేము,హారేపుకు బేతాగ్ దేరు పుటాట్ రు.

52 కిరయ్తాయ్రీము తండి అయిన శోబాలు వారసులు హారోయే, ఇంకా మనుహోతీయులోల్ సగం మంది ఇతని వంశం వాళేళ్.
53 కిరయ్తాయ్రీముకు చెందిన తెగలు ఎవరంటే ఇతీయులూ, పూతీయులూ, షుమామ్తీయులూ, మిషాయీయులు. వీరినుండి
జొరాతీయులూ, ఎషాయులీయులూ వచాచ్రు.

54 శలామ్కు సంబంధించిన తెగలు ఇవి, బేతెల్హేము, నెటోపాతీయులూ, యోవాబు కుటుంబానికి సంబంధించిన
అతారోతీయులూ, మానహతీయులోల్ సగ భాగంగా ఉనన్ జారీయులూ. 55యబేబ్జులో నివసించే లేఖికుల కుటుంబా న
తిరాతీయులూ, షిమాయ్తీయులూ, శూకోతీయులూ. వీళ ళ్ రేకాబు కుటుంబాలకు పూరీవ్కు న హమాతుకు వారసులుగా
కలిగిన కేనీయులు.

3
దావీదు కుటుంబం
3:1-4; 2సమూ 3:2-5
3:5-8; 2సమూ 5:14-16; 1దిన 14:4-7

* 2:18 2:18యెరీయోతు అజూబాభారయ్
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1 దావీదుకు హెబోనులో పుటిట్న కొడుకులు వీళ ళ్: పెదద్కొడుకు పేరు అమోన్ను. ఇతని తలిల్ అహీనోయము. ఈమెది
యెజెయేలు పటట్ణం.
రెండవ వాడు దానియేలు. ఇతని తలిల్ పేరు అబీగయీలు. ఈమెది కరెమ్ల్ గామం.
2మూడవవాడు అబాష్ లోము. ఇతని తలిల్ పేరు మయకా. ఈమె గెషూరు దేశానికి రాజు తలమ్యి కూతురు.
నాలుగో వాడు అదోనీయా. ఇతని తలిల్ పేరు హగీగ్తు.
3అయిదోవాడు షెఫటయ్. ఇతని తలిల్ పేరు అబీటలు.
ఆరోవాడు ఇతెయాము. ఇతనితలిల్ ఎగాల్ . 4ఈఆరుగురూఅతనికిహెబోనులోపుటాట్ రు. ఇకక్డదావీదు ఏడు సంవతస్రాల

ఆరు నెలలు పరిపాలించాడు.
యెరూషలేములో అతడు ము మూడు సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు.
5యెరూషలేములో అతనికి అమీమ్యేలు కూతురు బతెష్బ వలల్ షిమాయ్, షోబాబు, నాతాను, సొలొమోను అనే నలుగురు

కొడుకులు పుటాట్ రు.
6దావీదుకి కలిగినమిగిలినతొమిమ్దిమందికొడుకులపేరుల్ ఏమిటంటే, ఇభారు,ఎలీషామా,ఎలీపేలెటు, 7నోగహ ,నెపెగు,

యాఫీయ, 8ఎలీషామా, ఎలాయ్దా, ఎలీపేలెటు అనే వాళ ళ్.
9వీళళ్ంతాదావీదు కొడుకులు, అతని ఉంపుడుకతెత్ల వలల్ కలిగిన సంతానం కాదు. వీళళ్ందరికీ సోదరితామారు.
సొలొమోను కుటుంబం

10సొలొమోను కొడుకు రెహబాము, రెహబాము కొడుకు అబీయా. అబీయాకొడుకు ఆసా. ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు.
11యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము. యెహోరాము కొడుకు అహజాయ్. అహజాయ్ కొడుకుయోవాషు.
12యోవాషు కొడుకు అమజాయ్. అమజాయ్ కొడుకు అజరాయ్. అజరాయ్ కొడుకుయోతాము.
13యోతాము కొడుకు ఆహాజు. ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా. హిజిక్యాకొడుకు మనషేష్ .
14మనషేష్ కొడుకు ఆమోను. ఆమోను కొడుకుయోషీయా.
15 యోషీయా కొడుకులెవరంటే పెదద్వాడు యోహానాను, రెండోవాడు యెహోయాకీము, మూడోవాడు సిదిక్యా,

నాలుగోవాడు షలూల్ ము.
16యెహోయాకీము కొడుకు యెకొనాయ్. అతని కొడుకు సిదిక్యాఆఖరి రాజు.
17యెకొనాయ్ కొడుకులు అసీరు, షయలీత్యేలు, 18మలీక్రాము, పెదాయా, షెనజజ్రు,యెకమాయ్,హోషామా, నెదబాయ్.
19పెదాయాకొడుకులు జెరుబాబ్బెలు, షిమీ. జెరుబాబ్బెలు కొడుకులు మెషులాల్ ము,హననాయ్. వీళళ్ సోదరి షెలోమీతు.
20అతనికి ఇంకో ఐదుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ హషుబా, ఓహెలు, బెరెకాయ్,హసదాయ్,యూషబెహ్సేద్.
21 హననాయ్ వారసులు పెలటాయ్, యెషయా, రెఫాయా కొడుకులు, అరాన్ను కొడుకులు, ఓబదాయ్ కొడుకులు, షెకనాయ్

కొడుకులు.
22 షెకనాయ్ కొడుకులోల్ షేమయా అనేవాడునాన్డు. షెమయాకు ఆరుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళెళ్వరంటే, హటూట్ షు,

ఇగాలు,బారియహ , నెయరాయ్,షాపాతు.
23నెయరాయ్కు ముగుగ్ రు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ ఎలోయ్యే ,హిజిక్యా, అజీకాము.
24ఎలోయ్యే కి ఏడుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్హోదవాయ్, ఎలాయ్షీబు, పెలాయా,అకూక్బు,యోహానాను, దెలాయా,

అనానీ.

4
యూదా వంశం

1యూదా కొడుకులు పెరెసు, హెసోను, కరీమ్హ రు, శోబాలు అనేవాళ ళ్. 2శోబాలు కొడుకు పేరు రెవాయా. రెవాయాకి
యహతు పుటాట్ డు. యహతుకి అహ , లహదు పుటాట్ రు. వీళ ళ్ జొరాతీయుల తెగలమూల పురుషులు.

3అబీయేతాము సంతానంయెజెయేలు, ఇషామ్, ఇదాబ్షు అనేవాళ ళ్. వీళళ్ సోదరి పేరు హజెజ్లెలోప్ని.
4ఇక పెనూయేలు గెదోరీయులకు మూలపురుషుడు. ఏజెరు అనేవాడుహ షాయీయులకు మూలపురుషుడు. వీళళ్ంతా

హ రు కొడుకులు. హ రు ఎఫాతాకు పెదద్ కొడుకు, బేతెల్హేముకు తండి.
5 అషూష్ రు తండి తెకోవ. ఇతనికి ఇదద్రు భారయ్లునాన్రు. వీరి పేళ ళ్ హెలా, నయరా. 6 నయరా దావ్రా అతనికి

అహ జాజ్ ము,హెపెరు, తేమనీ,హాయహషారీపుటాట్ రు. వీళ ళ్ నయరా కొడుకులు.
7హెలా కొడుకులెవరంటే జెరెతు, సోహరు, ఎతాన్ను, కోజు. 8 వీరిలో కోజు దావ్రా ఆనూబు, జోబేబా, హారుము కొడు న

అహరేహ్లు దావ్రా కలిగిన తెగల పజలూ వచాచ్రు.
9 యబేబ్జు తన సోదరులందరి కంటే ఎకుక్వ గౌరవం పొందాడు. అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అనే పేరు పెటిట్ంది.

ఎందుకంటే “యాతనలో నేను వీడికి జనమ్నిచాచ్ను” అని చెపిప్ంది. 10ఈయబేబ్జు ఇశాయేలీయుల దేవుడికి ఇలా విజాఞ్ పన
చేశాడు. “నువువ్ ననున్ కచిచ్తంగా ఆశీరవ్దించు. నా భూభాగానిన్ విశాలం చెయియ్. నీ చేతిని నాకు తోడుగా ఉంచు. నేను
వేదన పడకుండా దయతో ననున్ కీడు నుండి తపిప్ంచు.” దేవుడు అతని పారథ్న అంగీకరించి అతడు అడిగినటేట్ అతనికి
దయచేశాడు.

11 షూవహ సోదరు న కెలూబు కొడుకు పేరు మెహీరు. ఇతని కొడుకు పేరు ఎషోను. 12 ఎషోను కొడుకులు బేతాఫా,
పాసెయా, తెహినాన్ అనేవాళ ళ్. ఈతెహినాన్ ఈరాన్హాషుకు తండి. వీళ ళ్ రేకాకు చెందిన వాళ ళ్.
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13 కనజు కొడుకుల పేరుల్ ఒతీన్యేలు శెరాయా. ఒతీన్యేలు కొడుకులోల్ హతతు అనే ఒకడుండేవాడు. 14మెయానొ కి
ఒఫా పుటాట్ డు. శెరాయా కొడుకు పేరు యోవాబు. ఇతడు నిపుణు న చేతి వృతుత్ ల వాళళ్ లోయలో జీవించే వారికి
మూలపురుషుడు. ఆలోయలోఉనన్ వాళళ్ంతా చేతిపనుల వాళేళ్.

15యెఫునెన్ కొడు న కాలేబుకు ఈరు, ఏలా, నయం పుటాట్ రు. ఏలా కొడుకులోల్ కనజు అనేవాడునాన్డు. 16యెహలెల్లేలు
కొడుకులు జీఫు, జీఫా, తీరాయ్, అశరేయ్.

17 ఎజా కొడుకులు యెతెరు, మెరెదు, ఏఫెరు, యాలోను. ఐగుపీత్యురాలూ, ఫరో కూతురూ అయిన బితాయ్ దావ్రా
మెరెదుకు పుటిట్న కొడుకులు మిరాయ్ము, షమమ్యి, ఎషెట్మో, ఇషాబ్హ అనేవాళ ళ్. ఈ ఇషాబ్హ ఎషేట్మోను వాళల్కి తండి.
18యూదురా నఅతనిభారయ్ వలల్ అతనికి గెదోరుకు తండిఅయినయెరెదు,శోకోకు తండిఅయినహెబెరు,జానోహకు తండి
అయినయెకూతీయేలు పుటాట్ రు.

19 నహము సోదరీ హ దీయాభారాయ్ అయిన ఆమెకు పుటిట్న కొడుకులోల్ ఒకడు గరీమ్ వాడు కెయిలాకు తండి. మరొకడు
మాయకాతీయు న ఎషేట్మో. 20 షీమోను కొడుకులు అమోన్ను, రినాన్, బెనాహ్ నాను, తీలోనులు. ఇషీ కొడుకులు జోహేతు,
బెనోజ్ హేతులు.

21యూదా కొడు న షేలహ కొడుకులు ఎవరంటే లేకాకు తండి న ఏరు, మారేషాకు తండీ, బేత్ ఆషిబ్యాలో సనన్టి
వసాలు నేసే వారికి మూలపురుషు న లదాద్ యు, 22యోకిం, కోజేబా సంతతి, యోవాషు సంతతి, మోయాబులో పసిదుధ్
బెతేల్హెంకు తిరిగి వచిచ్న శారాపీయులూ.
ఇవనీన్ పూరవ్కాలంలోనే రాసి ఉనన్ సంగతులే. 23 వీళ ళ్ కుమమ్రి వాళ ళ్. నెతాయీములోనూ, గెదేరలోనూ వీళ ళ్

నివసించారు. వీళ ళ్ రాజు కోసం పని చేయడానికి అకక్డ నివసించారు.
షిమోయ్ను వంశం
4:28-43;యెహో 19:2-10

24షిమోయ్ను కొడుకులు వీళ ళ్. నెమూయేలు,యామీను,యారీబు, జెరహ ,షావూలు. 25వీళళ్లోషావూలుకు షలూల్ ము
పుటాట్ డు. షలూల్ ముకు మిబాస్ము పుటాట్ డు. మిబాస్ముకు మిషామ్ పుటాట్ డు. 26మిషామ్ సంతతి వారెవరంటే అతని కొడుకు
హమూమ్యేలు, అతనిమనవడు జకూక్రు,మునిమనవడు షిమీ.

27 షిమీకి పదహారు మంది కొడుకులూ, ఆరుగురు కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. కానీ అతని అనన్దముమ్లకు ఎకుక్వమంది
సంతానం కలుగలేదు. యూదా తెగ పజలు వృదిధ్ చెందినటుల్ వీళళ్ తెగలు వృదిధ్ చెందలేదు. 28వీళ ళ్ బెయేరెష్బా, మోలాదా,
హజరుష్ వలు అనేఊళల్లో నివసించారు.

29 వీళ ళ్ ఇంకా బిలాహ్ , ఎజెము, తోలాదు, 30 బెతూయేలు, హోరామ్, సికల్గు 31 బేతమ్రాక్బోతు, హాజరూస్సా, బేతీబ్రీ,
షరాయిము అనేపాంతాలోల్ కూడా నివసించారు. దావీదు పరిపాలనమొదలయేయ్ వరకూ వీళ ళ్ ఈఊళల్లో నివసించారు.

32వాళళ్ ఐదు ఊళ ళ్ ఏవంటే ఏతాము, అయీను, రిమోమ్ను, తోకెను, ఆషాను. 33 వీటితో పాటు బయలు వరకూ ఉనన్
గామాలు వాళళ్ వశంలో ఉండేవి. వీళ ళ్ నివాసం ఏరప్రుచుకునన్ పాంతాలు ఇవి. వీళ ళ్ తమ వంశావళి వివరాలను భదం
చేసుకునాన్రు.

34 వీళళ్ తెగల నాయకులు ఎవరంటే మెషోబాబు, యమేల్ కు, అమజాయ్ కొడు న యోషా, 35 యోవేలు, అశీయేలు
కొడు న శెరాయాకు పుటిట్నయోషిబాయ్ కొడు న యెహ , 36 ఎలోయ్యే , యహకోబా, యెషోహాయా, అశాయా, అదీయేలు,
యెశీమీయేలు, బెనాయా, 37 షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కొడు న యెదాయాకు పుటిట్న అలోల్ ను కొడు న షిపి కొడు న జీజా
అనేవాళ ళ్. 38వీళళ్ కుటుంబాలనీన్ ఎంతో అభివృదిధ్ చెందాయి.

39వీళ ళ్ తమ దగగ్ర ఉనన్ మందలకు మేత కోసం గెదోరుకు తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ పలల్పు పాంతానికి వెళాళ్రు. 40అకక్డ
వాళళ్కు పుషిట్గా, విసాత్ రంగా మేత ఉనన్ పాంతం కనిపించింది. ఆ దేశం విశాలంగా, పశాంతంగా, హాయిగా ఉంది.
అంతకుముందు అకక్డ హాము వంశం వాళ ళ్ నివసించారు. 41ఆ వంశావళిలో పేరుల్ ఉనన్ వీరు యూదా రాజు హిజిక్యా
పరిపాలించిన రోజులోల్ అకక్డకు వెళాళ్రు. అకక్డ హాము తెగల నివాసాల నా అకక్డే ఉనన్ మేయూనిము తెగల నా
దాడులు చేశారు. వాళళ్ను పూరిగా నాశనం చేసి ఆ పాంతానిన్ ఆకమించుకునాన్రు. తమమందలకు సరిపోయినంత మేత
అకక్డ ఉండటం వలల్ వాళ ళ్ అకక్డే సిథ్రపడాడ్ రు.

42 షిమోయ్ను తెగ నుండి ఐదు వందలమంది శేయీరు పరవ్త పాంతాలకు వెళాళ్రు. వీళళ్కు ఇషీ కుమారు న పెలటాయ్,
నెయరాయ్, రెఫాయా, ఉజీజ్యేలు నాయకులుగా ఉనాన్రు. 43వీళ ళ్ అమాలేకీయులోల్ మిగిలి ఉనన్ కాందిశీకులను హతమారిచ్
అకక్డే ఈ రోజు వరకూ సిథ్ర నివాసం ఏరప్రచుకుని ఉనాన్రు.

5
రూబేను వంశం

1 ఇశాయేలుకు పెదద్కొడు న రూబేను సంతానం గూరిచ్న వివరాలు. ఇతడు పెదద్ కొడుకే గానీ అతని పథమ సంతానపు
జనమ్హకుక్ను అతని నుండి తీసివేసి ఇశాయేలుకు మరో కొడు న యోసేపు కొడుకులకు బదలాయించడం జరిగింది.
ఎందుకంటే రూబేను తన తండి మంచానిన్ అపవితం చేశాడు. 2 తన సోదరులందరికంటే యూదా పముఖుడు. యూదా
వంశంలోనుండే పరిపాలకుడు రానునాన్డు. అయినాపథమ సంతానపు జనమ్హకుక్యోసేపు పరమయింది. 3ఇశాయేలుకు
పెదద్ కొడుకుగా పుటిట్న రూబేను కొడుకులు ఎవరంటే హనోకు, పలూల్ ,హెసోను, కరీమ్ అనే వారు.
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4యోవేలు వారసుల వివరాలిలాఉనాన్యి.
యోవేలు కొడుకు షెమయా, షెమయా కొడుకు గోగు, గోగు కొడుకు షిమీ, 5 షిమీ కొడుకు మీకా, మీకా కొడుకు రెవాయా,

రెవాయా కొడుకు బయలు, 6 బయలు కొడుకు బెయేర. ఇతడు రూబేనీయులకు నాయకుడు. అషూష్ రు రాజు తిగల్తిప్లేసెరు
ఇతణిణ్ బందీగా చేసి తీసుకు వెళాళ్డు.

7వాళళ్ వంశావళి లెకక్లోల్ ఉనన్ తమ కుటుంబాల పకారం అతనిసోదరులెవరంటే పధాని అయినయెహీయేలూ, జెకరాయ్,
8 యోవేలు కొడు న షెమ మనుమడూ ఆజాజు కొడుకూ అయిన బెల అనే వాళ ళ్. వీళ ళ్ అరోయేరు లోనూ, నెబో,
బయలెమ్యోనుల వరకూ నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు.

9 వాళళ్ పశువులు గిలాదు దేశంలో అతి విసాత్ రమయాయ్యి. కాబటిట్ వాళ ళ్ తూరుప్న యూఫటీసు నది దగగ్రనుండి
అరణయ్పు సరిహదుద్ ల వరకూ నివాసాలు ఏరప్రచుకునాన్రు.

10సౌలు పరిపాలనా కాలంలో వాళ ళ్ హగీ జాతి వారితో యుదధ్ం చేసి వాళళ్ను హతమారాచ్రు. గిలాదు తూరుప్ పు
వరకూ ఉనన్ పాంతమంతా నివాసమునాన్రు.

గాదు వంశం
11వాళళ్కెదురుగాఉనన్బాషాను దేశంలోసలేకావరకూగాదు గోతంవాళ ళ్ నివసించారు. 12వాళళ్నాయకులుయోవేలు,

షాపాము అనేవాళ ళ్. వీళ ళ్ తమ తమ కుటుంబాల నాయకులు. వీళళ్ తరువాత షాపాతు, యహ అనే వాళ ళ్ కూడా
ఉనాన్రు. వీళ ళ్బాషానులో నివసించారు. 13వీళళ్ తండుల పు కుటుంబాల బంధువులుమొతత్ం ఏడుగురునాన్రు. వాళ ళ్
మిఖాయేలు,మెషులాల్ ము, షేబా,యో ,యకాను, జీయా, ఏబెరు అనే వాళ ళ్.

14 వీళ ళ్ హ రీ అనే వాడికి పుటిట్న అబీహాయిలు కొడుకులు. ఈ హ రీ యరోయకీ, యారోయ గిలాదుకీ, గిలాదు
మిఖాయేలుకీ,మిఖాయేలుయెషీ కీ,యెషీ యహదోకీ,యహదోబూజుకీ పుటాట్ రు.
15 గూనీకి పుటిట్న అబీద్యేలు కుమారుడు అహీవాళళ్ తండుల కుటుంబాలకు నాయకుడు.

16 వారు బాషానులోని గిలాదులోనూ, మిగిలిన ఊళల్లోనూ, షారోను సరిహదుద్ ల వరకూ ఉనన్ పచచ్ని భూములోల్ నూ
నివాసమునాన్రు. 17 యూదా రాజు యోతాము కాలంలోనూ ఇశాయేలు రాజు యరొబాము కాలంలోనూ వీళళ్ను వాళళ్
వంశావళి లెకక్లోల్ నమోదు చేశారు.

18 రూబేను గోతం, గాదు గోతం, మనషేష్ అరథ్ గోతం వాళళ్లోల్ బలెల్ం, కతిత్ పటట్గలిగిన వాళ ళ్, బాణాలు వేయడంలో
నేరప్రులూ, యుదధ్ం చేయడానికి సనన్దధ్ న వాళ ళ్ మొతత్ం నల నాలుగు వేల ఏడు వందల అర మంది ఉనాన్రు.
19వీళ ళ్ హగీ జాతివాళళ్ నా,యెతూరు వాళళ్ నా,నాపీషు వాళళ్ నా, నోదాబు వాళళ్ నాదాడులు చేసారు.

20యుదధ్ంలోవాళళ్కు దేవుడు సహాయంచేశాడు. ఈవిధంగాహగీజాతివాళ ళ్,వాళళ్తోఉనన్వాళళ్ంతాఓడిపోయారు.
యుదధ్ంలో ఇశాయేలీయులు దేవునికి విజాఞ్ పన చేశారు. వాళ ళ్ తన న నమమ్కముంచారు గనక దేవుడు వాళళ్ పారథ్నను
అంగీకరించాడు. 21 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు జయించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. వాళ ళ్ యా వేల ఒంటెలనూ,
రెండు లకష్లయా వేల గొరెలనూ, రెండు వేల గాడిదలనూ, లకష్ మంది మనుషులనూ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. 22దేవుడు
యుదధ్ంలోవారికిసహాయంచేశాడు గనుకవాళ ళ్అనేకమందినిహతమారాచ్రు. తరువాతకాలంలోచెరలోకివెళేళ్ంతవరకూ
రూబేను గోతం,గాదు గోతం,మనషేష్ అరథ్గోతం వాళళ్ంతాహగీజాతివాళళ్ దేశంలోనే నివాసం ఉనాన్రు.

మనషేష్ అరథ్గోతం
23మనషేష్ అరథ్గోతం వాళ ళ్ ఆ బాషాను దేశంలో నివసించి అభివృదిధ్ చెందారు. బాషాను నుండి బయలెహ్రోమ్ను వరకూ

ఇంకా హెరోమ్ను పరవ్తం అయిన శెనీరు వరకూ వాయ్పించారు. 24వాళళ్ కుటుంబాలకు నాయకులు ఎవరంటే ఏఫెరు, ఇషీ,
ఎలీయేలు, అజీయేలు, యిరీమ్యా, హోదవాయ్, యహదీయేలు అనే వాళల్ . వీళ ళ్ రయ్వంతులు, బలవంతులు, పసిదుధ్ న
వాళ ళ్. తమ తమ కుటుంబాలకు నాయకులు.

25కానీ వాళ ళ్ తమపూరీవ్కుల దేవుని తిరుగుబాటు చేశారు. దేవుడు తమ కళెళ్దుట ఏ జాతుల తే నాశనం చేశాడో
ఆ జాతుల దేవుళళ్ను పూజించారు. 26 కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల దేవుడు అషూష్ రు రాజు పూలు (అంటే అషూష్ రు రాజు
తిగల్తిప్లేసెరు) ను రెచచ్గొటాట్ డు. ఆరాజురూబేను గోతం,గాదు గోతం,మనషేష్ అరథ్గోతంవాళళ్నందరీన్ బందీలుగాహాలహ కీ,
హాబోరుకీ,హారాకుకీ, గోజాను నదీ పాంతాలకీ పటుట్ కుని పోయాడు. ఈరోజుకీ వీళ ళ్ అకక్డ కనిపిసుత్ నాన్రు.

6
లేవి వంశం
6:54-80;యెహో 21:4-39

1 లేవి కొడుకులు గెరోష్ ను, కహాతు, మెరారీ. 2 కహాతు కొడుకులు అమాము, ఇసాహ్ రు, హెబోను, ఉజీజ్యేలు అనే వాళ ళ్.
3అమాము కొడుకులు అహరోను,మోషే. కూతురు పేరు మిరాయ్ము. అహరోను కొడుకులు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు,
ఈతామారు.

4 ఎలియాజరుకు ఫీనెహాసు పుటాట్ డు. ఫీనెహాసుకు అబీషూవ పుటాట్ డు. 5 అబీషూవకు బుకీక్ పుటాట్ డు. బుకీక్కి ఉజీజ్
పుటాట్ డు. 6ఉజీజ్కి జెరహాయ్ పుటాట్ డు. జెరహాయ్కి మెరాయోతు పుటాట్ డు.

7 మెరాయోతుకి అమరాయ్ పుటాట్ డు. అమరాయ్కి అహీటూబు పుటాట్ డు. 8 అహీటూబుకి సాదోకు పుటాట్ డు. సాదోకుకి
అహిమయసుస్ పుటాట్ డు. 9అహిమయసుస్కి అజరాయ్ పుటాట్ డు. అజరాయ్కియోహానాను పుటాట్ డు.
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10 యోహానానుకి అజరాయ్ పుటాట్ డు. ఈ అజరాయ్ యెరూషలేములో సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరంలో యాజకతవ్ం
జరిగించాడు. 11అజరాయ్కిఅమరాయ్పుటాట్ డు. అమరాయ్కిఅహీటూబుపుటాట్ డు. 12అహీటూబుకిసాదోకుపుటాట్ డు. సాదోకుకి
షలూల్ ము పుటాట్ డు.

13 షలూల్ ముకి హిలీక్యా పుటాట్ డు. హిలీక్యాకి అజరాయ్ పుటాట్ డు. 14 అజరాయ్కి శెరాయా పుటాట్ డు. శెరాయాకి
యెహోజాదాకు పుటాట్ డు. 15యెహోవానెబుకదెన్జరు దావ్రాయూదావాళళ్నూయెరూషలేము వాళళ్నూ చెరలోకి బందీలుగా
తీసుకు వెళిల్నపుప్డు ఈయెహోజాదాకు కూడా చెరలోకి వెళాళ్డు.

16లేవి కుమారులు గెరోష్ ను, కహాతూ, మెరారీలు. 17 గెరోష్ ను కొడుకులు లిబీన్, షిమీలు. 18 కహాతు కొడుకులు అమామూ,
ఇసాహ్ రూ,హెబోనూ, ఉజీజ్యేలూ అనేవాళ ళ్.

19మెరారి కొడుకులు మహలీ, మూషి. పూరీవ్కుల వంశావళి పకారం లేవీయుల కుటుంబాలు ఏవంటే, 20 గెరోష్ ను కొడుకు
లిబీన్, లిబీన్ కొడుకు యహతు,యహతు కొడుకు జిమామ్.

21జిమామ్ కొడుకుయోవాహ ,యోవాహ కొడుకు ఇదోద్ , ఇదోద్ కొడుకు జెరహ , జెరహ కొడుకు యెయతిరయి.
22 కహాతు కొడుకులోల్ ఒకడు అమీమ్నాదాబు. ఇతనికొడుకు కోరహ ,కోరహ కొడుకు అసీస్రు, 23అసీస్రు కొడుకు ఎలాక్నా,

ఎలాక్నా కొడుకు ఎబాయ్సాపు, ఎబాయ్సాపు కొడుకు అసీస్రు, 24 అసీస్రు కొడుకు తాహెతు, తాహెతు కొడుకు ఊరియేలు,
ఊరియేలు కొడుకు ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కొడుకు షావూలు.

25 ఎలాక్నా కొడుకులు అమా , అహీమోతు. 26 ఎలాక్నా కొడుకులోల్ ఒకడు జో . జో కొడుకు నహతు, 27 నహతు
కొడుకు ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కొడుకు యెరోహాము,యెరోహాము కొడుకు ఎలాక్నా.

28సమూయేలుకొడుకులు ఎవరంటే,పెదద్వాడుయోవేలు*,మరొకడుఅబీయాయు. 29మెరారికొడుకులోల్ ఒకడుమహలి.
మహలి కొడుకు లిబీన్. లిబీన్ కొడుకు షిమీ. షిమీ కొడుకు ఉజాజ్ .

30ఉజాజ్ కొడుకు షిమాయ్. షిమాయ్ కొడుకు హగీగ్యా.
హగీగ్యా కొడుకు అశాయా. 31నిబంధన మందసానిన్యెహోవామందిరంలో ఉంచిన తరువాతమందిరంలో సంగీత సేవ

కోసం దావీదు నియమించిన వాళ ళ్ వీళేళ్. 32సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరానిన్ నిరిమ్ంచే సమయంలో
వీళ ళ్ పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలో సంగీత సేవ చేసూత్ ఉనాన్రు.

33ఈ విధంగా వీళ ళ్ తమ కొడుకులతో కలసి పరిచరయ్ చేసినవాళ ళ్. కహాతీయుల కొడుకులోల్ గాయకు న హేమాను.
ఇతను సమూయేలు కొడు నయోవేలుకి పుటాట్ డు.

34 సమూయేలు ఎలాక్నాకి పుటాట్ డు. ఎలాక్నాయెరోహాముకి పుటాట్ డు. యెరోహాము ఎలీయేలుకి పుటాట్ డు. ఎలీయేలు
తోయహ కిపుటాట్ డు.

35తోయహ సూపుకి పుటాట్ డు. సూపు ఎలాక్నాకి పుటాట్ డు. ఎలాక్నామహతుకి పుటాట్ డు.
మహతుఅమా కిపుటాట్ డు. 36అమా ఎలాక్నాకిపుటాట్ డు. ఎలాక్నాయోవేలుకిపుటాట్ డు. యోవేలుఅజరాయ్కిపుటాట్ డు.

అజరాయ్ జెఫనాయ్కి పుటాట్ డు.
37జెఫనాయ్ తాహతుకి పుటాట్ డు.
తాహతు అసీస్రుకి పుటాట్ డు.
అసీస్రు ఎబాయ్సాపుకి పుటాట్ డు.
ఎబాయ్సాపు కోరహ కి పుటాట్ డు.
38కోరహ ఇసాహ్ రుకి పుటాట్ డు.
ఇసాహ్ రు కహాతుకి పుటాట్ డు.
కహాతు లేవికి పుటాట్ డు.
లేవి ఇశాయేలుకి పుటాట్ డు.
39హేమాను సహచరు న ఆసాపు కుడి పున నిలుచుని ఉండేవాడు. ఈఆసాపు బెరకాయ్ కొడుకు.
బెరకాయ్ షిమాయ్ కొడుకు.
40షిమాయ్మిఖాయేలు కొడుకు.
మిఖాయేలు బయశేయాకొడుకు.
బయశేయామలీక్యాకొడుకు.
41మలీక్యాయెతీన్ కొడుకు.
యెతీన్ జెరహ కొడుకు.
జెరహ అదాయాకొడుకు.
42అదాయాఏతాను కొడుకు.
ఏతాను జిమామ్ కొడుకు.
జిమామ్ షిమీ కొడుకు.
43షిమీయహతు కొడుకు.
యహతు గెరోష్ ను కొడుకు.
గెరోష్ ను లేవి కొడుకు.

* 6:28 6:28యోవేలు వషీని
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44హేమానుకి ఎడమ పునమెరారీయులు నిలుచుని ఉండేవాళ ళ్. వాళళ్లో ఏతాను కీషీ కొడుకు.
కీషీ అబీద్ కొడుకు.
అబీద్ మలూల్ కు కొడుకు.
మలూల్ కు హషబాయ్ కొడుకు.
45హషబాయ్ అమజాయ్ కొడుకు.
అమజాయ్ హిలీక్యాకొడుకు.
46హిలీక్యాఅమీజ్ కొడుకు.
అమీజ్ బానీ కొడుకు.
బానీ షమెరు కొడుకు.
47షమెరు మహలి కొడుకు.
మహలిమూషి కొడుకు.
మూషిమెరారి కొడుకు.
మెరారి లేవి కొడుకు.
48వీళళ్ సోదరు న ఇతర లేవీయులను దేవునిమందిరానికి సంబంధించిన అనిన్ పనులకు నియమించారు.
అహరోనూ వంశం

49 అతి పరిశుదధ్ సథ్లానికి సంబంధించిన అనిన్ పనులూ అహరోనూ, అతని సంతానం చేసూత్ ఉనాన్రు. వీళ ళ్ దహన
బలి అరప్ణని బలిపీఠం న అరిప్ంచేవాళ ళ్. అలాగే ధూపారప్ణని బలిపీఠం న అరిప్ంచేవాళ ళ్. ఇశాయేలీయుల కోసం
పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి ఇదంతా దేవుని సేవకు నమోషే ఆజాఞ్ పించినటుల్ గా జరిగేది.

50అహరోను సంతానం ఎవరంటే, అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు.
ఎలియాజరు కొడుకు ఫీనెహాసు.
ఫీనెహాసు కొడుకు అబీషూవ.
51అబీషూవ కొడుకు బుకీక్.
బుకీక్ కొడుకు ఉజీజ్ .
ఉజీజ్ కొడుకు జెరహయ్.
52జెరహయ్ కొడుకు మెరాయోతు.
మెరాయోతు కొడుకు అమరాయ్.
అమరాయ్ కొడుకు అహీటూబు.
53అహీటూబు కొడుకు సాదోకు.
సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్.
54 అహరోను వారసులకు కేటాయించిన సథ్లాలు ఇవి. దీనికోసం చీటీలు వేసినపుప్డు మొదటి చీటీ కహాతీయుల

కుటుంబాల న పడింది. 55 దాని పకారం యూదా దేశంలోని హెబోనూ దాని చుటూట్ ఉనన్ పచిచ్క దానాలూ వారికి
అపప్గించడం జరిగింది. 56అయితే ఆ పటట్ణం చుటూట్ ఉనన్ పొలాలనూ దాని చుటుట్ పకక్ల గామాలనూ యెఫునెన్ కొడుకు
కాలేబుకి ఇచాచ్రు.

57అహరోనువారసులకు వచిచ్న పటట్ణాలేవంటే,ఆశయపటట్ణ నహెబోను, లిబాన్దానిపచిచ్క దానాలూ,యతీత్రూ,
ఎషేట్మోదాని పచిచ్క దానాలూ, 58హీలేనూ,దాని పచిచ్క దానాలూ, దెబీరూ దాని పచిచ్క దానాలూ.

59 అహరోను వారసులకు వీటితో పాటు ఆషానూ దాని పచిచ్క దానాలూ, బేతెష్మెషూ దాని పచిచ్క దానాలూ కూడా
దకాక్యి. 60 ఇంకా బెనాయ్మీను గోత పదేశాలోల్ నుండి గెబా దాని పచిచ్క దానాలూ, అలెల్మెతు దాని పచిచ్క దానాలూ,
అనాతోతూ,దానిపచిచ్క దానాలూకూడావీరికివచాచ్యి. ఇలాకహాతీయులకుటుంబాలుమొతత్ం పదమూడుపటట్ణాలను
పొందాయి.

61కహాతువారసులోల్ మిగిలినవాళల్కువారికిపడినచీటీపకారంమనషేష్ అరథ్గోతపదేశాలోల్ నుండిపదిపటట్ణాలువచాచ్యి.
62 గెరోష్ ను వారసులకు వాళళ్ వివిధ తెగల పకారం పదమూడు పటట్ణాలు వచాచ్యి. ఇవి ఇశాశ్ఖారూ, ఆషేరూ, నఫాత్ లీ,

గోతాల పదేశాల నుండీ బాషానులో ఉనన్ మనషేష్ అరథ్గోత పదేశాల నుండీ ఇవవ్డం జరిగింది.
63మెరారీయులకు పడిన చీటీ పకారం వాళళ్ తెగలకు పనెన్ండు పటట్ణాలు వచాచ్యి. ఈ పటట్ణాలను రూబేనూ, గాదూ,

జెబూలూనూగోతాలపదేశాలనుండి ఇవవ్డం జరిగింది. 64ఈవిధంగాఇశాయేలీయులు లేవీయులకుఈపటట్ణాలనూవాటి
పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 65వాళ ళ్ చీటీ వేసి, ముందు పేరొక్నన్ పటట్ణాలను యూదా, షిమోయ్నూ, బెనాయ్మీను గోత
పదేశాల నుండి వాటిని కేటాయించారు.

66 కహాతీయుల తెగలో కొందరికి ఎఫాయిము గోతానికి చెందిన కొనిన్ పటట్ణాలను ఇచాచ్రు. 67 ఎఫాయిము పరవ్త
పాంతంలోని ఆశయపటట్ణ న షెకెము,దాని పచిచ్క దానాలనూ, గెజెరునదాని పచిచ్క దానాలనూ, 68యొకెమ్యాము
దానిపచిచ్క దానాలనూ,బేత్ హోరోనుదానిపచిచ్క దానాలనూ, 69అయాయ్లోనుదానిపచిచ్క దానాలనూ, గతిమోమ్ను
దాని పచిచ్క దానాలనూ, వాళళ్కి ఇచాచ్రు. 70అలాగే మనషేష్ అరథ్గోత పదేశాల నుండి ఆనేరు దాని పచిచ్క దానాలనూ
బిలియాము దాని పచిచ్క దానాలనూ, కహాతీయులకు ఇచాచ్రు. 71అలాగే మనషేష్ అరథ్గోతం వాళళ్ నుండి గెరోష్ నీయులకు
బాషానులోఉనన్ గోలానుపాంతం,దానిపచిచ్క దానాలూ,అషారోతూదానిపచిచ్క దానాలూ, 72ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి
కెదెషూ, దాని పచిచ్క దానాలూ, దాబెరతు, దాని పచిచ్క దానాలూ, 73రామోతూ దాని పచిచ్క దానాలూ, ఆనేమూ
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దాని పచిచ్క దానాలూ, 74 ఆషేరుగోతం నుండి మాషాలూ దాని పచిచ్క దానాలూ, అబోద్ నూ దాని పచిచ్క దానాలూ,
75హ కోక్కూ దాని పచిచ్క దానాలూ, రెహోబూదాని పచిచ్క దానాలూ, 76నఫాత్ లి గోతం నుండి గలిలయలోఉనన్ కెదెషు
దాని పచిచ్క దానాలూ,హమోమ్నూ దాని పచిచ్క దానాలూ, కిరయ్తాయిమూదాని పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు.

77ఇంకామిగిలిన లేవీయులోల్ మెరారీవారసులకు జెబూలూను గోతం నుండి రిమోమ్ను దాని పచిచ్క దానాలూ,తాబోరూ
దాని పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు. 78 ఇంకా వారికి యెరికోకి అవతల పు యొరాద్ నుకి తూరుప్గా ఉండే రూబేను గోత
పదేశాలనుండిఅరణయ్ంలోనిబేసెరుదానిపచిచ్క దానాలూ,యహజాదానిపచిచ్క దానాలూ, 79కెదేమోతూదానిపచిచ్క
దానాలూ,మేఫాతూదాని పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు. 80అలాగేగాదు గోత పదేశాల నుండి గిలాదులోనిరామోతూదాని

పచిచ్క దానాలూ,మహనయీముదానిపచిచ్క దానాలూ, 81హెషోబ్నూదానిపచిచ్క దానాలూ,యాజెరూదానిపచిచ్క
దానాలూ ఇచాచ్రు.

7
ఇశాశ్ఖారు వంశం

1 ఇశాశ్ఖారుకి నలుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్, తోలా, పువావ్, యాషూబూ, షిమోనూ అనేవాళ ళ్. 2తోలాకి ఉజీజ్ ,
రెఫాయా, యెరీయేలూ, యహమ్యీ, యిబాశ్మూ, షెమూయేలూ పుటాట్ రు. తోలా కొడుకు న వీళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలకు పెదద్లు. వీళ ళ్ బలిషుట్ లు. రయ్వంతులు. దావీదు పరిపాలించిన కాలంలో వీళళ్ సంఖయ్ ఇర రెండు వేల
ఆరు వందలు. 3 ఉజీజ్ కొడుకులోల్ ఒకడి పేరు ఇజహయా. ఇజహయా కొడుకుల పేరుల్ , మిఖాయేలు ఓబదాయ్, యోవేలూ,
ఇషీష్యాఅనేవాళ ళ్. వీళ ళ్ ఐదు గురూ తమ తెగల నాయకులు.

4వాళళ్కి అనేకమంది భారయ్లూ, పిలల్లూ ఉనాన్రు. అందుచేత వాళళ్ వంశావళి లెకక్ల పకారం వాళళ్ వంశాల నుండి
నయ్ంలోము ఆరు వేల మంది ఉనాన్రు. 5ఇశాశ్ఖారు వంశాలోల్ వాళళ్ బంధువుల నుండి తమ వంశావళి లెకక్ల పకారం
యుదధ్ం చేయగలిగిన వాళ ళ్ ఎన ఏడువేలమంది ఉనాన్రు.

బెనాయ్మీను వంశం
6 బెనాయ్మీనుకు ముగుగ్ రు కొడుకులు ఉనాన్రు. వాళ ళ్ బెలా, బేకరు, యెదీయవేలూ అనేవాళ ళ్. 7 బెలకు ఐదుగురు

కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్, ఎసోబ్నూ, ఉజీజ్ , ఉజీజ్యేలూ, యెరీమోతూ, ఈరీ అనేవాళ ళ్. వీళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలకు నాయకులు. వాళళ్ వంశావళి లెకక్ల పకారం వీళళ్లో ఇర రెండు వేల ము నలుగ్ రు యుదధ్ం చేసే
వాళ ళ్నాన్రు.

8 బేకరు కొడుకులు జెమీరా, యోవాషు, ఎలీయెజెరు, ఎలోయ్యే , ఒమీ, యెరీమోతు, అబీయా, అనాతోతు, ఆలెమెతు
అనేవాళ ళ్. వీళళ్ంతా బేకరు కొడుకులు. 9 తమ వంశావళి లెకక్ల పకారం వీళళ్లో ఇర వేల రెండు వందలమంది
కుటుంబ నాయకులునాన్రు. వీళళ్ంతా శూరులు. 10యెదీయవేలు కొడుకులోల్ ఒకడు బిలాహ్ ను. బిలాహ్ ను కొడుకులు యూషు,
బెనాయ్మీను, ఏహ దు, కెనయనా, జేతాను, తరీష్షు, అహీషహరు.

11యెదీయవేలు కొడుకు న వీళళ్ంతా తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు నాయకులు. వీళళ్లో యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన
శూరులుపదిహేనువేలరెండువందలమందిఉనాన్రు. 12ఈరుకిషుపీప్ము,హ పీప్ముఅనేఇదద్రు కొడుకులునాన్రు. అహేరు
కొడుకులోల్ హ షీము ఉనాన్డు.

నఫాత్ లీ వంశం
13బిలాహ్ కొడుకు నఫాత్ లీ. నఫాత్ లీ కొడుకులు యహజియేలు, గూనీ,యేసెరు, షిలేల్ము అనేవాళ ళ్.
14మనషేష్ కొడుకులోల్ అశీయేలు అనే వాడునాన్డు. వాడు అతని ఉంపుడుగతెత్ వలల్ పుటాట్ డు. ఈ ఉంపుడుగతెత్ ఒక

అరామీయురాలు. ఈమే గిలాదుకి నాయకు నమాకీరుకి కూడా జనమ్నిచిచ్ంది. 15మాకీరు హ పీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని
పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమె సోదరి పేరు మయకా. మనషేష్ రెండో కొడుకు పేరు సెలోపెహాదు. ఈ సెలోపెహాదుకి కూతుళ ళ్
మాతమే పుటాట్ రు. 16మాకీరు భారయ్ మయకాకి ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అతని పేరు పెరెషు. ఇతని సోదరుడి పేరు షెరెషు.
షెరెషు కొడుకులు ఊలాము,రాకెము.

17ఊలాము కొడుకు బెదాను. వీరంతా మనషేష్ కొడుకు మాకీరుకి పుటిట్న గిలాదు సంతానం. 18మాకీరు సోదరి అయిన
హమోమ్లెకెతు. ఈ మెకు ఇషోదు, అబీయెజెరు, మహలాలు పుటాట్ రు. 19 షెమీదా కొడుకులు అహెయాను, షెకెము, లికీ,
అనీయాము.

ఎఫాయిము వంశం
20ఎఫాయిము సంతానం వివరాలు ఇవి. ఎఫాయిము కొడుకు షూతలహ . షూతలహ కొడుకు బెరెదు. బెరెదు కొడుకు

తాహతు. తాహతు కొడుకు ఎలాదా. ఎలాదాకొడుకు తాహతు. 21తాహతు కొడుకు జాబాదు. ఇతనికి షూతలహ , ఏజెరూ,
ఎలాయ్దూ అనేవాళ ళ్పుటాట్ రు. వాళ ళ్ అకక్డసాథ్ నికు న గాతు పజల పశువులను దొంగతనం చేయడానికి వెళాళ్రు. దాంతో
గాతు పజలు వాళళ్ను పటుట్ కుని చంపివేశారు. 22వాళళ్ తండి న ఎఫాయిము చాలా రోజులు దుఃఖించాడు. అపుప్డు
అతనిసోదరులు వచిచ్ అతణిణ్ పరామరిశ్ంచారు.

23 తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా ఆమె గరభ్ం ధరించి ఒక కొడుకిక్ జనమ్నిచిచ్ంది. తన ఇంటోల్ కలిగిన
విషాదానిన్బటిట్ ఎఫాయిము తన కొడుకిక్ బెరీయా అనే పేరు పెటాట్ డు. 24అతని కుమారె పేరు షెయెరా. ఈమె ఉతత్ర బేత్ 
హోరోను, ద ణ బేత్ హోరోను, ఉజెజ్న్ షెయెరా పటట్ణాలను నిరిమ్ంచింది. 25వాని కొడుకులు రెపహ , రెషెపులు. రెపహ
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కొడుకు తెలహ , తెలహ కొడుకు తహను, 26తహను కొడుకు లదాద్ ను, లదాద్ ను కొడుకు అమీహ దు, అమీహ దు కొడుకు
ఎలీషామా, 27ఎలీషామాకొడుకు నూను, నూను కొడుకు యెహోషువ.

28వాళ ళ్ సావ్సథ్ ంగా పొందిన వారి నివాస సథ్లాలు ఏవంటే, బేతేలూ దాని చుటూట్ ఉనన్ గామాలు. ఇంకా తూరుప్ పు
ఉనన్ నహరానూ, పడమటి పుఉనన్ గెజెరు,దానిచుటూట్ ఉనన్ గామాలు, షెకెము,దానిచుటూట్ ఉనన్ గామాలు,గాజా,దాని
చుటూట్ ఉనన్ గామాలవరకూవారి నివాససథ్లాలువాయ్పించాయి. 29అలాగేమనషీష్యుల సరిహదుద్ పాంతాలోల్ ని బేతెష్యాను,
దానిగామాలు,తానాకు,దానిగామాలు,మెగిదోద్ ,దానిగామాలు, దోరు,దానిగామాలు వాళళ్కునాన్యి. ఇశాయేలు కొడు న
యోసేపువారసులు ఈఊళళ్లోనే నివాసమునాన్రు.

ఆషేరు వంశం
30ఆషేరుకొడుకులు ఎవరంటేఇమాన్,ఇషావ్,ఇషీవ్,బెరీయాఅనేవాళ ళ్. వీళళ్సోదరిపేరు శెరహ . 31బెరీయాకొడుకులు

హెబెరూ, మలీక్యేలూ. మలీక్యేలు కొడుకు బిరాజ్ యీతు. 32హెబెరు కొడుకులు యపేల్టు, షోమేరూ, హోతాములు. వీళళ్
సోదరి పేరు షూయా.

33 యపేల్టు కొడుకులు ఎవరంటే పాసకు, బింహాలు, అషావ్తు. వీళ ళ్ యపేల్టు కొడుకులు. 34 అతని సోదరు న
షోమేరుకు అహీ, రోగా, యెహ బాబ్, అరాము అనే కొడుకులునాన్రు. 35 అతని సోదరు న హేలెముకు జోపహ , ఇమాన్,
షెలెశు, ఆమాలు అనే కొడుకులునాన్రు.

36జోపహ కొడుకులు సూయా, హరెన్పెరు, షూయాలు, బేరీ, ఇమా, 37 బేసెరు, హోదు, షమామ్, షిలాష్ , ఇతాను, బెయేరు
అనేవాళ ళ్. 38ఎతెరు కొడుకులు యెఫునెన్, పిసాప్, అరా.

39 ఉలాల్ కొడుకులు ఆరహ , హనిన్యేలు, రిజెయాలు. 40 వీళళ్ంతా ఆషేరు సంతానం. వీళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలకు నాయకులుగా ఉనాన్రు. వీళ ళ్ పఖాయ్తి చెందిన శూరులుగానూ, నాయకులోల్ పముఖులుగానూ ఉనాన్రు. ఈ
వంశానికి చెందిన వాళళ్లో ఇర ఆరు వేలమందియుదాధ్ నికి వెళల్దగిన వాళ ళ్నాన్రు.

8
బెనాయ్మీను వంశం
8:28-38; 1దిన 9:34-44

1 బెనాయ్మీను కొడుకులోల్ పెదద్వాడు బెల, రెండో వాడు అషేబ్లు, 2మూడో వాడు అహరహ , నాలోగ్ వాడు నోహా, అయిదో
వాడు రాపా.

3 వీళళ్లో బెలకు అదాద్ రు, గెరా, అబీహ దు, 4 అబీషూవ, నయమాను, అహోయహ , 5 గెరా, షెపూపాను, హ రాము
పుటాట్ రు.

6 ఏహ దుకు పుటిట్న వాళ ళ్ గెబలో నివాసమునన్ వివిధ తెగలకు నాయకులుగా ఉనాన్రు. వీళ ళ్ బలవంతంగా
మనహతుకు తరలి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. 7ఏహ దు కొడుకులు నయమాను, అహీయా, గెరా. చివరివాడు గెరామహానతుకు
తరలి వెళత్ నన్ వాళల్కు నాయకతవ్ం వహించాడు. ఇతను ఉజాజ్ , ఆహిహ దులకు తండి.

8షహరయీముమోయాబుదేశంలోతనభారయ్లుహ షీము,బయరాఅనేవాళళ్నివదిలివేసినతరువాతఅతనికిపిలల్లు
కలిగారు. 9అతనిమరోభారయ్ అయినహోదెషు దావ్రా అతనికియోబాబు, జిబాయ్,మేషా,మలాక్ము, 10యెపూజు,షాకాయ్,
మిరామ్లు పుటాట్ రు. వీళ ళ్ అతని కొడుకులు. వీళ ళ్ తమ తెగలకు నాయకులుగా ఉనాన్రు. 11హ షీము అనే తన భారయ్
దావ్రా అతనికి అపప్టికే అహీటూబు, ఎలప్యలు అనే కొడుకులు ఉనాన్రు. 12 ఎలప్యలు కొడుకులు ఏబెరు, మిషాము,
షెమెదు. షెమెదు ఓనోనూ, లోదునూ వాటితో పాటు వాటి చుటూట్ ఉనన్ గామాలనూ కటిట్ంచాడు. 13 ఇంకా బెరీయా, షెమా
అయాయ్లోనులో నివసించారు. వీళ ళ్ తమ వంశ నాయకులు. వీళ ళ్ గాతు నివాసులను అకక్ డి నుంచి వెళళ్గొటాట్ రు.

14బెరీయాకొడుకులు అహోయ్,షాషకు,యెరేమోతు, 15జెబదాయ్, అరాదు, ఏదెరు, 16మిఖాయేలు, ఇషాప్,యోహా.
17ఎలప్యలు కొడుకులు జెబదాయ్,మెషులాల్ ము,హిజికీ,హెబెరు, 18ఇషెమ్ , ఇజీల్యా,యోబాబు.
19షిమీ కొడుకులుయాకీము, జిఖీ, జబిద్ , 20ఎలీయే , జిలెల్ , ఎలీయేలు, 21అదాయా, బెరాయా, షిమాతు.
22షాషకు కొడుకులు ఇషాప్ను, ఏబెరు, ఎలీయేలు, 23 అబోద్ ను, జిఖీ, హానాను, 24హననాయ్, ఏలాము, అంతోతీయా,

25ఇపెదయా, పెనూయేలు.
26ఇకయెరోహాము కొడుకులు షంషె , షెహరాయ్, అతలాయ్, 27యహరెషాయ్, ఏలీయాయ్, జిఖీ.
28వీళళ్ంతా తమ తమ వంశాలకు నాయకులు. వీళ ళ్యెరూషలేములో నివసిసూత్ పముఖులయాయ్రు.
29గిబియోనుకితండిఅయినయహియేలుగిబియోనులోనివసించాడు. ఇతనిభారయ్పేరుమయకా. 30ఇతనిపెదద్కొడుకు

పేరు అబోద్ ను. మిగిలిన కొడుకులు సూరు, కీషు, బయలు,నాదాబు, 31 గెదోరు, అహోయ్, జెకెరు.
32మికోల్తుకు షిమాయ్ను పుటాట్ డు. వీళ ళ్ కూడాయెరూషలేములో తమ బంధువులకు సమీపంగా నివసించారు.
33నేరుకి కీషు పుటాట్ డు.
కీషుకి సౌలు పుటాట్ డు.
సౌలుకుయోనాతాను,మలీక్షూవ, అబీనాదాబు, ఎషబ్యలు పుటాట్ రు.
34యోనాతాను కొడుకు మెరీబబ్యలు. మెరీబబ్యలుకు మీకాపుటాట్ డు.
35మీకా కొడుకులు పీతోను,మెలెకు, తరేయా, ఆహాజుఅనేవాళ ళ్.
36ఆహాజుకుయెహోయాదాపుటాట్ డు.
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యెహోయాదాకొడుకులు ఆలెమెతు, అజామ్వెతు, జిమీ.
జిమీకిమోజాపుటాట్ డు.
37మోజాకి బినాయ్ పుటాట్ డు. బినాయ్ కొడుకు రాపా. రాపా కొడుకు ఎలాశా. ఎలాశా కొడుకు ఆజేలు.
38ఆజేలుకి ఆరుగురు కొడుకులు. వాళళ్ పేరుల్ అజీకాము, బోకెరు, ఇషామ్యేలు, షెయరాయ్, ఓబదాయ్, హానాను. వీళళ్ంతా

ఆజేలు కొడుకులు.
39ఆజేలు సోదరుడు ఏషెకు. ఇతనికి ముగుగ్ రు కొడుకులునాన్రు. వీళళ్లో ఊలాము పెదద్వాడు. రెండోవాడు యెహ షు.

మూడోవాడు ఎలీపేలెటు.
40ఊలాము కొడుకులు విలువిదయ్లో పావీణయ్ం పొందిన శూరులు. వీళళ్కు నూటయా మంది కొడుకులూ, మనవళ ళ్

ఉనాన్రు.
వీళళ్ంతా బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్.

9
యెరూషలేములో నివాసం ఉంటునన్ పజలు
9:1-17; నెహె 11:3-19

1 ఈ విధంగా ఇశాయేలీయులందరి పేరూల్ తమ వంశాల పకారం ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో నమోదయాయ్యి.
యూదావాళ ళ్ చేసిన పాపం కారణంగా వాళ ళ్ బబులోనుకి బందీలుగా కునిపోబడాడ్ రు. 2 తరువాత మొదటగా కొందరు
ఇశాయేలీయులూ,యాజకులూ,లేవీయులూ,దేవాలయసేవకులూతమసొంతపటట్ణాలోల్ తిరిగినివాసంఏరప్రచుకునాన్రు.
3 అలాగే కొందరు యూదావాళ ళ్, బెనాయ్మీనీయులూ, ఎఫాయిము, మనషేష్ గోతాలకు చెందిన వాళ ళ్ యెరూషలేములో
నివాసమునాన్రు.

4ఈ విధంగా నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లోఊ యూఉనాన్డు.
ఊ యూఅమీహ దు కొడుకు.
అమీహ దు ఒమీ కొడుకు.
ఒమీ ఇమీ కొడుకు.
ఇమీబానీ కొడుకు.
బానీ పెరెసు వంశం వాడు.
పెరెసుయూదా కొడుకు.
5షిలోనీవాళళ్లో పెదద్వాడు ఆశాయా, అతని సంతానమూ, 6జెరహ సంతతి వాళళ్లోయెవుయేలు, అతనిసోదరు న

ఆరు వందల తొం మందీ ఉనాన్రు.
7 ఇంకా బెనాయ్మీనీయులోల్ సెనూయా కొడుకు హోదవాయ్కి పుటిట్న మెషులాల్ ము కొడు న సలూల్ , 8యెరోహాము కొడు న

ఇబెన్యా,మికిపుటిట్న ఉజీజ్కి పుటిట్న ఏలా, ఇబీన్యాకొడు న రగూవేలుకి పుటిట్న షెఫటాయ్ కొడు న మెషులాల్ మూ ఉనాన్రు.
9వీళ ళ్ వీళళ్ సోదరులూ కలసి వంశావళి లెకక్లోల్ తొమిమ్ది వందలయా ఆరు మంది అయాయ్రు. వీళళ్ంతా తమ తమ

వంశాలకు నాయకులుగా ఉనాన్రు.
10యాజకులోల్ యెదాయా, యెహోయారీబు, యాకీను ఉనాన్రు. 11 అలాగే నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లో అజరాయ్

ఉనాన్డు. ఈ అజరాయ్ హిలీక్యా కొడుకు. హిలీక్యా మెషులాల్ ము కొడుకు. మెషులాల్ ము సాదోకు కొడుకు. సాదోకు
మెరాయోతు కొడుకు. మెరాయోతు దేవునిమందిరంలో అధిపతిగా ఉనన్ అహీటూబు కొడుకు.

12అలాగే నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లో అదాయాఉనాన్డు. అదాయాయెరోహాము కొడుకు.
యెరోహాము పషూరు కొడుకు.
పసూరు మలీక్యాకొడుకు.
ఇంకా అదీయేలు కొడుకు మ కూడా ఉనాన్డు.
అదీయేలుయహజేరా కొడుకు.
యహజేరామెషులాల్ ము కొడుకు.
మెషులాల్ ము మెషిలేల్మీతు కొడుకు.
మెషిలేల్మీతు ఇమెమ్రు కొడుకు.
13 వీరితో పాటు వీరి వంశానికి నాయకులుగా ఉనన్ ఒక వెయీయ్ ఏడు వందల అర మంది ఉనాన్రు. వీళళ్ంతా దేవుని

మందిరానికి సంబంధించిన సేవలోల్ ఎంతో సమరుధ్ లు.
14ఇక లేవీయులోల్ షెమయాఉనాన్డు.
షెమయాహషూష్ బు కొడుకు.
హషూష్ బు అజీకాము కొడుకు.
అజీకాము హషబాయ్ కొడుకు.
హషబాయ్మెరారి వంశం వాడు.
15బకబ్కక్రూ,హెరెషూ,గాలాలూ, వీరితోపాటు మతత్నాయ్ ఉనాన్డు.
మతత్నాయ్ మీకా కొడుకు.
మీకా జిఖీ కొడుకు.
జిఖీ ఆసాపు కొడుకు.
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16ఇంకా ఓబదాయ్ ఉనాన్డు.
ఈ ఓబదాయ్ షెమయాకొడుకు.
షెమయాగాలాలు కొడుకు.
గాలాలుయెదూతోను కొడుకు.
నెటోపాతీయుల గామాలోల్ నివసించిన ఎలాక్నామనుమడూ ఆసా కొడుకూ అయిన బెరెకాయ్ ఉనాన్డు.
17 ఇక షలూల్ ము, అకూక్బు, టలోమ్ను, అహీమాను, వీళళ్ బంధువులూ దావ్రపాలకులుగా ఉనాన్రు. వీళళ్కి షలూల్ ము

నాయకుడు. 18 లేవీ గోతానికి చెందిన వీళ ళ్ తూరుప్ పు ఉండే రాజ దావ్రానికి కాపలా కాసేవాళ ళ్. 19 కోరహ కొడు న
ఎబాయ్సాపుకిపుటిట్న కోరే కొడు న షలూల్ ము అతని బంధువులూ,అతనితండి తెగకు చెందిన కోరహీయులూమందిర సేవలో
గుడారానికి కాపలాగాఉండేవాళ ళ్. వాళళ్పూరీవ్కులుయెహోవామందిర దావ్రాలకు కావలి కాసూత్ ఉండేవాళ ళ్.

20 గతంలో ఎలియాజరు కొడు న ఫీనెహాసు వాళళ్ అధికారిగా ఉనాన్డు. యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉనాన్డు.
21మెషెలెమాయ్ కొడు న జెకరాయ్ మందిర పవేశ దావ్రానికి కాపలాగాఉనాన్డు.

22 ఇలా దావ్రాల దగగ్ర కాపలా కాయడానికి ఏరాప్ న వాళ ళ్ మొతత్ం రెండువందల పనెన్ండు మంది. వీళళ్ పేరుల్ తమ
తమగామాలవరుసలో వంశావళిలో నమోదు అయాయ్యి. వీళ ళ్ విశవ్సనీయులూ, ఆధారపడదగగ్ వాళ ళ్ కాబటిట్ దావీదూ,
దీరఘ్దరిశ్ అయిన సమూయేలూ వీరిని నియమించారు. 23వాళ ళ్ వాళళ్ కొడుకులూ యెహోవా మందిర దావ్రాల దగగ్ర,
అంటే పతయ్కష్ గుడారం దావ్రాల దగగ్ర కాపలాకాశారు. 24ఇలాకాపలాకాసేవారు గుడారం నాలుగు దికుక్లోల్ తూరుప్ పునా,
పడమర పునా, ఉతత్రం పునా, ద ణం పునా నిలుచునాన్రు.

25 గామాలనుండి వాళళ్ బంధువులు వాళళ్ కమంలో ఏడు రోజులకోసారి వాళళ్ దగగ్రికి వచిచ్ సహాయం చేసేవాళ ళ్.
26 అయితే లేవీయు న నలుగురు పముఖ దావ్రపాలకులు మిగిలిన వాళళ్ అజమాయిషీ చేసేవాళ ళ్ ఉనాన్రు. దేవుని
మందిరంలోని గదులనూ, ఖజానాలనూ భదపరచే బాధయ్త వాళళ్దే. 27 వాళ ళ్ దేవుని మందిరానికి కావలివారు కాబటిట్
రాతంతామేలుకుని కాపలా కాయడం, ఉదయానేన్ మందిరపుదావ్రాలు తెరవడం వాళళ్ విధి.

28వాళళ్లోల్ కొంతమంది మందిరంలో సేవకు ఉపయోగించే సామగిని కనిపెటుట్ కుని ఉండాలి. వాటిని బయటకు తీసుకు
వెళత్ నన్పుప్డూ, లోపలికి తెసుత్ నన్పుప్డూ వాళ ళ్ వాటిని లెకిక్సాత్ రు. 29మిగిలిన సామగినీ, పరిశుదధ్ సథ్లం లో పాతలనూ
జాగతత్ పరిచే బాధయ్త మరి కొందరి ఉంటుంది. సనన్ని పిండి, దా రసం, నూనె, సాంబాణి, ఇతర పరిమళ సామగి వంటి
సరుకులను వీళ ళ్ జాగతత్ చేసాత్ రు.

30యాజకుల కొడుకులోల్ కొందరు సుగంధదవాయ్లను, పరిమళ లానీన్ తయారు చేసాత్ రు. 31 అరప్ణల కోసం రొటెట్ను
తయారుచేసే బాధయ్త లేవీయు న మతిత్తాయ్ది. ఇతను కోరహ సంతతికి చెందిన షలూల్ ముకి పెదద్ కొడుకు. 32 వాళళ్
బంధువు న కహాతీయులోల్ కొందరికి పతి విశాంతి దినాన సనిన్ధి రొటెట్లు సిదధ్పరిచే బాధయ్త ఉంది.

33 గాయకులూ లేవీయుల వంశ నాయకులూ పని లేనపుప్డు మందిరం గదులోల్ నివాసముంటారు. ఎందుకంటే వీళ ళ్
రాతీ పగలూ తేడా లేకుండా సేవ చేయాలి. 34వీళ ళ్ తమ వంశావళిజాబితా పకారం లేవీ గోతంలోనాయకులుగా, పెదద్లుగా
ఉనన్వాళ ళ్. వీళ ళ్యెరూషలేములో నివాసమునాన్రు.

సౌలు కుటుంబం
9:34-44; 1దిన 8:28-38

35 గిబియోను తండియెహీయేలు. ఇతను గిబియోను పటట్ణంలో నివాసమునాన్డు. ఇతనిభారయ్ పేరు మయకా.
36 ఇతని పెదద్కొడుకు అబోద్ ను. తరువాత సూరు, కీషు, బయలు, నేరు, నాదాబు, 37 గెదోరు, అహోయ్, జెకరాయ్, మికోల్తు

అనేవాళ ళ్ పుటాట్ రు.
38మికోల్తుకు షిమాయ్ను పుటాట్ డు. వీళ ళ్యెరూషలేములో నివాసముండే తమ బంధువులకు సమీపంగా ఉండే ఇళల్లోనే

నివసించారు.
39నేరుకి కీషు పుటాట్ డు. కీషుకి సౌలు పుటాట్ డు. సౌలుకియోనాతాను,మలీక్షూవ, అబీనాదాబు, ఎషబ్యలు పుటాట్ రు.
40యోనాతాను కొడుకు మెరీబబ్యలు. మెరీబబ్యలుకి మీకాపుటాట్ డు.
41మీకా కొడుకులు పీతోను,మెలెకు, తరేయా, ఆహాజుఅనేవాళ ళ్.
42ఆహాజుకియరాపుటాట్ డు. యరాకి ఆలెమెతు, అజామ్వెతు, జిమీపుటాట్ రు. జిమీకిమోజాపుటాట్ డు.
43మోజాకు బినాయ్ పుటాట్ డు. బినాయ్ కొడుకు రెఫాయా. రెఫాయాకొడుకు ఎలాశా. ఎలాశా కొడుకు ఆజేలు.
44ఆజేలుకి అజీకాము,బోకెరు, ఇషామ్యేలు,షెయరాయ్,ఓబదాయ్,హానానుఅనేపేరుల్ నన్ ఆరుగురు కొడుకులునాన్రు. వీళ ళ్

ఆజేలు కొడుకులు.
10

గిలోబ్వ పరవ్తం మీదసౌలు మరణం
10:1-12; 1సమూ 31:1-13; 2సమూ 1:4-12

1 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశారు. ఇశాయేలీయులందరూ పారిపోయారు. ఫిలిషీయులు వాళళ్ను
గిలోబ్వ పరవ్తం మీద హతమారాచ్రు. 2 ఫిలిషీయులు సౌలునీ అతని కొడుకులనూ వెంటపడి తరిమారు. వాళ ళ్ సౌలు
కొడుకులుయోనాతానునీ, అబీనాదాబునీ,మలీక్షూవనీ చంపేశారు.

3సౌలుకి వయ్తిరేకంగాయుదధ్ం తీవ ంది. బాణాలు వేసే వాళ ళ్ అతణిణ్ చూశారు. అతని గురిపెటిట్ బాణాలు వేసారు.
సౌలుకు తీవ గాయాలయాయ్డు.
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4 అపుప్డు సౌలు తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో “నీ కతిత్తో ననున్ పొడిచెయియ్. లేకుంటే ఈ సునన్తి లేని వాళ ళ్ వచిచ్
ననున్ అవమానిసాత్ రు” అనాన్డు. వాడు అలా చేయడానికి ఒపుప్కోలేదు. ఎందుకంటే వాడు చాలా భయపడాడ్ డు. దాంతో
సౌలు తన కతిత్ నేలకు ఆనించి దానిమీద పడాడ్ డు.

5సౌలు చనిపోయాడని ఆయుధాలు మోసేవాడికి అరథ్ం అయింది. దాంతో వాడు కూడా తన కతిత్ పటుట్ కుని దాని న
పడాడ్ డు. వాడూ చనిపోయాడు. 6ఈ విధంగా సౌలూ, అతని ముగుగ్ రు కొడుకులతో పాటు అతని కుటుంబ సభుయ్లందరూ
చనిపోయారు. 7 తమ వాళ ళ్ యుదధ్ంలో నుండి పారిపోయారనీ, సౌలూ అతని కొడుకులూ చనిపోయారనీ లోయలో ఉనన్
ఇశాయేలు పజలకు తెలిసింది. అపుప్డు వాళళ్ంతా తమ పటట్ణాలు వదిలిపారిపోయారు.

8తరువాత రోజు చనిపోయినవారి బటట్లనూ ఇతర వసుత్ వులనూ దోచుకోడానికి ఫిలిషీయులు వచాచ్రు. అపుప్డే వాళ ళ్
సౌలు, అతని కుమారులూ గిలోబ్వ పరవ్తం చనిపోయి పడి ఉండటం చూశారు. 9వాళ ళ్ సౌలు కవచానిన్తీసుకునాన్రు.
అతని తలనూ, ఆయుధాలనూ తీసుకువెళాళ్రు. తమ విగహాల మధాయ్, పజల మధాయ్ ఈ వారను చాటించడానికి
మనుషులనుపంపారు. 10తమదేవునిగుడిలోఅతనిఆయుధాలనుఉంచారు. అతనితలనుదాగోను గుడికివేలాడదీశారు.

11ఫిలిషీయులుసౌలుకిచేసిందియాబేషిగ్లాదునివాసులకుతెలిసింది. 12అపుప్డువాళళ్లోశూరు నవాళళ్ంతాఅకక్డికి
వెళిళ్ సౌలు శరీరానీన్, అతని కొడుకుల శరీరాలనూ యాబేషుకి తీసుకు వచాచ్రు. వాళళ్ ఎముకలను యాబేషులోనే ఉనన్
సింధూరం చెటుట్ కింద పాతిపెటాట్ రు. ఏడు రోజులు వాళళ్ కోసం ఉపవాసం ఉనాన్రు.

13 సౌలు యెహోవాకు విరోధంగా దోహం చేసాడు కాబటిట్ ఈ విధంగా చనిపోయాడు. అతడు యెహోవా ఆజఞ్లు
పాటించలేదు. ఆతమ్లతో సంభాషించేమనిషి దగగ్రికి సలహా కోసం వెళాళ్డు. 14మారగ్నిరేద్శం కోసం అతడుయెహోవాదగగ్రికి
వెళళ్లేదు. అందుకేయెహోవాఅతనిన్ చంపి రాజాయ్నిన్యెషష్యి కొడు న దావీదు వశం చేశాడు.

11
దావీదు ఇశాయేలు పజలందరికి రాజు
11:1-3; 2సమూ 5:1-3
11:4-9; 2సమూ 5:6-10

1 ఇదంతా అయాయ్క ఇశాయేలు పజలందరూ హెబోనులో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు. “ఇలా చూడు, మేము నీకు
రకమాంసాలాల్ ంటివాళళ్ం. నీసొంత బంధువులం. 2ఇటీవలసౌలుమా రాజుగాఉనన్పుప్డు నువువ్ ఇశాయేలు నాయ్లను
నడిపిసూత్ ఉనాన్వు. నీ దేవు న యెహోవా నీతో ‘నా పజ న ఇశాయేలీయులకు నీవు కాపరిగా ఉంటావు. వారిమీద
అధిపతిగా ఉండి పరిపాలన చేసాత్ వు’ అని చెపాప్డు కదా” అనిదావీదుతో అనాన్రు.

3ఇలాఇశాయేలుపజలపెదద్లంతాహెబోనులోఉనన్రాజుదగగ్రికి వచాచ్రు. అపుప్డురా నదావీదుహెబోనులోయెహోవా
సనిన్ధిలోవారితోనిబంధనచేశాడు. వారంతాకలసిఇశాయేలుపజలందరి రాజుగాదావీదుకిఅభిషేకంచేశారు. ఈవిధంగా
సమూయేలు పకటించినయెహోవామాట నెరవేరింది.

యెరూషలేమును దావీదు ఆకమించడం
11:4-9; 2సమూ 5:6-10

4 ఆ తరువాత దావీదూ, ఇశాయేలు పజలంతా యెరూషలేము అనే పేరునన్ యెబూసుకి వెళాళ్రు. అపప్టికి ఆ దేశంలో
సాథ్ నికు న యెబూసీయులు నివసిసుత్ నాన్రు. 5యెబూసులో నివసించే సాథ్ నికులు దావీదుతో “నువువ్ ఇకక్డికి రాలేవు”
అనాన్రు. కానిదావీదు అకక్డి సీయోను కోటని ఆకమించాడు. ఈ సీయోనునే “దావీదు పటట్ణం” అంటారు.

6 దానికి ముందు దావీదు “ఎవరు మొదట యెబూసీయుల దాడి చేసాత్ డో అతడే నాయ్ధిపతి అవుతాడు” అని
పకటించాడు. దాంతో సెరూయా కొడు న యోవాబు అందరి కనాన్ ముందుగా వారి దాడి చేశాడు. కాబటిట్ యోవాబునే
నాయ్ధిపతిగా నియమించారు.
7 తరువాత దావీదు ఆ కోటలోనే నివసించాడు. కాబటిట్ దానికి “దావీదు పటట్ణం” అనే పేరు కలిగింది. 8దావీదు ఆ

పటట్ణానిన్ పునరిన్రిమ్ంచాడు. మిలోల్ నుండి పాకారం వరకూ పటిషట్ పరిచాడు. పటట్ణంలో మిగిలిన పాంతాలను యోవాబు
పటిషట్పరిచాడు. 9దావీదు అంతకంతకూ ఘనత పొందుతూ ఉనాన్డు. ఎందుకంటే నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవా
అతనికి తోడుగా ఉనాన్డు.

దావీదు శూరులు
11:10-41; 2సమూ 23:8-39

10 ఇశాయేలు పజల విషయంలో యెహోవా మాటకు లోబడి ఇశాయేలు పజలందరితో కలసి దావీదుని రాజుగా
చేసినవాళ ళ్,దావీదుతో కూడాశూరులుగా,బలవంతులుగానిలిచినవాళ ళ్,నాయకులుగాఉనన్వాళ ళ్ వీళేళ్. 11దావీదు
దగగ్ర శేషుఠ్ లుగా ఉనన్ ఆ శూరుల జాబితాలో ము మంది ఉనాన్రు. వారిలో పముఖుడు ఒక హకోమ్నీ వాడి కొడు న
యాషాబాము. ఇతను ఒకయుదధ్ంలో కేవలం తన ఈటెతోమూడు వందలమందిని చంపాడు.

12ఇతని తరువాత పేరు అహోహీయు న దోదో కొడు న ఎలియాజరుది. ఇతడు ముగుగ్ రు బలవంతులుగా పేరు పొందిన
వారిలో ఒకడు. 13 ఇతడు పసద్మీమ్ములో ఫిలిషీయులతో జరిగిన యుదధ్ంలో దావీదుతో కూడా ఉనాన్డు. అకక్డ ఒక బారీల్
చేను ఉంది. మిగిలిన నయ్ం ఫిలిషీయులను చూసిపారిపోయారు. 14అయితేవీళ ళ్ ఆచేనిమధయ్లోనిలిచిఫిలిషీయులను
అడుడ్ కుని వారినిహతమారాచ్రు. యెహోవావారిని ర ంచి వాళల్కు గొపప్ విజయం అనుగహించాడు.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 11:15 359 1 దినవృతాత్ ంతాలు 12:13

15ఆ ము మంది శూరులోల్ పముఖు న ఈ ముగుగ్ రూ అదులాల్ ము అనే రాతి గుహలో ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు.
ఫిలిషీ నయ్ం రెఫాయీము లోయలో మజిలీ చేశారు. 16 ఆ సమయంలో దావీదు తన సాథ్ వరం అయిన గుహలో ఉండగా
ఫిలిషీ నయ్ం బేతెల్హేములోమకాం చేశారు. 17దావీదు బేతెల్హేము నీటి కోసం ఆశ పడాడ్ డు. “బేతెల్హేములోనిబావిలో నీళ ళ్
నాకెవరు తెసాత్ రు? ఆఊరిదావ్రం దగగ్ర ఉనన్ బావి నీళ ళ్ నాదాహం తీరచ్డానికి నాకెవరు తెసాత్ రు?” అనాన్డు.

18 కాబటిట్ ఆ ముగుగ్ రు బలవంతులూ ఫిలిషీ నయ్ంలోకి చొరబడాడ్ రు. వారి మధయ్లో నుండి వెళిళ్ ఆ ఊరి దావ్రం
దగగ్ర బావిలోని నీళ ళ్ తోడుకుని వాటిని దావీదుకు తెచిచ్ ఇచాచ్రు. కానీ దావీదు ఆ నీళ ళ్ తాగేందుకు నిరాకరించాడు.
వాటిని యెహోవాకు అరప్ణగా పారబోసాడు. 19 తరువాత ఇలా అనాన్డు “నేను ఈ నీళ ళ్ తాగకుండా నా దేవుడు ననున్
కాపాడుతాడు గాక. వీళ ళ్ తమ పాణాలకు తెగించి తెచిచ్న ఈ నీళ ళ్ వాళళ్ రకం లాంటిది. దానిన్నేను ఎలా తాగగలను?”
అనాన్డు. ఈముగుగ్ రు బలవంతులు ఇలాంటి కారాయ్లు చేశారు.

20యోవాబు సోదరు న అబీ ముగుగ్ రికీ నాయకుడు. ఒక యుదధ్ంలో ఇతడు మూడు వందల మందిని కేవలం తన
ఈటెతోహతమారాచ్డు. అలా ఆముగుగ్ రితో పాటు తరచుగా ఇతని పేరు కూడా వినిపించేది. 21ముగుగ్ రిలో ఇతనికి ఎకుక్వ
గౌరవం, కీరీ కలిగాయి. అయితేఅతనికి కలిగిన కీరి పేరుమోసిన ఆముగుగ్ రు నికుల కీరికి సాటి కాలేదు.

22 ఇంకా కబెస్యేలు ఊరివాడు యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా ఎంతో బలవంతుడు. తన పరాకమ కారాయ్ల వలల్
ఇతడు ఎంతో పసిదిధ్కెకాక్డు. ఇతడు మోయాబు వాడు అరీయేలు కొడుకులిదద్రీన్ చంపాడు. ఇంకా ఇతడు మంచు పడే
కాలంలో ఒక బిలంలోకి దిగి అకక్డ ఒక సింహానిన్ చంపివేశాడు. 23 ఒకసారి ఇతను ఏడునన్ర అడుగుల ఎతుత్ నన్ ఒక
ఐగుపీత్యునిన్చంపాడు. ఆ ఐగుపీత్యుడి చేతిలో సాలెవాడి దండె అంత పెదద్ ఈటె ఉంది. బెనాయా వాడి మీదికి ఒక కర
పటుట్ కుని వెళాళ్డు. ఆఈటెను ఐగుపీత్యుడి చేతిలోనుండి లాకుక్ని దానితోనేవాణిణ్ చంపివేశాడు.

24 ఇలాంటి ఘన కారాయ్లు చేసిన యెహోయాదా కొడు న బెనాయా పేరు ఆ ముగుగ్ రు బలవంతుల పేరల్లో చేరాచ్రు.
25ము మంది నికులోల్ అతణిణ్ గొపప్వాడిగా ఎంచారు, కానీ పేరు మోసిన ఆ ముగుగ్ రు వీరులకు సాటి కాలేదు. కానీ
దావీదు ఇతణిణ్ అంగ రకష్కుల అధిపతిగా నియమించాడు.

26 ఆ యోధులు ఎవరంటే యోవాబు తముమ్డు అశాహేలు, బేతెల్హేము ఊరివాడు దోదో కొడు న ఎలాహ్ నాను,
27 హరోరీయు న షమోమ్తు, పెలోనీయు న హేలెసుస్, 28 తెకోవీయు న ఇకేక్షు కొడు న ఈరా, అనేన్తోతీయు న
అబీయెజెరు, 29హ షాతీయు న సిబెబ్ ,అహోహీయు నఈ , 30నెటోపాతీయు నమహ , నెటోపాతీయు న బయనా
కొడుకు హేలెదు, 31 బెనాయ్మీను సంతతికి చెందిన గిబియా ఊరివాడు రీ కొడుకు ఈతయి, పిరాతోనీయుడు బెనాయా,
32గాయషు లోయకు చెందిన హ , అరాబ్తీయు న అబీయేలు, 33 బహరూమీయుడు అజామ్వెతు, షయలోబ్నీయు న
ఎలాయ్హాబ్, 34 గిజోనీయు న హాషేము కొడుకులూ, హరారీయు న షాగే కొడు నయోనాతాను, 35హరారీయు న శాకారు
కొడు న అహీయాము, ఊరు కొడుకు ఎలీపాలు, 36మెకేరాతీయు న హెపెరు, పెలోనీయు న అహీయా, 37 కరెమ్లీయు న
హెజో, ఎజబ్యి కొడు న నయ , 38నాతాను సోదరు న యోవేలు, హగీయు న మిబాహ్ రు, 39 అమోమ్నీయు న జెలెకు,
సెరూయా కొడు నయోవాబు ఆయుధాలు మోసేవాడూ బెరోతీయుడూ అయిన నహ , 40 ఇతీయు న ఈరా, ఇతీయు న
గారేబు, 41 హితీత్యు న ఊరియా, అహల్యి కొడు న జాబాదు, 42 రూబేనీయు న షీజా కొడుకూ, రూబేనీయులకు
నాయకుడూ అయిన అదీనా, అతని తోటి వా న ము మందీ, 43 మయకా కొడు న హానాను, మితీన్యు న
యెహోషాపాతు, 44ఆషెరాతీయు నఉజీజ్యా,అరొయేరీయు నహోతానుకొడుకులుషామాయెహీయేలు, 45షిమీకొడు న
యెదీయవేలు, అతని సోదరుడూ, తిజీయుడూ అయినయోహా, 46మహవీయు న ఎలీయేలు, ఎలన్యము కొడుకు న
యెరీ యోషవాయ్,మోయాబువాడు ఇతామ్, 47ఎలీయేలు, ఓబేదు,మెజోబాయాఊరివాడుయహశీయేలు అనే వాళ ళ్.

12
దావీదు సహాయకులు

1 కీషు కొడు న సౌలుకు భయపడి దావీదు ఇంకా దాగి ఉనన్పుప్డు, సౌలు బంధువు న బెనాయ్మీనీయులోల్
పరాకమవంతులు కొంతమందిదావీదుకుయుదధ్ంలోసాయంచెయయ్డానికిఅతనిదగగ్రికి సికల్గుకు వచాచ్రు. 2వీళ ళ్బాణాలు
ధరించి, కుడి ఎడమ చేతులతో, వడిసెలతో రాళల్ రువవ్డంలో,బాణాలు వేయడంలోసామరధ్ ం ఉనన్వాళ ళ్.

3వాళెల్వరంటే, గిబియావాడు షెమాయా కొడుకు న అహీయెజెరు, ఇతడు అధిపతి. ఇతని తరువాతి వాడుయోవాషు,
అజామ్వెతు కొడుకు న యెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా, అనెతోతీయు న యెహ , 4 ము మందిలో పరాకమశాలి,
ము మందికి పెదద్ ఇషమ్యా అనే గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయు న
యోజాబాదు, 5ఎలూ ,యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్,హరీపీయు న షెఫటయా, 6కోరహీయులు ఎలాక్నా,యెషీష్యా,
అజరేలు,యోహెజెరు,యాషాబాము, 7 గెదోరు ఊరివాడుయెరోహాము కొడుకులుయోహేలా, జెబదాయ్ అనేవాళ ళ్.

8 ఇంకా, గాదీయులోల్ పరాకమవంతులు కొంతమంది అరణయ్ంలో దాగి ఉనన్ దావీదు దగగ్ర చేరారు. వీళ ళ్ డాలు, ఈటె
తో యుదధ్ం చేయడంలో పవీణులు. వీళ ళ్ సింహం ముఖంలాంటి ముఖం ఉనన్వాళ ళ్. కొండలోల్ ఉండే జింకలంత వేగంగా
పరుగెతత్ గలిగిన వాళ ళ్.

9వాళెల్వరంటే,మొదటివాడు ఏజెరు, రెండోవాడు ఓబదాయ్,మూడోవాడు ఏలీయాబు, 10నాలోగ్ వాడు మిషమ్నాన్, ఐదోవాడు
యిరీమ్యా, 11 ఆరోవాడు అతత్యి, ఏడోవాడు ఎలీయేలు, 12 ఎనిమిదోవాడు యోహానాను, తొమిమ్దోవాడు ఎలాజ్ బాదు,
13పదోవాడుయిరీమ్యా, పదకొండోవాడు మకబ్నన్యి.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 12:14 360 1 దినవృతాత్ ంతాలు 12:40

14 గాదీయు న వీళ ళ్ నాయ్నికి అధిపతులుగా ఉనాన్రు. వాళళ్లోల్ అతి అలుప్ నవాడు, వందమందికి అధిపతి,
అతయ్ధికు నవాడు వెయియ్మందికిఅధిపతి, 15యొరాద్ ను గటుట్ లమీదుగాపొరిల్పారేమొదటినెలలో,దానిన్దాటివెళిల్ తూరుప్
లోయలోల్ , పడమటిలోయలోల్ ఉనన్వాళళ్ందరీన్ తరిమివేసినవాళ ళ్ వీళేళ్.

16 ఇంకా బెనాయ్మీనీయులోల్ కొంతమంది, యూదావాళళ్లోల్ కొంతమంది, దావీదు దాగి ఉనన్ సథ్లానికి వచాచ్రు. 17దావీదు
బయలేద్రివాళల్కు ఎదురు వెళిల్ వాళల్తో “మీరుసమాధానంతోనాకుసాయంచెయయ్డానికినాదగగ్రికివచిచ్ఉంటే,నాహృదయం
మీతో కలుసుత్ ంది. అలా కాకుండా నావలల్ మీకు అపకారమేమీ కలుగలేదని తెలిసినా, ననున్ శతువుల చేతికి అపప్గించాలని
మీరు వచిచ్ ఉంటే,మనపూరీవ్కుల దేవుడు దీనిన్ చూసిమిమమ్లిన్ గదిద్ంచు గాక” అనాన్డు.

18అపుప్డుము మందికి అధిప నఅమా ఆతమ్వశంలోఉండి “దావీదూ,మేము నీవాళళ్ం,యెషష్యికొడుకా,మేము
నీ ప న ఉనాన్ం. నీకు సమాధానం కలుగుగాక, సమాధానం కలుగుగాక, నీ సహకారులకు కూడా సమాధానం కలుగుగాక, నీ
దేవుడే నీకు సహాయం చేసుత్ నాన్డు” అని పలికినపుప్డు, దావీదు వాళళ్ను చేరుచ్కుని వాళళ్ను తన దండుకు అధిపతులుగా
చేశాడు.

19మనషేష్వాళ ళ్ కూడా కొంతమంది వచిచ్ దావీదు ప న చేరారు. దావీదు ఫిలిషీయులతో కలిసి సౌలుమీద యుదధ్ం
చెయయ్డానికి వెళిళ్నపుప్డు, వాళ ళ్ వచిచ్ దావీదుతో కలిశారు. కాని, వాళ ళ్ దావీదుతో కలిసి ఫిలిషీయులకు సాయం
చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే దావీదు తన యజమాని అయిన సౌలు ప న చేరిపోయి, వాళల్కు పాణహాని చేసాత్ డని తమలో
తాము చరిచ్ంచి, ఫిలిషీయుల అధికారులు దావీదును పంపివేశారు.

20 అపుప్డు అతడు సికల్గుకు తిరిగి వెళత్ ఉనన్పుప్డు మనషేష్ వారు అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు,
యోజాబాదు, ఎలీహ , జిలెల్ అనే వేలమందిమీద అధిపతులు దావీదు ప న చేరారు.

21వాళళ్ందరూ పరాకమశాలులూ, నాయ్ధిపతులు. ఆ తిరుగులాడే దండులను హతం చెయయ్డానికి వాళ ళ్ దావీదుకు
సాయంచేశారు. 22దావీదు నయ్ం దేవుని నయ్ంలామహా నయ్ంగాఅవుతూ, పతిరోజూఅతనికిసాయంచేసేవాళ ళ్ అతని
దగగ్రికి వచిచ్ చేరుతూ ఉనాన్రు.

హెబోనులోదావీదును కలుసుకొనన్వారు
23యెహోవానోటిమాటపకారంసౌలు రాజాయ్నిన్ దావీదు పుకు తిపాప్లనన్ పయతన్ంలోయుదాధ్ నికి ఆయుధాలు ధరించి

అతని దగగ్రికి హెబోనుకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ ఇలా ఉంది. 24యూదా వాళళ్లోల్ డాలు, ఈటె పటుట్ కుని యుదాధ్ నికి
సిదధ్పడిన వాళ ళ్ ఆరువేల ఎనిమిది వందలమంది. 25షిమోయ్నీయులోల్ యుదాధ్ నికి తగిన శూరులు ఏడువేల వందమంది.

26 లేవీయులోల్ అలాంటివాళ ళ్ నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 27 అహరోను సంతతి వాళల్కు అధిపతి యెహోయాదా.
అతనితోపాటు ఉనన్వాళ ళ్ మూడువేల ఏడు వందలమంది. 28పరాకమవంతు న సాదోకు అనేయువకునితోపాటు అతని
తండియింటివా న అధిపతులు ఇర ఇదద్రు.

29 సౌలు సంబంధు న బెనాయ్మీనీయులు మూడు వేలమంది. అపప్టి వరకూ వాళళ్లోల్ చాలామంది సౌలు ఇంటిని
కాపాడుతూ ఉనన్వాళ ళ్. 30 తమపూరీవ్కుల యింటివాళళ్లోల్ పేరుపొందిన పరాకమశాలులు ఎఫాయిమీయులోల్ ఇర వేల
ఎనిమిదివందలమంది. 31మనషేష్ అరథ్ గోతంవారిలోదావీదునురాజుగాచెయయ్డానికివచిచ్నవాళ ళ్ పదెద్నిమిదివేలమంది.

32ఇశాశ్ఖారీయులోల్ సమయోచితజాఞ్ నం ఉండి, ఇశాయేలీయులు ఏం చెయాయ్లోఅదితెలిసినఅధిపతులు రెండువందల
మంది. వీళళ్ సంబంధులందరూ వీళళ్ ఆజఞ్కు బదుధ్ ఉనాన్రు. 33జెబూలూనీయులోల్ అనిన్రకాలయుదధ్ ఆయుధాలు ధరించి
యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన వాళ ళ్, యుదధ్ పుణయ్ం కలిగిన వాళ ళ్, దావీదు పటల్ నమమ్కంగా సావ్మిభకి కలిగి యుదధ్ం చెయయ్
గలవాళ ళ్యా వేలమంది.

34 నఫాత్ లీయులోల్ వెయియ్మంది అధిపతులూ, వాళల్తోపాటు డాలు, ఈటె పటుట్ కొనన్వాళ ళ్ ము ఏడువేలమంది.
35దానీయులోల్ యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉనన్వాళ ళ్ ఇర ఎనిమిదివేల ఆరువందలమంది.

36 ఆషేరీయులోల్ యుదధ్ పావీణయ్ం కలిగి, యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉనన్వాళ ళ్ నల వేలమంది. 37 ఇంకా యొరాద్ ను నది
అవతల ఉండే రూబేనీయులోల్ గాదీయులోల్ మనషేష్వాళళ్లోల్ సగం మంది, అనిన్ రకాల ఆయుధాలు ధరించినయుదధ్శూరు న
ఈ యోధులందరూ హృదయంలో దావీదును ఇశాయేలు మీద రాజుగా నియమించాలనన్ కోరిక కలిగి ఉండి ఆయుధాలు
ధరించి హెబోనుకు వచాచ్రు.

38 ఇశాయేలులో మిగిలిన వాళళ్ందరూ ఏక మనసుస్తో దావీదును రాజుగా చేసుకోవాలని కోరుకునాన్రు. 39 వాళళ్
సహోదరులు వాళళ్ కోసం భోజనపదారాధ్ లు సిదధ్ం చేసినపుప్డు, వాళ ళ్ దావీదుతో కలిసి అకక్డ మూడు రోజులుండి
అనన్పానాలు పుచుచ్కుంటూ ఉనాన్రు.

40ఇశాయేలీయులకు సంతోషం కలిగింది. ఇశాశ్ఖారు,జెబూలూను,నఫాత్ లిపొలిమేరలవరకూవారిసంబంధులుగాడిదల
మీద,ఒంటెలమీద, కంచరగాడిదలమీద, ఎదుద్ లమీదఆహారం, పిండివంటలు,అంజూరపళళ్ముదద్లు, ఎండినదాకష్పళళ్
గెలలు,దా మధురసం, నూనె, గొరెలు, పశువులు, విసాత్ రంగా తీసుకొచాచ్రు.

13
దేవునిమందసానిన్ ఓబేదెదోము ఇంటికీ తీసుకువెళళ్డం
13:1-14; 2సమూ 6:1-11



1 దినవృతాత్ ంతాలు 13:1 361 1 దినవృతాత్ ంతాలు 14:17

1 దావీదు వేలమంది మీద అధిపతులుగా ఉనన్వాళళ్తోను, వందలమంది మీద అధిపతులుగా ఉనన్ వాళళ్తోను,
అధిపతులందరితోను ఆలోచన చేసి, సమావేశంగా కూడుకునన్ ఇశాయేలీయులందరితో, 2 “ఈ ఆలోచన మీ దృషిట్లో
అనుకూలంగా ఉంటే, ఇది మన దేవు న యెహోవా వలన కలిగినదే ఐతే, ఇశాయేలీయుల నివాసపదేశాలనిన్టోల్ మిగిలి
ఉనన్ మన సహోదరులు తమ పటట్ణాలోల్ , పలెల్లోల్ కాపురం ఉనన్ యాజకులు, లేవీయులు, మనతో కలిసేలా వాళళ్ దగగ్రికి
వారాహరులనుపంపి, 3మనదేవునిమందసంమళీళ్మనదగగ్రికితీసుకొదాద్ ం రండి. సౌలురోజులోల్ దానిదగగ్రమనంఆయన
చితాత్ నిన్ అడగలేదు” అనాన్డు. 4ఈ పని సమావేశం అయిన అందరి దృషిట్లో అనుకూలం అయింది గనక పజలందరూ ఆ
విధంగా చెయయ్డానికి అంగీకరించారు.

5 దేవుని మందసానిన్ కిరయ్తాయ్రీము నుంచి తీసుకు రావడానికి దావీదు ఐగుపులోని షీహోరు నదిమొదలుకుని హమాతు
పొలిమేర వరకూ ఉండే ఇశాయేలీయులందరినీ సమావేశపరిచాడు. 6 కెరూబుల మధయ్ నివాసం చేసే దేవు న యెహోవా
పేరు పెటిట్న ఆయన మందసానిన్ యూదాలో ఉండే కిరయ్తాయ్రీము అనే బాలా నుంచి తీసుకు రావడానికి అతనూ,
ఇశాయేలీయులందరూ అకక్డికి వెళాళ్రు.

7వాళ ళ్ దేవుని మందసానిన్ ఒక కొతత్ బండి మీద ఎకిక్ంచి, అబీనాదాబు ఇంటి నుంచి తీసుకువచాచ్రు. ఉజాజ్ , అహోయ్
అనే వారు బండిని తోలారు. 8దావీదూ, ఇశాయేలీయులందరూ తమపూరణ్శకితో దేవుని సనిన్ధిలో పాటలు పాడుతూ, తీగ
వాయిదాయ్లు, తంబురాలు, కంచు తాళాలను వాయిసూత్ బాకాలు ఊదుతూ ఉనాన్రు.

9వాళ ళ్ కీదోను కళళ్ం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు పశువులకు కాలు జారినందువలల్ మందసానిన్ పటుట్ కోవాలని ఉజాజ్ చెయియ్
చాపినపుప్డు 10యెహోవాకోపం అతనిమీద రగిలింది. అతడు తన చెయియ్మందసం దగగ్రికి చాపినపుప్డు ఆయనఅతనిన్
దెబబ్ కొటాట్ డు. అతడు అకక్డే దేవుని సనిన్ధిలో చనిపోయాడు. 11యెహోవా ఉజాజ్ ను హతం చెయయ్డం చూసి దావీదుకు
కోపం వచిచ్ంది. ఆ కారణంగా ఆ సథ్లానికి ఈ రోజు వరకూ పెరెజ్ ఉజాజ్ అని పేరు.

12 ఆ రోజున దావీదు దేవుని విషయంలో భయపడి “దేవుని మందసానిన్ నా దగగ్రికి నేను ఎలా తీసుకు పోతాను?”
అనాన్డు. 13 కాబటిట్ దావీదు, మందసానిన్ దావీదు పటట్ణానికి తీసుకుపోకుండా గితీత్యు న ఓబేదెదోము ఇంటోల్ కి దానిన్
తీసుకువెళాళ్డు. 14దేవునిమందసం ఓబేదెదోము ఇంటోల్ అతని కుటుంబంతోమూడు నెలలు ఉంది. యెహోవాఓబేదెదోము
ఇంటివాళళ్ను, అతని ఆసిత్ అంతటినీ ఆశీరవ్దించాడు.

14
యెరూషలేములోదావీదు
14:1-7; 2సమూ 5:11-16; 1దిన 3:5-8

1తూరు రాజుహీరాముదావీదు దగగ్రికిమనుషులను పంపాడు. దేవదారుమానులను, వడంగివాళళ్ను,తాపీపనివారిని
పంపాడు. వారు అతనికి ఒక ఇలుల్ కటాట్ రు. 2తన పజ న ఇశాయేలీయుల కోసంయెహోవాఅతని రాజాయ్నిన్ ఉనన్త సిథ్తికి
తెచాచ్డనీ, ఆయన తనను ఇశాయేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరిచాడనీదావీదు గహించాడు.

3తరువాత,యెరూషలేములోదావీదు మరి కొంతమంది సీలను పెళిల్ చేసుకుని ఇంకా కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ కనాన్డు.
4యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న కొడుకుల పేరుల్ , షమూమ్య, షోబాబు, నాతాను, సొలొమోను, 5 ఇభారు, ఏలీషూవ,
ఎలాప్లెటు, 6నోగహ , నెపెగు,యాఫీయ, 7ఎలీషామా, బెయెలెయ్దా, ఎలీపేలెటు.

దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించడం
14:8-17; 2సమూ 5:17-25

8 దావీదుకు ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా అభిషేకం అయియ్ందని విని, ఫిలిషీయులందరూ దావీదును వెతికి
పటుట్ కోడానికిబయలుదేరారు. దావీదుఆసంగతివిని,వాళళ్నిఎదురోక్డానికివెళాళ్డు. 9ఫిలిషీయులు వచిచ్ రెఫాయీముల
లోయలోఉనన్ పజలమీదదాడి చేశారు.

10 “ఫిలిషీయుల మీద నేను దాడి చేసేత్ నువువ్ వాళళ్ మీద నాకు జయం ఇసాత్ వా?” అని దావీదు దేవుణిణ్ అడిగాడు.
యెహోవా “వెళ ళ్, నేను వాళళ్ను నీకు అపప్గిసాత్ ను”అనాన్డు. 11వాళ ళ్ బయలెప్రాజీముకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అకక్డ
వాళళ్ను హతం చేసి “ఉధృత న వరద పవాహపు తాకిడిలా దేవుడు నాచేత నా శతువులను నాశనం చేయించాడు”
అనాన్డు. దానిన్బటిట్ ఆ సథ్లానికి బయలెప్రాజీము అనే పేరు వచిచ్ంది. 12 ఫిలిషీయులు తమ దేవుళళ్ను అకక్డే విడిచి
పారిపోయారు. వాటనిన్టినీ తగలబెటట్మని దావీదు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

13 ఫిలిషీయులు మరొకసారి ఆ లోయ మీదికి దాడి చేశారు. 14దావీదు మళీళ్ దేవుని దగగ్ర మనవి చేశాడు. అందుకు
దేవుడు “నువువ్ ముందు నుంచి కాకుండా, వెనుక నుంచి వాళళ్ చుటూట్ తిరిగి వెళిల్, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా ఉండు.

15 కంబళి చెటల్ చిటారు కొమమ్లోల్ కాళళ్ చపుప్డు నీకు వినిపించగానే బయలుదేరి వాళళ్ మీద దాడి చెయియ్. ఆ చపుప్డు
వినిపించినపుప్డు ఫిలిషీయుల సేనను హతం చెయయ్డానికి దేవుడు నీకు ముందుగా బయలుదేరి వెళాళ్డని తెలుసుకో”అని
చెపాప్డు. 16 దేవుడు తనకు చెపిప్నటేట్ దావీదు చేశాడు. ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయుల నాయ్నిన్ గిబియోను మొదలుకుని
గెజెరు వరకూ తరిమి హతం చేశారు. 17 కాబటిట్ దావీదు కీరి ఇశాయేలీయుల పాంతాలనిన్టోల్ పసిదిధ్ అయింది. యెహోవా
అనయ్జనులందరికీ అతడంటే భయం కలిగించాడు.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 15:1 362 1 దినవృతాత్ ంతాలు 16:2

15
మందసానిన్యెరూషలేముకు తిరిగి తీసుకురావడం
15:25-16:3; 2సమూ 6:12-19

1దావీదు తన కోసం దావీదు పటట్ణంలో ఇళ ళ్ కటిట్ంచుకునాన్డు. దేవునిమందసం కోసం ఒక సథ్లానిన్ సిదధ్పరచి, అకక్డ
ఒక గుడారం వేయించాడు. 2అపుప్డు దావీదు “మందసానిన్ మోయడానికీ నితయ్ం ఆయనకు సేవ చెయయ్డానికీ యెహోవా
లేవీయులను ఏరప్రచుకునాన్డు, వాళ ళ్ తపప్ ఇంక ఎవవ్రూ దేవుని మందసానిన్ మోయకూడదు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.
3అపుప్డు దావీదు తాను యెహోవామందసం కోసం సిదధ్ం చేసిన సథ్లానికి దానిన్ తీసుకురావడానికి ఇశాయేలీయులందరినీ
యెరూషలేములో సమావేశపరిచాడు.

4 అహరోను సంతతి వారిని, లేవీయులను, 5 కహాతు సంతతిలో నుండి వారి నాయకు న ఊరీయేలును, అతని
బంధువులోల్ నూట ఇర మందిని, 6మెరారీయులోల్ వారి నాయకు న అశాయాను, అతని బంధువులోల్ రెండువందల ఇర
మందిని, 7 గెరోష్ ను సంతతిలో వారి నాయకు న యోవేలును, అతని బంధువులోల్ నూట ము మందిని, 8 ఎలీషాపాను
సంతతిలో వారి నాయకు న షెమయాను, అతని బంధువులోల్ రెండువందల మందిని, 9హెబోను సంతతి వారికి అధిపతి
అయిన ఎలీయేలును, అతని బంధువులోల్ ఎన మందిని, 10ఉజీజ్యేలు సంతతిలో వారి నాయకు న అమీమ్నాదాబును,
అతని బంధువులోల్ నూట పనెన్ండు మందిని దావీదు సమావేశపరిచాడు.

11అపుప్డు దావీదుయాజకు న సాదోకును, అబాయ్తారును, లేవీయు న ఊరియేలు, అశాయా, యోవేలు, షెమయా,
ఎలీయేలు,అమీమ్నాదాబు అనేవాళళ్తో 12 “లేవీయులపూరీవ్కుల వంశాలకుమీరు పెదద్లుగాఉనాన్రు. 13ఇంతకుముందు
మీరు ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవామందసానిన్మోయకపోవడం చేత, ఆయన దగగ్ర విచారణ చేయకపోవడం చేత,
ఆయన మనలో నాశనం కలగజేశాడు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మీరు, మీవాళ ళ్, మిమమ్లిన్ మీరు పతిషట్ చేసుకుని, నేను ఆ
మందసానికి సిదధ్ం చేసిన సథ్లానికి దానిన్ తీసుకురావాలి” అనాన్డు. 14అపుప్డుయాజకులు, లేవీయులు, ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవామందసానిన్ తీసుకురావడానికి తమను తాము పతిషట్ చేసుకునాన్రు. 15తరువాత లేవీయులు యెహోవా
చెపిప్నమాటను బటిట్ మోషే ఆజాఞ్ పించినటుట్ దేవునిమందసానిన్ దానిమోత కరలతో తమ భుజాలమీదికి ఎతుత్ కునాన్రు.

16అపుప్డు దావీదు “మీరు మీ బంధువు నవాదయ్కారులను పిలిచి, సవ్రమండలాలు, తీగ వాదాయ్లు, కంచు తాళాలతో
ఉనన్ వాదాయ్లతో, గంభీర శబధ్ంతో, సంతోషంతో గొంతెతిత్ పాడేలా ఏరాప్టు చెయయ్ండి” అని లేవీయుల నాయకులకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 17 కాబటిట్ లేవీయులు, యోవేలు కొడుకు హేమాను, అతని బంధువులోల్ బెరెకాయ్ కొడుకు ఆసాపు, తమ
బంధువు న మెరారీయులోల్ కూషాయాహ కొడుకు ఏతాను, 18 వీళళ్తోపాటు రెండవ వరుసగా ఉనన్ తమ బంధువు న
జెకరాయ్, బేన్, యహజీయేలు, షెమీరామోతు, యెహీయేలు, ఉనీన్, ఏలీయాబు, బెనాయా, మయశేయా, మతిత్తాయ్,
ఎలీపేల్హ ,మికేన్యాహ అనేవాళళ్ను,దావ్రపాలకు న ఓబేదెదోము,యెహీయేలు అనేవాళళ్ను నియమించారు.

19వాదయ్కారు న హేమాను, ఆసాపు, ఏతాను పంచలోహాల తాళాలు వాయించడానికి నిరణ్యం అయింది. 20 జెకరాయ్,
అజీయేలు, షెమీరామోతు, యెహీయేలు, ఉనీన్, ఏలీయాబు, మయశేయా, బెనాయా అనే వాళ ళ్ హెచుచ్ సవ్రం కలిగిన
సవ్రమండలాలు వాయించాలని నిరణ్యం అయింది. 21 ఇంకా, మతిత్తాయ్, ఎలీపేల్హ , మికేన్యాహ , ఓబేదెదోము,
యెహీయేలు, అజజాయ్హ అనేవాళ ళ్ రాగం ఎతత్డానికీ, తీగ వాయిదాయ్లు వాయించడానికీ నిరణ్యం అయింది.

22లేవీయులకు అధిపతిఅయిన కెననాయ్ సంగీతం నిరవ్హణలోపవీణుడు గనుక అతడుదానిన్ జరిగించాడు. 23బెరెకాయ్,
ఎలాక్నా మందసానికి ముందు నడిచే సంరకష్కులుగా, 24 షెబనాయ్, యెహోషాపాతు, నెతనేలు, అమా , జెకరాయ్, బెనాయా,
ఎలీయెజెరు అనేయాజకులను దేవుని మందసానికి ముందు బాకాలు ఊదే వారిగా, ఓబేదెదోము, యెహీయావెనుక పున
ఉండే సంరకష్కులుగా నియమించారు.

25దావీదు, ఇశాయేలీయుల పెదద్లు, సహసాధిపతులుయెహోవానిబంధనమందసానిన్ ఓబేదెదోము ఇంటోల్ నుంచి తీసుకు
రావడానికి ఉతాస్హంతో వెళాళ్రు. 26యెహోవానిబంధనమందసంమోసే లేవీయులకు దేవుడు సహాయం చేయగా,వాళ ళ్
ఏడు కోడెలను ఏడు గొరె పొటేట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచారు.

27దావీదు,మందసంమోసే లేవీయులందరూ, సంగీతం నిరవ్హించే కెననాయ్ సనన్ని నారతో నేసిన వసాలు వేసుకునాన్రు.
దావీదు సనన్ని నారతో నేసిన ఏఫోదును ధరించాడు. 28 ఇశాయేలీయులందరూ ఆరాభ్టం చేసూత్ కొముమ్లు, బాకాలు
ఊదుతూ, కంచు తాళాలు కొడుతూ, సవ్రమండలాలు, తీగ వాదాయ్లు వాయిసూత్ యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ తీసుకు
వచాచ్రు.

29కాని,యెహోవానిబంధనమందసందావీదు పటట్ణంలోకి వచిచ్నపుప్డు,సౌలు కూతురుమీకాలు కిటికీలో నుంచి చూసి
రా నదావీదు నాటయ్ం చేసూత్ సంబరం చేసుకోవడం గమనించి, తనమనసుస్లో అతనిన్ అసహియ్ంచుకుంది.

16
దావీదు కృతజఞ్త పాట
16:8-22; కీర 105:1-15
16:23-33; కీర 96:1-13
16:34-36; కీర 106:1, 47-48

1ఈవిధంగావాళ ళ్ దేవునిమందసానిన్ తీసుకొచిచ్,దావీదుదానికోసం వేయించిన గుడారంమధయ్లోదానిన్ఉంచి, దేవుని
సనిన్ధిలో దహన బలులు, సమాధాన బలులు అరిప్ంచారు. 2 దహన బలులు, సమాధాన బలులు దావీదు అరిప్ంచడం



1 దినవృతాత్ ంతాలు 16:3 363 1 దినవృతాత్ ంతాలు 16:29

ముగించిన తరువాత అతడు యెహోవా పేరట పజలను దీవించాడు. 3 పురుషు నా, సీ నా ఇశాయేలీయులందరిలో
ఒకొక్కక్రికీ ఒక రొటెట్ , ఒకమాంసపుముదద్ , ఒక ఎండిన దాకష్పళళ్ గుతిత్ని పంచిపెటాట్ డు.

4 అతడు యెహోవా మందసం ముందు సేవ చేసూత్ , ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాను ఘనపరచడానికీ, కృతజఞ్త
చెలిల్ంచడానికీ, ఆయనకు సోత్ తాలు చెలిల్ంచడానికీ లేవీయులోల్ కొందరిని నియమించాడు.

5 వాళళ్లోల్ అధిపతి అయిన ఆసాపు, అతని తరువాతి వాడు జెకరాయ్, యెహీయేలు, షెమీరామోతు, యెహీయేలు,
మతిత్తాయ్, ఏలీయాబు, బెనాయా, ఓబేదెదోము, యెహీయేలు అనే వాళ ళ్ సవ్రమండలాలు, తీగ వాదాయ్లు వాయించడానికి
నిరణ్యంయామకం జరిగింది. ఆసాపు కంచు తాళాలు వాయించేవాడు. 6 బెనాయా, యహజీయేలు అనే యాజకులు
ఎపుప్డూ దేవుని నిబంధనమందసం ముందు బాకాలు ఊదడానికి నియామకం అయాయ్రు.

7ఆ రోజుదావీదుమొదటిగా ఆసాపునూ, అతని బంధువులనూ,యెహోవాను సుత్ తిసూత్ కృతజఞ్త అరిప్ంచడానికి ఈపాట
పాడాలని నియమించాడు.
8యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి.
ఆయన పేరును పకటన చెయయ్ండి.
ఆయన కారాయ్లను పజలోల్ తెలియజెయయ్ండి.
9ఆయనను గూరిచ్ పాడండి.
ఆయనను కీరించండి.
ఆయన అదుభ్త కియలనిన్టిని గూరిచ్ సంభాషణ చేయండి.
10ఆయన పరిశుదధ్ నామానిన్ బటిట్ అతిశయించండి.
యెహోవాను కోరుకునే వాళ ళ్ హృదయంలో సంతోషిసాత్ రు గాక.
11యెహోవాను ఆశయించండి. ఆయన బలానిన్ ఆశయించండి.
ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ం వెదకండి.
12ఆయనదాసు న ఇశాయేలు వంశసుథ్ లారా,
ఆయన ఏరప్రచుకొనన్యాకోబు సంతతివారలారా,
13ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
ఆయన సూచక కియలను ఆయన నోట పలికిన తీరుప్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
14ఆయనమన దేవుడుయెహోవా.
ఆయన తీరుప్లు లోకమంతటా జరుగుతునాన్యి.
15ఆయన తను చేసిన నిబంధనను
తాను పలికిన ఆజఞ్లను వెయియ్ తరాలు జాఞ్ పకం ఉంచుకుంటాడు.
16ఆయన అబాహాముతో చేసిన నిబంధనను
ఇసాస్కుతో చేసిన పమాణానిన్ మనసుస్కు తెచుచ్కుంటాడు.
17యాకోబుకు కటట్డగా ఇశాయేలుకు నితయ్ నిబంధనగా
ఆయన సిథ్రపరిచింది దీనినే.

18ఆయనమాట ఇచాచ్డు. “నేను కనాను భూమినిమీకు వారసతవ్ంగా ఇసాత్ ను.”
19మీరు లెకక్కు కొదిద్ మందిగా ఉనన్పుప్డే, అలప్ సంఖాయ్కులుగా, దేశంలో పరాయివారుగా ఉనన్పుడే ఇలా చెపాప్ను.

20వాళ ళ్ జనం నుంచి జనానికి,రాజయ్ం నుంచి రాజాయ్నికి తిరుగుతునన్పుప్డు,
21ఆయన ఎవరినీ వాళల్కు హాని చేయనివవ్లేదు.
వారి నిమితత్ం రాజులను గదిద్ంచాడు. 22 నేను అభిషేకించిన వాళళ్ను ముటట్వదద్నీ, నా పవకలకు కీడు చేయవదద్నీ

చెపాప్డు.
23సరవ్లోక నివాసులారా,యెహోవాను సనున్తించండి

పతిరోజూఆయన రకష్ణను పకటించండి.
24అనయ్జనులోల్ ఆయనమహిమను పచురించండి.

సమసత్ జనాలోల్ ఆయన ఆశచ్రయ్కారాయ్లను పచురించండి.
25యెహోవామహాఘనత వహించినవాడు.

ఆయన ఎంతో సుత్ తి పొందదగినవాడు.
సమసత్ దేవుళళ్కంటే ఆయనపూజారుహ్ డు.

26జాతుల దేవుళళ్నీన్ వటిట్ విగహాలే.
యెహోవాఆకాశ శాలాయ్నిన్ సృషిట్ంచినవాడు.

27ఘనతా పభావాలు ఆయన సనిన్ధిలో ఉనాన్యి.
బలం, సంతోషం ఆయన దగగ్ర ఉనాన్యి.

28జనాల వంశాలాల్ రా,యెహోవాకు చెలిల్ంచండి.
మహిమను బలానీన్యెహోవాకు ఆపాదించండి.

29యెహోవానామానికి తగినమహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచండి.
వేదాయ్లు చేత పటుట్ కుని ఆయన సనిన్ధిలో చేరండి.
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పవితత అనే ఆభరణాలు ధరించుకుని
ఆయనముందు సాగిలపడండి.

30భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిలో వణకండి.
అపుప్డు భూలోకం కదలకుండా ఉంటుంది.
అపుప్డది సిథ్రంగా ఉంటుంది.

31యెహోవాఏలుతునాన్డని జనాలోల్ చాటించండి.
ఆకాశాలు ఆనందించు గాక.
భూమి సంతోషించు గాక

32సముదం,దాని సంపూరణ్తఘోషిసుత్ ంది గాక.
పొలాలు వాటిలోఉనన్ సమసత్ం సంతోషిసాత్ యిగాక.
యెహోవావసుత్ నాన్డు.

33భూజనులకు తీరుప్ చెపప్డానికియెహోవావసుత్ నాన్డు.
వనవృ లు ఆయన సనిన్ధిలో ఆనందంతో కేకలు వేసాత్ యి.

34యెహోవామంచివాడు, ఆయన కృప శాశవ్తంగా ఉంటుంది.
ఆయనను సుత్ తించండి.

35దేవామా రకష్కా,మమమ్లిన్ ర ంచు.
మమమ్లిన్ సమకూరుచ్.

36మేము నీ పరిశుదధ్ నామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచేలా
నినున్ సుత్ తిసూత్ అతిశయించేలా
అనయ్జనుల వశంలో నుంచి మమమ్లిన్ విడిపించు
అని ఆయనున్ బతిమాలుకోండి.
ఇశాయేలీయులకు దేవుడుయెహోవా
యుగాలనిన్టోల్ సోత్ తం పొందుతాడు గాక.

ఈ విధంగావాళ ళ్ పాడినపుప్డు పజలందరూ ఆమేన్ అని చెపిప్యెహోవాను సుత్ తించారు.
37 అపుప్డు మందసం ముందు నితయ్మూ జరగవలసిన అనుదిన సేవ జరిగించడానికి దావీదు అకక్డ యెహోవా

నిబంధన మందసం దగగ్ర ఆసాపునూ అతని బంధువులనూ నియమించాడు. ఓబేదెదోమునూ, వాళళ్ బంధువు న
అర ఎనిమిదిమందినీ, 38 యెదూతూను కొడుకు ఓబేదెదోమునూ, హోసానూ దావ్రపాలకులుగా నియమించాడు.
39గిబియోనులోనిఉనన్తసథ్లంలోఉనన్యెహోవాగుడారంమీద,అకక్డఉనన్బలిపీఠంమీద,యెహోవాఇశాయేలీయులకు
ఆజాఞ్ పించిన ధరమ్విధులోల్ రాసి ఉనన్ పకారం, 40 ఉదయం, సాయంతాలోల్ పతిరోజూ నితయ్ న దహనబలిని ఆయనకు
అరిప్ంచడానికి అకక్డ అతడు యాజకు న సాదోకును, అతని బంధువు నయాజకులను నియమించాడు. 41యెహోవా
కృప నితయ్మూ ఉంటుందని ఆయనను సుత్ తించడానికి వీళళ్తోపాటు హేమానునూ, యెదూతూనునూ, పేరల్ కమంలో
ఉదాహరించినమరి కొందరిని నియమించాడు.

42బాకాలుఊదడానికి, కంచుతాళాలనువాయించడానికి,దేవునిగూరిచ్పాడదగినపాటలనువాదాయ్లతోవినిపించడానికి
వీళళ్లోల్ ఉండే హేమానునూ, యెదూతూనునూ అతడు నియమించాడు. ఇంకా యెదూతూను కొడుకులను అతడు
దావ్రపాలకులుగా నియమించాడు. 43తరువాత పజలందరూ తమతమఇళళ్కు వెళిల్పోయారు. దావీదు తన ఇంటివాళళ్ను
దీవించడానికి వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్డు.

17
దావీదుతో దేవుని ఒడంబడిక
17:1-15; 2సమూ 7:1-17

1దావీదుతనఇంటికివెళిల్ సేదదీరినతరువాతపవకఅయిననాతానునుపిలిపించిఅతనితో “నేనుదేవదారుకలపతోకటిట్న
భవనంలో నివసిసుత్ నాన్ను. కాని, యెహోవానిబంధన మందసంమాతం ఒక గుడారంలో ఉంది” అని చెపాప్డు. 2అపుప్డు
నాతాను “దేవుడు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు. నీహృదయంలో ఉనన్దంతా చెయియ్” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

3 ఆ రాతి దేవుని వాకుక్ నాతానుకు పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు, 4 “నువువ్ వెళిల్ నా సేవకు న దావీదుతో ఇలా చెపుప్.
యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నా నివాసం కోసం ఒక ఆలయానిన్ నువువ్ కటిట్ంచకూడదు. 5 ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచిన రోజు
నుంచి ఈ రోజు వరకూ నేను ఒక ఇంటోల్ నివాసం చెయయ్కుండా, డేరాలో, పతయ్కష్ గుడారంలో నివాసం చేశాను. 6 నేను
ఇశాయేలీయులందరి మధయ్లో సంచారం చేసిన కాలంలో, మీరు నాకోసం దేవదారుమానులతో ఆలయం ఎందుకు కటట్లేదు?
అని నా పజలను కాయడానికి నేను ఆజాఞ్ పించిన ఇశాయేలీయుల నాయ్యాధిపతులోల్ ఎవరితో నా నేను ఒకక్ మా నా
అనాన్నా?

7కాబటిట్ నువువ్ నా సేవకు న దావీదుతో ఏం చెపాప్లంటే, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు,
గొరెల వెంట తిరుగుతునన్ నినున్ గొరెల మంద నుంచి తీసుకు, నా పజ న ఇశాయేలీయుల మీద అధిపతిగా చేశాను.
8నువువ్ వెళిల్న పతిచోటానీకు తోడుగాఉండి, నినున్ దేవ్షించినవాళళ్ను నీముందు నిలవకుండానిరూమ్లం చేశాను. లోకంలో
ఘనులకు ఉనన్ పేరులాంటి పేరు నీకు ఉండేలా చేసాత్ ను.
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9 ఇంకా నేను నా పజ న ఇశాయేలీయుల కోసం ఒక సథ్లం ఏరాప్టు చేసి, వాళళ్ను అకక్డ నాటుతాను. వాళ ళ్
ఇంక తిరుగులాడకుండా తమ సాథ్ నంలో కాపురం ఉంటారు. పూరవ్ం జరిగినటూట్ , నా పజ న ఇశాయేలీయుల మీద నేను
నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన కాలం మొదలుకుని జరుగుతూ వచిచ్నటూట్ , దుషుట్ లు వాళళ్ను ఇక బాధ పెటట్రు. 10 నీ
పగవాళళ్ందరినీ నేను అణచివేసాత్ ను. అంతమాతమేకాదు,యెహోవా ననేను నీ తరువాత నీ సంతానమేపరిపాలిసుత్ ందని
నీకు తెలియజేశాను.

11నీజీవితకాలంముగిసినీపూరీవ్కులదగగ్రికి నువువ్చేరేసమయానికి,నీతరువాతనీకొడుకులవలల్ కలిగేనీసంతానానిన్
లేపుతాను. వాళళ్లోల్ ఒకరి దావ్రా నేను రాజయ్ సాథ్ పనచేసి అతని రాజాయ్నిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను. 12అతడు నాకు ఒక మందిరం
కటిట్సాత్ డు. అతని సింహాసనానిన్ నేను శాశవ్త నదిగా చేసాత్ ను.

13 నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను. అతడు నాకు కొడుకుగా ఉంటాడు. నీ మీద పరిపాలించిన సౌలు దగగ్రనుండి తీసి
వేసినటుట్ గాఅతనిదగగ్రనుండినానిబంధనవిశావ్సయ్తతీసివేయను. 14నామందిరంలో,నారాజయ్ంలో, నేను నితయ్ంఅతనిన్
సిథ్రపరుసాత్ ను, అతని సింహాసనం ఎనన్టికీ సిథ్రంగా ఉంటుంది అని అతనికి తెలియచెయియ్.”

15నాతాను తనకు పతయ్కష్ం అయినయీమాటలనిన్టినీ దావీదుకు తెలియజేశాడు.
దావీదు పారథ్న
17:16-27; 2సమూ 7:18-29

16 రా న దావీదు యెహోవా సనిన్ధిలో కూరుచ్ని ఈ విధంగా మనవి చేశాడు. “దేవా యెహోవా, నువువ్ ననున్ ఇలాటి
ఉనన్త సిథ్తికి తేవడానికి నేను ఎంతటివాణిణ్? నా కుటుంబం ఏమాతం? 17 దేవా, ఇది నీ దృషిట్లో చినన్ విషయమే. దేవా
యెహోవా, నువువ్ దూర భవిషతుత్ లో ఉండబోయే నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ చెపిప్, ముందు తరాలను నాకు చూపించావు.
18నీ దాసు న నాకు కలుగబోయేఘనతను గూరిచ్ దావీదు అనే నీ దాసుడ న నేను నీతో ఇంకా ఏమని మనవి చెయయ్ను?
నువువ్ నీ దాసునికి పతేయ్క గురింపు ఇచాచ్వు.

19యెహోవా, నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పకారం ఈ మహా ఘనత కలుగుతుందని నువువ్ తెలియచేశావు. అతని
నిమితత్మే నువువ్ ఈ గొపప్ కారయ్ం చేశావు. 20యెహోవా, మేముమా చెవులతో వినన్దంతా నిజం. నీలాంటివాడు ఎవవ్డూ
లేడు. నువువ్ తపప్ ఇంక ఏ దేవుడూ లేడు. 21 నీ పజ న ఇశాయేలీయులాల్ ంటి జాతి భూలోకంలో ఏది? ఐగుపులోనుంచి
నువువ్ విమోచించిన నీ పజల ముందు నిలబడనివవ్కుండా నువువ్ అనేక జాతులను తోలివేసినందువలల్ మహా భీకర న
పేరు తెచుచ్కొనాన్వు. వాళ ళ్ నీ సొంత పజలయేయ్లావాళళ్ను విమోచించడానికి దేవుడ న నువువ్ బయలుదేరావు.

22 నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నితయ్ం నీకు పజలయేయ్లా నువువ్ ఆ విధంగా చేశావు. యెహోవా న నువువ్ వాళల్కు
దేవుడివయాయ్వు. 23యెహోవా,ఇపుప్డునీదాసునిగూరీచ్,అతనిసంతతినిగూరీచ్నువువ్చెపిప్నమాటనితయ్ంసిథ్రమౌతుంది
గాక. 24 ఇశాయేలీయుల దేవుడు నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇశాయేలీయులకు దేవు ఉనాన్డని నీ పేరుకు
ఎనన్టికీ ఘనత వచేచ్లా నువువ్ చెపిప్న మాట నిశచ్యంగా సిథ్రమౌతుంది గాక. ఇంకా, నీ దాసు న దావీదు సంతతి నీ
సనిన్ధిలో సిథ్రపడు గాక.

25దేవా, నీకు సంతానం ఇసాత్ నని నీదాసునికి నువువ్ తెలియచేశావుగనుక నీ సనిన్ధిలోవినన్పం చెయయ్డానికి నీదాసునికి
రయ్ం కలిగింది. 26యెహోవా, నువువ్ దేవుడ ఉండి, నీదాసునికిఈమేలు దయచేసాత్ నని చెపాప్వు. 27ఇపుప్డు నీదాసుని
సంతతి నితయ్ం నీ సనిన్ధిలో ఉండేలా దానిన్ ఆశీరవ్దించడానికి నీకు ఇషట్ం అయింది. యెహోవా, నువువ్ ఆశీరవ్దిసేత్ అది
ఎపప్టికీ ఆశీరావ్దంగానే ఉంటుంది.”

18
దావీదు విజయాలు
18:1-13; 2సమూ 8:1-14
18:14-17; 2సమూ 8:15-18

1ఇది జరిగిన తరువాతదావీదు ఫిలిషీయులమీదదాడి చేసివాళళ్ను జయించాడు. గాతు పటట్ణానిన్,దానిగామాలను,
ఫిలిషీయులఆధీనంలోనుంచిలాగేసుకునాన్డు. 2తరువాతఅతడుమోయాబీయులను జయించగావాళ ళ్దావీదుకు కపప్ం
కటిట్ దాసోహమయాయ్రు.

3తరువాత,సోబారాజుహదరెజెరుయూఫటీసు నదివరకూతనఅధికారంసాథ్ పించడానికిబయలుదేరగాహమాతుదగగ్ర
దావీదుఅతనిన్ఓడించాడు. 4అతనిదగగ్ర నుంచివెయియ్రథాలను,ఏడువేలగురపురౌతులను,ఇర వేలమంది నికులను
సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. దావీదువాటిలోవంద రథాలకు సరిపడిన గురాలు ఉంచుకుని,మిగిలినవాటికి చీలమండ నరాలు
తెగవేయించాడు.

5 సోబా రాజు హదరెజెరుకు సాయం చెయాయ్లని దమసుక్లోని అరామీయులు వచిచ్నపుప్డు, దావీదువారిలో ఇర
రెండు వేలమందిని హతం చేశాడు. 6 తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధ న దమసుక్లో కావలి నాయ్నిన్ ఉంచాడు.
అరామీయులు దావీదుకు కపప్ం కటిట్ దాసోహమనాన్రు. ఈ పకారం దావీదు వెళిల్న పతి చోటాయెహోవా అతనికి సహాయం
చేసూత్ వచాచ్డు.

7దావీదు ఇంకా, హదరెజెరు సేవకులు సావ్ధీనంలో ఉనన్ బంగారు డాళల్ను యెరూషలేముకు తీసుకొచాచ్డు. 8హదరెజెరు
పటట్ణాలుటిబహ్తు నుంచీ కూను నుంచీదావీదులెకక్ లేనంతఇతత్డినితీసుకొచాచ్డు. తరువాతికాలంలోసొలొమోనుదీనితోనే
ఇతత్డి సముదానిన్, సత్ంభాలను, ఇతత్డి వసుత్ వులను చేయించాడు.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 18:9 366 1 దినవృతాత్ ంతాలు 19:19

9 దావీదు సోబా రాజు హదరెజెరు నయ్ం అంతటినీ ఓడించాడనన్ వార హమాతు రాజు తోహ కు వినబడింది.
10 హదరెజెరుకూ తోహ కూ మధయ్ విరోధం ఉంది కాబటిట్ రా న దావీదు హదద్ ఎజెరుతో యుదధ్ం చేసి అతనిన్
ఓడించినందుకు,దావీదు మంతెలుసుకోడానికీ,అతనితోశుభవచనాలు పలకడానికీ,బంగారంతో,వెండితో, ఇతత్డితోచేసిన
అనేక రకా నపాతలు ఇచిచ్,తోహ తనకొడుకుహదోరమునుఅతనిదగగ్రికి పంపించాడు. 11ఈవసుత్ వులను కూడారా న
దావీదు, తాను ఎదోమీయుల దగగ్ర నుంచి, మోయాబీయుల దగగ్ర నుంచి, అమోమ్నీయుల దగగ్ర నుంచి, ఫిలిషీయుల దగగ్ర
నుంచి, అమాలేకీయుల దగగ్ర నుంచి తీసుకొనన్ వెండి బంగారాలతోపాటుగాయెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచాడు.

12 ఇంకా సెరూయా కొడుకు అబీ ఉపుప్ లోయలో ఎదోమీయులోల్ పదెద్నిమిది వేలమందిని హతం చేశాడు. 13దావీదు
ఎదోములో కావలి నాయ్నిన్ ఉంచాడు. ఎదోమీయులందరూ అతనికి దాసులయాయ్రు. దావీదు వెళిల్న పతిచోటా యెహోవా
అతనిన్ ర ంచాడు.

14 ఈ విధంగా దావీదు ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా ఉండి తన పజలందరికీ నీతినాయ్యాలు జరిగించాడు.
15సెరూయాకొడుకుయోవాబు నాయ్ధిపతి. అహీలూదుకొడుకుయెహోషాపాతురాజయ్పుదసాత్ వేజులలేఖరి. 16అహీటూబు
కొడుకు సాదోకూ, అబాయ్తారు కొడుకు అబీమెలెకూ యాజకులు. షవాశ్ శాసి. 17 యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా
కెరేతీయులకూ, పెలేతీయులకూ అధిపతి. ఇంకా,దావీదు కొడుకులు రాజుకు సహాయకులు*.

19
దావీదు, అమోమ్నీయుల
19:1-19; 2సమూ 10:1-19

1ఇదిజరిగినతరువాతఅమోమ్నీయులరాజునాహాషు చనిపోగాఅతనికొడుకు అతనిసాథ్ నంలోరాజయాయ్డు. 2అపుప్డు
దావీదు “హానూను తండి నాహాషు నా పటల్ దయ చూపించాడు కాబటిట్ నేను అతని కొడుకు పటల్ దయ చూపిసాత్ ను”
అనుకుని, అతని తండి నిమితత్ం అతనిన్ పరామరిశ్ంచడానికి దూతలను పంపాడు. దావీదు సేవకులు హానూనును
పరామరిశ్ంచడానికి అమోమ్ను దేశానికి వచిచ్నపుప్డు, 3అమోమ్నీయుల అధిపతులు హానూనుతో “నినున్ పరామరిశ్ంచడానికి
నీ దగగ్రికి దావీదు దూతలను పంపడం నీ తండిని ఘనపరచడానికే అనుకుంటునాన్వా? దేశానిన్ జాగతత్గా గమనించి, దానిన్
నాశనం చెయయ్డానికే అతని సేవకులు నీ దగగ్రికి వచాచ్రు” అని చెపాప్రు.

4హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్ కుని, వాళళ్ జుటుట్ గొరిగించి, వాళళ్ బటట్లు మొల కంటే కిందకు దిగకుండా సగానికి
కతిత్రించి వాళళ్ను పంపేశాడు. 5ఆ మనుషులు ఇంటికి వసూత్ ఉనన్పుప్డు కొందరు వచిచ్ వాళళ్ను గూరిచ్న వార దావీదుకు
తెలియజేశారు. వాళ ళ్ ఎంతో సిగుగ్ పా ఉనాన్రు గనుక రాజు వాళల్కు ఎదురుగా మనుషులను పంపి “మీ గడాడ్ లు పెరిగే
వరకూ మీరుయెరికోలో ఉండి, తరువాత రండి” అని సందేశం పంపాడు.

6 అమోమ్నీయులు తమ పటల్ దావీదుకు అసహయ్ం కలిగేలా చేసుకునాన్ం అని గహించారు. హానూనూ, అమోమ్నీయులూ
రెండు వేల మణుగుల వెండి ఇచిచ్ అరామన్హరయీము నుంచి, ఆరాము మయకా నుంచి, సోబా నుంచి, రథాలను, గురపు
రౌతులను కిరాయికి తెచుచ్కునాన్రు. 7 కిరాయి చెలిల్ంచి మయకా రాజును, అతని నాయ్నీన్ ము రెండువేల రథాలను
కుదురుచ్కునాన్రు. వీళ ళ్ వచిచ్ మేదెబా ఎదుట దిగారు. అమోమ్నీయులు తమ పటట్ణాలోల్ నుంచి యుదధ్ం చెయయ్డానికి
వచాచ్రు.

8 దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబునూ, నయ్ంలో ఉనన్ పరాకమశాలులు అందరినీ పంపాడు. 9 అమోమ్నీయులు
బయలుదేరి పటట్ణపుదావ్రం దగగ్రయుదధ్పంకులు తీరాచ్రు. వచిచ్న రాజులు పతేయ్కంగా బయటఉనన్ భూమిలోయుదాధ్ నికి
సిదధ్ంగా నిలిచారు. 10తాను రెండు నాయ్ల మధయ్లో చికిక్ ఉండడం చూసి, యోవాబు ఇశాయేలీయులోల్ ఉనన్ శేషుఠ్ లోల్
పరాకమశాలులను సిదధ్ం చేసుకుని,అరామీయులకు ఎదురుగావాళళ్నుబారులు తీరిచ్, 11మిగిలిన నాయ్నిన్ తనసోదరుడు
అబీ కి అపప్గించి, అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా మొహరింప జేశాడు. 12 “అరామీయుల బలగాలను ఎదిరించి నేను
నిలబడలేకపోతే, నువువ్ నాకు సాయం చెయాయ్లి. అమోమ్నీయుల బలానికి నువువ్ నిలబడలేకపోతే, నేను నీకు సాయం
చేసాత్ ను. 13 రయ్ంగాఉండు. మనంమనపజలనిమితత్మూమనదేవునిపటట్ణాలనిమితత్మూశౌరయ్ంచూపుదాం. యెహోవా
తన దృషిట్లో ఏదిమంచిదో అది చేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

14 ఆ విధంగాయోవాబు అతనితో కూడ ఉనన్ నయ్మూ, అరామీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి కదిలినపుప్డు, వాళ ళ్
అతనిముందునిలవలేకవెనకిక్తిరిగిపారిపోయారు. 15అరామీయులుపారిపోవడంఅమోమ్నీయులుచూసినపుప్డువాళ ళ్
కూడాయోవాబు సోదరుడు అబీ ఎదుట నిలవలేక వెనకిక్ తిరిగి పటట్ణంలోకి పారిపోయారు. యోవాబుయెరూషలేముకు
తిరిగి వచాచ్డు.

16 తాము ఇశాయేలీయుల చేతిలో ఓడిపోయామని అరామీయులు గహించి దూతలను పంపి, నది అవతల ఉనన్
అరామీయులను పిలిపించుకునాన్రు. హదరెజెరు నాయ్ధిపతి షోపకు వాళల్కు నాయకుడయాయ్డు. 17దావీదు ఆ సంగతి
తెలుసుకుని ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరిచ్ యొరాద్ ను దాటి, వాళల్కు ఎదురుగా నాయ్లను సిదధ్ం చేశాడు. దావీదు
అరామీయులకు ఎదురుగా నాయ్లను బారులు తీరిచ్యుదధ్ం చేశాడు.

18 అరామీయులు ఇశాయేలీయుల ముందు నిలవలేక, వెనుదిరిగి పారిపోయారు. దావీదు అరామీయులోల్ ఏడువేల
రథికులనూ, నల వేల మంది నికులనూ హతం చేసి వారి సేనాని షోపకును చంపాడు. 19 తాము ఇశాయేలీయుల

* 18:17 18:17 సహాయకులుయాజకులు
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చేతిలోఓడిపోయామనిహదరెజెరు సేవకులు గహించిదావీదుతో సంధి చేసుకుని అతనికిదాసోహమయాయ్రు. అపప్టినుంచి
అరామీయులు అమోమ్నీయులకు సాయం చెయయ్డానికి అంగీకరించ లేదు.

20
రబాబ్ను ఓడించడం
20:1-3; 2సమూ 11:1; 12:29-31

1తరువాతి సంవతస్రం రాజులు సాధారణంగాయుదాధ్ నికి బయలుదేరే కాలంలోయోవాబు నయ్ంలో శూరు న వాళళ్ను
సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశానిన్ ధవ్ంసం చేసి, రబాబ్ పటట్ణానిన్ ముటట్డించాడు. దావీదు యెరూషలేములోనే ఉండగా,
యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి పజలను హతం చేశాడు. 2దావీదు వచిచ్, వాళళ్ రాజు తల మీద ఉనన్ కిరీటం తీసుకునాన్డు.
దాని బరువు 34 కిలోగాములు. అందులో విలు న రతాన్లు పొదిగి ఉనాన్యి. దానిన్ దావీదు ధరించాడు. ఇంకా అతడు
ఎంతో విసాత్ ర న కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణంలో నుంచి తీసుకుపోయాడు. 3 దాని పజలను అతడు బయటకు తీసుకొచిచ్,
వాళళ్తో రంపాలతో, ఇనుప పనిముటల్తో, గొడడ్ళల్తో బలవంతంగా పని చేయించాడు. ఈ విధంగా అతడు అమోమ్నీయుల
పటట్ణాలనిన్టికీ చేశాడు. తరువాతదావీదూ, నయ్మూ,యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు.

ఫిలిషీయులతోయుదధ్ం
2:4-8; 2సమూ 21:15-22

4 అటు తరువాత గెజెరులో ఉనన్ ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం జరిగినపుప్డు హ షాతీయు న సిబెబ్ రెఫాయీయుల
సంతతివాడు సిపప్యిఅనేఒకణిణ్ హతం చేశాడు. అందువలల్ ఫిలిషీయులు లొంగిపోయారు. 5మళీళ్ ఫిలిషీయులతోయుదధ్ం
జరిగినపుప్డుయాయీరు కొడుకు ఎలాహ్ నాను, గితీత్యు న గొలాయ్తు సహోదరు న లహీమ్ని చంపాడు. అతని ఈటె నేతపని
చేసేవాడి అడడ్కర అంత పెదద్ది.

6మళీళ్గాతులోయుదధ్ం జరిగింది. చాలాపొడవుగాగాఉనన్వాడొకడుఅకక్డఉనాన్డు. అతనిచేతులకూకాళళ్కు,ఆరేసి
చొపుప్న ఇర నాలుగు వేళ ళ్ ఉనాన్యి. అతడు రెఫాయీయుల సంతతికి చెందిన వాడు. 7 అతడు ఇశాయేలీయులను
దూషించగా దావీదు సోదరుడు షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిన్ చంపాడు. 8గాతులో ఉనన్ రెఫాయీయుల సంతతి
వా న వీరు దావీదు చేత, అతని సేవకుల చేతహతమయాయ్రు.

21
దావీదు చేసిన జనసంఖయ్
21:1-26; 2సమూ 24:1-25

1 తరువాత సాతాను ఇశాయేలుకు విరోధంగా లేచి, ఇశాయేలీయులను లెకక్పెటట్డానికి దావీదును పేరేపించాడు.
2అపుప్డు దావీదుయోవాబుకూ పజల అధిపతులకూ “మీరు వెళిల్ బెయేరెష్బా నుండి దాను వరకూ ఉనన్ ఇశాయేలీయులను
లెకక్పెటిట్ , జనసంఖయ్ నాకు తెలియజేయండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 3అందుకు యోవాబు “రాజా నా పభూ, యెహోవా తన
పజలను ఇపుప్డునన్ వారికంటే వందరెటుల్ ఎకుక్వమందిగా చేసాత్ డు గాక. వాళళ్ందరూ నా పభువుకు దాసులు కారా? నా
పభువుకు ఈ వివరం ఎందుకు? దీనికి కారణం ఏంటి? ఇది జరిగితే ఇశాయేలీయులకు శికష్ కలుగుతుంది” అనాన్డు.

4కాని,యోవాబుమాటచెలల్ లేదు. రాజుమాటేచెలిల్ందికాబటిట్ యోవాబు ఇశాయేలు దేశమంతటాతిరిగియెరూషలేముకు
వచాచ్డు. 5 ఇశాయేలీయులందరిలో యుదధ్ం చెయయ్గలిగిన వాళ ళ్ పదకొండు లకష్లమంది. యూదావాళళ్లోల్ యుదధ్ం
చెయయ్గలిగిన వాళ ళ్ నాలుగు లకష్ల డె వేలమందిగా లెకక్కు వచాచ్రు.

6రాజుమాటయోవాబుకుఅసహయ్ంగాఅనిపించిందికాబటిట్ అతడులేవి,బెనాయ్మీనుగోతంవాళళ్నుఆలెకక్లోచేరచ్లేదు.
7ఈ పని దేవుని దృషిట్కి పతికూలంగా ఉనన్ కారణం చేత ఆయన ఇశాయేలీయులను బాధపెటాట్ డు. 8దావీదు “నేను ఈ
పని చేసి పెదద్ పాపం చేశాను. నేను చాలా అవివేకంగా పవరించాను. ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషం తీసివెయియ్” అని దేవునికి
మొరపెటాట్ డు.

9దావీదుకు పవక అయిన గాదుతో యెహోవా “నువువ్ వెళిల్ దావీదుతో ఇలా చెపుప్, 10యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మూడు
విషయాలు నేను నీముందు ఉంచుతునాన్ను. వాటిలో ఒక దానిన్ నువువ్ కోరుకో. దానిన్ నీకు చేసాత్ ను” అనాన్డు.

11కాబటిట్ ,గాదుదావీదు దగగ్రికి వచిచ్, 12“మూడు సంవతస్రాలు కరువు కలగడం,లేదామూడు నెలలపాటు నీ శతువులు
కతిత్ దూసినినున్ తరిమితేనువువ్వాళళ్ముందు నిలవలేకఓటమిపాలవవ్డం,లేదా,మూడురోజులపాటు దేశంలోయెహోవా
ఖడగ్ ం, అంటే తెగులు వచిచ్యెహోవాదూత ఇశాయేలీయుల దేశమంతటానాశనం కలగజేయడం.
ఈ మూడింటోల్ నువువ్ ఒకదానిన్ కోరుకోమని యెహోవా చెబుతునాన్డు. కాబటిట్ , ననున్ పంపిన ఆయనకు నేను ఏం

జవాబివావ్లోదాని విషయం ఆలోచించు” అనాన్డు.
13అందుకు దావీదు “నేను చాలా ఇరుకులో చికుక్కుపోయాను. యెహోవామహా కృప గలవాడు, నేను మనుషుల చేతిలో

పడకుండా ఆయన చేతిలోనే పడతాను” అని గాదుతో అనాన్డు. 14 కాబటిట్ , యెహోవా ఇశాయేలీయుల మీదికి తెగులు
పంపగా ఇశాయేలీయులోల్ డె వేలమంది చనిపోయారు. 15యెరూషలేమును నాశనం చెయయ్డానికి దేవుడు ఒక దూతను
పంపాడు. అతడు నాశనం చెయయ్బోతునన్పుప్డు యెహోవా చూసి, ఆ కీడు విషయంలో బాధపడి, నాశనం చేసే దూతతో
“చాలు, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకో” అని చెపప్గా ఆ దూతయెబూసీయు న ఒరాన్ను కళళ్ం దగగ్ర నిలబడాడ్ డు.
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16దావీదు తేరిచూడగా, భూమాయ్కాశాల మధయ్లో నిలిచి, వరలోనుంచి తీసిన కతిత్ చేత పటుట్ కుని దానిన్ యెరూషలేము
మీద చాపినయెహోవా దూత కనబడాడ్ డు. అపుప్డు దావీదూ, పెదద్లూ, గోనెపటట్లు కటుట్ కుని, సాషాట్ ంగపడాడ్ రు. 17దావీదు
“పజలను లెకక్పెటట్మని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాణిణ్ నేనే కదా? పాపం చేసి చెడుతనం జరిగించిన వాణిణ్ నేనే కదా? గొరెలాల్ ంటి
వీళేళ్ం చేశారు? యెహోవా, నా దేవా, బాధపెటేట్ నీ చెయియ్ నీ పజల మీద ఉండకుండాా నా మీద, నా తండి ఇంటివారి మీద
ఉండనియియ్” అని దేవునికి మనవి చేశాడు.

18 “యెబూసీయు న ఒరాన్ను కళల్ంలో యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచడానికి దావీదును అకక్డికి వెళళ్మని చెపుప్”
అని యెహోవా దూత గాదుకు చెపాప్డు. 19యెహోవా పేరట గాదు చెపిప్న మాట పకారం దావీదు వెళాళ్డు. 20 అపుప్డు
ఒరాన్ను గోదుమలు నూరుచ్తునాన్డు. అతడు వెనకుక్ తిరిగి దూతను చూసి అతడు,అతనితోపాటు ఉనన్ అతని నలుగురు
కొడుకులూ దాకుక్నాన్రు.

21 దావీదు ఒరాన్ను దగగ్రికి రాగా అతడు దావీదును చూసి, కళళ్ంలోనుంచి బయటకు వచిచ్, తల నేల వరకూ వంచి
దావీదుకు నమసాక్రం చేశాడు. 22 అపుప్డు దావీదు ఒరాన్నుతో “ఈ తెగులు పజలను విడిచిపోయేలా ఈ కళళ్ం ఉనన్
చోట నేనుయెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచడానికి తగిన ఖరీదుకు దానిన్ నాకు అముమ్” అనాన్డు.

23 ఒరాన్ను “రా న నా పభువు దానిన్ తీసుకుని తన దృషిట్లో ఏది మంచిదో అది చేసాత్ డు గాక. ఇదిగో, దహనబలుల
కోసం ఎదుద్ లు, కటెట్ల కోసం ధానయ్ం నూరేచ్ పరికరాలు, వేదయ్ం కోసం గోదుమ పిండి, అనీన్ నేను ఇసాత్ ను” అని దావీదుతో
అనాన్డు. 24అపుప్డు రా నదావీదు “అలాకాదు, నేను నీసొతుత్ నుఊరికే తీసుకుయెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచను,
నాయ్య న వెల ఇచిచ్ తీసుకుంటాను” అని ఒరాన్నుతో చెపిప్, 25 ఆ సథ్లం కోసం ఆరువందల తులాల బంగారం అతనికి
ఇచాచ్డు. 26 తరువాత దావీదు యెహోవాకు అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి, దహనబలులు, సమాధానబలులు అరిప్ంచి
యెహోవాకు మొర పెటట్గా ఆయన ఆకాశంలో నుంచి దహన బలిపీఠం మీదికి అగిన్తో అతనికి జవాబిచాచ్డు. 27యెహోవా
దూతకు ఆజాఞ్ పించినపుప్డు అతడు తన ఖడాగ్ నిన్ మళీళ్ వరలో పెటేట్శాడు.

28యెబూసీయు న ఒరాన్ను కళల్ంలోయెహోవాతనకు జవాబిచాచ్డనిదావీదు చూసి అకక్డే బలి అరిప్ంచాడు. 29మోషే
అరణయ్ంలో చేయించిన యెహోవా నివాసపు గుడారం, దహన బలిపీఠం ఆ కాలంలో గిబియోనులో ఉనన్ ఒక కొండ మీద
ఉనాన్యి. 30అయితే, దావీదు యెహోవా దూత పటుట్ కొనన్ కతిత్కి భయపడి దారి చూపమని దేవుణిణ్ అడగడానికి ఆ సథ్లానికి
వెళళ్లేకపోయాడు.

22
1దావీదు “దేవు న యెహోవా నివాసం ఉనన్ సథ్లం ఇదే. ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచే దహనబలులకు సాథ్ నం ఇదే” అని

చెపాప్డు.

దేవునిమందిరం కటిట్ంచడానికి సిదధ్పాటుల్
2 తరువాత దావీదు, ఇశాయేలీయుల దేశంలో ఉనన్ అనయ్జాతి వాళళ్ను సమకూరచ్మని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరం

కటిట్ంచడానికి రాళల్ చెకేక్వారుగా వారిని నియమించాడు. 3 వాకిలి తలుపులకు కావలసిన మేకులకు, బందులకు
భారీగా ఇనుమును, తూయడానికి వీలులేనంత ఇతత్డిని, 4 లెకక్లేననిన్ దేవదారు మానులను దావీదు సంపాదించాడు.
సీదోనీయులూ, తూరీయులూ దావీదుకు విసాత్ ర న దేవదారుమానులను తీసుకు వసూత్ ఉనాన్రు.

5దావీదు “నా కొడుకు సొలొమోనుది అనుభవం లేని లేత వయసుస్. యెహోవా కోసం కటట్బోయే మందిరం దాని కీరిని
బటిట్ , అందానిన్ బటిట్ , అనిన్ దేశాలోల్ పసిదిధ్ చెందినది, చాలా భవోపేతంగా ఉండాలి. కాబటిట్ , దానికి కావలసిన సరంజామా
అంతటినీ సిదధ్పరుసాత్ ను” అని చెపిప్, అతడు తనమరణానికిముందు విసాత్ రంగాసామగిని సమకూరాచ్డు.

6తరువాత అతడు తన కొడుకు సొలొమోనును పిలిపించి, ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు ఒక మందిరం కటాట్ లని
అతనికిఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 7దావీదుసొలొమోనుతో “నాకుమారా,నేనునాదేవు నయెహోవానామఘనతకోసంఒకమందిరం
కటిట్ంచాలనినాహృదయంలోనిశచ్యం చేసుకొనన్పుప్డు, 8యెహోవావాకుక్నాకు పతయ్కష్ , నువువ్చాలారకపాతం,చాలా
యుదాధ్ లు చేసిన వాడివి, నువువ్ నా పేరటమందిరం కటిట్ంచకూడదు,నా దృషిట్లో నువువ్ విసాత్ రంగా రకం చిందించావు.

9 నీకు పుటట్బోయే ఒక కొడుకు శాంతిపరుడు. చుటూట్ ఉండే అతని శతువులందరిని నేను తోలివేసి అతనికి
శాంతిసమాధానాలు కలగజేసాత్ ను. ఆ కారణంగా అతనికి సొలొమోను అను పేరు ఉంటుంది. అతని కాలంలో
ఇశాయేలీయులకు శాంతి సమాధానాలు, విశాంతి దయచేసాత్ ను. 10అతడు నా పేరట ఒకమందిరం కటిట్సాత్ డు, అతడు నాకు
కొడుకుగా ఉంటాడు. నేనతనికి తండిగా ఉంటాను, ఇశాయేలీయులమీద అతనిరాజయ్ సింహాసనానిన్ నితయ్ం సిథ్రపరుసాత్ ను,
అనాన్డు.

11నా కుమారా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు గాక. నువువ్ వరిధ్లిల్ నీ దేవుడు యెహోవా నీ గురించి చెపిప్న పకారం
ఆయనకు మందిరం కటిట్సాత్ వు. 12నీ దేవుడుయెహోవా ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేలాయెహోవానీకు వివేకమూ తెలివీ ఇచిచ్,
ఇశాయేలీయుల మీద నీకు అధికారం దయచేసాత్ డు గాక. 13యెహోవా ఇశాయేలీయులను గూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల
పకారంగా,ఆయనతీరిచ్నతీరుప్ల పకారంగా,లోబడడానికిజాగతత్ పడితేనీవువృదిధ్ పొందుతావు. రయ్ం తెచుచ్కుని బలంగా
ఉండు. భయపడొదుద్ ,దిగులు పడొదుద్ . 14చూడు,నేనుచాలాబాధతీసుకునియెహోవామందిరంకోసంమూడువేలనాలుగు
వందలయా టనున్ల బంగారం,ము నాలుగు వేల ఐదు వందల టనున్ల వెండీ, తూయడానికి వీలు కానంత విసాత్ ర న
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ఇతత్డీ, ఇనుమూ సమకూరాచ్ను. మానులను,రాళల్ను తెచిచ్ పెటాట్ ను. దీని కనాన్ మరింత ఎకుక్వగా నువువ్ సమకూరుసాత్ వు
గాక.

15ఇంకా, పనిచేయగలిగినఎందరో శిలప్కారులూతాపీపనివాళ ళ్ వడంగులు, నిపుణు న పనివాళ ళ్ నీ దగగ్ర ఉనాన్రు.
16లెకక్కు మించిన బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము నీదగగ్ర ఉంది. కాబటిట్ నువువ్ పనికిపూనుకో,యెహోవానీకు తోడుగా
ఉంటాడు” అనాన్డు.

17దావీదు తన కొడుకు సొలొమోనుకు సాయం చెయాయ్లని ఇశాయేలీయుల అధిపతులందరికీ ఆజాఞ్ పించాడు. 18అతడు
వారితో “మీ దేవుడు యెహోవా మీతో ఉనాన్డు గదా? మీ సరిహదుడ్ లంతటా ఆయన మీకు శాంతినిచాచ్డు గదా?
దేశనివాసులను ఆయననా వశం చేశాడు. యెహోవాభయం వలల్, ఆయన పజల భయం వలల్ దేశం సావ్ధీనం అయింది.

19కాబటిట్ ,హృదయపూరవ్కంగామీదేవుడుయెహోవాను కోరుకోడానికిమీమనసుస్లు దృఢపరచుకుని,ఆయననిబంధన
మందసానిన్, దేవునికి పతిషిఠ్త న ఉపకరణాలను, ఆయన పేరు కోసం కటేట్ ఆ మందిరంలోకి చేరచ్డానికి మీరు పూనుకుని
దేవు నయెహోవాపరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కటట్ండి” అనాన్డు.

23
యాజకులు, లేవీయులు సమావేశం

1 దావీదు సంవతస్రాలు నిండిన వృదుధ్ డయాయ్డు. కాబటిట్ అతడు తన కొడుకు సొలొమోనును ఇశాయేలీయుల
మీద రాజుగా నియమించాడు. 2 ఇంకా అతడు ఇశాయేలీయుల నాయకులందరినీ, యాజకులనూ, లేవీయులనూ
సమావేశపరచాడు. 3అపుప్డు లేవీయులు ము సంవతస్రాలుమొదలుకుని అంతకు వయసుస్ ఉనన్ వాళళ్ను లెకక్లో
చేరాచ్రు. వాళళ్ సంఖయ్ ము ఎనిమిది వేలు.

4 వాళళ్లోల్ ఇర నాలుగు వేలమంది యెహోవా మందిరం పని పరయ్వే ంచే వారుగా, ఆరు వేల మంది అధికారులుగా
నాయ్యం తీరేచ్వారుగా ఉనాన్రు. 5నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమితులయాయ్రు. మరోనాలుగు వేలమందిని
దావీదు చేయించిన వాయిదాయ్లతో యెహోవాను సుత్ తించేవాళ ళ్గా నియమించారు. 6 వారిని దావీదు గెరోష్ నీయులు,
కహాతీయులు,మెరారీయులు, అనే లేవీయుల గుంపులుగా దావీదు భాగించాడు.

7 గెరోష్ నీయులోల్ లదాద్ ను, షిమీఅనేవాళ ళ్ ఉనాన్రు. లదాద్ ను కొడుకులు ముగుగ్ రు.
8వాళ ళ్యెహీయేలు, జేతాము,యోవేలు.
9షిమీ కొడుకులు ముగుగ్ రు. వాళ ళ్ షెలోమీతు,హజీయేలు,హారాను. వీళ ళ్ లదాద్ ను వంశానికి నాయకులు.
10యహతు, జీనా,యూషు, బెరీయాఅనే నలుగురూ షిమీ కొడుకులు.
11యహతు పెదద్వాడు, జీనా రెండోవాడు. యూషుకూ బెరీయాకూ కొడుకులు ఎకుక్వ మంది లేరు గనుక తమపూరీవ్కుల

యింటివారిలోవారిని ఒకక్ వంశంగా లెకిక్ంచారు.
12 కహాతు కొడుకులు నలుగురు. వాళ ళ్ అమాము, ఇసాహ్ రు,హెబోను, ఉజీజ్యేలు.
13 అమాము కొడుకులు అహరోను, మోషే. అహరోనునూ, అతని కొడుకులనూ నితయ్ం అతి పరిశుదధ్ వసుత్ వులను

పతిషిఠ్ ంచడానికీ, యెహోవా సనిన్ధిలో ధూపం వెయయ్డానికీ, ఆయన సేవ జరిగించడానికీ, ఆయన పేరునుబటిట్ పజలను
దీవించడానికీ పతేయ్కించారు. 14 వసేవకుడుమోషే సంతతిని లేవి గోతం వాళళ్లోల్ లెకిక్ంచారు.

15మోషేకొడుకులు గెరోష్ము, ఎలీయెజెరు.
16 గెరోష్ము కొడుకులోల్ షెబూయేలు పెదద్వాడు.
17 ఎలీయెజెరుకు సంతానం రెహబాయ్. అతనికి ఇంకెవవ్రూ కొడుకులు లేరు. అయితే రెహబాయ్కు చాలా మంది

కొడుకులునాన్రు.
18ఇసాహ్ రు కొడుకులోల్ షెలోమీతు పెదద్వాడు.
19 హెబోను కొడుకులోల్ యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ రెండోవాడు, యహజీయేలు మూడోవాడు, యెకెమ్యాము

నాలుగోవాడు.
20ఉజీజ్యేలు కొడుకులోల్ మీకా పెదద్వాడు,యెషీయారెండోవాడు.
21మెరారి కొడుకులు మహలి,మూషి. మహలి కొడుకులు ఎలియాజరు, కీషు.
22 ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు అతనికి కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు గాని కొడుకులు లేరు. కీషు కొడుకులూ, వాళళ్

సహోదరులూ వాళళ్ను పెళిల్ చేసుకునాన్రు.
23మూషి కొడుకులు ముగుగ్ రు. వాళ ళ్ మహలి, ఏదెరు,యెరీమోతు.
లేవీయుల విధులు

24 వీళ ళ్ తమ పూరివ్కుల వంశాల పకారం లేవీయులుగా లెకిక్ంచారు. పూరీవ్కుల ఇళళ్కు పెదద్ న వీళ ళ్ ఇర
సంవతస్రాలుమొదలుకునిఅంతకు వయసుస్ గలవారు తమతమపేరల్ లెకక్ పకారం ఒకొక్కక్రుగాలెకక్కు వచిచ్,యెహోవా
మందిరపు సేవ పని చేసేవారయాయ్రు. 25 అపుప్డు దావీదు “ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా తన పజలకు నెమమ్ది
దయచేశాడు గనుక వాళ ళ్ నితయ్ం యెరూషలేములో నివాసం చేసాత్ రు. 26 లేవీయులు కూడా ఇక మీదట గుడారా నా,
దాని సేవకొర న ఉపకారణాల నామోసే పని లేదు” అని చెపాప్డు.

27దావీదు ఇచిచ్న చివరి ఆజఞ్ను బటిట్ లేవీయులోల్ ఇర సంవతస్రాలు మొదలుకుని అంతకు వయసుస్ ఉనన్వాళ ళ్
లెకక్లోకి వచాచ్రు. 28 వీళ ళ్ అహరోను సంతతివాళళ్ చేతి కింద పనిచెయాయ్లి. వాళళ్ వశంలో ఉనన్ యెహోవా మందిర
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సేవ కోసం శాలలోల్ , గదులోల్ ఉంచిన పతిషిఠ్త వసుత్ వులు అనీన్ శుదిధ్ చెయయ్డానికీ, దేవుని మందిర సేవ కొర న పనిని
పరయ్వే ంచడానికీ వారు ఉనాన్రు. 29సనిన్ధి రొటెట్లు, వేదయ్ం కోసం కావలసినమెతత్ని పిండి,పులియని అపప్డం, పెనంలో
కాలిచ్న దానీన్, నూనెలో వేయించినదానీన్,నానారకా న పరిమాణాల, కొలతల చొపుప్న సిదధ్పరచడం వారి పని.

30 పతిరోజూ ఉదయ సాయంకాలాలోల్ యెహోవాను గూరిచ్న సుత్ తి పాటలు పాడడానికీ కొందరు ఉనాన్రు. విశాంతి
దినాలోల్ , అమావాసయ్లోల్ , పండగలోల్ ,యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచాలిస్న సమయాలనిన్టోల్ లెకక్ పకారం తమ వంతు
పకారం నితయ్ంయెహోవా సనిన్ధిలో సేవ జరిగించడానికి వారిని నియమించారు. 31సమాజపు గుడారానిన్, పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
కాపాడడం, 32యెహోవామందిరపు సేవతో సంబంధం ఉనన్ పనులోల్ తమ సహోదరు న అహరోను సంతతి వాళల్కు సాయం
చెయయ్డం,వాళల్కు నియమించిన పని.

24
యాజకుల విభజన

1 అహరోను సంతానం విభజన ఎలా ఉందంటే, అహరోను కొడుకులు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు, ఈతామారు.
2నాదాబు, అబీహ , సంతానం లేకుండానే తమ తండి కంటే ముందుగా చనిపోయారు గనుక ఎలియాజరు, ఈతామారు
యాజకతవ్ం జరుపుతూ వచాచ్రు. 3దావీదు ఎలియాజరు సంతానంలోసాదోకును,ఈతామారు సంతానంలోఅహీమెలెకును
ఏరాప్టు చేసి,వారి జనం లెకక్ను బటిట్ పని నియమించాడు.

4వాళళ్ను ఏరాప్టు చెయయ్డంలో ఈతామారు సంతానంలోని పెదద్లకంటే ఎలియాజరు సంతానంలోని పెదద్లు ఎకుక్వగా
కనిపించారు గనుక ఎలియాజరు సంతానంలో పదహారుగురు తమ పూరీవ్కుల ఇంటివాళల్ను పెదద్లుగానూ, ఈతామారు
సంతానంలో ఎనిమిదిమంది తమ తమ పూరీవ్కుల ఇంటివాళల్ను పెదద్లుగానూ నియమించడం జరిగింది. 5 ఎలియాజరు
సంతానంలో ఉనన్వాళ ళ్, ఈతామారు సంతానంలో కొందరూ దేవునికి పతిషిఠ్తు న అధికారులుగా ఉనాన్రు గనుక పరిశుదధ్
సథ్లానికి అధికారులుగా ఉండడానికి చీటుల్ వేసి వంతులు పంచుకునాన్రు.

6 లేవీయులోల్ శాసిగా ఉనన్ నెతనేలు కొడుకు షెమయా, ఈ జాబితా రాశాడు. రాజు, అధికారులు, యాజకుడు సాదోకు,
అబాయ్తారు కొడుకు అహీమెలెకు, యాజకులు, లేవీయులు, పూరీవ్కుల ఇంటిపెదద్లు, వీళళ్ందరి సమకష్ంలో వాళళ్ పేరుల్
రాశాడు. ఒకొక్కక్ పాతలోనుంచి ఒక పూరీవ్కుని వంశం చీటీ తీసినపుప్డు, ఒకటి ఎలియాజరు పేరట, తరువాత ఇంకొకటి
ఈతామారు పేరట తీశారు.

7మొదటి చీటి యెహోయారీబుకు, రెండోది యెదాయాకు, 8మూడోది హారీముకు, నాలుగోది శెయొరీముకు, 9అయిదోది
మలీక్యాకు, ఆరోది మీయామినుకు, 10 ఏడోది హకోక్జుకు, ఎనిమిదోది అబీయాకు, 11 తొమిమ్దోది యేషూవకు, పదోది
షెకనాయ్కు, పదకొండోది ఎలాయ్షీబుకు, 12పండెండోదియాకీముకు, 13పదమూడోది హ పాప్కు, పదనాలుగోదియెషెబాబుకు,
14 పదిహేనోది బిలాగ్ కు, పదహారోది ఇమేమ్రుకు, 15 పదిహేడోది హెజీరుకు, పదెద్నిమిదోది హపిప్సేస్సుకు, 16 పంతొమిమ్దోది
పెతహయాకు, ఇర యవది యెహెజేక్లుకు, 17 ఇర ఒకటోదియాకీనుకు, ఇర రెండోది గామూలుకు, 18 ఇర మూడోది
దెలాయాయ్కు, ఇర నాలుగోదిమయజాయ్కు పడాడ్ యి.

19 ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవావాళళ్ పితరు న అహరోనుకు ఆజాఞ్ పించిన పకారంగా వాళ ళ్ తమ పదధ్తి పకారం
యెహోవామందిరంలో పవేశించి చెయయ్వలసిన సేవాధరమ్ం ఈ విధంగా ఏరాప్టు అయింది.

20మిగిలిన లేవీ సంతానం ఎవరంటే, అమాము సంతానంలో షూబాయేలు, షూబాయేలు సంతానంలో యెహెదాయ్హ ,
21 రెహబాయ్ ఇంటోల్ అంటే రెహబాయ్ సంతానంలో పెదద్వాడు ఇషీష్యా, 22 ఇసాహ్ రీయులోల్ షెలోమోతు, షెలోమోతు సంతానంలో
యహతు, 23హెబోను సంతానంలో పెదద్వాడు యెరీయా, రెండోవాడు అమరాయ్, మూడోవాడు యహజీయేలు, నాలుగోవాడు
యెకెమ్యాములు.

24ఉజీజ్యేలు సంతానంలోమీకా, మీకా సంతానంలో షామీరు, 25 ఇషీష్యా సంతానంలో జెకరాయ్, 26మెరారీ సంతానంలో
మహలి,మూషి అనేవాళ ళ్,యహజీయాహ సంతానంలో బెనో.

27యహజీయాహ వలనమెరారికి కలిగిన కొడుకులు ఎవరంటే, బెనో,షోహము, జకూక్రు, ఇబీ.
28మహలికి ఎలియాజరు పుటాట్ డు, ఇతనికి కొడుకులు లేరు.
29 కీషు సంతతివారిలోయెరహెమ్యేలు ఉనాన్డు.
30మూషి కొడుకులు మహలి, ఏదెరు,యెరీమోతు. వీళ ళ్ తమ కుటుంబ లెకక్లోల్ ఉనన్ లేవీయులు.
31రా నదావీదు ఎదుటా, యాజకు న సాదోకు, అహీమెలెకుల ఎదుటా వీరంతా చీటుల్ వేశారు. వంశంలో పెదద్ కొడుకుల

కుటుంబాల వారు, చినన్ కొడుకుల కుటుంబాల వారితో కలిసి చీటుల్ వేసుకునాన్రు. వీరంతా తమ సహోదరు న అహరోను
సంతానం చేసినటేట్ చీటుల్ వేసుకునాన్రు.

25
సంగీతకారుల నియామకం

1 దావీదు, మందిరం పనుల కోసం ఏరప్రచిన అధిపతులూ కలిసి, ఆసాపు, హేమాను, యెదూతూను అనేవాళళ్
కొడుకులోల్ కొందరిని సేవ నిమితత్ం పతేయ్కపరచి, సితారాలను, సవ్రమండలాలను, కంచు తాళాలను వాయిసూత్ పవచించేలా
నియమించారు. ఈ సేవా వృతిత్ని బటిట్ ఏరాప్ న వాళళ్ సంఖయ్ ఎంతంటే, 2 ఆసాపు కొడుకులోల్ రాజాజఞ్పకారం పవచిసూత్ ,
ఆసాపు చేతికింద ఉండేవాళ ళ్ జకూక్రు,యోసేపు, నెతనాయ్, అషరేయ్లా, అనేవాళ ళ్.
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3యెదూతూను సంబంధులోల్ సుత్ తిపాటలు పాడుతూ యెహోవాను సుత్ తించడానికి తీగవాయిదయ్ం వాయిసూత్ పవచించే
తమ తండియెదూతూను చేతికింద ఉండేవాళ ళ్ గెదలాయ్, జెరీ,యెషయా,హషబాయ్,మతిత్తాయ్ అనే ఆరుగురు.

4హేమాను సంబంధులోల్ హేమాను కొడుకులు బకీక్యాహ , మతత్నాయ్, ఉజీజ్యేలు, షెబూయేలు, యెరీమోతు, హననాయ్,
హనానీ, ఎలీయాయ్తా, గిదద్లీత్, రోమమియెజెరు,యొషెబ్కాషా,మలోల్ తి,హోతీరు,మహజీయోతు అనేవాళ ళ్.

5 వీళళ్ందరూ దేవుని వాకుక్ విషయంలో రాజుకు పవక అయిన హేమాను కొడుకులు. హేమానును గొపప్ చెయయ్డానికి
దేవుడు హేమానుకు పదాన్లుగు మంది కొడుకులను,ముగుగ్ రు కూతుళళ్ను అనుగహించాడు.

6 వీళళ్ందరూ ఆసాపుకూ, యెదూతూనుకూ, హేమానుకూ, రాజు చేసిన కటట్డ పకారం యెహోవా ఇంటోల్ తాళాలు,
సవ్రమండలాలు, తీగ వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ , పాటలు పాడుతూ, తమ తండి చేతి కింద దేవుని మందిరం సేవ జరిగిసూత్
ఉనాన్రు.

7యెహోవాకుపాటలుపాడడంలోనేరుప్ గలతమసహోదరులతోపాటుఉనన్ పవీణు నవాదయ్కారుల లెకక్ రెండు వందల
ఎన ఎనిమిది. 8తాముచేసేసేవవిషయంలోచినన్ అనీ,పెదద్ అనీ, గురువనీ శిషుయ్డనీభేదం లేకుండావంతుల కోసంచీటుల్
వేశారు.

9 మొదటి చీటి ఆసాపు వంశంలో ఉనన్ యోసేపు పేరట పడింది, రెండోది గెదలాయ్ పేరట పడింది. ఇతనూ, ఇతని
సహోదరులూ కొడుకులూ పనెన్ండుమంది.

10మూడోది జకూక్రు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండుమంది.
11నాలుగోదియిజీ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండుమంది.
12అయిదోది నెతనాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
13ఆరోది బకీక్యాహ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
14ఏడోదియెషరేయ్లా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
15ఎనిమిదోదియెషయాపేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
16తొమిమ్దోదిమతత్నాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
17పదోది షిమీ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
18పదకొండోది అజరేలు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
19పనెన్ండోదిహషబాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
20పదమూడోది షూబాయేలు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
21పదునాలుగోదిమతిత్తాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
22పదిహేనోదియెరేమోతు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
23పదహారోదిహననాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
24పదిహేడోదియొషెబ్కాషా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
25పదెద్నిమిదోదిహనానీ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
26పందొమిమ్దవదిమలోల్ తి పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
27ఇరవయోయ్ది ఎలీయాయ్తా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
28ఇర ఒకటోదిహోతీరు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
29ఇర రెండోది గిదద్లీత్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
30ఇర మూడోదిమహజీయోతు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
31ఇర నాలుగోది రోమమీయెజెరు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

26
దావ్రపాలకుల నియామకం

1ఇది దావ్రపాలకుల విభజన గూరిచ్న సంగతి. ఆసాపు సంతానంలో కోరే కొడుకు మెషెలెమాయ్ కోరహ సంతానం వాడు.
2మెషెలెమాయ్ కొడుకులు ఎవరంటే జెకరాయ్ పెదద్వాడు, యెదీయవేలు రెండోవాడు, జెబదాయ్ మూడోవాడు, యతీన్యేలు

నాలోగ్ వాడు.
3ఏలాము అయిదోవాడు,యెహోహనాను ఆరోవాడు, ఎలోయ్యే ఏడోవాడు.
4 దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కొడుకులను దయ చేశాడు. వాళెళ్వరంటే, షెమయా పెదద్వాడు,

యెహోజాబాదు రెండోవాడు, యోవాహ మూడోవాడు, శాకారు నాలోగ్ వాడు, నెతనేలు అయిదోవాడు, 5 అమీమ్యేలు
ఆరోవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడోవాడు, పెయులెల్ ఎనిమిదోవాడు. 6 అతని కొడుకు షెమయాకు కొడుకులు పుటాట్ రు. వాళ ళ్
పరాకమశాలులుగా ఉండి తమ తండి కుటుంబంలో పెదద్లయాయ్రు.

7షెమయాకొడుకులు ఒతిన్, రెఫాయేలు, ఓబేదు,యెలాజ్ బాదు, బలవంతు న అతని సహోదరులు ఎలీహ , సెమకాయ్.
8ఓబేదెదోముకొడుకులూ,వాళళ్కొడుకులూవాళళ్ సహోదరులూఅర ఇదద్రు,వాళ ళ్తమపనిచెయయ్డంలోగటిట్వాళ ళ్.
9మెషెలెమాయ్కు పుటిట్న కొడుకులూ, సహోదరులూ, పరాకమశాలురు. వీళ ళ్ పదెద్నిమిదిమంది. 10మెరారీయులోల్ హోసా

అనేఅతనికిపుటిట్న కొడుకులు పెదద్వాడు షిమీ,అతడు పెదద్కొడుకు కాకపోయినాఅతనితండిఅతనిన్నాయకునిగాచేశాడు.
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11 రెండోవాడు హిలీక్యా, మూడోవాడు టెబలాయ్హ , నాలుగోవాడు జెకరాయ్, హోసా కొడుకులూ, సహోదరులూ అందరూ
కలిసి పదముగుగ్ రు.

12ఈవిధంగా ఏరాప్ న తరగతులనుబటిట్ యెహోవామందిరంలో వంతుల పకారం తమసోదరులు సేవ చెయయ్డానికిఈ
దావ్రపాలకులు, అంటేవాళళ్లో ఉనన్ పెదద్లు వాళళ్ను జవాబుదారులుగా నియమించడం జరిగింది.

13చినన్ల నా పెదద్ల నా పూరీవ్కుల ఇంటి వరసనుబటిట్ ఒకొక్కక్ దావ్రం దగగ్ర కావలి ఉండడానికి వాళ ళ్ చీటుల్ వేశారు.
14తూరుప్ పు కావలి షెలెమాయ్కు పడింది, వివేకం గలిగి ఆలోచన చెపప్గలిగిన అతని కొడుకు జెకరాయ్కు చీటివేసినపుప్డు
ఉతత్రం పు కావలి అతనికి పడింది.

15ఓబేదెదోముకు ద ణం పుకావలీ,అతనికొడుకులకు గిడడ్ంగులకావలిపడింది. 16షుపీప్ముకూ,హోసాకూ, పడమటి
పున ఉనన్ షలెల్కెతు గుమామ్నికి ఎకేక్ రాజమారాగ్ నిన్ కాయడానికి చీటి పడింది.
17 తూరుప్న లేవీయు న ఆరుగురు, ఉతత్రాన రోజుకు నలుగురూ, ద ణాన రోజుకు నలుగురూ, గిడడ్ంగుల దగగ్ర

ఇదద్రిదద్రూ, 18బయటదావ్రం దగగ్ర పడమరగా ఎకిక్ వెళేళ్ రాజమారగ్ం దగగ్ర నలుగురూ, బయటదారిలో ఇదద్రూ, ఏరాప్టు
అయాయ్రు. 19కోరే సంతానంలోనూ,మెరారీయులోల్ నూ దావ్రం కావలి కాసేవాళల్కు ఈ విధంగా వంతులు వచాచ్యి.

ధనాగారం ఏరాప్టు
20చివరికిలేవీయులోల్ అహీయాఅనేవాడుదేవునిమందిరపుగిడడ్ంగులనూ,పతిషిఠ్తవసుత్ వులగిడడ్ంగులనూకాసేవాడుగా

నియామకం జరిగింది. 21 ఇది లదాద్ ను సంతానం గూరిచ్నది. గెరోష్ నీయు న లదాద్ ను కొడుకులు, అంటే, గెరోష్ నీయులుగా
ఉంటూ తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు పెదద్ ఉనన్వాళళ్ను గూరిచ్నది. 22 యెహీయేలీ కొడుకు న జేతాము, అతని
సహోదరుడుయోవేలు,యెహోవామందిరపు గిడడ్ంగులకు కావలి కాసేవాళ ళ్.

23 ఇది అమామీయులు, ఇసాహ్ రీయులు, హెబోనీయులు, ఉజీజ్యేలీయులు, అనేవాళళ్ను గూరిచ్నది. 24మోషే కొడుకు
గెరోష్ముకు పుటిట్న షెబూయేలుకు గిడడ్ంగుల మీద పధానిగా నియామకం జరిగింది. 25 ఎలీయెజెరు సంతానం వాళ ళ్
షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరంటే, అతని కొడుకు రెహబాయ్, రెహబాయ్ కొడుకు యెషయా, యెషయాకొడుకు యెహోరాము,
యెహోరాము కొడుకు జిఖీ, జిఖీ కొడుకు షెలోమీతు.

26రా న దావీదూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పెదద్లూ, సహసాధిపతులూ, శతాధిపతులూ, నాయ్ధిపతులూ పతిషిఠ్ ంచిన
పతేయ్క న సామగి ఉనన్ గిడడ్ంగులకు షెలోమీతూ, అతని సహోదరులూ కావలి కాసేవాళళ్యాయ్రు. 27యెహోవామందిరం
మరమమ్తు పనులకోసంయుదాధ్ లోల్ పటుట్ కునన్ కొలల్సొముమ్ కొంతభాగానిన్వీరు సమరిప్ంచారు. 28పవకఅయినసమూయేలు,
కీషు కొడుకు సౌలు, నేరు కొడుకు అబేన్రు, సెరూయా కొడుకు యోవాబు పతిషిఠ్ ంచిన సొమమ్ంతటినీ షెలోమీతు, అతని
సహోదరుల ఆధీనంలో ఉంచారు.

29 ఇది ఇసాహ్ రీయులను గూరిచ్నది. వాళళ్లోల్ కెననాయ్, అతని కొడుకులను, పురపాలన జరిగించడానికి ఇశాయేలీయులకు
లేఖికులుగా,నాయ్యాధిపతులుగా నియమించారు.

30ఇది హెబోనీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్, అతని సహోదరులు పరాకమశాలురు. వీళ ళ్ పదిహేడువేల మంది. వీళ ళ్
యొరాద్ ను ఇవతల పడమటి పునఉండే ఇశాయేలీయులమీదయెహోవాసేవను గూరిచ్న వాటనిన్టి విషయంలోనూ,రాజు
నియమించిన పని విషయంలోనూ, పరయ్వేకష్కులుగా నియమితులయాయ్రు.

31 ఇది హెబోనీయులను గూరిచ్నది. హెబోనీయుల పూరీవ్కుల ఇంటి పెదద్లందరికీ యెరీయా పెదద్ . దావీదు ఏలుబడిలో
నలభయయ్వ సంవతస్రంలో వాళళ్ సంగతి పరిశీలించినపుప్డు, వాళళ్లోల్ గిలాదు దేశంలోని యాజేరులో ఉనన్ వాళ ళ్
పరాకమశాలురుగా కనిపించారు. 32పరాకమశాలు నఅతనిసంబంధులు రెండువేలఏడువందలమంది కుటుంబపెదద్లుగా
కనిపించారు. దావీదు వసంబంధ న కారాయ్ల విషయంలోనూ, రాజకారాయ్ల విషయంలోనూ, రూబేనీయుల మీదా,
గాదీయులమీదా,మనషేష్ అరథ్గోతపువాళళ్ మీదావాళళ్ను నియమించాడు.

27
నిక,పురపాలక అధికారులు

1 పజాసంఖయ్ను బటిట్ ఇది ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబ పెదద్లు, సహసాధిపతులు, శతాధిపతులు, వాళళ్ లెకక్
గురించినది. అంటే ఏరాప్ న వంతుల విషయంలో పతి సంవతస్రం, పతి నెలారాజుకు సేవ చేసినవాళళ్ గురించినది. వీళళ్
సంఖయ్ ఇర నాలుగు వేలు.

2మొదటి నెల మొదటి గుంపు మీద జబీద్యేలు కొడుకు యాషాబాము అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో ఇర
నాలుగు వేల మంది ఉనాన్రు. 3పెరెజు సంతానంలో ఒకడుమొదటి నెలలో నాయ్ధిపతులకందరికీ అధిపతిగా ఉనాన్డు.

4 రెండో నెల వంతు అహోహీయు న దో , అతని గుంపుదీ అయింది. అతని గుంపులో మికోల్తు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

5మూడో నెల యెహోయాదా కొడుకూ, సభాముఖుయ్ న బెనాయా అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరినవాళ ళ్
ఇర నాలుగు వేలమంది. 6ఈ బెనాయాఆము మంది పరాకమశాలులోల్ ఒక ఆ ము మందికి అధిపతిగా ఉనాన్డు.
అతని గుంపులో అతని కొడుకు అమీమ్జాబాదు ఉనాన్డు.

7నాలుగో నెలయోవాబు సహోదరుడు అశాహేలు నాలుగో అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని కొడుకు జెబదాయ్ అతని తరువాత
అధిపతి అయాయ్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.
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8 అయిదో నెల ఇశాహేతీయు న షంహ తు అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు
వేలమంది.

9 ఆరో నెల తెకోవీయు న ఇకేక్షుకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు
వేలమంది.

10 ఏడో నెల ఎఫాయిము సంతతివాడూ, పెలోనీయుడు అయిన హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

11ఎనిమిదో నెల జెరహీయుల బంధువూ, హ షాతీయుడు అయిన సిబెబ్ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

12 తొమిమ్దో నెల బెనాయ్మీనీయుల బంధువూ, అనాతోతీయుడు అయిన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉనాన్డు, అతని
గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

13 పదో నెల జెరహీయుల బంధువూ, నెటోపాతీయుడు అయిన మహ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

14పదకొండోనెలఎఫాయిముసంతానంవాడూ,పిరాతోనీయుడుఅయినబెనాయాఅధిపతిగాఉనాన్డు. అతనిగుంపులో
చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

15పనెన్ండో నెల ఒతీన్యేలు బంధువూ, నెటోపాతీయుడు అయినహెలద్యి అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

ఇతర అధికారులు
16 ఇంకా, ఇశాయేలీయుల గోతాల మీద ఉనన్వాళళ్ వివరం, జిఖీ కొడుకు ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా

ఉనాన్డు, మయకా కొడుకు షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు, 17 కెమూయేలు కొడుకు హషబాయ్ లేవీయులకు
అధిపతిగా ఉనాన్డు,సాదోకు అహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు.

18దావీదు సహోదరులోల్ ఎలీహ అనే ఒకడుయూదావాళల్కు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
మిఖాయేలు కొడుకు ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు, 19 ఓబదాయ్ కొడుకు ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు

అధిపతిగా ఉనాన్డు. అజీయేలు కొడుకు యెరీమోతు నఫాత్ లీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
20అజజాయ్హ కొడుకు హోషేయఎఫాయిమీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
మనషేష్ అరథ్గోతం వాళల్కు పెదాయాకొడుకుయోవేలు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
21గిలాదులోఉనన్మనషేష్ అరథ్గోతంవాళల్కు జెకరాయ్కొడుకు ఇదోద్ అధిపతిగాఉనాన్డు. బెనాయ్మీనీయులకుఅబేన్రుకొడుకు

యహశీయేలు అధిపతిగా ఉనాన్డు.
22దానీయులకుయెరోహాము కొడుకు అజరేలు అధిపతిగా ఉనాన్డు. వీళ ళ్ ఇశాయేలు గోతాలకు అధిపతులు.
23 ఇశాయేలీయులను ఆకాశ నకష్తాలంత విసాత్ రంగా చేసాత్ నని యెహోవా చెపాప్డు గనుక ఇర సంవతస్రాలు

మొదలుకుని, అంతకు తకుక్వ వయసుస్ ఉనన్వాళళ్ను దావీదు పజాసంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 24పజాసంఖయ్ చూసే విషయంలో
ఇశాయేలీయుల మీదికి ఉగత వచిచ్న కారణంగా సెరూయా కొడుకు యోవాబు దానిన్ చెయయ్డం ఆరంభించాడు గాని దానిన్
ముగించలేదు. కాబటిట్ పజాసంఖయ్మొతత్ం దావీదు రాజు వృతాత్ ంత గంథాలోల్ చేరచ్లేదు.

25రాజు గిడడ్ంగుల మీద అదీయేలు కొడుకు అజామ్వెతు నియామకం జరిగింది.
అయితేపొలాలోల్ , పటట్ణాలోల్ గామాలోల్ , దురాగ్ లోల్ ఉనన్ ఆసిత్ మీద ఉజిజ్యా కొడుకు యెహోనాతాను నియామకం జరిగింది.
26పొలాలోల్ పనిచేసేవాళళ్ మీద, భూమి దునేన్ వాళళ్ మీద కెలూబు కొడుకు ఎజీ నియామకం జరిగింది.
27దాకష్తోటలమీదరామాతీయు న షిమీ,దాకష్తోటలఆదాయ నదా మధురసం నిలువ చేసే కొటల్ మీద షిషీమ్యు న

జబిద్ నియామకం జరిగింది.
28షెఫేలా పదేశంలో ఉనన్ ఒలీవ చెటల్ మీద,మేడిచెటల్ మీద గెదేరీయు న బయల్ హనాను నియామకం జరిగింది.
నూనె కొటల్ మీదయోవాషు నియామకం జరిగింది.
29షారోనులో మేసే పశువుల మీద షారోనీయు న షిటయి, లోయలోల్ ఉనన్ పశువుల మీద అదల్యి కొడుకు షాపాతు

నియామకం జరిగింది.
30ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయు న ఓబీలు,గాడిదలమీదమేరోనోతీయు నయెహెదాయ్హ నియామకం జరిగింది.
31 గొరెల మీద హగీయు న యాజీజు నియామకం జరిగింది. వీళళ్ందరూ దావీదు రాజు ఆసిత్ మీద నియమించిన

అధిపతులు.
32దావీదు పినతండియోనాతాను వివేకం కలిగిన ఆలోచనకరగాఉనాన్డు గనుక అతనిన్ పధానమంతిగానియమించారు.
హకోమ్నీ కొడుకు యెహీయేలు రాకుమారుల దగగ్ర ఉండడానికి నియమించారు.
33అహీతోపెలు రాజుకు మంతి.
అరీక్యు న హ రాజుకు అంతరంగిక సలహాదారు. 34 అహీతోపెలు చనిపోయిన తరువాత బెనాయా కొడుకు

యెహోయాదా, అబాయ్తారు మంతులయాయ్రు.
రాజు సేనకుయోవాబు సరవ్ నాయ్ధయ్కష్ుడు.

28
దేవాలయం కటట్డానికి దావీదు ఏరాప్టుల్
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1గోతాల పెదద్లనూ, వంతుల చొపుప్న రాజుకు సేవ చేసే అధిపతులనూ సహసాధిపతులనూ, శతాధిపతులనూ,రాజుకూ,
రాకుమారులకూ ఉనన్ యావతుత్ సిథ్ర చరాసుత్ ల మీదా ఉనన్ అధిపతులను అంటే ఇశాయేలీయుల పెదద్లనందరినీ, రాజు
దగగ్రునన్ పరివారానీన్, పరాకమశాలురనూ, సేవా సంబంధు న పరాకమశాలులందరినీ రా న దావీదు యెరూషలేములో
సమావేశపరిచాడు.

2అపుప్డు రా న దావీదు లేచి నిలబడి “నా సహోదరులారా, నా పజలారా, నామాట ఆలకించండి. యెహోవానిబంధన
మందసానికీ, మన దేవుని పాదపీఠంగా ఉండడానికీ, ఒక మందిరం కటిట్ంచాలని నేను నా హృదయంలో నిశచ్యం చేసుకుని
సమసత్ం సిదధ్పరచాను.”

3అయితే “నువువ్యుదాధ్ లు జరిగించి రకం ఒలికించిన వాడవు గనుక నువువ్ నా పేరటమందిరం కటిట్ంచకూడదు” అని
దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

4ఇశాయేలీయులమీద నితయ్ం రాజుగాఉండడానికి ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవానాతండి ఇంటివాళళ్ందరోల్ ననున్
కోరుకునాన్డు. ఆయన యూదా గోతానికి, యూదా గోతం వాళళ్లో పధాన నదిగా నా తండి ఇంటినీ, నా తండి ఇంటోల్
ననూన్ ఏరప్రచుకుని, నా మీద దయ చూపించి, ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా నియమించాడు. 5యెహోవా నాకు చాలా
మంది కొడుకులను దయ చేశాడు. అయితే ఇశాయేలీయుల మీద, యెహోవా రాజయ్సింహాసనం మీద కూరోచ్డానికి ఆయన
నా కొడుకులందరిలో సొలొమోనును కోరుకునాన్డు. ఆయన నాతో, 6 “నేను నీ కొడుకు సొలొమోనును నాకు కొడుకుగా
ఏరప్రచుకొనాన్ను. నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను. అతడు నా మందిరానీన్, నా ఆవరణాలూ కటిట్సాత్ డు. 7 ఈ రోజు
చేసుత్ నన్టుట్ గా అతడు రయ్ంతో నా ఆజఞ్లూ, నా నాయ్యవిధులూ పాటిసేత్, నేను అతని రాజాయ్నిన్ నితయ్ం సిథ్రపరుసాత్ ను”
అనాన్డు.

8 “కాబటిట్ మీరు ఈ మంచి దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా అనుభవించి, మీ తరువాత మీ సంతానానికి శాశవ్త సావ్సథ్ ంగా దానిన్
అపప్గించేలామీ దేవు నయెహోవామీకిచిచ్న ఆజఞ్లు అనీన్ తెలుసుకుని వాటినిపాటించండి.

9 సొలొమోనూ, నా కుమారా, నీ తండి దేవు న యెహోవా అందరి హృదయాలను పరిశీలిసాత్ డు. ఆయన అందరి
ఆలోచనలూ, ఉదేద్శాలూ తెలిసిన వాడు. నువువ్ ఆయనిన్ తెలుసుకుని హృదయ పూరవ్కంగా, మనసూప్రిగా, ఆయనిన్
సేవించు. ఆయనిన్ కోరుకుంటే ఆయన నీకు పతయ్కష్ం ఔతాడు, నువువ్ ఆయనిన్ విడిచి పెడితే ఆయన నినున్ శాశవ్తంగా
తోసివేసాత్ డు. 10 పరిశుదధ్ సథ్లంగా ఉండడానికి ఒక మందిరానిన్ కటిట్ంచడానికి యెహోవా నినున్ కోరుకునన్ సంగతి గురించి
రయ్ంగా ఉండి, అది జరిగించు” అనాన్డు.
11అపుప్డుదావీదుమంటపానికీ,మందిరనిరామ్ణానికి, గిడడ్ంగులకు,మేడగదులకూ,లోపలిగదులకూ,పాయశిచ్తత్ వేదిక

ఉనన్ గదికీ, యెహోవా మందిరపు ఆవరణాలకూ, 12వాటి చుటూట్ ఉనన్ గదులకూ, దేవుని మందిర గిడడ్ంగులకు, పతిషిఠ్త
వసుత్ వుల గిడడ్ంగులకు,తాను ఏరాప్టు చేసి సిదధ్ం చేసిన నిరామ్ణ పణాళికలను తన కొడుకు సొలొమోనుకు అపప్గించాడు.

13 యాజకులూ, లేవీయులూ, సేవ చెయయ్వలసిన వంతుల జాబితా, యెహోవా మందిరపు సేవను గూరిచ్న జాబితా,
యెహోవా మందిరపు సేవ ఉపకరణాల జాబితా దావీదు అతనికి అపప్గించాడు. 14 ఇంకా, అనేక సేవాకమాలకు
కావలసిన బంగారు ఉపకారణాలనిన్టినీ చెయయ్డానికి తూకం పకారం బంగారం, అనేక సేవాకమాలకు కావలసిన వెండి
ఉపకారణాలనిన్టినీ చెయయ్డానికి తూకం పకారం వెండిని దావీదు అతనికి అపప్గించాడు.

15 బంగారు దీపసత్ంభాలకూ, వాటి బంగారు పమిదెలకూ, ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభానికీ, దాని పమిదెలకూ కావలసినంత
బంగారం తూకం పకారంగా, వెండి దీపసత్ంభాలకూ ఒకొక్క దీపసత్ంభానికీ, దాని దాని పమిదలకూ కావలసినంత వెండిని
తూకం పకారంగా, 16 సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచే ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారం తూకం పకారంగా వెండి బలల్లకు
కావలసినంత వెండినీ, 17ముళళ్ కొంకులకూ, గినెన్లకూ, పాతలకూ కావలసినంత సవ్చఛ్ న బంగారం, గినెన్లోల్ ఒకొక్కక్
గినెన్కూ కావలసినంత బంగారం తూకం పకారం, వెండి గినెన్లోల్ ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని తూకం పకారం,
18 ధూపపీఠానికి కావలసినంత సవ్చఛ్ న బంగారం తూకం పకారం, రెకక్లు విపుప్కుని యెహోవా నిబంధన మందసానిన్
కపేప్ కెరూబుల రూపకలప్నకు కావలసినంత బంగారం అతనికి అపప్గించాడు.

19ఇవనీన్ అపప్గించి “యెహోవానాకిచిచ్న అవగాహన, నడిపింపును బటిట్ ఈ నిరామ్ణ పణాళిక అంతారాసి పెటాట్ ను”అని
సొలొమోనుతో చెపాప్డు.

20 ఇంకా దావీదు తన కొడుకు సొలొమోనుతో “నువువ్ బలం పొంది రయ్ం తెచుచ్కుని ఈ పనికి పూనుకో. భయపడొదుద్ ,
కంగారు పడొదుద్ . నా దేవు న యెహోవా నీతో ఉంటాడు. యెహోవా మందిర సేవను గూరిచ్న పనంతా నువువ్ ముగించే
వరకూఆయననినున్ ఎంతమాతంవిడిచిపెటట్డు. 21దేవునిమందిరసేవంతటికీ,యాజకులూ,లేవీయులూవంతులపకారం
ఏరాప్టయాయ్రు. నీఆజఞ్కు లోబడిఉంటూఈపనంతానెరవేరచ్డానికి వివిధ పనులోల్ పవీణు నవాళ ళ్,మనసూప్రిగా పని
చేసేవాళ ళ్, అధిపతులూ, పజలందరూ, నీకు సహాయకులుగా ఉంటారు” అనాన్డు.

29
దేవునిమందిరాని ఇవావ్లిస్న బహ మతులు

1తరువాత రా న దావీదు సంఘంతో “దేవుడు కోరుకునన్ నా కొడుకు సొలొమోను ఇంకా అనుభవం లేని చినన్వాడే. కటేట్
ఈ ఆలయంమనిషి కోసం కాదు. ఇది దేవు నయెహోవాకోసం గనుక,ఈ పనిచాలాగొపప్ది.
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2నేను చాలా పయాసపడి నా దేవునిమందిరానికి కావలసిన బంగారపు పనికి బంగారం, వెండి పనికి వెండి, ఇతత్డి పనికి
ఇతత్డి, ఇనుప పనికి ఇనుము, కర పనికి కర, గోమేధికపు రాళ ళ్, చెకుక్డు రాళ ళ్, విం న రంగులునన్ అనేక రకాల రాళ ళ్,
చాలావిలు న అనేక రకాల రతాన్లు, తెలల్ పాల రాయివిసాత్ రంగా సంపాదించాను.

3 ఇంకా, నా దేవుని మందిరం మీద నాకునన్ మకుక్వతో నేను ఆ పతిషిఠ్త మందిరం నిమితత్ం సంపాదించిన వసుత్ వులు
కాకుండా, నాసొంత బంగారం, వెండి, నా దేవునిమందిరం నిమితత్ం నేను ఇసుత్ నాన్ను. 4 గదుల గోడల రేకు అతకడం కోసం
బంగారపు పనికి బంగారం, వెండి పనికి వెండి, పనివాళ ళ్ చేసే పతి విధ న పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారం,
పదాన్లుగు వేల మణుగుల సవ్చఛ్ న వెండిని ఇసుత్ నాన్ను.

5ఈ రోజు యెహోవాకు పతిషిట్తంగా, మనసూప్రిగా ఇచేచ్వాళ ళ్ ఎవ నా ఉనాన్రా?” అనాన్డు. 6 అపుప్డు పూరీవ్కుల
ఇళళ్కు అధిపతులూ,ఇశాయేలీయులగోతపుఅధిపతులూ,సహసాధిపతులూ, శతాధిపతులూ,రాజుపనిమీదనియామకం
అయిన అధిపతులూ కలసి 7 మనసూప్రిగా దేవుని మందిరపు పనికి 188 మణుగుల బంగారం, 10,000 మణుగుల
బంగారపు నాణాలు, 375మణుగుల వెండి, 675మణుగుల ఇతత్డి, 3, 750మణుగుల ఇనుము ఇచాచ్రు. 8తమ దగగ్ర
రతాన్లునన్ వాళ ళ్ వాటిని తెచిచ్యెహోవామందిరపు గిడడ్ంగులకు అధిపతిగాఉనన్ గెరోష్ నీయు నయెహీయేలుకు ఇచాచ్రు.
9వాళ ళ్పూరణ్మనసుస్తోయెహోవాకు ఇచాచ్రు గనుక ఆ విధంగామనసూప్రిగా ఇచిచ్నందుకు పజలు సంతోషపడాడ్ రు.

దావీదు పారథ్న
10రా న దావీదు కూడా ఎంతో సంతోషపడి, సమావేశం అందరి ఎదుటాయెహోవాకు సోత్ తాలు చెలిల్సూత్ “మాకు తండిగా

ఉనన్ ఇశాయేలీయుల దేవా,యెహోవా, నిరంతరం నువువ్సోత్ తానికి అరుహ్ డవు. 11యెహోవా, భూమాయ్కాశాలోల్ ఉనన్ సమసత్ం
నీ వశం. మహాతయ్ం, పరాకమం, పభావం, తేజసుస్,ఘనత నీకే చెందుతాయి. యెహోవా,రాజయ్ం నీది. నువువ్ అందరిమీదా
నినున్ అధిపతిగాహెచిచ్ంచుకొనాన్వు. 12ఐశవ్రయ్ం, గొపప్తనం, నీ వలన కలుగుతాయి. నువువ్ సమసత్ం ఏలేవాడవు. బలం,
పరాకమంనీదానాలు. హెచిచ్ంచేదీ,అందరికిబలంఇచేచ్దీనువేవ్. 13మాదేవా,మేమునీకు కృతజఞ్త,సుత్ తులుచెలిల్సుత్ నాన్ం.
పభావం గల నీ పేరును కొనియాడుతునాన్ం.

14ఈవిధంగామనసూప్రిగా ఇచేచ్సామరధ్ ంమాకు కలగడానికి నేను ఏమాతంవాణిణ్? నాపజలు ఏమాతంవాళ ళ్? అనీన్
నీ వలనే కలిగాయి గదా? నీ దానిలో నుంచి కొంత మేము నీకిచాచ్ం. 15మాపూరీవ్కులందరిలా మేము కూడా నీ సనిన్ధిలో
అతిథులంగా, పరదేశులంగా ఉనాన్ం. మాభూనివాస కాలం ఒక నీడ లాంటిది. శాశవ్తంగా ఉండేవాడు ఒకక్డూ లేడు.

16మా దేవా యెహోవా, నీ పవిత నామ ఘనత కోసం మందిరం కటిట్ంచడానికి మేము సమకూరిచ్న ఈ వసుత్ వులనీన్ నీ
వలల్ కలిగినవే. ఇదంతా నీదే. 17నా దేవా, నువువ్ హృదయానిన్ చూసూత్ , నిజాయితీఉనన్వాళళ్ను ఇషట్పడుతునాన్వని నాకు
తెలుసు. నే తే నిజాయితీగా ఇవనీన్ మనసూప్రిగా ఇచాచ్ను. ఇపుప్డు ఇకక్డునన్ నీ పజలు కూడా మనసూఫ్రిగా నీకు
ఇవవ్డం చూసి సంతోషిసుత్ నాన్ను.

18అబాహాము, ఇసాస్కు, ఇశాయేలు అనేమాపూరీవ్కుల దేవాయెహోవా, నీ పజలు హృదయపూరవ్కంగా సంకలిప్ంచిన
ఈఉదేద్శానిన్ నితయ్ంకాపాడు. వాళళ్హృదయంనీకు అనుకూలంగాఉండేలాచెయియ్. 19నాకొడుకుసొలొమోను నీఆజఞ్లకు,
నీశాసనాలకు, నీ కటట్డలకు లోబడుతూ,వాటిననిన్టినీఅనుసరించేలానేను కటట్దలచినఈఆలయం కటిట్ంచడానికి అతనికి
నిరోద్ ష న హృదయం ఇవువ్” అనాన్డు.

20ఈవిధంగాఅనన్తరువాతదావీదు “ఇపుప్డుమీదేవు నయెహోవానుసుత్ తించండి”అనిపజలసమావేశంఅంతటితో
చెపిప్నపుప్డు వాళళ్ందరూ తమపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను సుత్ తించి యెహోవా సనిన్ధిలో రాజు ముందు తల వంచి
నమసాక్రం చేశారు.

21తరువాతవాళ ళ్యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచారు. తరువాతరోజు, దహనబలిగావెయియ్ఎదుద్ లను, వెయియ్పొటేట్ళల్ను,
వెయియ్ గొరె పిలల్లను,వాటిపానారప్ణలతోపాటు ఇశాయేలీయులందరి సంఖయ్కు తగినటుట్ గా అరిప్ంచారు.

సొలొమోను రాజుకు పటాట్ భిషేకం
29:21-25; 1రాజులు 1:28-53

22ఆ రోజువాళ ళ్యెహోవా సనిన్ధిలో ఎంతో సంతోషంతో అనన్పానాలు పుచుచ్కునాన్రు. దావీదు కొడుకు సొలొమోనుకు
రెండోసారి పటాట్ భిషేకం చేసి,యెహోవాసనిన్ధిలో అతనిన్ పరిపాలకుడిగా,సాదోకునుయాజకునిగా, అభిషేకించారు.

23 అపుప్డు సొలొమోను తన తండి దావీదుకు బదులుగా యెహోవా సింహాసనం మీద రాజుగా కూరుచ్ని వరిధ్లుల్ తూ
ఉనాన్డు. ఇశాయేలీయులందరూ అతని ఆజఞ్కు లోబడాడ్ రు. 24 అధిపతులందరూ, యోధులందరూ, రా న దావీదు
కొడుకులు అందరూ రా న సొలొమోనుకు లోబడాడ్ రు. 25యెహోవా సొలొమోనును ఇశాయేలీయులందరి ముందు ఎంతో
ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశాయేలీయులను ఏలిన ఏ రాజు నా దకక్ని రాజయ్పభావం అతనికి అనుగహించాడు.

దావీదు మరణం
29:26-28; 1రాజులు 2:10-12

26యెషష్యి కొడుకు దావీదు, ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా ఉనాన్డు. 27అతడు ఇశాయేలీయులను ఏలిన కాలం
నల సంవతస్రాలు. హెబోనులో ఏడు సంవతస్రాలు, యెరూషలేములో ము మూడు సంవతస్రాలు అతడు ఏలాడు.
28అతడు వృదాధ్ పయ్ం వచిచ్నపుప్డు ఐశవ్రయ్ం, ఘనత కలిగి, మంచి పండు వృదాధ్ పయ్ంలో మరణించాడు. అతని తరువాత
అతని కొడుకు సొలొమోను అతనికి బదులుగా రాజయాయ్డు.
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29రా నదావీదుసాధించిన విజయాలు పవక సమూయేలు రాసిన చరితలోను, పవకనాతాను రాసిన చరితలోను, పవక
గాదు రాసిన చరితలోను ఉనాన్యి. 30అతని పరిపాలన చరయ్లు, అతని విజయాలు, అతనికీ, ఇశాయేలీయులకూ, ఇతర
రాజాయ్లనిన్టికీ జరిగిన పరిణామాల గూరిచ్ వారు రాశారు.
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2 దినవృతాత్ ంతాలు
గంథకర

యూదులసంపదాయంపకారంఈపుసత్కంరాసినదిఎజాశాసి. ఇదిసోలొమోనుపరిపాలనవరణ్నతోఆరంభంఅవుతుంది.
సోలొమోను మరణం తరువాత రాజయ్ం రెండుగా చీలింది. ఇది 1 దినవృతాత్ ంత గంథానికి జోడుగంథం. సోలొమోను పాలన
నుండి బబులోను చెర కాలం దాకాహెబీ పజల చరితను ఇది ఆవిషక్రిసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 450 - 425
దినవృతాంత గంథాల రచన కాలానిన్ నిరణ్యించడం దురల్భం. అయితే ఇశాయేలు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచాచ్క

గంథరచన జరిగిందనేది సప్షట్ం.

సీవ్కర
పాచీనయూదా పజలు, బిలు చదివేవారంతా.
పయోజనం

2 దినవృతాత్ ంతాలు గంథంలో సూథ్ లంగా 2 సమూయేలు, 2 రాజులు గంథాలోల్ ని చరితే ఉంటుంది. అయితే ఈ గంథం ఆ
కాలంనాటియాజకవయ్వహారాలను పతేయ్కంగాపేరొక్ంటునన్ది. జాతియొకక్మతచరితనుఅంచనావేయడందీనిపతేయ్కత.

ముఖాయ్ంశం
ఇశాయేలు ఆధాయ్తిమ్క వారసతవ్ం.

విభాగాలు
1. సొలొమోను పాలన కింద ఇశాయేలు— 1:1-9:31
2. రెహబాము నుండి ఆహాజు వరకు— 10:1-28:27
3. హిజిక్యానుండియూదారాజయ్ అంతం వరకు— 29:1-36:23

జఞ్నం కోసం సొలొమోను దేవునికి పారథ్న
1:2-13; 1రాజులు 3:4-15
1:14-17; 1రాజులు 10:26-29; 2దిన 9:25-28

1దావీదు కుమారుడు సొలొమోను తన పరిపాలనలో చకక్గా సిథ్రపడాడ్ డు. అతని దేవుడు యెహోవా అతనికి తోడుగా
ఉండి అతణిణ్ చాలా శకిశాలిగా చేశాడు.

2 సొలొమోను దాని గురించి ఇశాయేలీయులందరికీ అంటే సహసాధిపతులతో శతాధిపతులతో నాయ్యాధిపతులతో
ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబాల పెదద్లతో మాటాల్ డాడు. 3 అపుప్డు వారంతా సొలొమోనుతో కలసి గిబియోనులో
ఉనన్ బలిపీఠం దగగ్రికి వెళాళ్రు. యెహోవా సేవకుడు మోషే అరణయ్ంలో చేయించిన దేవుని పతయ్కష్ గుడారం గిబియోనులో
ఉంది.

4దావీదు రాజుగా ఉనన్పుప్డు అతడు దేవుని మందసానిన్ కిరయ్తాయ్రీము నుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేములో తాను సిదధ్ం
చేసినచోటగుడారంవేసిఅకక్డఉంచాడు. 5అకక్డయెహోవానివాససథ్లంముందుహ రుమనవడుఊరీకొడుకు బెసలేలు
చేసిన ఇతత్డి బలిపీఠం ఉంది. సొలొమోను, సమాజంవారంతాదాని దగగ్ర విచారణ చేశారు. 6సొలొమోను పతయ్కష్ గుడారం
దగగ్రయెహోవాసనిన్ధి లోని ఇతత్డి బలిపీఠం దగగ్రకి వెళిల్ దానిమీద వెయియ్ దహనబలులు అరిప్ంచాడు.

7ఆ రాతి దేవుడు సొలొమోనుకు పతయ్కష్మయాయ్డు. “నేను నీకు ఏమి ఇవావ్లో అడుగు” అనాన్డు.
8సొలొమోను దేవునితో ఇలా మనవి చేశాడు. “నీవు నా తండి దావీదు మీద ఎంతో నిబంధన కృప చూపించి అతని

సాథ్ నంలో ననున్ రాజుగా నియమించావు. 9కాబటిట్ యెహోవా దేవా, నీవు నా తండి దావీదుకు చేసిన వాగాద్ నానిన్ నెరవేరుచ్.
నేల ధూళి వలే ఉనన్ విసాత్ ర న పజలకు నీవు ననున్ రాజును చేశావు. 10 ఇంత గొపప్ జన సమూహానికి నాయ్యం తీరేచ్ శకి
ఎవరికుంది? నేను ఈ పజలమధయ్ పనులు చకక్పెటట్డానికి సరిపడిన జాఞ్ నమూ తెలివీనాకు దయచెయియ్.”

11 అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఇలా అనాన్డు. “నీవు ఈ విధంగా ఆలోచించి, ఐశవ్రాయ్నీన్ ధనానీన్ ఘనతనీ నీ
శతువుల పాణానీన్ దీరాఘ్ యుషుష్ నూ అడగకుండా, నేను ఎవరి మీ తే నినున్ రాజుగా నియమించానో ఆ నా పజలకి నాయ్యం
తీరచ్డానికి కావలసిన జాఞ్ నానీన్ తెలివినీ అడిగావు. 12 కాబటిట్ జాఞ్ నం, తెలివీ రెండూ నీకిసాత్ ను. అంతేగాక నీకు ముందు
గానీ, నీ తరవాత గానీ వచేచ్ రాజులకెవరికీ లేనంత ఐశవ్రాయ్నీన్ ధనానీన్ గొపప్ పేరునూ నీకిసాత్ ను.” 13తరువాతసొలొమోను
గిబియోనులో ఉనన్ సమాజపు గుడారం ముందునన్ బలిపీఠం దగగ్ర నుంచి యెరూషలేముకు వచిచ్ ఇశాయేలీయులను
పరిపాలించసాగాడు.

14సొలొమోను, రథాలనూ గురపు రౌతులనూ సమకూరుచ్కునాన్డు. అతనికి 1, 400 రథాలుండేవి. 12,000 గురపు
రౌతులూ ఉండేవారు. వీటిలో కొనిన్టిని రథాలుండే పటట్ణాలోల్ , కొనిన్టిని తన దగగ్ర ఉండటానికియెరూషలేములోఉంచాడు.
15 రాజు యెరూషలేములో వెండి బంగారాలను రాళళ్ వలె విసాత్ రంగా, సరళ మాను కలపను కొండ పాంతాలోల్ దొరికే
మేడిచెటల్ంత విసాత్ రంగాపోగుచేశాడు.
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16సొలొమోను తన గురాలను ఐగుపు నుండీ కవేపాంతం నుండీ తెపిప్ంచాడు. రాజుపంపిన వరకులు తగిన ధర చెలిల్ంచి
కవేపాంతంనుండివాటినితెచాచ్రు. 17వారుఐగుపునుండితెచిచ్నరథంఒకక్దానికి600తులాలవెండినీ, గురంఒకక్దానికి
150 తులాల వెండినీ ధరగా చెలిల్ంచారు. వారు వాటినిహితీత్యులకూ, సిరియారాజులకూ కూడా ఎగుమతి చేశారు.

2
దేవాలయం నిరామ్ణానికి ఏరాప్టుల్
2:1-18; 1రాజులు 5:1-16

1 సొలొమోను యెహోవా ఘనత కోసం ఒక దేవాలయానీన్ తన రాజయ్ ఘనత కోసం ఒక అంతఃపురానీన్ కటాట్ లని
నిరణ్యించుకునాన్డు. 2అందుకు బరువులుమోసేవారు 70,000మందినీ, కొండలమీద చెటుల్ కొటట్డానికి 80,000మందినీ
ఏరాప్టు చేసి వారిని అజమాయిషీ చేయడానికి 3, 600మందిని ఉంచాడు.

3 అతడు తూరు రాజు హీరాం* దగగ్రికి దూతల దావ్రా ఈ సందేశం పంపించాడు. “నా తండి దావీదు తన
నివాసం కోసం ఒక భవనం నిరిమ్ంచాలని అనుకునన్పుప్డు నువువ్ అతనికి దేవదారు కలపను సిదధ్ం చేసి పంపించినటుట్
దయచేసి నాకు కూడా ఇపుప్డు పంపించు. 4 నా దేవు న యెహోవా ఘనత కోసం ఆయనకు పతిషిట్ంచాలని నేను ఒక
దేవాలయానిన్ కటిట్ంచబోతునాన్ను. ఆయన సనిన్ధిలో సుగంధ దవాయ్లతో ధూపం వేయడానికీ సనిన్ధి రొటెట్లను ఎపుప్డూ
ఉంచడానికీ ఉదయం, సాయంతం, విశాంతి దినాలోల్ , అమావాసయ్ దినాలోల్ , మాదేవు నయెహోవాకు ఏరాప్ న ఉతస్వాలోల్ ,
ఇశాయేలీయులు ఎపుప్డూ అరిప్ంచాలిస్న దహనబలులు అరిప్ంచడానికీ ఆలయం కటిట్సుత్ నాన్ను.

5మాదేవుడు ఇతర దేవుళళ్ందరి కంటే గొపప్వాడు కాబటిట్ నేను కటిట్ంచే దేవాలయంచాలాఘనంగాఉంటుంది. 6అయితే
ఆకాశాలూ మహాకాశాలూ కూడా ఆయనకు సరిపోవు. ఆయనకి దేవాలయం ఎవరు కటిట్ంచగలరు? ఆయనకి దేవాలయం
కటిట్ంచడానికి నా సాథ్ యి ఎంత? ఆయన ముందు ధూపం వేయడం కోసమే నేను ఆయనకు దేవాలయం కటిట్ంచాలని
పూనుకునాన్ను.

7కాబటిట్ నాతండిదావీదు నియమించి,యూదాదేశంలో,యెరూషలేములోనాదగగ్ర ఉంచిననిపుణులకు సహాయకుడిగా
ఉండి బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుములతో, ఊదా నూలుతో, ఎర నూలుతో, నీలి నూలుతో చేసే పనులు, అనిన్ రకాల
చెకక్డపు పనులోల్ పుణయ్ం గల వయ్కిని నా దగగ్రకి పంపించు.

8 ఇంకా లెబానోనులో చెటుల్ నరకడానికి నీ పనివారు నిపుణులు అని నాకు తెలిసింది. 9 కాబటిట్ లెబానోను నుండి సరళ
మాను కలప, దేవదారు కలప, గంధపు చెకక్లు పంపించు. నేను కటిట్ంచబోయే దేవాలయం చాల గొపప్దిగా, అదుభ్తంగా
ఉంటుంది కాబటిట్ నాకు కలప విసాత్ రంగా సిదధ్పరచడానికి నా సేవకులు, నీ సేవకులు కలిసి పని చేసాత్ రు. 10 కలప కోసే నీ
పనివారికి ఆహారంగా రెండు లకష్ల తూముల గోదుమ పిండి, రెండు లకష్ల తూముల బారీల్, నాలుగు లకష్ల నల వేల లీటరల్
దా రసమూనాలుగు లకష్ల నల వేల లీటరల్ నూనే ఇసాత్ ను.”

11దానికి జవాబుగా తూరు రాజుహీరాముసొలొమోనుకు ఉతత్రం రాసి పంపించాడు. “యెహోవాతన పజలను పేమించి
నినున్ వారిమీదరాజుగానియమించాడు. 12యెహోవాఘనతకోసం ఒక దేవాలయానీన్ నీరాజయ్ఘనత కోసం ఒక నగరానీన్
కటిట్ంచడానికి తగిన జాఞ్ నమూ తెలివీ గల బుదిధ్మంతు న కుమారుణిణ్ దావీదు రాజుకి దయచేసిన, భూమాయ్కాశాల సృషిట్కరా
ఇశాయేలీయుల దేవుడూ అయిన యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక. 13 తెలివీ వివేచనా గలిగిన హ రామబీ అనే చురు న
పనివాణిణ్ నీ దగగ్రికి పంపుతునాన్ను. 14 అతడు దాను గోతానికి చెందిన సీకి పుటిట్నవాడు. అతని తండి తూరు దేశానికి
చెందినవాడు. అతడు బంగారంతో, వెండితో, ఇతత్డితో, ఇనుముతో,రాళళ్తో, కలపతో, నేరేడు రంగు నూలుతోనీలినూలుతో,
సనన్ని నూలుతో, ఎర నూలుతో, పని చేసే పుణయ్ం ఉనన్వాడు. అనిన్ రకాల కలప పనిలో,మచుచ్లు కలిప్ంచడంలో చెయియ్
తిరిగినవాడు. అతడు నీ పనివారికీ, నీ తండీ నా పభువూ అయిన దావీదు నియమించిన నిపుణులకీ సహాయకుడుగా
ఉండడానికి సమరుధ్ డు.

15ఇపుప్డు నా పభు న నువువ్ చెపిప్నటేట్ గోదుమలూయవలూ నూనే దా రసమూ నీ సేవకులతో పంపించు. 16మేము
నీకు కావలసిన కలపను లెబానోనులో కొటిట్ంచి వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ సముదం మీదయొపేప్ వరకూ తెసాత్ ము. తరువాత
నువువ్ వాటినియెరూషలేముకు తెపిప్ంచుకోవచుచ్” అని జవాబిచాచ్డు.

17 సొలొమోను దేశంలోని అనయ్జాతుల వారినందరినీ తన తండి దావీదు వేయించిన అంచనా పకారం వారిని
లెకిక్ంచినపుప్డు వారు 1, 53, 600 అయాయ్రు. 18 వీరిలో బరువులు మోయడానికి 70,000 మందినీ కొండల చెటుల్
నరకడానికి 80,000మందినీవారి న అజమాయిషీ చేయడానికి 3, 600మందినీ అతడు నియమించాడు.

3
సొలొమోను దేవాలయానిన్ కటిట్ంచడం
3:1-14; 1రాజులు 6:1-29

1తరువాతసొలొమోనుయెరూషలేములోతనతండిదావీదుకుయెహోవాపతయ్కష్ నపుప్డుఅతడుమోరీయాపరవ్తం
సిదధ్ం చేసిన సథ్లం లో ఒరాన్ను అనేయెబూసీయుడికి చెందిన కళళ్ంలోయెహోవామందిరం కటిట్ంచడంమొదలుపెటాట్ డు.

2 అతడు తన పాలనలో నాలుగో సంవతస్రం, రెండో నెల, రెండో రోజున దానిన్ పారంభించాడు. 3 దేవుని మందిరానికి
పునాదులు వేయించాడు. గతంలోఉనన్ కొలతలపకారందానిపొడవుఅర మూరలు, వెడలుప్ ఇర మూరలు. 4మందిరం

* 2:3 2:3హీరాంహ రాం
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ముఖమంటపం వెడలుప్, పొడవు, ఎతుత్ ఇర మూరలు. మూరలు. దాని లోపలి భాగానిన్ అతడు మేలిమి బంగారంతో
పొదిగించాడు.

5మందిరం లోపలి పెదద్ గది కపుప్ను దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటి న మేలిమి బంగారం పొదిగించి భాగంలో
ఖరూజ్ రపు చెటుల్ , గొలుసులాల్ ంటి నగిషీ చెకిక్ంచాడు. 6ఆ మందిరానిన్ పశసత్ న రతాన్లతో అలంకరించాడు. దానికి వాడిన
బంగారంపరావ్యీమునుండివచిచ్ంది. 7మందిరందూలాలనూసత్ంభాలనూగోడలనూతలుపులనూబంగారంతోపొదిగించి
గోడలమీద కెరూబు ఆకారాలు చెకిక్ంచాడు.

8దానిలోసొలొమోను అతి పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కటిట్ంచాడు. దానిపొడవుమందిరపు వెడలుప్ను బటిట్ ఇర మూరలు. దాని
వెడలుప్ ఇర మూరలు. ఇర వేల కిలోల మేలిమి బంగారంతో అతడు దానిన్ పొదిగించాడు. 9ఒకొక్కక్ మేకు బరువు ఏ
తులాల బంగారం. గది భాగాలను అతడు బంగారంతోపొదిగించాడు.

10అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో చెకక్డం పనితో రెండు కెరూబులు చేయించివాటిని బంగారంతోపొదిగించాడు. 11ఆ కెరూబుల
రెకక్లమొతత్ం పొడుగు 20మూరలు. కెరూబు ఒక రెకక్ పొడుగు ఐదు మూరలు. అది మందిరం గోడకి తగులుతూ ఉంది.
రెండో రెకక్ దానికి జతగా ఉనన్ కెరూబు రెకక్కి తగులుతూ ఉంది. 12 రెండో కెరూబు రెకక్ పొడుగు కూడా ఐదు మూరలు.
అది మందిరం గోడకి తగులుతూ ఉంది. రెండో రెకక్ దానికి జతగా ఉనన్ కెరూబు రెకక్కి తగులుతూ ఉంది 13ఈ విధంగా
ఈ కెరూబులు చాచిన రెకక్లు ఇర మూరలు వాయ్పించాయి. ఆ కెరూబులు తమ పాదాల మీద నిలబెటిట్ ఉనాన్యి. వారి
ముఖాలు మందిరం పధాన గది పుకు తిరిగి ఉనాన్యి.

14అతడు నీలి, ఊదా, ఎరుపు, సనన్ని నార నూలుతో ఒక తెర చేయించి దాని మీద కెరూబు ఆకారాలను కుటిట్ంచాడు.
15అంతేగాకముందు 35మూరలపొడవునన్ రెండు సత్ంభాలూ,వాటిమీదకిఐదుమూరలపొడవునన్ పీటలూచేయించాడు.
16 గరాభ్లయంలో చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభాల భాగంలోదానిన్ ఉంచి, నూరు దానిమమ్ కాయలు చేయించి ఆ
గొలుసు పనికి తగిలించాడు. 17ఆ రెండు సత్ంభాలనూ దేవాలయంముందు కుడి పున ఒకటీ ఎడమ పునఒకటీ నిలబెటిట్ ,
కుడి పుదానికి “యాకీను” అనీ, ఎడమ పుదానికి “బోయజు” అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు.

4
మందిరపు ఉపకరణాలు
4:2-6, 10; 5:1; 1రాజులు 7:23-26, 38-51

1 సొలొమోను ఇర మూరలు పొడవు, ఇర మూరలు వెడలుప్, పది మూరలు ఎతుత్ ఉనన్ ఒక ఇతత్డి బలిపీఠం
చేయించాడు. 2పోత పోసిన గుండటి సరసుస్ గంగాళం కూడా ఒకటి చేయించాడు. అది ఆ చివరినుండి ఈ చివరి వరకూ
10మూరల వెడలుప్. దాని ఎతుత్ ఐదు మూరలు. దాని చుటుట్ కొలత 30మూరలు. 3దాని కింద ఎదుద్ ల రూపాలు ఒకొక్కక్
మూరకు 10చొపుప్న ఆ సముదపుతొటిట్ని ఆవరించి ఉనాన్యి. ఆ ఎదుద్ లను రెండు వరసలోల్ నిలబెటిట్ ఆ తొటిట్తో సహాపోత
పోశారు.

4అది 12 ఎదుద్ బొమమ్ల మీద నిలబడింది. మూడు ఎదుద్ లు ఉతత్రం పు, మూడు పడమర పు, మూడు ద ణం పు,
మూడు తూరుప్ పుకు ఉనాన్యి. ఆ సరసుస్ తొటిట్ని వాటి న నిలబెటాట్ రు. వాటి వెనక భాగాలు అనీన్ లోపలికి తిరిగి
ఉనాన్యి. 5దానిమందం బెతెత్డు. దాని అంచు ఒక గినెన్ అంచులాగా ఉండితామరపువువ్ను పోలి ఉంది. దానిలోదాదాపు
66,000 లీటరల్ నీరు పడుతుంది.

6 సొలొమోను ఇంకా దహనబలులుగా అరిప్ంచే వాటిని కడగటానికి కుడి పున ఐదు, ఎడమ పున ఐదు మొతత్ం
పది సాన్నపు గంగాళాలు చేయించాడు. అయితే సరసుస్ తొటిట్లోని నీళళ్తో కేవలం యాజకులు మాతమే తమను శుదిధ్
చేసుకుంటారు.

7 అతడు తనకు అందిన నమూనా సూచనల పకారం పది బంగారు దీపసత్ంభాలను చేయించి, దేవాలయంలో కుడి పు
ఐదు, ఎడమ పు ఐదు నిలబెటాట్ డు. 8 అలాగే 10 బలల్లు చేయించి దేవాలయంలో కుడి పు ఐదు, ఎడమ పు ఐదు
ఉంచాడు. అతడు 100 బంగారు తొటుల్ చేయించాడు. 9 అతడు యాజకులకు ఒక ఆవరణనూ ఇతరులకి దానికంటే
విశాల న ఆవరణనూ తలుపులతో సహా చేయించి ఆ తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించాడు. 10 సరసుస్ తొటిట్ని తూరుప్
పున కుడి పకక్గాముఖానిన్ ద ణం పుకు తిపిప్ ఉంచాడు.
11హ రాము పాతలనూ బూడిదెనూ ఎతత్డానికి చేటలనూ తొటల్నూ చేశాడు. సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారం దేవుని

మందిరానికి చేయాలిస్న పనంతా హ రాముపూరి చేశాడు. 12దాని వివరాలు, రెండు సత్ంభాలు, వాటి పళాళ్లు, వాటి న
ఉంచడానికి పీటలు,వాటి పళాళ్లు, ఆ సత్ంభాల న రెండు పళాల్ లను కపప్డానికి రెండు అలిల్కలు, 13ఆ సత్ంభాల న రెండు
పళాల్ లను కపేప్ అలిల్క,దానికి రెండేసి వరసలోల్ నాలుగు వందలదానిమమ్ పండుల్ . 14మటుల్ ,వాటి నతొటెట్లు, 15సరసుస్ తొటిట్ ,
దాని కింద ఉనన్ పనెన్ండు ఎదుద్ లు, 16పాతలు, బూడిద ఎతత్డానికి చేటలు,ముండల్ కొంకులుమొద నవి. వీటినిహ రాము
సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారంయెహోవామందిరం కోసం మిలమిలమెరిసే ఇతత్డితో చేశాడు.

17రాజువాటినియొరాద్ ను దానంలోసుకోక్తుకు జెరేదాతాకుమధయ్ బంకమటిట్ నేలలోపోతపోయించాడు. 18తనదగగ్ర
ఉనన్ తూయలేనంత ఇతత్డితో సొలొమోను ఈ వసుత్ వులను పెదద్ సంఖయ్లో చేయించాడు. 19 దేవుని మందిరానికి కావలసిన
వసుత్ వులూ బంగారు పీఠమూ సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచే బలల్లూ, 20వాటి గురించి అతడు పొందిన సూచనల పకారం గరభ్గుడి
ముందు వెలుగుతూ ఉండడానికి పశసత్ న బంగారు దీపసత్ంభాలూ, 21 పుషాప్లూ, పమిదలూ కతెత్రలూ పటుట్ కారులూ
తొటెట్లూ గినెన్లూ ధూపకలశాలూ వీటనిన్టినీ సొలొమోను మేలిమి బంగారంతో చేయించాడు. 22మందిర దావ్రం లోపలి
తలుపులూ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లోపలి తలుపులూ దేవాలయపుతలుపులూ అనీన్ బంగారంతో చేయించాడు.
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5
1సొలొమోను యెహోవా మందిరానికి తాను చేయించిన పనంతా పూరి చేసి, తన తండి దావీదు పతిషిఠ్ ంచిన వెండినీ

బంగారానీన్ వసుత్ వులనిన్టినీ దేవునిమందిరం ధనాగారాలోల్ ఉంచాడు.

మందసానిన్ దేవాలయానికి తీసుకురావడం
5:2; 6:11; 1రాజులు 8:1-21

2 తరువాత సొలొమోను యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ సీయోను అనే దావీదు పటట్ణం నుండి తెపిప్ంచడానికి
ఇశాయేలీయుల పెదద్లనూ ఇశాయేలీయుల వంశాలకు అధికారు న గోతాల పెదద్లందరినీ యెరూషలేములో
సమావేశపరిచాడు.

3ఏడవ నెలలో పండగ జరిగే సమయానికి ఇశాయేలీయులంతా రాజు దగగ్రికి వచాచ్రు. 4ఆ పెదద్లంతా వచిచ్న తరువాత
లేవీయులు మందసానిన్ ఎతుత్ కునాన్రు. 5సొలొమోను రాజు, ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా సమావేశ , లెకిక్ంచ లేననిన్
గొరెలనూ పశువులనూ బలిగా అరిప్ంచారు.

6 లేవీయులు, యాజకులు కలిసి, మందసానిన్, సమాజపు గుడారానీన్ దానిలో ఉండే పతిషిఠ్త వసుత్ వులనిన్టినీ
తీసుకువచాచ్రు. 7యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ గరాభ్లయ న అతి పరిశుదధ్సథ్లం లో కెరూబుల రెకక్ల
కింద ఉంచారు. 8మందసం ఉండే సథ్లానికి గా కెరూబులు తమ రెండు రెకక్లనూ చాపి మందసానీన్ దానిమోత కరలనూ
కపాప్యి.

9మోతకరల కొనలు గరాభ్లయం ఎదుట ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లం లో కనబడేటంత పొడవుగా ఉనాన్యి గానీ అవి బయటికి
కనబడలేదు. ఇపప్టి వరకూ అవి అకక్డే ఉనాన్యి. 10 ఇశాయేలీయులు ఐగుపులోనుండి వెళిల్న తరవాత యెహోవా
హోరేబులోవారితో నిబంధన చేసినపుప్డుమోషే ఆమందసంలో ఉంచిన రెండు రాతిపలకలు తపప్ దానిలో ఇంకేమీ లేవు.

11యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లం నుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ సమావేశ న యాజకులంతా తమ వంతులతో
నిమితత్ం లేకుండాతమనుతాముపతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు. 12ఆసాపు,హేమాను,యెదూతూను,వారికుమారులు,సహోదరులు,
గాయకు న లేవీయులంతా, సనన్ని నార వసాలు ధరించి, తాళాలు, తంబురలు, సితారాలు చేత పటుట్ కుని బలిపీఠానికి
తూరుప్ పు నిలబడాడ్ రు.

13వారితోబాటు 120మందిబాకాలుఊదేయాజకులు నిలబడాడ్ రు. బూరలూదేవారూగాయకులూ ఒకేసారియెహోవాకు
కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సూత్ గానం చేసినపుప్డు యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లం నుండి బయటికి వెళిళ్ ఆ బాకాలతో తాళాలతో
ఇతర వాదాయ్లతో కలిసి గొంతెతిత్ “యెహోవాదయ గలవాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ ఉంటుంది” అనిసోత్ తం చేశారు.

14 అపుప్డు ఒక మేఘం యెహోవా మందిరానిన్ నింపింది. యెహోవా తేజసుస్తో ఆ మందిరం నిండిపోవడం వలన సేవ
చేయడానికియాజకులు ఆ మేఘం దగగ్ర నిలబడలేక పోయారు.

6
1అపుప్డుసొలొమోను “గాఢాంధకారంలోనేను నివసిసుత్ నాన్ను అనియెహోవాసెలవిచాచ్డు. 2అయితేనువువ్ ఎలల్కాలం

నివసించడానికి నితయ్ న సథ్లంగా నేనొక గొపప్ మందిరానిన్ నీ కోసం కటిట్ంచాను” అనాన్డు. 3 తరువాత రాజు పజల పు
తిరిగి, ఇశాయేలీయుల సమాజం అంతా నిలబడి ఉండగావారిని దీవించాడు.

4అతడు వారితో “నాతండి దావీదుకు పమాణం చేసి, దానిన్ సవ్యంగా నెరవేరిచ్న ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు
సోత్ తం కలుగు గాక. 5 ఆయన ‘నేను నా పజలను ఐగుపు దేశంలో నుండి రపిప్ంచిన రోజు మొదలు నా నామం నిలిచి
ఉండడానికి ఒక మందిరం కటిట్ంచాలని నేను ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఏ పటట్ణానీన్ ఏరాప్టు చేసుకోలేదు, ఇశాయేలీయులనే
నా పజల మీద అధిపతిగా ఉండడానికి ఏ మనిషినీ నియమించ లేదు. 6 ఇపుప్డు నా నామం నిలిచి ఉండడానికి
యెరూషలేమునూ,నా పజలు ఇశాయేలీయులమీద అధిపతిగా ఉండడానికి దావీదునూ ఎనున్కునాన్ను’ అని చెపాప్డు.

7 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నామ ఘనత కోసం ఒక మందిరానిన్ కటిట్ంచాలనన్ది నా తండి దావీదు హృదయ
వాంఛ. 8అయితేయెహోవానా తండితో ‘నానామఘనత కోసం మందిరం కటాట్ లనన్ నీ ఉదేద్శం మంచిది. 9కానీ నువువ్ ఆ
మందిరానిన్ కటట్డానికి వీలు లేదు. నీకు పుటట్బోయే కుమారుడు నానామానికి ఆమందిరం కడతాడు’ అని చెపాప్డు.

10 యెహోవా అపుప్డు చెపిప్న తన మాటను ఇపుప్డు నెరవేరాచ్డు. యెహోవా సెలవు పకారం నేను నా తండి
దావీదు సాథ్ నంలో రాజు సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు మందిరం కటిట్ంచాను.
11ఇశాయేలీయులతోయెహోవాచేసిన నిబంధనకు గురుగా ఉనన్ మందసానిన్ దానిలోఉంచాను” అని చెపాప్డు.

సొలొమోను పతిషట్ పారథ్న
6:12-40; 1రాజులు 8:22-53
6:41-42; కీర 132:8-10

12తరవాతఇశాయేలీయులంతాసమావేశ చూసుత్ ండగాయెహోవాబలిపీఠంముందు నిలబడితనచేతులుచాపిపారథ్న
చేశాడు.

13సొలొమోను తాను చేయించిన ఐదు మూరల పొడవు, ఐదు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ ఉనన్ ఇతత్డి
వేదికను ఆవరణంలో పెటిట్ంచాడు. దాని మీద నిలబడి, సమావేశ న ఇశాయేలీయులందరి ఎదుటా మోకరించి, ఆకాశం
పు చేతులు చాపి ఇలాపారిథ్ంచాడు.
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14“యెహోవా, ఇశాయేలీయులదేవా,హృదయపూరవ్కంగానినున్ అనుసరించేనీభకుల పటల్ నీ నిబంధనను నెరవేరుసూత్
కృప చూపే నీలాంటి దేవుడు ఆకాశాలోల్ గానీ, భూమిమీద గానీ లేడు. 15నీ సేవకుడు, నా తండి అయిన దావీదుతో నువువ్
చేసిన వాగాద్ నం నిలబెటుట్ కునాన్వు. నువువ్ పమాణం చేసిదానిన్ నెరవేరాచ్వు. ఈరోజుమేము దానిన్ కళాళ్రా చూసుత్ నాన్ము.
16 ‘నువువ్ నడుచుకునన్టుట్ నీ కుమారులు కూడాపవరించి,నాధరమ్శాసం పకారం నడుచుకుంటే ఇశాయేలీయులసింహాసనం
మీద కూరుచ్ని పాలించేవాడు నా సనిన్ధిలో నీకుండకుండా పోడు’ అని నీవు నీ సేవకుడు, నా తండి అయిన దావీదుతో
సెలవిచిచ్నమాటను ఇశాయేలీయుల దేవా,యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్.

17యెహోవా, నువువ్ నీసేవకుడుదావీదుకిచిచ్నవాగాద్ నం ఇపుప్డు సిథ్రపడుతుందిగాక. 18దేవుడుమనుషులతో కలిసిఈ
భూమి నివసిసాత్ డా? ఆకాశ మహాకాశాలు నీకు సరిపోవే? నేను కటిట్న ఈ మందిరం సరిపోతుందా? 19దేవా, యెహోవా, నీ
సేవకుడు నీ సనిన్ధిలోచేసేఈపారథ్ననూ వినన్పానీన్మనిన్ంచు. నీసేవకుడిని, నేను చేసేపారథ్ననూ,నామొరనూఆలకించు.
20నీసేవకులుఈ సథ్లంలోచేసేవినన్పాలు వినడానికి, ‘నానామానిన్అకక్డఉంచుతాను’అనినువువ్వాగాద్ నం చేసిన సథ్లం
లో ఉనన్ ఈమందిరం మీద నీ కనుదృషిట్ దివారాతులు నిలుసుత్ ంది గాక. 21నీ సేవకుడు, నీ ఇశాయేలు పజలు ఈమందిరం
పుకు తిరిగి చేయబోయే పారథ్నలు ఆలకించు, అవును, నువువ్ నివసిసుత్ నన్ పరలోకం నుండి ఆలకించి, వారి పాపాలను
కష్మించు.

22ఎవ నాతనపొరుగువాడిపటల్ తపుప్చేసినపుప్డుఅతనిచేతపమాణంచేయించడానికిఈమందిరంలోనినీబలిపీఠం
ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు, 23నువువ్ పరలోకం నుండివిని,నీదాసులకునాయ్యంతీరుచ్. హానిచేసినవాడితల కి శికష్ రపిప్ంచు.
నీతిపరుని నీతి చొపుప్న వాడికి దయచేసి, అతని నీతిని సిథ్రపరచు.

24నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నీ ఎదుట పాపం చేయడం వలన తమ శతువులను ఎదిరించి నిలవలేక నీ దగగ్రకి తిరిగి
వచిచ్ నీ నామానిన్ ఒపుప్కుని, ఈ మందిరంలో నీ సనిన్ధిలో పారిథ్ంచి వేడుకునన్పుప్డు, 25 పరలోకం నుండి నువువ్ విని, నీ
పజలు చేసినపాపానిన్ కష్మించి,వారికి,వారిపూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న దేశానికి వారినిమళీల్ రపిప్ంచు.

26వారు నీ దృషిట్కి పాపం చేయడం వలన ఆకాశం మూసుకు పోయి వరష్ం కురవనపుప్డు, వారు ఈ సథ్లం లో పారథ్న చేసి
నీ నామానిన్ ఒపుప్కుని, నువువ్ కలిగించిన బాధలో వారు తమ పాపాలను విడిచిపెటిట్ తిరిగితే 27 పరలోకంలో ఉనన్ నువువ్
ఆలకించి, నీ సేవకులు, నీ పజలు అయినఇశాయేలీయులు చేసినపాపానిన్ కష్మించి,వారు నడవాలిస్నమంచిమారగ్ం వారికి
బోధించి, నువువ్ నీ పజలకి సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్న నీ దేశంలో వరష్ం కురిపించు.

28 దేశంలో కరువు, తెగులు కనబడినపుప్డూ అగిగ్ తెగులు, బూజు, తగిలినపుప్డూ మిడతలు, చీడపురుగులు దాడి
చేసినపుప్డూ, లేదా శతువులు ఇశాయేలు పజల పటట్ణాలను ముటట్డించినపుప్డూ అరిషట్ం, వాయ్ధి సోకినపుప్డూ 29 ఏ
ఒకక్డుగానీ,నీపజ నఇశాయేలీయులంతాగానీహృదయంలోబాధ, కషట్ం అనుభవిసూత్ ఉండి,ఈమందిరం పుచేతులు
చాపి చేసే విజాఞ్ పనలూ పారథ్నలూ నీ నివాస సథ్ల న పరలోకం నుండి నువువ్ ఆలకించి వారిని కష్మించు.

30 మా పూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న ఈ దేశంలో వారు తమ జీవితకాలమంతా నీపటల్ భయభకులు కలిగి 31 నీ మారాగ్ లోల్
నడిచేలావారిహృదయాలనుఎరిగిననువువ్వారిపవరనకుతగినపతిఫలందయచెయియ్. ఎందుకంటేనీవొకక్డివేమానవుని
హృదయానిన్ ఎరిగిన వాడివి.

32 ఇశాయేలీయులనే నీ పజలకు సంబంధం లేని అనుయ్లు నీ గొపప్ నామం గూరీచ్ నీ బాహ బలం గూరీచ్ చాచిన నీ
చేతులను గూరీచ్ విని, దూరదేశం నుండి ఈ మందిరానికి వచిచ్ వేడుకుంటే, 33 నీ నివాస న పరలోకం నుండి నువువ్
వారి పారథ్న అంగీకరించి, ఆ అనుయ్లు నినున్ అడిగిన దానిన్ వారికి అనుగహించు. తదావ్రా నీ పజ న ఇశాయేలీయులు
తెలుసుకునన్టుట్ గా ఈ భూపజలంతా నీ నామానిన్ తెలుసుకుని, నీలో భయభకులు కలిగి, నేను కటిట్న ఈ మందిరానికి నీ
నామం పెటాట్ వని గహిసాత్ రు.

34 నీ పజలు నువువ్ పంపిన మారగ్ంలో తమ శతువులతో యుదాధ్ నికి బయలుదేరి, నువువ్ ఏరప్రచుకునన్ ఈ పటట్ణం
పూ నీ నామానికి నేను కటిట్ంచిన ఈ మందిరం పూ చూసి వేడుకునన్పుప్డు, 35పరలోకం నుండి నువువ్ వారి వినన్పానీన్,
పారథ్ననూ ఆలకించి వారి పనులోల్ వారికి సహాయం చెయియ్.

36పాపం చేయని వాడెవడూ లేడు కాబటిట్ వారు నీకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసినపుప్డు నువువ్ వారి మీద ఆగహించి,
శతువుల చేతికి వారిని అపప్గిసేత్, ఆ శతువులు వారిని దూరంగా లేక దగగ్రగా ఉనన్ తమ దేశాలకు పటుట్ కు పోయినపుప్డు,
37 వారు చెరగా వెళిళ్న ఆ దేశంలో బుదిధ్ తెచుచ్కుని పశాచ్తాత్ ప పడి ‘మేము పాపం చేసి, దోషులమయాయ్ం, మేము
భకిహీనంగా నడిచాం’ అని ఒపుప్కుని 38తాము చెరలో ఉనన్ దేశంలో తమ పూరణ్హృదయంతో పూరాణ్ తమ్తో నీ పు తిరిగి,
తమపూరీవ్కులకు నీవిచిచ్న తమ దేశం పూ నువువ్ కోరుకునన్ ఈ పటట్ణం పూ నీ నామఘనత కోసం నేను కటిట్ంచిన ఈ
మందిరం పూ మనసుస్ తిపిప్ వేడుకుంటే 39 నీ నివాస న పరలోకం నుండి నువువ్ వారి వినన్పానీన్, పారథ్ననీ ఆలకించి,
వారి పని జరిగించి, నీకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేసిన నీ పజలను కష్మించు.

40నా దేవా, ఈ సథ్లం లో చేసే పారథ్నల నీ దృషిట్ ఉంచు. దానిన్ నీ చెవులు ఆలకించనీ. 41నా దేవా, యెహోవా, శకికి
ఆధారభూత ననీమందసంతోసహాలేచిరా. నీవిశాంతిసథ్లంలోపవేశించు. దేవాయెహోవా,నీయాజకులు రకష్ణవసాలు
ధరించుకుంటారు గాక. నీ భకులు నీ మేలును బటిట్ సంతోషిసాత్ రు గాక. 42 దేవాయెహోవా, నీ చేత అభిషేకం పొందిన వాని
నుండి నీముఖం తిపుప్కోవదుద్ . నీ భకుడు దావీదుకు నువువ్ వాగాద్ నం చేసిన కృపలను మరచిపోవదుద్ .”



2 దినవృతాత్ ంతాలు 7:1 382 2 దినవృతాత్ ంతాలు 8:6

7
దేవాలయం పతిషట్
7:1-10; 1రాజులు 8:62-66

1సొలొమోను తన పారథ్న ముగించగానే ఆకాశం నుండి అగిన్ దిగి దహనబలులనూ ఇతర బలులనూ దహించివేసింది.
యెహోవాతేజసుస్మందిరానిన్పూరిగానింపింది. 2యెహోవాతేజసుస్తోమందిరంనిండిపోవడంవలనయాజకులుఅందులో
పవేశించలేక పోయారు.

3అగీన్యెహోవాతేజసూస్ మందిరం కి దిగటం చూసి ఇశాయేలీయులంతాసాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి “యెహోవాదయ
గలవాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది” అంటూ ఆయనను ఆరాధించి సుత్ తించారు. 4 రాజూ, పజలూ కలిసి
యెహోవా ముందు బలులు అరిప్ంచారు. 5సొలొమోను రాజు 22,000 పశువులనూ 1, 20,000 గొరెలనూ బలులుగా
అరిప్ంచాడు. రాజు, పజలు, అందరూ కలిసి దేవుని మందిరానిన్ పతిషిట్ంచారు. 6యాజకులు తమ తమ సేవా సథ్లాలోల్
నిలిచారు. లేవీయులు “యెహోవా కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది” అంటూ దేవుణిణ్ సుత్ తించడానికి దావీదు ఏరాప్టు చేసిన
యెహోవా గీతాలు పాడుతూ, వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ ఉనాన్రు. యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలబడి బూరలు ఊదుతూ
ఉంటే, ఇశాయేలు పజలంతా నిలబడి ఉనాన్రు.

7 సొలొమోను తాను చేయించిన ఇతత్డి బలిపీఠం దహనబలులకూ వేదాయ్లకూ కొవువ్కూ సరిపోక పోవడం వలన
యెహోవా మందిరం ముందు ఉనన్ మధయ్ ఆవరణానిన్ పతిషిఠ్ ంచి, అకక్డ దహనబలులనూ శాంతి బలిపశువుల కొవువ్నూ
అరిప్ంచాడు. 8 సొలొమోను, అతనితో కూడా హమాతు సరిహదుద్ నుండి ఐగుపు నది వరకూ ఉనన్ దేశం నుండి గొపప్
సమూహంగావచిచ్నఇశాయేలీయులందరూఏడురోజులుపండగఆచరించారు. 9ఎనిమిదోరోజువారుపండగముగించారు.
ఏడు రోజులూ బలిపీఠానిన్ పతిషిట్సూత్ పండగ ఆచరించారు.

10 ఏడవ నెల ఇర మూడో రోజున సొలొమోను దావీదుకు, తనకు, తన పజలు ఇశాయేలీయులకు యెహోవా చేసిన
మేలుల విషయంలో సంతోషిసూత్ , మనసులో ఆనందపడుతూ, ఎవరి గుడారాలకు వారిని వెళళ్మని పజలకి అనుమతినిచిచ్
పంపేశాడు.

దేవుడు సొలొమోనుకు కనిపించడం
7:11-22; 1రాజులు 9:1-9

11ఆవిధంగాసొలొమోనుయెహోవామందిరానిన్,రాజనగరానిన్ కటిట్ంచి,యెహోవామందిరంలో,తననగరంలోచేయాలని
తాను ఆలోచించిన దానంతటినీ ఏ లోపమూ లేకుండా నెరవేరిచ్ పనిముగించాడు.

12 అపుప్డు యెహోవా రాతి వేళ సొలొమోనుకు పతయ్కష్ ఈ విధంగా చెపాప్డు “నేను నీ వినన్పానిన్ అంగీకరించి ఈ
సథ్లానిన్ నాకు బలులు అరిప్ంచే మందిరంగా కోరుకునాన్ను. 13 నేను ఆకాశానిన్ మూసివేసి వాన కురవకుండా చేసినపుప్డూ,
దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డూ, నా పజల మీదికి తెగులు రపిప్ంచినపుప్డూ, 14 నా పేరు
పెటుట్ కునన్ నా పజలు తమని తాము తగిగ్ంచుకుని, పారథ్న చేసి, ననున్ వెతికి, తమ దుషట్తావ్నిన్ విడిచి ననున్ వేడుకుంటే,
నేను పరలోకం నుండి వారి పారథ్న విని, వారి పాపానిన్ కష్మించి, వారి దేశానిన్ సవ్సథ్పరుసాత్ ను. 15ఈ సథ్లం లో చేసే పారథ్న
మీదనాదృషిట్ ఉంటుంది,నాచెవులు దానిన్ వింటాయి. 16నాపేరు ఈమందిరానికి నితయ్మూఉండేలా నేను దానిన్ కోరుకుని
పరిశుదధ్పరిచాను. నా కనులు,నామనసుస్ నితయ్ందానిమీదఉంటాయి. 17నీ తండిదావీదు నడుచుకునన్టుట్ నువువ్ కూడా
నాకు అనుకూలంగా పవరించి, నేను నీకాజాఞ్ పించిన దానంతటినీ జరిగించి, నా కటట్డలనీ నా నాయ్యవిధులనీ అనుసరిసేత్,
18 ఇశాయేలీయులను పాలించడానికి నీ సంతతి వాడు ఒకడు నీకుండకుండా పోడు, అని నేను నీ తండి దావీదుతో చేసిన
నిబంధనను అనుసరించి నేను నీ రాజయ్ సింహాసనానిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను.

19అయితేమీరు దారి తొలగి, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలనూ ఆజఞ్లనూ విడిచిపెటిట్ , ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించి
వాటిని పూజిసేత్, 20 నేను మీకిచిచ్న నా దేశంలోనుండి మిమమ్లిన్ పెళళ్గించి, నా నామం కోసం నేను పరిశుదధ్పరచిన ఈ
మందిరానిన్నాసనిన్ధినుండితీసేసి,సమసత్ జాతులోల్ దానిన్సామెతకు,ఎగతాళికీకారణంగాచేసాత్ ను. 21అపుప్డుగొపప్పేరు
పొందిన ఈమందిరం పకక్గా వెళేళ్వారంతా విసమ్యం చెంది, ‘యెహోవాఈ దేశానికీ మందిరానికీ ఎందుకిలా చేశాడు?’ అని
అడుగుతారు. 22అపుప్డు మనుషులు, ‘ఈ దేశ పజలు తమపూరివ్కులను ఐగుపు దేశం నుండి రపిప్ంచిన తమ దేవుడు
యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఇతర దేవుళళ్ను వెంబడించి వాటిని పూజించారు కాబటిట్ యెహోవా ఈ విపతుత్ నంతటినీ వారిమీదకి
రపిప్ంచాడు’ అని చెబుతారు.”

8
సొలొమోను ఇతర ఘన కారాయ్లు
8:1-8; 1రాజులు 9:10-28

1సొలొమోనుయెహోవామందిరానిన్,తనఅంతఃపురానీన్ కటిట్ంచడానికి 20సంవతస్రాలు పటిట్ంది. ఆతరవాత 2హీరాము
తనకిచిచ్న పటట్ణాలను సొలొమోను తిరిగి కటిట్ంచి వాటిలో ఇశాయేలీయులు నివాసం ఉండేలా చేశాడు.

3 తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా దాడి చేసి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. 4 అరణయ్ పాంతంలో ఉండే
తదోమ్రుకు, హమాతు దేశంలో ఖజానా ఉంచే పటట్ణాలనిన్టికీ పాకారాలు కటిట్ంచాడు. 5 ఇంకా అతడు ఎగువ బేత్ హోరోను,
దిగువ బేత్ హోరోను పటట్ణాలకి పాకారాలు, దావ్రాలు, అడడ్గడలు కటిట్ంచాడు. 6బాలాతునూ, తనకునన్ ధానయ్ం నిలవచేసే
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ఊళళ్నూ,తన రథాలు, గురపురౌతులు ఉండడానికి పటట్ణాలనూ కటిట్ంచాడు. ఇంకాయెరూషలేములో, లెబానోనులో,తాను
పాలించే దేశాలనిన్టిలో తనకు నచిచ్న రీతిలో పటాట్ ణాలనిన్టినీసొలొమోను కటిట్ంచాడు.

7 ఇశాయేలీయులకు చెందని హితీత్యులు, అమోరీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు అనే
వారందరిలోమిగిలిఉనన్వారిని 8ఇశాయేలీయులు నాశనం చేయకుండా విడిచిపెటిట్న వివిధజాతుల పజలనూసొలొమోను
ఇపప్టి వరకూ తనకు కటుట్ బానిసలుగా చేసుకునాన్డు.

9అయితేఇశాయేలీయులోల్ ఒకక్ణిణ్ కూడాసొలొమోను తన దగగ్ర పనిచేయడానికిదాసుడుగా నియమించుకోలేదు. వారిని
నికులుగా, పధానులుగా, తన నాయ్ధిపతులుగా రథాలకీ గురపు రౌతులకీ అధిపతులుగా నియమించాడు. 10 వీరిలో
సమరుధ్ న 250మందిసొలొమోను రాజు కింద అధిపతు పజలమీద అధికారులుగా ఉనాన్రు.

11 “ఇశాయేలీయుల రా న దావీదు పటట్ణంలో నా భారయ్ నివాసం చేయకూడదు. యెహోవా మందసం ఉనన్ సథ్లాలు
పవిత నవి”అనిచెపిప్,సొలొమోను ఫరో కుమారెనుదావీదు పటట్ణం నుండితాను ఆమెకోసం కటిట్ంచిన నగరానికి తీసుకు
వచాచ్డు.

12 అపప్టినుండి సొలొమోను తాను మంటపం ముందు కటిట్ంచిన యెహోవా బలిపీఠం మీద దహనబలులు అరిప్సూత్
వచాచ్డు. 13 అతడు అనుదిన ఏరాప్టు పకారం మోషే ఇచిచ్న ఆజఞ్ను బటిట్ విశాంతి దినాలోల్ , అమావాసయ్ రోజులోల్ ,
సంవతస్రానికి మూడు సారుల్ జరిగే నియామక పండగ రోజులోల్ , అంటే పొంగని రొటెట్ల పండగ, వారాల పండగ, పరణ్శాలల
పండగ రోజులోల్ యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్సూత్ వచాచ్డు.

14 అతడు తన తండి దావీదు జారీ చేసిన ఆజఞ్లననుసరించి వారి వారి సేవా కారాయ్లు చేయడానికి వారి వారి వంతుల
పకారం యాజకులనూ, కటట్డను అనుసరించి పతి రోజూ యాజకుల ముందు సుత్ తి చేయడానికీ ఉపచారం చేయడానికీ
వారి వంతుల పకారం లేవీయులనూ పతి దావ్రం దగగ్రా కాపలా ఉండడానికి వారి వంతుల పకారం దావ్రపాలకులనూ
నియమించాడు. వసేవకుడు దావీదు ఆ విధంగానే ఆజాఞ్ పించాడు. 15 ఏ విషయం గూరిచ్ అయినా, ఖజానాల గూరిచ్
అయినారాజుయాజకులకు, లేవీయులకు చేసిన ఏరాప్టు పకారం వారు అనిన్ విషయాలూ జరిగించేవారు.

16యెహోవామందిరానికిపునాదివేసినరోజునుండిఅదిపూరయేయ్వరకూసొలొమోనుఆపనిసంపూరణ్ంగాచేయించాడు.
ఆవిధంగాయెహోవామందిరం పనిసమాపత్మయియ్ంది. 17సొలొమోనుఎదోము దేశపుసముదతీరంలోఉనన్ ఎసోనెగ్బెరుకు,
ఏలతుకు వెళాళ్డు. 18 హీరాము తన పనివారి దావ్రా ఓడలనూ ఓడ నడిపే పుణయ్ం గల పనివారిని పంపాడు.
వీరు సొలొమోను పనివారితో కలిసి ఓఫీరుకు వెళిళ్ అకక్డనుండి 900 మణుగుల బంగారానిన్ ఆ ఓడల ఎకిక్ంచుకుని
సొలొమోను రాజు కోసం తీసుకు వచాచ్రు.

9
షేబ దేశపురాణిసొలొమోను సందరశ్న
9:1-12; 1రాజులు 10:1-13

1 షేబ రాణి సొలొమోను గొపప్తనం గూరిచ్ విని కిల్షట్ న పశన్లతో అతనిని పరీ ంచాలని, గొపప్ పరివారంతో, సుగంధ
దవాయ్లు, విసాత్ ర న బంగారం, పశసత్ న రతాన్లు ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచుకుని యెరూషలేముకు వచిచ్ంది. ఆమె
సొలొమోను దగగ్రికి వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయాలనిన్టి గురించి అతనితో మాటలాడింది. 2 సొలొమోను ఆమె
పశన్లనిన్టినీ ఆమెకు విడమరిచ్ చెపాప్డు. అతడు ఆమెకు జవాబు చెపప్లేని గూఢ నమాట ఏదీ లేకపోయింది.

3షేబ రాణిసొలొమోను జాఞ్ నానీన్ అతడు కటిట్ంచిన నగరానీన్ 4అతనిభోజనపు బలల్ మీది పదారాధ్ లు, అతని అధిపతులు
కూరుచ్ండడం,అతని సేవకులు కనిపెటట్డం,వారి వసాలు,అతనికి గినెన్లందించేవారు,వారి వసాలు,యెహోవామందిరంలో
అతడు అరిప్ంచే దహన బలులు, వీటనిన్టినీ చూసినపుప్డు, ఆమె ఎంతో విసమ్యానికి గు ంది.

5 ఆమె రాజుతో “నీ పనులను గురించీ, నీ జాఞ్ నం గురించీ నేను నా దేశంలో వినన్ సమాచారం నిజ నదే గాని, నేను
వచిచ్ నా కళాళ్రా చూసేటంత వరకూ వారి మాటలు నమమ్లేదు. 6 నీ గొపప్ జాఞ్ నం గూరిచ్ సగ నా వారు నాకు చెపప్లేదు.
నినున్ గూరిచ్ నేను వినన్దాని కంటే నీ కీరి ఎంతో ఎకుక్వగా ఉంది. 7 నీ సేవకులెంత భాగయ్వంతులు! ఎలల్కాలం నీ సనిన్ధిలో
ఉండి నీ జాఞ్ న సంభాషణ వింటూ ఉండే నీ సేవకులు ఎంత ధనుయ్లు. 8 నీ దేవు న యెహోవా సనిన్ధిలో రాజుగా ఆయన
సింహాసనం మీద ఆసీనుడయేయ్ విధంగా నీ న అనుగహం చూపినందుకు నీ దేవు న యెహోవాకు సోత్ తాలు కలుగు గాక.
ఇశాయేలీయులను నితయ్మూ సిథ్రపరచాలనన్ దయగల ఆలోచన నీ దేవునికి కలగడం వలల్నే నీతినాయ్యాలు జరిగించడానికి
ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించాడు” అని చెపిప్ంది.

9 ఆమె రాజుకు 4,000 కిలోగాముల బంగారానిన్, విసాత్ ర న సుగంధ దవాయ్లనూ రతాన్లనూ ఇచిచ్ంది. షేబదేశపు
రాణి సొలొమోను రాజుకి ఇచిచ్న సుగంధ దవాయ్లతో మరేదీ సాటి రాదు. 10 అంతే కాక, ఓఫీరు నుండి బంగారం తెచిచ్న
హీరాము పనివారూ సొలొమోను పనివారూ అకక్డి నుంచి గంధం మానులు, పశసత్ న రతాన్లు కూడా తెచాచ్రు. 11 ఆ
గంధం కొయయ్లతో రాజుయెహోవామందిరానికి, రాజనగరానికి మెటూల్ , గాయకులకి తంబురలూ సితారాలూ చేయించాడు.
అటువంటి చెకక్డపు పని అంతకు ముందుయూదా దేశంలో ఎవవ్రూ చూడలేదు.

12షేబదేశపురాణిరాజుకుతీసుకు వచిచ్నవాటికిఅతడిచిచ్నపతిబహ మానాలుకాకఆమెఇషట్పడిఅడిగినవాటనిన్టినీ
సొలొమోను ఆమెకిచాచ్డు. ఆ తరువాత ఆమె తన సేవకులతో తన దేశానికి తిరిగి వెళిల్పోయింది.
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సొలొమోను సంపద, జఞ్నం
9:13-28; 1రాజులు 10:14-29; 2దిన 1:14-17

13 సుగంధ దవాయ్లు అమేమ్ వరకులు, ఇతర వరకులు తీసుకొచేచ్ బంగారం కాక సొలొమోనుకు పతి సంవతస్రం వచేచ్
బంగారం బరువు 23 వేల కిలోలు. 14అరబుబ్ దేశపు రాజులు, దేశాధిపతులు కూడా సొలొమోను దగగ్రికి బంగారం, వెండి
తీసుకు వచాచ్రు. 15సొలొమోను రాజుబంగారానిన్ సాగగొటిట్ 200డాళ ళ్ చేయించాడు. ఒకొక్కక్ డాలుకు ఆరు కిలోగాముల
బంగారం పటిట్ంది. 16సాగగొటిట్న బంగారంతో 300 కవచాలు చేయించాడు. ఒకొక్కక్ కవచానికిమూడు కిలోగాములబంగారం
పటిట్ంది. వాటిని రాజు లెబానోను అరణయ్ంలో ఉనన్ తన అంతఃపురంలో ఉంచాడు.

17 సొలొమోను రాజు దంతంతో ఒక గొపప్ సింహాసనం చేయించి మేలిమి బంగారంతో దానిన్ పొదిగించాడు. 18 ఆ
సింహాసనానికి ఆరు బంగారు మెటుల్ ఉనాన్యి. సింహాసనానికి బంగారు పాదపీఠం కటిట్ ఉంది. కూరుచ్నే చోటికి రెండు పులా
చేతి ఊతలునాన్యి. ఊతల దగగ్ర రెండు సింహాలునాన్యి. 19ఆ ఆరు మెటల్ మీద రెండు పులా 12 సింహాల ఆకారాలు
నిలబడి ఉనాన్యి. మరి ఏ రాజయ్ంలోనూ అలాటి పని ఎవరూ చేసి ఉండలేదు.

20సొలొమోను రాజుకునన్ పానపాతలనీన్ బంగారంతో చేసినవే. లెబానోను అరణయ్ం అంతఃపురంలో ఉనన్ వసుత్ వులనీన్
కూడాబంగారంతోచేశారు. హీరాముపంపినపనివారితోకలిసిరాజుఓడలుతరీష్షుకుపోయిమూడు సంవతస్రాలకు ఒకసారి
బంగారం, వెండి, ఏనుగు దంతం, కోతులు, నెమళ ళ్ మొద న సరకులతో వచేచ్వి. 21సొలొమోను కాలంలో వెండి అసలు
లెకక్కు రాలేదు.

22సొలొమోను రాజు భూమి న రాజులందరికంటే ఐశవ్రయ్ంలో, జాఞ్ నంలో అధికుడయాయ్డు. 23 దేవుడు సొలొమోను
హృదయంలోఉంచినజాఞ్ నోకులు వినడానికి భూరాజులంతాఅతనినిదరిశ్ంచాలనికోరేవారు. 24ఒకొక్కక్రూ పతి సంవతస్రం
వెండి, బంగారు వసుత్ వులు, వసాలు, ఆయుధాలు, సుగంధదవాయ్లు, గురాలు, కంచర గాడిదలు కానుకలుగా తీసుకు
వచాచ్రు.

25సొలొమోనుకు రథాలు నిలిపి ఉంచే పటట్ణాలోల్ , తన దగగ్ర, యెరూషలేములో, గురాలకు, రథాలకు 4,000 శాలలు
ఉండేవి. 12,000 గురపు రౌతులు ఉండేవారు. 26 యూఫటిసు నది మొదలుకుని ఫిలిషీయుల దేశం వరకూ, ఐగుపు
సరిహదుద్ వరకూ ఉనన్ రాజులందరి అతడు పరిపాలన చేశాడు. 27 సొలొమోను యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత
విసాత్ రంగా, దేవదారు మానులను షెఫేలా పదేశంలో ఉనన్ మేడివృ లంత విసాత్ రంగా ఉండేలా చేశాడు. 28 ఐగుపు నుండీ
ఇతర అనిన్ దేశాల నుండీ సొలొమోనుకు గురాలు సరఫరా అవుతూ ఉండేవి.

సొలొమోను మరణం, ఆయనవారసుడు
29సొలొమోను చేసిన కారాయ్లనిన్టి గూరిచ్ నాతాను పవక రాసిన గంథంలో, షిలోనీయు న అహీయా రచించిన పవచన

గంథంలో, నెబాతు కొడుకు యరొబాము గూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్ ఇదోద్ గంథంలో రాసి ఉంది. 30 సొలొమోను యెరూషలేములో
ఇశాయేలీయులందరి మీద 40 సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు. 31 ఆ తరవాత సొలొమోను తన పూరీవ్కులతో
కనున్మూశాడు. అతనిని అతని తండి అయిన దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతనికి బదులుగా అతని కొడుకు
రెహబాము రాజయాయ్డు.

10
రెహబాము రాజు
10:1-11:4; 1రాజులు 12:1-24

1 రెహబాముకు పటాట్ భిషేకం చేయడానికి ఇశాయేలీయులంతా షెకెముకు చేరుకునాన్రు. రెహబాము షెకెముకు వెళాళ్డు.
2సొలొమోను రాజు దగగ్ర నుండి పారిపోయి ఐగుపులో నివసిసుత్ నన్ నెబాతు కొడుకు యరొబాము అది విని ఐగుపు నుండి
తిరిగి వచాచ్డు. 3పజలు అతణిణ్ పిలిపించగాయరొబాము, ఇశాయేలువారు కలిసి వచిచ్ రెహబాముతో “నీ తండిమాకాడిని
బరువుగా చేశాడు. 4 నీ తండి నియమించిన కఠిన దాసాయ్నిన్, అతడు మా మీద ఉంచిన బరు న కాడిని నువువ్ ఇపుప్డు
తేలికగా చేసేత్ మేము నినున్ సేవిసాత్ ము” అనిమనవి చేశారు.

5అందుకు అతడు “మీరుమూడు రోజులతరవాతనాదగగ్రికి రండి”అనివారితోచెపాప్డు. కాబటిట్ పజలు వెళిల్పోయారు.
6అపుప్డు రెహబాము రాజు తన తండి సొలొమోను జీవించి ఉండగా అతనిముందు నిలిచి సేవ చేసిన పెదద్లను పిలిపించి
“ఈ పజలకు ననేన్మి జవాబు చెపప్మంటారు? మీ సలహా ఏమిటి?” అని వారిని అడిగాడు. 7అందుకు వారు “నువువ్ ఈ
పజల పటల్ దయాదా ణాయ్లు చూపివారితోమృదువుగామాటాల్ డితేవారు ఎపప్టికీ నీకు దాసులుగాఉంటారు”అనిఅతనితో
చెపాప్రు.

8 అయితే అతడు ఆ పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోసిపుచిచ్, తనతో పెరిగి తన దగగ్ర ఉనన్ యువకులతో ఆలోచన
చేశాడు. 9అతడు “ ‘నీ తండిమామీద ఉంచిన కాడిని తేలిక చెయియ్’ అని ననన్డిగిన ఈ పజలకి నేనేం జవాబు చెపాప్లని
మీరు ఆలోచిసాత్ రో చెపప్ండి”అనివారినిఅడిగాడు. 10అతనితో కూడాపెరిగిన ఆయువకులు అతనితో ఇలాఅనాన్రు “ ‘నీ
తండిమా కాడిని బరువు చేశాడు, నువువ్ దానిన్ తేలిక చెయియ్’ అని నినున్ అడిగిన ఈ పజలతో నువేవ్మి చెపాప్లంటే, ‘నా
చిటికెన వేలు నా తండి నడుము కంటే బరువు. 11నా తండి బరు న కాడిమీమీదమోపాడు గాని నేను మీ కాడినిమరింత
బరువు చేసాత్ ను. నాతండి చెరాన్కోలతోమిమమ్లిన్ దండించాడు. నే తేమిమమ్లిన్ కొరడాలతో* దండిసాత్ ను’ అని చెపుప్.”

* 10:11 10:11 కొరడాలతో తేళళ్తో
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12 “మూడవ రోజున నా దగగ్రికి తిరిగి రండి” అని రాజు చెపిప్న పకారం యరొబాము, పజలు మూడో రోజున రెహబాము
దగగ్రకి వచాచ్రు. 13 రెహబాము పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను తోసిపుచిచ్, యువకులు చెపిప్న పకారం వారితో కఠినంగా
జవాబిచాచ్డు. 14అతడు వారితో “నాతండిమీకాడిని బరువు చేశాడు,
నేను దానిన్ మరింత బరువు చేసాత్ ను.
నాతండిమిమమ్లిన్ చెరాన్కోలతో దండించాడు.
నే తేమిమమ్లిన్ కొరడాలతో† దండిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

15యెహోవా షిలోనీయు న అహీయాదావ్రా నెబాతు కొడుకు యరొబాముతో చెపిప్న తనమాటను సిథ్రపరచేలా దేవుని
నిరణ్య పకారం పజలు చేసిన మనవి రాజు ఆలకించలేదు. 16రాజు తమ మనవి అంగీకరించక పోవడం చూసి ఇశాయేలు
పజలు, “దావీదులో మాకు భాగమెకక్డ ఉంది? యెషష్యి కుమారుడిలో మాకు వారసతవ్ం లేదు. ఇశాయేలు పజలారా,
మీ గుడారాలకి వెళిళ్పోండి. దావీదూ, నీ సంతతి వారిని నువేవ్ చూసుకో” అని రాజుతో చెపిప్ ఎవరి గుడారానికి వారు
వెళిల్పోయారు.

17అయితేయూదాపటట్ణాలోల్ నివసించేఇశాయేలువారినిరెహబాముపరిపాలించాడు. 18రెహబామురాజువెటిట్ పనివారి
మీదఅధికారి అయినహదోరాముని ఇశాయేలు వారి దగగ్రకి పంపించాడు. కానీవారు అతణిణ్ రాళల్తోచావగొటాట్ రు. అపుప్డు
రెహబాము రాజు తవ్రగా తన రథం ఎకిక్ యెరూషలేముకు పారిపోయాడు. 19 ఇశాయేలు వారు దావీదు సంతతి వారి మీద
తిరుగుబాటు చేసి ఇపప్టికీ వారికి లోబడకుండా ఉనాన్రు.

11
రెహబాము నిరిమ్ంచిన పాకారాలు

1 రెహబాము యెరూషలేముకు వచిచ్న తరవాత అతడు ఇశాయేలు వారితో యుదధ్ం చేసి, రాజాయ్నిన్ తిరిగి
సంపాదించుకోడానికి యూదావారిలో నుండీ బెనాయ్మీనీయులోల్ నుండీ ఎనిన్క చేసిన 1, 80,000 మంది నికులను
సమకూరాచ్డు.

2 అయితే దేవుని మనిషి షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పతయ్కష్ ఈ విధంగా చెపాప్డు, 3 “నువువ్ వెళిళ్ యూదారాజు,
సొలొమోనుకొడుకు అయినరెహబాముతో,యూదాలో,బెనాయ్మీనీయులపాంతంలోఉండేఇశాయేలువారందరితోఈమాట
చెపుప్, 4 ‘ఇదంతా ఈ విధంగా జరిగేలా చేసింది నేనే’ అని యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు కాబటిట్ మీ ఉతత్రలో ఉనన్ యూదా
సోదరులతోయుదధ్ం చేయడానికి బయలు దేరకుండామీరంతామీమీఇళళ్కి తిరిగి వెళళ్ండి.” కాబటిట్ వారుయెహోవామాట
వినియరొబాముతోయుదధ్ం చేయడంమానేసి తిరిగి వెళిల్పోయారు.

5రెహబాముయెరూషలేములోనివాసముండియూదాపాంతంలోపురాలకుపాకారాలు కటిట్ంచాడు. 6అతడు బేతెల్హేము,
ఏతాము, తెకోవ, 7 బేతూస్రు, శోకో, అదులాల్ ము, 8 గాతు, మారేషా, జీఫు, 9 అదోరయీము, లాకీషు, అజేకా, 10జొరాయ్,
అయాయ్లోను, హెబోను అనే యూదా, బెనాయ్మీను పదేశాలోల్ పాకారాలు కటిట్ంచాడు. 11 అతడు కోట దురాగ్ లను దృఢంగా
చేసి, వాటిలో నాయ్ధికారులను ఉంచి, వారికి ఆహారం, నూనె, దా రసం ఏరాప్టు చేశాడు. 12వాటిలో డాళ ళ్, శూలాలు
ఉంచి ఆ పటట్ణాలను శకివంతంగా తయారు చేశాడు. యూదావారు, బెనాయ్మీనీయులు అతని పు నిలబడాడ్ రు.

13ఇశాయేలువారి మధయ్ నివసిసుత్ నన్యాజకులు, లేవీయులు తమపాంతాల సరిహదుద్ లు దాటి అతని దగగ్రికి వచాచ్రు.
14యరొబాము, అతని కుమారులు యెహోవాకు యాజక సేవ జరగకుండా లేవీయులను తోసివేయడం వలన వారు తమ
గామాలూ, ఆసుత్ లూ విడిచిపెటిట్ ,యూదా దేశానికి,యెరూషలేముకు వచాచ్రు.

15 యరొబాము బలిపీఠాలకు దయాయ్లకు తాను చేయించిన దూడవిగహాలకు యాజకులను నియమించుకునాన్డు.
16 ఇలా ఉండగా ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో తమ దేవు న యెహోవాను వెదకడానికి తమ మనసుస్లో
నిరణ్యించుకునన్వారు కొందరు ఉనాన్రు. వారు తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాకు బలులరిప్ంచడానికియెరూషలేముకు
వచాచ్రు. 17వారుమూడు సంవతస్రాలుదావీదు,సొలొమోనునడిచినమారాగ్ నేన్అనుసరించారు. ఆమూడు సంవతస్రాలూ
వారుయూదారాజాయ్నిన్ బలపరచిసొలొమోను కొడుకు రెహబాముకు సహాయం చేశారు.

రెహబాము కుటుంబం
18దావీదు కొడుకు యెరీమోతు కుమారె అయినమహలతును రెహబాము వివాహం చేసుకునాన్డు. ఆమె తలిల్ యెషష్యి

కొడుకు ఏలీయాబు కుమారె అయిన అబీహాయిలు. 19 అతనికి యూషు, షెమరాయ్, జహము అనే కొడుకులు పుటాట్ రు.
20తరవాత అతడు అబాష్ లోము కుమారె మయకాను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమె దావ్రా అతనికి అబీయా, అతత్యి, జీజా,
షెలోమీతులు పుటాట్ రు.

21 రెహబాముకు 18 మంది భారయ్లు 60 మంది ఉపపతున్లు ఉనాన్రు. అతనికి 28 మంది కుమారులు, 60 మంది
కుమారెలు ఉనాన్రు. అయితే తన భారయ్లందరిలో ఉపపతున్లందరిలో అబాష్ లోము కుమారె మయకాను అతడు ఎకుక్వగా
పేమించాడు.

22రెహబాముమయకాకు పుటిట్న అబీయానురాజుగాచేయాలనిఆలోచించి,అతనిసోదరులమీద పధానిగా,అధిపతిగా
అతణిణ్ నియమించాడు. 23అతడు మంచిమెలకువతో పరిపాలించాడు. తన కుమారులోల్ మిగిలిన వారిని అతడుయూదా,
బెనాయ్మీనులకు చెందిన పదేశాలోల్ నిపాకారపురాలోల్ అధిపతులుగా నియమించివారికి విసాత్ ర న ఆసిత్నిచిచ్వారికి పెళిళ్ళ ళ్
చేశాడు.
† 10:14 10:14 కొరడాలతో తేళళ్తో
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షీషకుయెరూషలేము దండయాత
12:9-16; 1రాజులు 14:21, 25-31

1 రెహబాము రాజయ్ం సిథ్రపడి, అతడు బలపడిన తరవాత అతడు, ఇశాయేలీయులంతా యెహోవా ధరమ్శాసానిన్
విడిచిపెటేట్శారు. 2వారుయెహోవాకుఅపనమమ్కంగాఉనన్ందు వలనరా నరెహబాముపాలనలోఐదోసంవతస్రంలోఐగుపు
రాజుషీషకు 1, 200 రథాలు, 60,000మంది గురపురౌతులతోయెరూషలేముమీదికి దండెతాత్ డు. 3అతనితోబాటు ఐగుపు
నుండి వచిచ్న లూబీయులు, సుకీక్యులు, కూషీయులు లెకక్కు మించి ఉనాన్రు. 4షీషకు యూదాకు దగగ్రగా ఉనన్ పాకార
పురాలను పటుట్ కునియెరూషలేము వరకూ వచాచ్డు.

5 అపుప్డు షెమయా పవక రెహబాము దగగ్రికీ, షీషకుకు భయపడి యెరూషలేముకు పారిపోయి వచిచ్న యూదా
అధిపతుల దగగ్రికి వచిచ్ “ ‘మీరు ననున్ విడిచిపెటాట్ రు కాబటిట్ నేను మిమమ్లిన్ షీషకు చేతికి అపప్గించాను’ అని యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్డు. 6 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల అధిపతులు, రాజు వినయంగా తల వంచుకుని “యెహోవా
నాయ్యవంతుడు” అని ఒపుప్కునాన్రు.

7 వారు తమను తాము తగిగ్ంచుకోవడం యెహోవా చూశాడు. యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పతయ్కష్ ఈ విధంగా
సెలవిచాచ్డు. “వారు తమను తాము తగిగ్ంచుకునాన్రు కాబటిట్ నేను వారిని నాశనం చేయను. షీషకు దావ్రా నా ఉగతను
యెరూషలేము మీద కుమమ్రింపక తవ్రలో వారికి రకష్ణ దయచేసాత్ ను. 8అయితే ననున్ సేవించడానికీ, భూరాజులకు దాసు
ఉండడానికీ ఎంత తేడాఉందోవారు గహించడం కోసం వారు అతనికి దాసులవుతారు.”

9 ఐగుపురాజు షీషకు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్, యెహోవా మందిరంలో, రాజనగరంలో ఉనన్ ధనాగారాలనిన్టినీ
దోచుకుని, సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసుకు వెళాళ్డు. 10 రెహబాము వాటికి బదులు ఇతత్డి డాళ ళ్
చేయించి వాటిని రాజనగరం దావ్రానిన్ కాసే నికుల అధిపతులకి అపప్గించాడు. 11 రాజు యెహోవా మందిరంలోకి
పవేశించిన పతిసారీ రకష్క భటులు వచిచ్ వాటిని మోసేవారు. ఆ తరువాత వాటిని మళీల్ గదిలో ఉంచేవారు. 12 అతడు
తననుతాను తగిగ్ంచుకోవడం వలన,యూదావారిలోకొంతమటుట్ కు మంచి ఇంకామిగిలేఉండడం వలన,యెహోవాఅతనిని
పూరిగా నశింపజేయకుండా తన కోపానిన్ అతనిమీద నుండి మళిల్ంచుకునాన్డు.

13 రెహబాము రాజు యెరూషలేములో సిథ్రపడి పాలించాడు. అతడు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు 41
సంవతస్రాల వయసు వాడు. తన నామానిన్ అకక్డ ఉంచడానికి ఇశాయేలీయుల గోతాల సథ్లాలనిన్టిలో నుండి యెహోవా
కోరుకొనన్ పటట్ణ న యెరూషలేములో అతడు 17 సంవతస్రాలు పాలించాడు, అతని తలిల్ పేరు నయమా, ఆమె
అమోమ్నీయురాలు. 14అతడుయెహోవాను వెతకడంలో సిథ్రంగా నిలబడక చెడు కియలు చేశాడు.

15 రెహబాము చేసిన ఇతర కారాయ్లనిన్టి గురించి పవక షెమయా, దీరఘ్దరిశ్ ఇదోద్ రచించిన గంథాలోల్ రాసి ఉంది. వాటిలో
ఇంకా వంశావళ లూ రెహబాముకూ యరొబాముకూ జరిగిన నిరంతర యుదాధ్ ల వివరాలునాన్యి. 16 రెహబాము తన
పూరీవ్కులతోకూడాకనున్మూసినవుప్డుఅతనినిదావీదుపటట్ణంలోపాతిపెటాట్ రు. అపుప్డుఅతనికొడుకుఅబీయాఅతనికి
బదులుగా రాజయాయ్డు.

13
యూదారా న అబీయా
13:1-2, 22; 14:1; 1రాజులు 15:1-2, 6-8

1 యరొబాము రాజు ఇశాయేలును పాలిసుత్ నన్ పదెద్నిమిదో సంవతస్రంలో అబీయా యూదావారి మీద రాజయాయ్డు.
2అతడుమూడుసంవతస్రాలుయెరూషలేములోపాలించాడు. అతనితలిల్ పేరుమీకాయా,ఆమెగిబియాపటట్ణానికిచెందిన
ఊరియేలు కుమారె.

3అబీయాకుయరొబాముకు మధయ్యుదధ్ం జరిగింది. అబీయా 4,00,000మంది పరాకమశాలు న నాయ్నిన్యుదాధ్ నికి
సిదధ్ం చేశాడు. యరొబాము కూడా 8,00,000మంది పరాకమశాలులను అతనికి ఎదురుగా వూయ్హపరిచాడు. 4అపుప్డు
అబీయాఎఫాయిముమనయ్ంలోని సెమరాయిము కొండమీద నిలబడి ఇలా పకటించాడు,

“యరొబాము, ఇశాయేలు పజలారా,మీరంతావినండి. 5ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ ఎలల్కాలంపాలించడానికి ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా దావీదుతో, అతని సంతతివారితో ఎవరూ భంగం చేయలేని నిబంధన చేసి దానిన్ వారికిచాచ్డని మీకు
తెలుసు గదా 6 అయినా దావీదు కుమారుడు సొలొమోనుకు దాసుడు, నెబాతు కొడుకు అయిన యరొబాము పనికిమాలిన
దుషుట్ లతో చేతులు కలిపి తనయజమానిమీద తిరుగుబాటు చేశాడు. 7సొలొమోను కొడుకు రెహబాము ఇంకాబాలుడుగా,
అనుభవం లేక వారిని ఎదిరించడానికి తగిన శకి లేనపుప్డు వారు అతనితోయుదాధ్ నికి వెళాళ్రు.”

8 “ఇపుప్డు దావీదు సంతతి వశంలో ఉనన్ యెహోవా రాజయ్ంతో మీరు యుదధ్ం చేయడానికి తెగిసుత్ నాన్రు. మీరు గొపప్
నయ్ంగా ఉనాన్రు. యరొబాముమీకు దేవుళ ళ్గా చేయించిన బంగారు దూడలు కూడామీ దగగ్ర ఉనాన్యి.
9 మీరు అహరోను సంతాన న యెహోవా యాజకులనూ లేవీయులనూ వెళళ్గొటిట్ , అనయ్దేశాల పజలు చేసినటుట్ మీ

కోసం యాజకులను నియమించుకునాన్రు గదా? ఒక కోడెనీ ఏడు గొరె పొటేట్ళల్నీ తీసుకు వచిచ్ తనను పతిషిఠ్ ంచుకోడానికి
వచేచ్ పతివాడూ దేవుళ ళ్ కాని వాటికి యాజకు పోతునాన్డు గదా. 10 అయితే యెహోవా మాకు దేవుడుగా ఉనాన్డు.
మేము ఆయనిన్ విసరిజ్ంచలేదు. యెహోవాకు సేవ చేసేయాజకులు అహరోను సంతతివారు. లేవీయులు చేయాలిస్న పనులు
లేవీయులే చేసుత్ నాన్రు. 11వారు పతి ఉదయం, సాయంకాలం యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్సూత్ , సుగంధదవాయ్లతో
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ధూపంవేసూత్ ,పవిత నబలల్మీదసనిన్ధిరొటెట్లుఉంచుతూ,బంగారు దీపసత్ంభానిన్,పమిదలనుపతిసాయంతంవెలిగిసూత్
ఉనాన్రు. మేముమాదేవుడుయెహోవాఏరాప్టు చేసినఆజఞ్ల పకారం సమసాత్ నీన్ జరిగిసుత్ నాన్ం. కానీమీరుమాతంఆయనిన్
విడిచిపెటాట్ రు.”

12 “ఆలోచించండి, దేవుడే మాకు తోడుగా, మాకు అధిపతిగా ఉనాన్డు. ఆయన యాజకులు మీ మీద ఆరాభ్టం
చేయడానికీ బూరలు ఊదడానికీమా ప న ఉనాన్రు. ఇశాయేలు పజలారా, మీపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాతోయుదధ్ం
చేయకండి. చేసినామీకు జయం కలగదు.”

13 అంతకుముందు యరొబాము యూదావారి వెనక భాగంలో కొందరు మాటుగాళళ్ను ఉంచదువు. యరోబాము నయ్ం
యూదావారికి ఎదుటా,మాటుగాళ ళ్ వారికి వెనకా ఉండేలా చేశాడు. 14యూదావారు, తమకు ముందూ వెనకాయోధులు
ఉనన్టుట్ తెలుసుకుని యెహోవాకు పారథ్న చేశారు, యాజకులు బూరలు ఊదారు. 15అపుప్డు యూదా వారు గటిట్గా కేకలు
వేశారు. వారు కేకలు వేసుత్ ండగాయరొబాము,ఇశాయేలువారంతాఅబీయాఎదుటాయూదావారిఎదుటానిలబడలేకుండేలా
దేవుడు వారిని దెబబ్ తీశాడు.

16 ఇశాయేలు వారు యూదా వారి ఎదుట నుండి పారిపోయారు. దేవుడు వారిని యూదా వారి చేతికి అపప్గించాడు.
17కాబటిట్ అబీయా, అతని పజలు వారినిఘోరంగా హతమారాచ్రు. ఇశాయేలు వారిలో 5,00,000మంది యుదధ్ వీరులు
చనిపోయారు. 18ఈ విధంగా ఇశాయేలు వారు ఆ కాలంలో అణిగిపోయారు. యూదా వారు తమ పూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవాను ఆశయించిన కారణంగానే విజయం సాధించారు. 19 అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలునూ దాని
గామాలనూయెషానానూదాని గామాలనూ ఎఫోనునూ దాని గామాలనూ పటుట్ కునాన్డు.

20 అబీయా జీవించి ఉనన్ కాలంలో యరొబాము మళీళ్ బలపడలేదు, యెహోవా అతణిణ్ దెబబ్ తీయడం వలన అతడు
చనిపోయాడు. 21అబీయాఅభివృదిధ్ చెందాడు. అతనికి 14మందిభారయ్లు, 22మంది కుమారులు, 16మంది కుమారెలు
ఉనాన్రు. 22 అబీయా చేసిన ఇతర కారాయ్ల గురించీ అతని నడవడి, అతని మాటలను గురించీ అతని కాలంలో జరిగిన
సంగతుల గురించీ పవక ఇదోద్ రచించిన వాయ్ఖాయ్న గంథంలో రాసివుంది.

14
యూదారా న ఆసా
14:2-3; 1రాజులు 15:11-12

1అబీయాచనిపోయి తనపూరీవ్కులతో కూడా కనున్మూశాడు. పజలు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతని
సాథ్ నంలో అతని కొడుకు ఆసారాజయాయ్డు. ఇతని రోజులోల్ దేశం 10 సంవతస్రాలు పశాంతంగా ఉంది.

2 ఆసా తన దేవుడు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలంగా, యథారథ్ంగా నడిచాడు. 3 అనయ్దేవుళళ్ బలిపీఠాలను పడగొటిట్ ,
ఉనన్త సథ్లాలను పాడుచేసి, పతిమలను పగులగొటిట్ , దేవతాసత్ంభాలను కొటిట్ వేయించాడు. 4 వారి పూరీవ్కుల దేవుడు
అయిన యెహోవాను ఆశయించాలనీ ధరమ్శాసానీన్, ఆజఞ్లనూ పాటించాలని యూదావారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 5 ఉనన్త
సథ్లాలనూ సూరయ్ దేవతా సత్ంభాలనూ యూదా వారి పటాట్ ణాలనిన్టిలో నుండి తీసివేశాడు. అతని పాలనలో రాజయ్ం
పశాంతంగా ఉంది.

6ఆ సంవతస్రాలోల్ అతనికియుదాధ్ లు లేకపోవడం చేత దేశం నెమమ్దిగా ఉంది. యెహోవాఅతనికి విశాంతి దయచేయడం
వలన అతడుయూదాదేశంలోపాకారాలు గల పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు.

7అతడు యూదా వారికి ఈ విధంగా పకటన చేశాడు “మనం మన దేవు నయెహోవాను ఆశయించాము. అందువలన
ఆయన మన చుటూట్ నెమమ్ది కలిగించాడు. దేశంలో మనం నిరభయ్ంతరంగా తిరగవచుచ్. మనం ఈ పటట్ణాలను కటిట్ంచి,
వాటికిపాకారాలను, గోపురాలను, గుమామ్లను,దావ్రబంధాలను అమరుచ్దాం.”
కాబటిట్ వారు పటట్ణాలను నిరిమ్ంచి వృదిధ్ పొందారు. 8 ఆ కాలంలో యూదా వారిలో డాళ ళ్, ఈటెలు పటుట్ కొనే వారు

3,00,000మందిఉనాన్రు. యూదావారితోనూ, కవచాలు ధరించిబాణాలు వేసే 2, 80,000మందిబెనాయ్మీనీయులతోనూ
కూడిన నయ్ం ఆసాకు ఉంది. వీరంతా పరాకమవంతులు.

9ఇతియోపీయావాడుజెరహ 10,00,000మంది నయ్ంతో, 300 రథాలతోవారి దండెతిత్ మారేషావరకూ వచిచ్నపుడు
ఆసా అతణిణ్ ఎదురొక్నాన్డు.

10వారు మారేషా దగగ్ర జెపాతా అనే లోయలో ఎదురుగా నిలిచి యుదధ్ం చేశారు. 11 ఆసా తన దేవుడు యెహోవాకు
మొరపెటిట్ “యెహోవా, మహా నయ్ం చేతిలో ఓడిపోకుండా బలం లేనివారికి సహాయం చేయడానికి నీకనాన్ ఇంకెవరూ లేరు.
మాదేవా, యెహోవా, మాకు సహాయం చెయియ్. నినేన్ నముమ్కునాన్ము. నీ నామానిన్ బటేట్ ఈ గొపప్ నాయ్నిన్ ఎదిరించడానికి
బయలుదేరాము. యెహోవా! నువేవ్మా దేవుడివి. మానవమాతులను నీ మీద జయంపొందనీయకు” అనిపారిథ్ంచాడు.

12అపుప్డు యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా ఎదుటా, యూదా వారి ఎదుటా నిలబడనియయ్కుండా వారిని దెబబ్ తీసిన
కారణంగావారుపారిపోయారు. 13ఆసా,అతనితోఉనన్వారూ గెరారు వరకూవారిని తరిమారు. కూషీయులు తిరిగి లేవలేక
యెహోవాభయం చేతా ఆయన నయ్ం భయం చేతాపారిపోయారు. యూదావారు విసాత్ ర న కొలల్సొముమ్ పటుట్ కునాన్రు.

14 గెరారు చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ ని వారందరి మీదికీయెహోవా భయం ఆవరించింది కాబటిట్ యూదా నయ్ం వాటనిన్టినీ
కొలల్గొటిట్ , వాటిలో ఉనన్ విసాత్ ర న సొమమ్ంతటినీ దోచుకునాన్రు. 15 అకక్డి పశువుల శాలలను పడగొటిట్ , విసాత్ ర న
గొరెలనూ ఒంటెలనూ సమకూరుచ్కునియెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు.
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15
ఆసా సంసక్రణలు
15:16-19; 1రాజులు 15:13-16

1 ఆ కాలంలో దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కొడు న అజరాయ్ మీదికి వచిచ్నపుడు అతడు ఆసా ముందుకు వెళిల్ ఈ విధంగా
పకటించాడు. 2 “ఆసా, యూదా పజలారా, బెనాయ్మీను పజలారా, మీరంతా నా మాట వినండి. మీరు యెహోవా పకష్పు
వా తే ఆయన మీ ప న ఉంటాడు. మీరు ఆయన దగగ్ర విచారణ చేసేత్ ఆయన మీకు పతయ్కష్మవుతాడు. మీరు ఆయనిన్
విడిచిపెడితే, ఆయన మిమమ్లిన్ విడిచిపెడతాడు. 3చాలా రోజులుగా నిజ న దేవుడు గానీ ఉపదేశించేయాజకులు గానీ
ధరమ్శాసం గానీ ఇశాయేలీయులకు లేకుండాపోయాయి.

4 అయితే తమ బాధలోల్ వారు ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా పు తిరిగి ఆయనిన్ వెదకారు. ఆయన వారికి
పతయ్కష్మయాయ్డు. 5ఆరోజులోల్ అనిన్ దేశాలోల్ నివాసముండేవారందరూ గొపప్ కలవరంలోఉండేవారు. కాబటిట్ తమకారాయ్లు
చకక్బెటుట్ కోడానికి అటూ ఇటూ తిరిగే వారికి శాంతి, సమాధానం లేకుండా ఉంది. 6 దేవుడు మనుషులను అనిన్ రకాల
బాధలతో కషట్పెటాట్ డు కాబటిట్ రాజయ్ం రాజాయ్నికీ పటట్ణం పటట్ణానికీ వయ్తిరేకంగా లేచిముకక్లు చెకక్ పోయాయి. 7అయితే
మీరు బలహీనులు కాక రయ్ం తెచుచ్కోండి,మీకారయ్ం సఫలమవుతుంది.”

8 ఒదేదు పవక పవచించిన ఈ మాటలు ఆసా విని, రయ్ం తెచుచ్కుని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటి నుండి,
ఎఫాయిము మనయ్ంలో తాను పటుట్ కునన్ పటాట్ ణాలోల్ నుండి అసహయ్ న విగహాలనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా మంటపం
ముందు ఉండే యెహోవా బలిపీఠం మళీల్ కటిట్ంచాడు. 9 అతడు యూదా, బెనాయ్మీను వారందరినీ ఎఫాయిము, మనషేష్ ,
షిమోయ్ను గోతాలోల్ నుండివారిమధయ్ నివసిసుత్ నన్ పరదేశులనూసమకూరాచ్డు. అతనిదేవు నయెహోవాఅతనికిసహాయం
చేయడం చూసి ఇశాయేలు వారిలో నుండి చాలామంది పజలు అతని పకష్ం చేరారు.

10ఆసా పరిపాలనలో 15 వ సంవతస్రం మూడో నెలలోవారుయెరూషలేములో సమావేశమయాయ్రు. 11తాము తీసుకు
వచిచ్న కొలల్సొముమ్లో నుండి ఆ రోజు 700 ఎదుద్ లను, 7,000 గొరెలను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచారు. 12 వారు
తమ పూరణ్హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేసాత్ మనీ, 13 పినన్లు, పెదద్లు,
పురుషులు, సీలు,అందరిలో ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాదగగ్ర విచారణ చేయనివారికందరికీమరణశికష్ విధిసాత్ మనీ
తీరామ్నం చేసుకునాన్రు. 14వారు పెదద్గా కేకలు వేసూత్ మేళాలతో, బాకానాదంతో, కొముమ్ బూరశబాద్ లతోయెహోవా సనిన్ధిలో
పమాణం చేశారు.

15 ఈ విధంగా పమాణం చేసుకోగా యూదావారంతా సంతోషించారు. వారు పూరణ్ హృదయంతో పమాణం చేసి,
పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెతకడం వలన యెహోవా వారికి పతయ్కష్ చుటూట్ ఉనన్ దేశాలతో యుదధ్ం లేకుండా వారికి
శాంతినిచాచ్డు.

16 తన అవవ్ అయిన మయకా అసహయ్ న ఒక దేవతా సత్ంభానిన్ నిలిపినందుకు ఆమె పటట్పురాణిగా ఉండకుండాా
ఆసా రాజు ఆమెను తొలగించి, ఆమె నిలిపిన విగహానిన్ పడగొటిట్ , చినాన్భినన్ం చేసి కిదోను వాగు దగగ్ర దానిన్ కాలిచ్వేశాడు.
17ఆసాఉనన్తపూజాసథ్లాలను ఇశాయేలీయులోల్ నుండి తీసివేయలేదు గానీఅతడు బతికినకాలమంతాఅతనిహృదయం
యథారథ్ంగా ఉంది. 18 అతడు తన తండి, తాను పతిషిఠ్ ంచిన వెండి, బంగారు ఉపకరణాలను తీసుకు వచిచ్ దేవుని
మందిరంలో ఉంచాడు. 19ఆసాపాలనలో 35 వ సంవతస్రం వరకూ ఎలాటియుదాధ్ లు జరగలేదు.

16
ఆసా చివరి సంవతస్రములు
16:1-6; 1రాజులు 15:17-22
16:11-17:1; 1రాజులు 15:23-24

1 ఆసా పరిపాలనలో 36 వ సంవతస్రంలో ఇశాయేలు రాజు బయెషా యూదావారి మీద దండెతిత్ వచిచ్ యూదా రాజు
ఆసా దగగ్రికి రాకపోకలు జరగకుండేలా రమా పటట్ణానిన్ కటిట్ంచాడు. 2 ఆసా యెహోవా మందిరంలో, రాజనగరంలో ఉనన్
ఖజానాలోల్ ని వెండి బంగారాలను తీసి, దమసుక్లో నివసించే ఆరాము రాజు బెనహ్దదు దగగ్రకి దూతల చేత పంపించాడు.
3“నాతండికీ నీతండికీఉనన్టుట్ నాకూ నీకూ సంధిఉంది. వెండిని,బంగారానిన్ నీకు పంపించాను. ఇశాయేలురాజుబయెషా
ననున్ విడిచి వెళిళ్పోయేలానువువ్ అతనితో చేసుకునన్ సంధిని రదుద్ చేసుకో” అని అడిగాడు.

4బెనహ్దదు రా నఆసామాటఅంగీకరించి,తన నాయ్లఅధిపతులను ఇశాయేలువారి పటట్ణాలమీదికి పంపాడు. వారు
ఈయోను,దాను,ఆబేలామ్యీముపటట్ణాల ,నఫాత్ లిపాంతానికిచేరినపటట్ణాలోల్ నికొటల్ దాడిచేశారు. 5బయెషాఅదివిని
రమాపాకారాలను కటిట్ంచడంమానేసి ఆ పని చాలించాడు. 6అపుప్డు రా న ఆసాయూదావారినందరినీ సమకూరాచ్డు.
వెళిల్ బయెషా కటిట్సుత్ నన్ రమా పటట్ణపు రాళల్ను, దూలాలను తీసుకువచాచ్రు. ఆసావాటిని గెబ,మిసాప్ పటట్ణాలను పాకార
కటిట్ంచడానికి వినియోగించాడు.

7 ఆ సమయంలో దీరఘ్దరిశ్ అయిన హనానీ యూదా రాజు ఆసా దగగ్రికి వచిచ్ అతనికి ఈ పకటన చేశాడు. “నువువ్ నీ
దేవు న యెహోవాను నముమ్కోకుండా ఆరాము రాజును నముమ్కునాన్వే. అందుకనే ఆరాము రాజు నయ్ం నీ చేతిలో నుండి
తపిప్ంచుకు పోయింది. 8 ఇంతకు ముందు లెకక్ లేననిన్ రథాలు, గురపు రౌతులు గల ఇతియోపీయులు, లూబీయులు గొపప్
నయ్ంగా వచాచ్రు గదా? అయినా నువువ్ యెహోవాను నముమ్కోవడం వలన ఆయన వారిని నీ వశం చేశాడు. 9 తన పటల్
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యథారథ్ హృదయం గలవారిని బలపరచడానికి యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమంతా సంచరిసూత్ ఉంది. ఈ విషయంలో నువువ్
బుదిధ్హీనంగా పవరించావుకాబటిట్ ఇపప్టినుండి నీకు అనీన్యుదాధ్ లే.”

10ఆ దీరఘ్దరిశ్ చేసినఈపకటనకి ఆసాఅతనిమీదకోపగించి ఆగహంతోఅతణిణ్ దులో వేశాడు. అదే సమయంలోఆసా
పజలోల్ కొంతమందినిబాధపరిచాడు కూడా.

11 ఆసా చేసిన పనులనిన్టిని గూరిచ్ యూదా, ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో రాసి ఉంది. 12 ఆసా తన పాలనలో 39
వ సంవతస్రంలో అతనికి పాదాలోల్ జబుబ్ పుటిట్ంది. దానితో అతడు చాలా బాధపడినపప్టికీ దాని విషయంలో యెహోవా
సహాయం కోరకుండా దుయ్లను నముమ్కునాన్డు.

13ఆసాతనపూరీవ్కులతో కనున్మూసి తనపాలనలో 41 వ సంవతస్రంలో చనిపోయాడు. 14పజలు నిపుణత గలవారు
సిదధ్ం చేసిన సుగంధ, పరిమళ దవాయ్లతో నిండిన పాడె మీద అతణిణ్ ఉంచారు. దావీదు పటట్ణంలో అతడు తన కోసం
తొలిపించుకొనన్ సమాధిలోఅతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని గౌరవారథ్ం గొపప్ అగిన్జావ్ల రగిలించారు.

17
యూదారా నయెహోషాపాతు

1 ఆసా తరువాత అతని కుమారుడు యెహోషాపాతు రా ఇశాయేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజాయ్నిన్
బలపరచుకునాన్డు. 2 అతడు యూదా దేశంలోని పాకార పురాలనిన్టిలో నాయ్లను ఉంచి, యూదా దేశంలో తన తండి
ఆసా పటుట్ కొనన్ ఎఫాయిము పటట్ణాలోల్ కావలి దండులను ఉంచాడు.

3యెహోవా అతనికి సహాయం చేయగా యెహోషాపాతు తన పూరివ్కుడు దావీదు పారంభ దినాలోల్ నడిచిన మారగ్ంలో
నడుసూత్ 4బయలు దేవుళళ్ను పూజించకుండా తన తండి దేవుని ఆధారపడి, ఇశాయేలువారి చరయ్ల పకారం గాక దేవుని
ఆజఞ్ల పకారం నడిచాడు. 5 కాబటిట్ యెహోవా అతని రాజాయ్నిన్ సిథ్రపరిచాడు. యూదావారంతా యెహోషాపాతుకు పనున్
కటాట్ రు. అతనికి ఐశవ్రయ్ం, ఘనత, సమృదిధ్గా కలిగింది. 6యెహోవామారాగ్ లోల్ నడవడానికి అతడు తన మనసుస్లో దృఢ
నిశచ్యం చేసుకుని, ఉనన్త సథ్లాలనూ దేవతా సత్ంభాలనూయూదాలో నుండి తీసివేశాడు.

7 తన పాలన మూడవ సంవతస్రంలో యూదా పటట్ణాలోల్ ని పజలకు ధరమ్శాసానిన్ బోధించడానికి అతడు బెనహ్యీలు,
ఓబదాయ్, జెకరాయ్, నెతనేలు, మీకాయా అనే పెదద్లను పంపాడు. 8 వారితో షెమయా, నెతనాయ్, జెబదాయ్, అశాహేలు,
షెమిరామోతు, యెహోనాతాను, అదోనీయా, టోబీయా, టోబదోనీయా అనే లేవీయులనూ, ఎలీషామా, యెహోరాము
అనే యజకులనూ పంపించాడు. 9 వారు యెహోవా ధరమ్శాస గంథం పటుట్ కుని యూదావారి మధయ్ పకటిసూత్ , యూదా
పటట్ణాలనిన్టిలో సంచరిసూత్ పజలకు బోధించారు. 10యూదా దేశం చుటూట్ ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టి మీదికి యెహోవా భయం
రావడంచేతఎవరూయెహోషాపాతుతోయుదధ్ం చేయడానికితెగించలేదు. 11ఫిలిషీయులోల్ కొందరుయెహోషాపాతుకు పనున్,
కానుకలు ఇసూత్ వచాచ్రు. అరబీయులు కూడా అతనికి 7, 700 గొరెపొటేట్ళల్ను, 7, 700మేకపోతులను సమరిప్ంచేవారు.

12యెహోషాపాతు అంతకంతకూ గొపప్వా యూదా దేశంలో కోటలనూ, సామగి నిలవచేసే పటట్ణాలనూ కటిట్ంచాడు.
13యూదాదేశపు పటట్ణాలోల్ అతనికి విసాత్ ర న సంపద సమకూడింది. అతని కింద పరాకమశాలురు యెరూషలేములో
ఉండేవారు.

14వీరిపూరీవ్కుల వంశాల పకారం వీరి సంఖయ్.
యూదాలో సహసాధిపతులకు పధాని అయిన అదాన్ దగగ్ర 3,00,000మంది పరాకమశాలులునాన్రు.
15అతని తరువాతయెహోహానాను అనే అధిపతి. ఇతని దగగ్ర 2, 80,000మంది ఉనాన్రు.
16 అతని తరువాత జిఖీ కుమారుడు, యెహోవాకు తనను తాను మనఃపూరవ్కంగా సమరిప్ంచుకొనన్ అమసాయ్. అతని

దగగ్ర 2,00,000మంది పరాకమశాలులునాన్రు.
17 బెనాయ్మీనీయులోల్ ఎలాయ్దా అనే పరాకమశాలి ఒకడునాన్డు. ఇతని దగగ్ర విలుల్ , డాలు, పటుట్ కొనేవారు 2,00,000

మంది ఉనాన్రు.
18అతని తరువాతయెహోజాబాదు. ఇతని దగగ్ర 1, 80,000మందియుదధ్ సనన్దుధ్ లునాన్రు.
19రాజుయూదాఅంతటిలోఉనన్ పాకార పురాలోల్ ఉంచినవారు గాక వీరు రాజు పరివారంలో ఉనాన్రు.

18
మీకాయాపవచనం
18:1-27; 1రాజులు 22:1-28

1 యెహోషాపాతుకు సంపద, ఘనత, అధిక న తరవాత అతడు అహాబుతో సంబంధం కలుపుకునాన్డు. 2 కొనిన్
సంవతస్రాలు గడిచినతరువాతఅతడుషోమోనులోఉండేఅహాబు దగగ్రకి వెళాళ్డు. అహాబు అతనికోసమూఅతనివెంట
వచిచ్న మనుషుల కోసమూ అనేక న గొరెలనూ, పశువులనూ వధించి విందు చేశాడు. తనతో బాటు రామోతు గిలాదు
మీదికి వెళళ్డానికి అతణిణ్ పేరేపించాడు.

3 ఇశాయేలు రాజు అహాబు, యూదా రాజు యెహోషాపాతుతో “నువువ్ నాతో బాటు రామోతు గిలాదుకు వసాత్ వా” అని
అడిగినపుప్డు,యెహోషాపాతు “నేను నీవాణిణ్ ,నా పజలు నీ పజలు. మేము నీతోబాటుయుదాధ్ నికి వసాత్ ం” అని చెపాప్డు.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 18:4 390 2 దినవృతాత్ ంతాలు 18:33

4యెహోషాపాతు ఇశాయేలు రాజుతో “ముందు యెహోవా దగగ్ర సంగతి విచారణ చేదాద్ ం రండి” అనాన్డు. 5 ఇశాయేలు
రాజు 400మందిపవకలను సమకూరిచ్ “నేను రామోతు గిలాదుమీదికియుదాధ్ నికి వెళాళ్లా, వదాద్ ?” అనివారినిఅడిగాడు.
అందుకు వారు “వెళ ళ్, దేవుడు దానిన్ రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ డు” అని చెపాప్రు.

6అయితేయెహోషాపాతు “వీళ ళ్ కాకుండామనం విచారణ చేయడానికియెహోవాపవకలోల్ ఒక నా ఇకక్డ లేడా?” అని
అడిగాడు. 7అందుకు ఇశాయేలు రాజు “యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేయడానికి ఇమాల్ కొడుకు మీకాయా అనేవాడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు. అయితేఅతడునా గురించిమంచిపవచించడు. ఎపుప్డూ కీడునే పవచిసుత్ నాన్డు కాబటిట్ అతడంటేనాకు కోపం”
అనాన్డు. యెహోషాపాతు రాజు “రా నమీరు అలా అనవదుద్ ” అనాన్డు.

8అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు తన పరివారంలో ఒకణిణ్ పిలిపించి “ఇమాల్ కొడుకు మీకాయాను తవ్రగా రపిప్ంచు” అని ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. 9ఇశాయేలురాజు,యూదారాజుయెహోషాపాతుషోమోనుఊరుదావ్రంముందుఉనన్సథ్లంలోతమరాజవసాలు
ధరించుకుని సింహాసనాలమీద కూరుచ్ని ఉండగా పవకలంతావారిముందు పవచిసూత్ ఉనాన్రు.

10అపుప్డు కెననాయ్ కొడుకు సిదిక్యా ఇనప కొముమ్లు చేయించుకుని వచిచ్ “సిరియనులు అరామీయులు నాశనమయేయ్
వరకూ వీటితో వాళళ్ను నువువ్ పొడుసాత్ వని యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు” అని పకటించాడు. 11 పవకలంతా ఆ విధంగానే
పవచిసూత్ “యెహోవారామోతు గిలాదును రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ డు,దానిమీదికి వెళిళ్ జయంపొందు” అనాన్రు.

12 మీకాయాని పిలవడానికి పోయిన దూత అతనితో “పవకలు రాజు విషయంలో అంతా మేలునే పలుకుతునాన్రు.
దయచేసినీమాటనువారిమాటలతో కలిపిమేలునే పవచించు”అనాన్రు. 13మీకాయా “యెహోవాజీవంతోడు,నాదేవుడు
దేనిని సెలవిసాత్ డోదానినే పవచిసాత్ ను”అని చెపాప్డు. 14అతడు ఇశాయేలు రాజు దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు రాజుఅతణిణ్ చూసి
“మీకాయా, రామోతు గిలాదు కి మేముయుదాధ్ నికి వెళళ్వచాచ్, ఆగిపోవాలా?” అని అడగాగ్ , అతడు “వెళిళ్ యుదధ్ం చేసి
జయించండి. వారు మీ చేతికి చికుక్తారు” అనాన్డు.

15అపుప్డు రాజు “యెహోవానామంలో అబదధ్ం కాక సతయ్మే చెపప్మని నేను ఎనిన్సారుల్ నీ చేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకోవాలి?”
అని అతనితో అనాన్డు. 16అపుప్డు మీకాయా “కాపరి లేని గొరెలాల్ గా ఇశాయేలు వారంతా పరవ్తాల మీద చెదిరిపోవడం
నేను చూశాను. ‘వీరికి యజమాని లేడు. వీరిలో పతివాడూ తన తన ఇంటికి పశాంతంగా తిరిగి వెళాళ్లి’ అని యెహోవా
సెలవిచాచ్డు” అనాన్డు.

17 అది విని ఇశాయేలు రాజు యెహోషాపాతుతో ఇలా అనాన్డు. “ఇతడు నా విషయంలో కీడునే గాని మేలును
పవచించడని నేను నీతో చెపప్లేదా?” 18 అపుప్డు మీకాయా ఇలా అనాన్డు. “యెహోవామాట వినండి. యెహోవా తన
సింహాసనంమీద కూరుచ్నిఉండడం,పరలోక నయ్మంతాఆయనకుడి పూఎడమ పూనిలబడిఉండడం నేను చూశాను.
19 ‘ఇశాయేలు రాజు అహాబు రామోతు గిలాదు మీద యుదాధ్ నికి వెళిళ్ చనిపోయేలా అతణిణ్ ఎవరు పేరేపిసాత్ రు?’ అని
యెహోవాఅడిగాడు. అపుప్డు, ఒకడు ఒక రకంగా, ఇంకొకడు మరొక రకంగా జవాబిచాచ్రు.

20అపుప్డు ఒకఆతమ్ వచిచ్యెహోవాముందు నిలబడి, ‘నేనుఅతణిణ్ పేరేపిసాత్ ను’అనిచెపాప్డు. యెహోవా, ‘ఏవిధంగా?’
అని అతణిణ్ అడిగాడు. 21 అందుకు ఆ ఆతమ్, ‘నేను వెళిళ్ అతని పవకలందరి నోట అబదాధ్ లాడే ఆతమ్గా ఉంటాను’ అని
చెపాప్డు. అందుకు యెహోవా ‘నువువ్ అతణిణ్ పేరేపించి సఫలమౌతావు. వెళిళ్ అలా చెయియ్’ అని సెలవిచాచ్డు. 22 నీ
పవక న వీరి నోటిలోయెహోవాఅబదాధ్ లాడే ఆతమ్ను ఉంచాడు. యెహోవానీకు కీడు నిరణ్యించాడు.”

23అపుప్డు కెననాయ్ కొడుకు సిదిక్యామీకాయాదగగ్రికి వచిచ్ అతణిణ్ చెంప మీద కొటిట్ “నీతోమాటలాడటానికియెహోవా
ఆతమ్ నా దగగ్ర నుండి ఎటు పు వెళాళ్డు?” అనాన్డు. 24అందుకు మీకాయా “దాకోక్డానికి నువువ్ లోపలి గదిలోకి వెళేళ్
రోజున అది నీకు తెలుసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

25అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు “మీరు మీకాయాను పటట్ణపు అధికారి ఆమోను దగగ్రికి, రాకుమారుడుయోవాషు దగగ్రికి
తీసుకుపోయివారితో,రాజుమీకిచిచ్నఆజఞ్ ఇదే 26నేను సుర తంగాతిరిగివచేచ్వరకూఇతనిన్చెరలోఉంచికొదిద్గాఆహారం,
నీరుమాతం ఇవవ్ండి” అనాన్డు. 27అపుప్డు మీకాయా “నువువ్ సుర తంగా తిరిగి వసేత్ యెహోవానాదావ్రా పలకలేదనన్
మాటే. పజలంతా ఆలకించండి” అనాన్డు.

అహాబు ఓటమి,మరణం
18:28-34; 1రాజులు 22:29-36

28అపుప్డు ఇశాయేలురాజు,యూదారాజుయెహోషాపాతు,రామోతు గిలాదుమీదికియుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. 29ఇశాయేలు
రాజు “నేను మారు వేషం వేసుకుని యుదాధ్ నికి వెళాత్ ను. నువువ్ నీ వసాలనే ధరించు” అని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను
మారు వేషం వేసుకునాన్డు. తరువాత వారు యుదాధ్ నికి వెళాళ్రు. 30 సిరియా రాజు “మీరు ఇశాయేలు రాజుతోనే యుదధ్ం
చేయండి. పెదాద్ చినన్ వారితో చేయవదుద్ ” అని తనతో ఉనన్ తన రథాల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

31 కాగా యెహోషాపాతు కనబడగానే రథాధిపతులు “అడుగో ఇశాయేలు రాజు” అంటూ అతడి దాడి చెయయ్డానికి
అతణిణ్ చుటుట్ ముటాట్ రు. అయితే యెహోషాపాతు యెహోవాకు మొరపెటట్డం వలన ఆయన అతనికి సహాయం చేశాడు.
దేవుడు అతని దగగ్ర నుండి వారు తొలగిపోయేలా చేశాడు. 32 ఎలాగంటే, రథాధిపతులు అతడు ఇశాయేలు రాజు కాడని
తెలుసుకుని అతణిణ్ తరమడంమాని తిరిగి వెళాళ్రు.

33 అపుప్డు ఎవడో గురి చూడకుండానే విలుల్ ఎకుక్బెటిట్ బాణం వేయగా అది ఇశాయేలు రాజు కవచపు సందులోల్
గుచుచ్కుంది. రాజు తన సారధితో “నాకు గాయ ంది. వెనకిక్ తిపిప్ యుదధ్ంలో నుండి ననున్ బయటికి తీసుకు వెళ ళ్”



2 దినవృతాత్ ంతాలు 18:34 391 2 దినవృతాత్ ంతాలు 20:13

అనాన్డు. 34ఆ రోజునయుదధ్ం తీవంగా జరిగింది. అయినా ఇశాయేలు రాజు సూరాయ్సత్మయం వరకూ సిరియా నాయ్నికి
ఎదురుగా తన రథంలో ఆనుకుని నిలబడాడ్ డు. పొదుద్ గుంకే వేళకి అతడు చనిపోయాడు.

19
1యూదారాజు యెహోషాపాతు మంగా యెరూషలేములోని తన ఇంటికి తిరిగి వచాచ్డు. 2 దీరఘ్ దరిశ్, హనానీ కొడుకు

అయిన యెహ అతనిని కలుసుకొనడానికి వెళిల్, యెహోషాపాతు రాజుకు ఇలా తెలియచేశాడు. “నువువ్ దురామ్రుగ్ లకు
సహాయం చేసాత్ వా? యెహోవాను దేవ్షించే వారిని నువువ్ పేమిసాత్ వా? దానిన్ బటిట్ నీ మీదయెహోవాకోపం ఉంది. 3అయితే,
నీలో కొంత మంచి కనిపిసూత్ ఉంది. దేశంలోనుంచి నువువ్ అషేరా దేవతాసత్ంభాలను తీసివేసి దేవుని దగగ్ర కనిపెటట్డానికి నీ
మనసుస్ నిలుపుకునాన్వు.”

యెహోషాపాతు నాయ్యాధిపతులను ఏరప్రచాడు
4యెహోషాపాతుయెరూషలేములోనివసించాడు. బెయేరెష్బానుంచిఎఫాయిముకొండపాంతంవరకూఉనన్ పజలదగగ్రికి

తిరిగి వెళిల్, వారి పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా పుకు వారిని మళిళ్ంచాడు. 5యూదాలో పాకారాలునన్ పటట్ణాలనిన్టిలో
అతడు నాయ్యాధిపతులను ఏరప్రచాడు.

6 అతడు నాయ్యాధిపతులతో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ఏమి చేయాలో జాగతత్గా ఆలోచించండి, ఎందుకంటే మీరు
మనుషుల కోసం కాదు, యెహోవా కోసమే తీరుప్ తీరాచ్లి. తీరుప్ తీరేచ్ పనిలో ఆయనమీతో ఉంటాడు. 7యెహోవా భయం
మీమీద ఉండు గాక. తీరుప్ తీరేచ్టపుడు చాలాజాగతత్గా ఉండండి, ఎందుకంటే మన దేవు నయెహోవాలో ఏ దోషం లేదు,
ఆయన పకష్పాతి కాడు, లంచం పుచుచ్కొనేవాడు కాడు.”

8 యెహోవా నిరణ్యించిన నాయ్యానిన్ జరిగించడానికి, వివాదాలను పరిషక్రించడానికి యెహోషాపాతు లేవీయులోల్
యాజకులోల్ ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల ఇంటి పెదద్లోల్ కొందరిని యెరూషలేములో కూడా నియమించాడు. వారు
యెరూషలేములో నివసించారు. 9వారికి ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “యెహోవా మీద భయభకులు కలిగి, నమమ్కంతో, యథారథ్
మనసుస్తోమీరు పవరించాలి.

10నరహతయ్ గురించి, ధరమ్శాసం గురించి, ధరమ్ం గురించి, కటట్డలను గురించినాయ్యవిధులను గురించి, వివిధ పటట్ణాలోల్
నివసించేమీసోదరులు తీసుకొచేచ్ ఏ విషయ నామీరు విచారించేటపుప్డుమీమీదికీమీసోదరులమీదికీయెహోవాకోపం
రాకుండా వారు యెహోవా దృషిట్లో ఏ పాపం చేయకుండా వారిని హెచచ్రించాలి. ఇలా చేసేత్ మీరు అపరాధులు కాకుండా
ఉంటారు.

11 పధానయాజకుడు అమరాయ్ యెహోవాకు సంబంధించిన అనిన్ విషయాలను కనిపెటట్డానికి మీ మీద అధికారిగా
ఉంటాడు. యూదా సంతతివారికి అధిపతి, ఇషామ్యేలు కొడుకు జెబదాయ్, రాజు సంగతుల విషయంలోమీమీద అధికారిగా
ఉనాన్డు. లేవీయులు మీకు సేవ చేసే అధికారులుగా ఉనాన్రు. రయ్ంతో పనిచేయండి. మేలు చేయడానికియెహోవామీతో
ఉంటాడు.”

20
మోయాబీయులు, అమోమ్నీయుల ఓటమి

1ఇది జరిగినతరువాత,మోయాబీయులు,అమోమ్నీయులు,మెయోనీయులోల్ కొంతమంది దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి
వచాచ్రు. 2అంతలో కొంతమంది వచిచ్ “మృత సముదం అవతల ఉండే అరాము పు నుంచి ఒక గొపప్ నయ్ం నీ మీదికి
వసూత్ ఉంది. గమనించండి. వారు హససోన్ తామారు అనే ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రు” అనియెహోషాపాతుకు తెలియచేశారు.

3 అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా దగగ్ర విచారించడానికి మనసుస్ పెటిట్ , యూదా అంతటా ఉపవాసం
ఆచరించాలని చాటించాడు. 4 యూదావారు యెహోవా సహాయానిన్ అడగడానికి సమావేశమయాయ్రు. యెహోవా దగగ్ర
విచారించడానికియూదా పటట్ణాలనిన్టిలో నుంచి పజలు వచాచ్రు.

5యెహోషాపాతుయెహోవామందిరంలోకొతత్ ఆవరణంముందు సమాజంగా కూడినయూదాయెరూషలేము పజలమధయ్
నిలబడి, 6 “మాపూరీవ్కుల దేవా,యెహోవా, పరలోకంలో దేవుడివి నీవే గదా! అనిన్ రాజాయ్లనూపాలించే బలం గలవాడవు,
పరాకమం గలవాడవు, నినెన్దిరించడం ఎవరి తరమూ కాదు. 7నీ పజ న ఇశాయేలీయుల ఎదుటి నుంచి ఈ దేశవాసులను
తోలివేసి, నీ సేన్హితు న అబాహాము సంతతికి దీనిన్ శాశవ్తంగా ఇచిచ్నమా దేవుడవు నువేవ్.”

8“వారుఅందులోనివాసంచేసి,మాకే నావిపతుత్ జరిగితే,అంటేయుదధ్పుతీరుప్ గానీరోగంగానీ కరువుగానీ,మామీదికి
వసేత్ మేము ఈ మందిరం ముందు నిలబడిమాబాధలో నీకు మొరపెడితే 9 నీవు ఆలకించి మమమ్లిన్ కాపాడతావని, ఇకక్డ
నీ పేరు కోసం ఈ పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కటిట్ంచారు. నీ పేరు ఈమందిరానికి ఉంది గదా.

10 ఇశాయేలీయులు ఐగుపునుంచి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని అమోమ్నీయులతోనూ మోయాబీయులతోనూ శేయీరు
కొండ పాంతం వారితోనూ యుదధ్ం చేయనివవ్లేదు కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు వారిని నాశనం చేయకుండా వారి దగగ్ర నుంచి
వెళిళ్పోయారు. 11మేము సవ్తంతించుకోవాలని నీవు మాకిచిచ్న నీ సావ్సథ్ ంలో నుంచి మమమ్లిన్ తోలివేయడానికి వారు
బయలుదేరి వచిచ్మాకు ఎలాంటి పతుయ్పకారం చేసుత్ నాన్రో చూడండి. 12మాదేవా, నీవువారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మామీదికి
వచేచ్ ఈ గొపప్ నయ్ంతోయుదధ్ం చేయడానికిమాకు శకి చాలదు. ఏమి చేయాలోమాకు తెలియదు. నువేవ్మా దికుక్” అని
పారథ్న చేశారు. 13యూదావారంతా తమ పసికందులతోభారయ్లతో పిలల్లతోయెహోవాసనిన్ధిలో నిలబడాడ్ రు.
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14 అపుప్డు ఆసాపు సంతతివాడూ లేవీయుడు అయిన యహజీయేలు, సమాజంలో ఉనాన్డు. అతని తండి జెకరాయ్,
జెకరాయ్ తండి బెనాయా, బెనాయాతండియెహీయేలు, యెహీయేలు తండి మతత్నాయ్. యెహోవాఆతమ్యహజీయేలు మీదికి
రాగా అతడు ఇలా పకటించాడు, 15 “యూదాపజలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోషాపాతు రాజా, మీరంతా
వినండి. యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, ఈ గొపప్ నాయ్నికి మీరు భయపడవదుద్ , నిసప్ హ చెందవదుద్ . ఈయుదధ్ం మీది కాదు,
దేవునిదే.

16రేపుమీరువారిమీదికి వెళాళ్లి. వారు జీజుఅనే కనుమ గుండా వసాత్ రు. మీరుయెరూవేలు అరణయ్ంముందునన్ వాగు
చివర, వారిని కనుగొంటారు. 17ఈ యుదధ్ంలో మీరు పోరాడవలసిన అవసరం లేదు. యూదా పజలారా, యెరూషలేము
వాసులారా,మీరుమీసాథ్ నాలోల్ అలాగేనిలబడండి. మీతోఉనన్యెహోవాఅందించే రకష్ణనుమీరు చూసాత్ రు. భయపడవదుద్ ,
నిసప్ హ చెందవదుద్ . రేపుమీరు వారిమీదికి వెళాళ్లి. యెహోవామీతోఉంటాడు.”

18అపుప్డుయెహోషాపాతుసాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. యూదావారు,యెరూషలేము నివాసులుయెహోవాసనిన్ధిలో
సాగిలపడి నమసక్రించారు. 19 కహాతీయుల సంతతివారు, కోరహీయుల సంతతివా న లేవీయులు నిలబడి బిగగ్రగా
ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాను సుత్ తించారు.

20 వారు ఉదయానేన్ లేచి తెకోవ అరణాయ్నికి వెళాళ్రు. వారు వెళత్ ఉంటే యెహోషాపాతు నిలబడి “యూదా,
యెరూషలేములో నివసించే మీరంతా నా మాట వినండి! మీ దేవు న యెహోవాను నమమ్ండి, అపుప్డు మీకు సహాయం
దొరుకుతుంది. ఆయన పవకలను నమమ్ండి, అపుప్డు మీకు విజయం కలుగుతుంది” అని చెపాప్డు.

21 అతడు పజలతో చరిచ్ంచిన తరువాత యెహోవాను సుత్ తించడానికి గాయకులను ఏరప్రచి, వారు నయ్ం ముందు
నడుసూత్ “యెహోవా కృప ఎలల్పుప్డూ ఉంటుంది. ఆయనకు కృతజఞ్త తెలియచేయండి.” అని పలకాలని నియమించాడు.

22వారుపాడడం, సుత్ తించడంమొదలు పెటిట్నపుప్డు,యూదావారిమీదికి వచిచ్న అమోమ్నీయులమీదామోయాబీయుల
మీదా శేయీరు కొండ పాంతం వారి మీదా యెహోవా ఆకసిమ్క దాడి చేసే మనుషులను పెటాట్ డు. శతువులు ఓడిపోయారు.
23అమోమ్నీయులు,మోయాబీయులు కలిసి శేయీరుకొండపాంతంవారినిపూరిగాచంపివేసినాశనంచేదాద్ మనిపొంచిఉండి,
వారిమీద పడాడ్ రు. వారు శేయీరు నివాసులను తుదముటిట్ంచిన తరువాత ఒకరినొకరు చంపుకోవడంమొదలుపెటాట్ రు.

24యూదావారుఅరణయ్ందగగ్రికి వచిచ్, నయ్ం పుచూసేత్,వారంతానేలమీదపడిఉనాన్రు. ఏఒకక్డూతపిప్ంచుకోలేదు.
25యెహోషాపాతూ,అతనిపజలూవారివసుత్ వులను తీసుకోడానికివసేత్,ఆశవాలమీదవిసాత్ ర నధనం,పశసత్ న నగలు
దొరికాయి. తాముమోయలేనంతగా వారు సొముమ్ దోచుకునాన్రు. కొలల్సొముమ్ ఎంత ఎకుక్వగా ఉందంటే, వాటినిమోసుకు
పోవడానికి వారికి మూడు రోజులు పటిట్ంది. 26నాలుగవ రోజు బెరాకా లోయలో వారు సమావేశమయాయ్రు. అకక్డ వారు
యెహోవాను సుత్ తించారు. అందుకే ఇపప్టి వరకూ ఆ సథ్లానికి “బెరాకాలోయ” అని పేరు.

27 ఆ తరువాత యూదావారూ యెరూషలేమువారూ వారికి ముందు యెహోషాపాతు, ఆనందంగా యెరూషలేము తిరిగి
వెళాల్ లని బయలు దేరారు. ఎందుకంటే యెహోవా వారి శతువుల మీద వారికి జయం అనుగహించాడు. 28 వారు
యెరూషలేములో ఉనన్యెహోవామందిరానికి తీగె వాయిదాయ్లను సితారాలను వాయిసూత్ బాకాలు ఊదుతూ వచాచ్రు.

29ఇశాయేలీయుల శతువులతోయెహోవాయుదధ్ం చేసాడని అనిన్ రాజాయ్లవారు విని, దేవుని భయంతో వణికిపోయారు.
30ఈ విధంగాయెహోషాపాతు రాజయ్ం పశాంతంగా ఉంది. ఎందుకంటే అతని దేవుడు, అతని చుటూట్ నెమమ్ది ఇచాచ్డు.

యెహోషాపాతు మరణం
20:31-21:1; 1రాజులు 22:41-50

31 యెహోషాపాతు యూదారాజాయ్నిన్ పరిపాలించాడు. అతడు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుడు 35 ఏళల్ వా
యెరూషలేములో 25 ఏళ ళ్ పాలించాడు. అతని తలిల్ షిలీహ్ కుమారె, ఆమె పేరు అజూబా. 32 అతడు యెహోవా దృషిట్కి
యథారధ్ంగా పవరించి తన తండి ఆసామారగ్ంలో నడుసూత్ దానిలోనుంచి తొలగిపోకుండా ఉనాన్డు.

33అయితే అపప్టికి ఇంకా పజలు తమపూరీవ్కుల దేవుణిణ్ అనుసరించడానికి తమహృదయాలోల్ నిశచ్యం చేసుకోలేదు,
అతడు అనయ్ వ మందిరాలను తీసివేయలేదు. 34యెహోషాపాతు చేసిన పనులనిన్టిని గురించి హనానీ కొడుకు యెహ
రచించిన గంథంలో రాసివుంది. ఈయెహ పేరు, ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో ఉంది.

35 ఇది జరిగిన తరువాత, యూదా రాజు యెహోషాపాతు, చాలా దురామ్రగ్ంగా పవరించిన ఇశాయేలు రాజు అహజాయ్తో
సేన్హం చేశాడు. 36 తరీష్షుకు వెళళ్గలిగిన ఓడలను చేయించాలని యెహోషాపాతు అతనితో సేన్హం చేశాడు. వారు
ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించారు. 37అపుప్డు మారేషా వాడు దోదావాహ కొడుకు, ఎలీయెజెరు “నీవు అహజాయ్తో
సేన్హం చేసుకునాన్వు కాబటిట్ యెహోవా నీ పయతాన్లను నాశనం చేశాడు” అని యెహోషాపాతుకు వయ్తిరేకంగా పవచనం
చెపాప్డు. ఆ ఓడలు తరీష్షుకు వెళల్లేక బదద్ పోయాయి.

21
యూదారా నయెహోరాము
21:5-10, 20; 2రాజులు 8:16-24

1యెహోషాపాతు చనిపోయినపుప్డు తన పూరీవ్కులతో పాటు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు
యెహోరాము అతని బదులు రాజయాయ్డు. 2 యెహోషాపాతు కుమారు న అజరాయ్, యెహీయేలు, జెకరాయ్, అజరాయ్,
మిఖాయేలు, షెఫటయ్ అనేవారు ఇతనికి సోదరులు. వీరంతా ఇశాయేలు రాజు యెహోషాపాతు కొడుకులు. 3వారి తండి
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బహ మానాలుగా, వెండి, బంగారం ఇంకా ఎనోన్ విలు న వసుత్ వులను,యూదాదేశంలోగోడలునన్ పటట్ణాలనువారికిచాచ్డు.
అయితేయెహోరాము తనకు పెదద్ కొడుకు కాబటిట్ అతనికి రాజాయ్నిన్ ఇచాచ్డు.

4యెహోరాము తన తండి రాజాయ్నిన్ పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్ తన అధికారం సుసిథ్రం చేసుకునన్ తరువాత తాను
సిథ్రపడి, తన సోదరులందరినీ ఇశాయేలీయుల అధిపతులోల్ కొంత మందినీ చంపేసాడు. 5యెహోరాము పరిపాలించడం
మొదలుపెటిట్నపుప్డు అతనికి 32 ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 8 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 6 అతడు అహాబు కూతురిన్
పెళిల్ చేసుకుని, అహాబు సంతతివారు నడచిన పకారం ఇశాయేలు రాజుల పదధ్తులోల్ నడిచాడు. అతడు యెహోవా దృషిట్కి
పతికూలంగా పవరించాడు. 7 అయినా యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన బటిట్ , అతనికీ అతని కుమారులకూ
ఎపుప్డూ జీవమిసాత్ నని చేసిన వాగాద్ నం కోసం దావీదు సంతతిని నాశనం చేయడానికి ఇషట్పడలేదు.

8యెహోరాము రోజులోల్ యూదారాజుల అధికారానికి వయ్తిరేకంగా ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి తమకు ఒక రాజును
ఉంచుకునాన్రు. 9యెహోరాము తన అధికారులను వెంటబెటుట్ కుని, తన రథాలనిన్టితో బయలుదేరి రాతివేళ లేచి తనను
చుటుట్ ముటిట్నఎదోమీయులనూరథాధిపతులనుచంపేసాడు. 10కాబటిట్ ఇపప్టివరకూఎదోమీయులుయూదావారిఅధికారం
కింద ఉండక తిరుగుబాటు చేసూత్ నే ఉనాన్రు. యెహోరాము తన పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను విసమ్రించినందుకు అదే
సమయంలో లిబాన్ పటట్ణం కూడా అతని అధికారం కింద ఉండకుండాా తిరుగుబాటు చేసింది. 11యెహోరాము యూదా
కొండలోల్ బలిపీఠాలు కటిట్ంచి యెరూషలేము నివాసులు వేశయ్లా పవరించేలా చేశాడు. ఈ విధంగా అతడు యూదావారిని
తపుప్దారి పటిట్ంచాడు.

12 ఏలీయా పవక నుంచి ఒక ఉతత్రం యెహోరాముకు వచిచ్ంది. దానిలో ఇలా ఉంది. “నీ పితరు న దావీదు దేవు న
యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. ‘నీవు నీ తండి న యెహోషాపాతు మారాగ్ లోల్ గానీ యూదారాజు ఆసా మారాగ్ లోల్ గానీ
నడుచుకోకుండా 13 ఇశాయేలు రాజుల మారాగ్ లోల్ నడచి అహాబు సంతతివారు చేసిన పకారం యూదానూ యెరూషలేము
నివాసులనూ వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటే యోగుయ్ న నీ తండి సంతాన న నీ సోదరులను చంపావు. 14 కాబటిట్ గొపప్
తెగులుతోయెహోవానీ పజలనూ నీ పిలల్లనూ నీభారయ్లనూ నీ సంపదనంతటినీ దెబబ్ తీసాత్ డు. 15నీవు పేగులోల్ ఘోర న
జబుబ్తో రోగిషిట్గా ఉంటావు. రోజురోజుకూ ఆ జబుబ్తో నీ పేగులు చెడిపోతాయి.’ ”

16యెహోవా యెహోరాము మీదికి ఫిలిషీయులను, ఇతియోపియాకు దగగ్రగా ఉనన్ అరబీయులను రేపాడు. 17వారు
యూదాదేశం దాడి చేసి దానిలో చొరబడి రాజనగరులో దొరికిన సంపదనంతా, అతని కొడుకులనూ భారయ్లనూ
పటుట్ కెళాళ్రు. అతని కొడుకులోల్ చివరి వా నయెహోయాహాజుతపప్ అతనికి ఒకక్ కొడుకును కూడా విడిచిపెటట్లేదు.

18ఇదంతాజరిగిన తరువాతయెహోవాఅతని కడుపులోనయంకానిజబుబ్ కలిగించాడు. 19రెండేళళ్ తరువాతఆజబుబ్
ముదిరి అతని పేగులు చెడిపోయి దురభ్రంగా చనిపోయాడు. అతని పజలు అతని పూరీవ్కులకు చేసిన అంతయ్కియలు
అతనికిచేయలేదు. 20అతడు పరిపాలనచేయడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు 32ఏళల్వాడు. యెరూషలేములో 8ఏళ ళ్పాలించి
చనిపోయాడు. అతనిమృతికి ఎవరూ విలపించలేదు. రాజుల సమాధులోల్ గాక దావీదు పటట్ణంలో వేరే చోట పజలు అతణిణ్
పాతిపెటాట్ రు.
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యూదారా న అహజాయ్
22:1-6; 2రాజులు 8:25-29
22:7-9; 2రాజులు 9:21-29

1యెరూషలేము నివాసులు యెహోరాము ఆఖరి కొడుకు అహజాయ్ను అతనికి బదులు రాజుగా చేశారు. ఎందుకంటే,
అరబీయులతో కూడ శిబిరం కి దండెతిత్ వచిచ్నవారు అతని పెదద్కొడుకులందరినీ చంపేశారు. ఈ విధంగా యూదారాజు
యెహోరాము కొడుకు అహజాయ్ రాజయాయ్డు.

2అహజాయ్ పరిపాలనమొదలు పెటిట్నపుప్డు 42 ఏళల్ వయసులోయెరూషలేములో ఒకక్ సంవతస్రంపాలించాడు. అతని
తలిల్ ఒమీ కుమారె, ఆమె పేరు అతలాయ్. 3 దురామ్రగ్ంగా పవరించడం అతని తలిల్ అతనికి నేరిప్సూత్ వచిచ్ంది, కాబటిట్ అతడు
కూడా అహాబు ఇంటి వారి పదధ్తులోల్ నడిచాడు.

4 అహాబు ఇంటివారు చేసినటుల్ గా అతడు యెహోవా దృషిట్లో దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు. అతని తండి చనిపోయిన
తరువాతవారు అతనికి సలహాదారులుగా ఉండి అతనినాశనానికి కారణమయాయ్రు. 5వారి సలహాపకారమేఅతడు కూడా
పవరించాడు. అతడు రామోతు గిలాదులో అరాము రాజుహజాయేలుతోయుదధ్ం చేయడానికి అహాబు కొడుకూ, ఇశాయేలు
రాజూఅయినయెహోరాముతో కూడా వెళాళ్డు. అరామీయులుయెహోరామును గాయపరిచారు.

6అరాము రాజు అయినహజాయేలుతో తాను రమాలో చేసినయుదధ్ంలో తనకు తగిలిన గాయాలను బాగుచేసుకోడానికి
అతడు యెజెయేలుకు తిరిగి వచాచ్డు. అహాబు కొడుకు యెహోరాము గాయపడాడ్ డని విని యూదా రాజు యెహోరాము
కొడుకు అహజాయ్ అతనిని చూడడానికియెజెయేలు వెళాళ్డు.

7యెహోరాము దగగ్రికి అహజాయ్ రావడం వలన దేవుడు అతనికి నాశనం కలిగించాడు. అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు
సంతతి వారిని నిరూమ్లం చేయడానికి యెహోవా అభిషేకించిన నింషీ కొడుకు యెహ మీదికి అతడు యెహోరాముతో కలిసి
వెళాళ్డు.

8యెహ అహాబు సంతతి వారి మీద తీరుప్ తీరచ్డానికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యూదావారి అధికారులనూ, అహజాయ్కు
సేవచేసుత్ నన్ అహజాయ్ సోదరుల కొడుకులనూ చూసి వారిని చంపేశాడు. 9 తరువాత అతడు అహజాయ్ కోసం వెతికాడు.
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అతడు షోమోనులో దాగి ఉంటే వారు అతణిణ్ పటుట్ కుని యెహ దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. వారు అతణిణ్ చంపిన తరువాత
“ఇతడు యెహోవాను హృదయపూరవ్కంగా వెతికిన యెహోషాపాతు కొడుకు గదా” అనుకుని అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. కాబటిట్
రాజయ్మేలడానికి అహజాయ్ ఇంటోల్ ఎవరూ లేకుండాపోయారు.

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

10అహజాయ్తలిల్ అతలాయ్తనకొడుకు చనిపోయాడనివిని,యూదావారిసంబంధు నరాజవంశసుత్ లందరినీచంపేసింది.
11 అయితే రా న యెహోరాము కుమారె యెహోషబతు అహజాయ్ కొడుకు యోవాషును, మరణ న రాకుమారులోల్ నుండి
రహసయ్ంగా తెచిచ్, అతనిని, అతని దాదిని ఒక పడకగదిలో దాచింది. యెహోరాము రాజు కుమారె, యెహోయాదా అనే
యాజకునిభారయ్యెహోషబతుఅతలాయ్కు కనబడకుండాఅతణిణ్ దాచిపెటిట్ంది గనకఅతలాయ్ఆపసివాణిణ్ చంపలేకపోయింది.
ఈయెహోషబతు అహజాయ్కు సోదరి. 12ఆరు సంవతస్రాలు అతణిణ్ వారితో కూడా దేవుని మందిరంలో దాచారు. అపుప్డు
అతలాయ్ దేశానిన్ పరిపాలించింది.

23
1 ఏడవ సంవతస్రంలోయెహోయాదా, బలం కూడదీసుకునాన్డు. అతడు యెరోహాము కొడుకు అజరాయ్, యెహోహానాను

కొడుకు ఇషామ్యేలూ, ఓబేదు కొడుకు అజరాయ్, అదాయా కొడుకు మయశేయా, జిఖీ కొడుకు ఎలీషాపాతూ అనే
శతాధిపతులను ఎంపిక చేసుకుని వారితో ఒడంబడిక చేసుకునాన్డు. 2 వారు యూదా దేశమంతా తిరిగి యూదావారి
పటట్ణాలనిన్టిలో నుంచి లేవీయులనూ, ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబ పెదద్లనూ సమకూరాచ్రు. వారంతా
యెరూషలేముకు వచాచ్రు.

3పజలంతాసమాజంగా కూడిదేవునిమందిరంలోరాజుతోనిబంధనచేసుకునాన్రు. యెహోయాదావారితోఇలాఅనాన్డు.
“యెహోవాదావీదు కుమారులను గురించి చెపిప్నమాట పకారం,రాజు కుమారుడు పరిపాలన చేయాలి.”

4 “కాబటిట్ మీరు చేయాలిస్ంది ఏమిటంటే, విశాంతి దినాన సేవచేయడానికి వచేచ్ మీలోనియాజకులోల్ నూ లేవీయులోల్ నూ
మూడవ భాగం, దావ్రం దగగ్ర కాపలా కాయాలి. 5మరొక మూడవ భాగం రాజభవనం దగగ్ర ఉండాలి. మిగిలిన మూడవ
భాగం పునాది గుమమ్ం దగగ్ర ఉండాలి. పజలంతాయెహోవామందిర ఆవరణం దగగ్ర ఉండాలి.

6యాజకులు, లేవీయులోల్ సేవ చేసేవారు తపప్ యెహోవామందిరం లోపలికి ఇంకెవవ్రూ రాకూడదు. వారు పతిషిట్తులు
కాబటిట్ వారు లోపలికి రావచుచ్ గాని పజలంతా యెహోవా ఆజఞ్ పకారం బయటే ఉండాలి. 7 లేవీయులంతా తమ తమ
ఆయుధాలను చేతపటుట్ కునిరాజుచుటూట్ ఉండాలి. మందిరంలోపలికి ఇంకెవ నావసేత్,వారినిచంపేయండి. రాజులోపలికి
వచేచ్టపుప్డు బయటికి వెళేళ్టపుప్డు మీరు అతనితో ఉండాలి.”

8కాబటిట్ లేవీయులు,యూదావారంతాయాజకు నయెహోయాదాఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు. యాజకు నయెహోయాదాఏ
వంతు వారికీ సెలవియయ్లేదు కాబటిట్ యాజకులంతా విశాంతి దినాన సేవ చేయాలిస్నవారిని, సేవ చేసి బయటికి వెళల్వలసిన
వారిని తీసుకు వచాచ్రు.

9యాజకు న యెహోయాదా దేవుని మందిరంలో రా న దావీదుకు చెందిన ఈటెలనూ, పెదద్ డాళళ్నూ, చినన్ డాళల్నూ
శతాధిపతులకు అపప్గించాడు.

10 అతడు ఆయుధాలు పటుట్ కునన్ మనుషులందరినీ మందిరపు కుడి పు నుంచి ఎడమ పు వరకూ బలిపీఠం పకక్న,
మందిరం పకక్న, రాజు చుటూట్ ఉంచాడు. 11 అపుప్డు వారు రాకుమారుడిని బయటికి తెచిచ్, అతని తల కిరీటం పెటిట్ ,
ధరమ్శాసానిన్ అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. యెహోయాదా, అతని కొడుకులూ అతనిని అభిషేకించి “రాజు
చిరంజీవి అగు గాక” అనాన్రు.

12 రాజును పొగుడుతూ పరుగులు పెడుతునన్ పజల శబద్ం అతలాయ్ విని, యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ పజల దగగ్రికి
వచిచ్ంది. 13పవేశసథ్లందగగ్రఅతనికిఏరాప్టుచేసినసత్ంభందగగ్రరాజునిలబడడంఆమెచూసింది. అధికారులూ,బాకాలు
ఊదేవారూ రాజు దగగ్ర ఉండి, దేశంలోని పజలంతా సంతోషిసూత్ , బాకాలతో శబాద్ లు చేసూత్ , గాయకులు సంగీత వాదాయ్లతో
సుత్ తిపాటలు పాడుతూ ఉండడం చూసి బటట్లు చించుకుని “రాజ దోహం! రాజదోహం!” అని అరిచింది.

14 అపుప్డు యాజకు న యెహోయాదా నయ్ం మీద అధికారులుగా ఉనన్ శతాధిపతులను పిలిపించి “యెహోవా
మందిరంలోఆమెనుచంపవదుద్ . నికపంకులఅవతలకు తీసుకెళిళ్ఆమెప నఉనన్వారిని,ఆమెను కతిత్తోచంపాలి”అని
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 15కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారి ఇచిచ్, రాజ భవనం దగగ్రునన్ గురపు దావ్రం పవేశసథ్లానికి ఆమె వచిచ్నపుప్డు
ఆమెను అకక్డ చంపేశారు.

16 వారంతా యెహోవా పజలుగా ఉండాలని పజలందరితోనూ రాజుతోనూ యెహోయాదా అపుప్డు నిబంధన చేశాడు.
17అపుప్డు పజలంతాబయలు దేవుడిగుడికి వెళిల్ దానిన్ పడగొటాట్ రు. బయలుబలిపీఠాలను విగహాలనుముకక్లుముకక్లు
చేసి, బయలుయాజకుడు మతాత్ నును బలిపీఠం ఎదుట చంపేశారు.

18యెహోవామందిరంలోదావీదు నియమించినటుట్ గానే పనిచేసేవారిని బలులు అరిప్ంచే వారిని లేవీయు నయాజకుల
పరయ్వేకష్ణలోయెహోయాదానియమించాడు. వీరుమోషే ధరమ్శాసంలో ఉనన్టేట్ దావీదు ఇచిచ్న ఆదేశాల పకారం సంతోషంతో
సంగీతాలతో సేవ జరిగించారు.

19యెహోవా మందిరంలో ఏ విధంగా నా లబడిన వారు పవేశించకుండా అతడు గుమామ్ల దగగ్ర దావ్రపాలకులను
ఉంచాడు.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 23:20 395 2 దినవృతాత్ ంతాలు 24:24

20అతడు శతాధిపతులనూ పధానులనూ పజల అధికారులనూ దేశ పజలందరినీ వెంటబెటుట్ కునియెహోవామందిరంలో
నుంచి రాజును తీసుకుని వచాచ్డు. వారు ఎతత్యిన గుమమ్ం దావ్రా రాజభవనానికి వెళిల్ రాజయ్సింహాసనం మీద రాజును
కూరోచ్బెటాట్ రు. 21దేశ పజలంతా ఎంతో ఆనందించారు. పటట్ణం నెమమ్దిగా ఉంది. వారు అతలాయ్ను కతిత్తో చంపేశారు.

24
యోవాషుమందిరానిన్ పునరుదధ్రించడం
24:1-14; 2రాజులు 12:1-16
24:23-27; 2రాజులు 12:17-21

1 యోవాషు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతని వయసుస్ ఏడేళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 40 ఏళ ళ్
పాలించాడు. అతని తలిల్ బెయేరెష్బాకు చెందిన జిబాయ్. 2యాజకుడు యెహోయాదాబతికిన రోజులనీన్యోవాషు యెహోవా
దృషిట్కి యథారధ్ంగా పవరించాడు.

3యెహోయాదా అతనికి ఇదద్రు సీలనిచిచ్ పెళిళ్ చేశాడు. అతనికి కొడుకులూ, కూతుళ ళ్ కలిగారు. 4 ఇదంతా జరిగిన
తరువాత యెహోవా మందిరానిన్ బాగుచేయాలనియోవాషు నిరణ్యించుకునాన్డు. 5 అతడు యాజకులనూ లేవీయులనూ
ఒక చోట సమావేశపరచి వారితో ఇలా అనాన్డు “మీరు యూదా పటట్ణాలకు పోయిమీ దేవుని మందిరం బాగుచేయడానికి
ఇశాయేలీయులందరి దగగ్ర నుంచి ధనం పతి సంవతస్రం పోగుచేయాలి. ఈ పనిమీరు తవ్రగామొదలుపెటాట్ లి.” మొదటోల్
లేవీయులు ఆ పని తవ్రగా చేయలేదు.

6 అందుకు రాజు పధాన యాజకుడు యెహోయాదాను పిలిపించాడు. “సాకష్ పు గుడారానిన్ బాగు చేయడానికి
యూదాలోనుండీ,యెరూషలేములోనుండీ, ఇశాయేలీయులసమాజానికియెహోవాసేవకు నమోషేనిరణ్యించినకానుకను
లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచ లేదు?” అని అడిగాడు. 7 ఎందుకంటే దురామ్రుగ్ రా న అతలాయ్ కొడుకులు
దేవుని మందిరానిన్ పాడు చేసి, యెహోవా మందిర సంబంధ న పతిషఠ్ ఉపకరణాలనిన్టినీ బయలు దేవుడి పూజకు
ఉపయోగించారు.

8కాబటిట్ రాజాజఞ్ పకారం వారు ఒక పెటెట్ను చేయించి యెహోవామందిర దావ్రం బయట ఉంచారు. 9 దేవుని సేవకు న
మోషే, అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు ఇశాయేలీయులకు నిరణ్యించిన కానుకను యెహోవా దగగ్రికి పజలు తీసుకు రావాలని
యూదాలోనూయెరూషలేములోనూవారుచాటించారు. 10అధికారులందరూ పజలందరూ సంతోషంగాకానుకలు తెచిచ్, పెటెట్
నిండేంత వరకూ దానిలో వేశారు.

11లేవీయులుఆపెటెట్నురాజుఅధికారులదగగ్రికితీసుకువచిచ్నపతిసారీ,అందులోచాలాధనం కనిపించినపుప్డలాల్ రాజు
కారయ్దరిశ్, పధానయాజకుని అధికారీ వచిచ్, పెటెట్ ఖాళీ చేసి దానిన్యథాసాథ్ నంలో ఉంచేవారు. అనుదినం వారు ఇలా చేసూత్
చాలా ధనం సమకూరాచ్రు. 12అపుప్డు రాజు, యెహోయాదా, యెహోవామందిరంలో పనిచేసే వారికి ఆ ధనానిన్ ఇచాచ్రు.
యెహోవామందిరానిన్ బాగుచేయడానికి రాతి పని చేసే వారిని, వడంగి వారిని, ఇనుప పనీ, ఇతత్డి పనీ చేసే వారిని కూలికి
తీసుకునాన్రు.

13 ఈ విధంగా పనివారు కషిట్ంచి పనిచేసుత్ ంటే మందిర మరమమ్తుత్ చకక్గా కొనసాగింది. వారు దేవుని మందిరానిన్
దాని పూరవ్సిథ్తికి తెచిచ్ దానిన్ దృఢపరచారు. 14 వారు దానిన్ పూరి చేసిన తరువాత మిగిలిన ధనానిన్ రాజు దగగ్రికీ,
యెహోయాదా దగగ్రికీ తీసుకువచాచ్రు. ఆ డబుబ్తో వారు యెహోవా మందిరానికి సంబంధించిన వసుత్ వులనూ, సేవకు
ఉపయోగపడే వసుత్ వులనూ, దహనబలికి ఉపయోగపడే వసుత్ వులనూ, గరిటెలనూ, వెండీ బంగారు ఉపకరణాలనూ
చేయించారు. యెహోయాదాజీవించి ఉనన్ రోజులనిన్టిలోవారుయెహోవామందిరంలో దహనబలులను కొనసాగించారు.

15యెహోయాదా వయసు మీరి పండు వృదాధ్ పయ్ంలో చనిపోయాడు. అతడు చనిపోయినపుప్డు అతని వయసుస్ 130
ఏళ ళ్. 16 అతడు ఇశాయేలీయులోల్ దేవుని కోసం, దేవుని ఇంటి కోసం మంచి మేలు చేశాడు కాబటిట్ వారు అతణిణ్ దావీదు
పటట్ణంలో రాజుల దగగ్ర పాతిపెటాట్ రు. 17 యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధికారులు వచిచ్ రాజును
గౌరవించారు. రాజు వారి మాటలు వినాన్డు. 18 పజలు తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా మందిరానిన్ విడిచి, అషేరా
దేవతాసత్ంభాలను, విగహాలను పూజించారు. వారు చేసిన ఈ దురామ్రాగ్ నికి యూదావారి మీదికీ యెరూషలేము నివాసుల
మీదికీ దేవుని కోపం వచిచ్ంది. 19 అయినా తన పు వారిని మళిల్ంచడానికి యెహోవా వారి దగగ్రికి పవకలను పంపాడు.
ఆ పవకలు వారికి వయ్తిరేకంగాసాకష్ ం పలికారు గానీ పజలు వారిమాట వినలేదు.

20అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడు యెహోయాదా కొడుకూ అయిన జెకరాయ్ మీదికి వచాచ్డు. అతడు పజల ముందు
నిలబడి “మీరెందుకుయెహోవాఆజఞ్లను ధికక్రిసుత్ నాన్రు? మీరు వరిధ్లల్రు. మీరుయెహోవాను వదిలివేశారు కాబటిట్ ఆయన
మిమమ్లిన్ వదిలివేశాడని దేవుడు చెబుతునాన్డు” అనాన్డు. 21 అయితే వారతని మీద కుట పనిన్ రాజాజఞ్తో యెహోవా
మందిర ఆవరణం లోపల రాళ ళ్ రువివ్ అతణిణ్ చంపేశారు. 22ఈ విధంగా రా నయోవాషు జెకరాయ్ తండి యెహోయాదా
తనకు చేసిన ఉపకారానిన్ మరిచిపోయిఅతని కొడుకుని చంపించాడు. అతడు చనిపోయేటపుప్డు “యెహోవా దీనిన్ చూసి
విచారణ చేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

23ఆ సంవతస్రం చివరిలోఅరాము నయ్ంయోవాషుమీదికి వచిచ్ంది. వారుయూదామీదికీయెరూషలేముమీదికీ వచిచ్,
పజల అధికారులందరినీ హతమారిచ్, దోపిడీ సొమమ్ంతా దమసుక్ రాజు దగగ్రికి పంపారు. 24అరామీయుల నయ్ం చినన్దే
అయినాయెహోవా ఒక గొపప్ నయ్ం వారికి విజయం దయచేశాడు. ఎందుకంటే, యూదావారు తమపూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవాను వదిలి వేశారు. ఈ విధంగా అరామీయులుయోవాషుకు శికష్ అమలు చేశారు.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 24:25 396 2 దినవృతాత్ ంతాలు 25:21

25 అరామీయులు వెళిళ్పోయేటపప్టికి యోవాషు తీవ గాయాలతో ఉనాన్డు. యాజకు న యెహోయాదా కొడుకులను
చంపించినందుకు అతని సొంత సేవకులు అతని మీద కుట చేశారు. అతని పడక మీదే అతణిణ్ చంపేశారు. అతడు
చనిపోయిన తరువాత పజలు దావీదు పటట్ణంలో అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు గానీ రాజుల సమాధులోల్ అతణిణ్ పాతిపెటట్లేదు.
26అమోమ్నీయురా న షిమాతు కొడుకు జాబాదు, మోయాబీయురాలు అయిన షిమీతు కొడుకు యెహోజాబాదు అనేవారు
అతనిమీద కుట చేశారు.

27 యోవాషు కొడుకులను గురించీ, అతని గురించి చెపిప్న ముఖయ్ న పవచనాల గురించీ, దేవుని మందిరానిన్
పునరిన్రిమ్ంచడం గురించీ,రాజుల గంథ వాయ్ఖాయ్నంలో రాసి ఉంది. అతనికి బదులు అతని కొడుకు అమజాయ్ రాజయాయ్డు.

25
యూదారా న అమజాయ్
25:1-4; 2రాజులు 14:1-6
25:11-12; 2రాజులు 14:7
25:17-28; 2రాజులు 14:8-20

1 అమజాయ్ పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు 25 ఏళల్వాడు. అతడు 29 ఏళ ళ్ యెరూషలేములో పాలించాడు.
అతని తలిల్ యెరూషలేము నివాసి. ఆమె పేరు యెహోయదాద్ ను. 2అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా పవరించాడు గాని
పూరణ్హృదయంతో ఆయనిన్ అనుసరించలేదు.

3 రాజయ్ం తనకు సుసిథ్రం అయాయ్క అతడు రా న తన తండిని చంపిన రాజసేవకులను చంపించాడు. 4 అయితే
“తండులు పిలల్ల కోసం, పిలల్లు తండులకోసంచావకూడదు, పతిమనిషితనపాపం కోసంతానేచావాలి”అనిమోషేగంథం
అయిన ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్యెహోవాఆజఞ్ పకారం అతడు వారి పిలల్లను చంపలేదు.

5 అమజాయ్ యూదావారందరినీ సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటా వారి వారి పూరీవ్కుల
వంశాల పకారం సహసాధిపతులనూ, శతాధిపతులనూ నియమించాడు. అతడు 20 ఏళ ళ్ మొదలు అంతకనాన్ ఎకుక్వ
వయసునన్ వారిని లెకిక్సేత్, ఈటెను డాళల్ను పటుట్ కుని యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగినయోధులు మూడు లకష్ల మంది అయాయ్రు.
6అతడు ఇంకా లకష్ మందినిమూడు వేల నాలుగు వందల కిలోల వెండి ఇచిచ్ జీతానికి కుదురుచ్కునాన్డు.

7దేవునిమనిషిఒకడుఅతనిదగగ్రికి వచిచ్ “రాజా, ఇశాయేలు నాయ్నిన్ నీతోతీసుకుపోవదుద్ ,యెహోవాఇశాయేలువా న
ఎఫాయిమీయులోల్ ఎవరికీ తోడుగా ఉండడు. 8ఆలా వెళాల్ లని నీకుంటే వెళ ళ్. యుదధ్ం బలంగా చేసినా దేవుడు నీ శతువు
ఎదుట నినున్ పడగొడతాడు. సహాయం చేయడానికీ పడవేయడానికీ దేవుడు సమరుద్ డే గదా” అని చెపాప్డు.

9 అమజాయ్ అతనితో “ఇశాయేలువారి నాయ్నికి నేనిచిచ్న 3, 500 కిలోల వెండి సంగతి ఏం చేదాద్ ం” అని అడిగాడు.
దానికతడు “దీనికంటే ఇంకా ఎకుక్వ యెహోవా నీకు ఇవవ్గలడు” అని జవాబిచాచ్డు. 10 అపుప్డు అమజాయ్
ఎఫాయిములోనుంచి తన దగగ్రికి వచిచ్న నాయ్నిన్ వేరుపరచి “మీ ఇళళ్కు తిరిగి వెళళ్ండి” అని వారికి చెపాప్డు. అందుకు
వారికియూదావారిమీద తీవ కోపం వచిచ్ంది. వారు మండిపడుతూ తమ ఇళళ్కు తిరిగి వెళిళ్పోయారు.

11అమజాయ్ రయ్ం తెచుచ్కుని తన పజలతోబయలుదేరి,ఉపుప్లోయసథ్లానికిపోయిశేయీరువారిలో 10,000మందిని
హతమారాచ్డు. 12 పాణాలతో ఉనన్ మరొక 10,000 మందిని యూదావారు చెరపటుట్ కుని, వారిని ఒక కొండ అంచుకు
తీసుకుపోయిఅకక్డనుంచి వారిని పడవేసేత్ వారు ముకక్ పోయారు.

13అయితేతనతోయుదాధ్ నికిరావదద్ని అమజాయ్తిరిగి పంపివేసిన నికులుషోమోనుమొదలు బేత్ హోరోను వరకూఉనన్
యూదా పటట్ణాలమీద పడివారిలో 3,000మందిని చంపి విసాత్ ర న దోపిడీసొముమ్ పటుట్ కు పోయారు.

14 అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్న తరువాత అతడు శేయీరు పజల దేవుళళ్ను తీసుకువచిచ్ తనకు
దేవుళ ళ్గా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపం వేశాడు. 15 అందువలన యెహోవా కోపం అమజాయ్ మీద రగులుకుంది.
ఆయన అతని దగగ్రికి ఒక పవకను పంపాడు. అతడు “నీ చేతిలోనుంచి తమ పజలను విడిపించే శకి లేని దేవుళళ్ దగగ్ర
నీవెందుకు విచారణ చేసాత్ వు?” అని అమజాయ్తో అనాన్డు.

16 అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుతుంటే, రాజు అతనితో “మేము నినున్ రాజుకు సలహాదారునిగా చేశామా? ఆగు.
పాణాల మీదికి ఎందుకు తెచుచ్కుంటావు?” అనాన్డు. ఆ పవక ఆగి “దేవుడు నినున్ నాశనం చేయడానికి నిరణ్యించాడు.
ఎందుకంటే నీవునా సలహాపాటించ లేదు” అనాన్డు.

17 అపుప్డు యూదారాజు అమజాయ్ తన సలహాదారులతో ఆలోచన చేసి “రండి, మనం యుదధ్ంలో ఒకరికొకరం
తలపడదాం” అని యెహ కు పుటిట్న యెహోయాహాజు కొడుకూ, ఇశాయేలు రాజూ అయిన యెహోయాషుకు కబురు
పంపాడు. 18 కాగా ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు యూదారాజు అమజాయ్కు ఇలా తిరుగు సందేశం పంపాడు. “ ‘నీ
కూతురిన్ నా కొడుకిక్ ఇచిచ్ పెళిల్ చెయియ్’ అని లెబానోనులో ఉనన్ ముళళ్ చెటుట్ లెబానోనులో ఉనన్ దేవదారు వృ నికి సందేశం
పంపితే లెబానోనులోతిరిగే ఒక అడవి జంతువుఆముళళ్చెటుట్ ను తొకిక్వేసింది. 19 ‘నేను ఎదోమీయులను ఓడించాను’అని
నీవనుకుంటునాన్వు. నీహృదయం నీవు గరివ్ంచి పగలాభ్లాడేలా చేసుత్ నన్ది. ఇంటి దగగ్రే ఉండు. నీవునాజోలికి వచిచ్ కీడు
తెచుచ్కోవడం ఎందుకు? నువూవ్ నీతోపాటుయూదావారూ ఓడిపోవడం ఎందుకు?”

20 పజలు ఎదోమీయుల దేవుళళ్ దగగ్ర విచారణ చేసుత్ నాన్రు కాబటిట్ వారి శతువుల చేతికి వారు చికేక్లా దేవుని పేరణ
వలన అమజాయ్ ఆ సందేశానిన్ అంగీకరించ లేదు. 21 ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు బయలుదేరాడు. యూదాకు చెందిన
బేతెష్మెషులో అతడూయూదారాజుఅమజాయ్ ఒకరినొకరు ఎదురొక్నాన్రు.
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22 యూదావారు ఇశాయేలువారి ముందు నిలవలేక ఓడిపోయారు. పతివాడూ తన గుడారానికి పారిపోయాడు.
23 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు యెహోయాహాజుకు పుటిట్న యోవాషు కొడుకూ, యూదారాజూ అయిన
అమజాయ్ను బేతెష్మెషులోపటుట్ కునియెరూషలేముకు తీసుకు వచిచ్,యెరూషలేముపాకారానిన్ ఎఫాయిము గుమమ్ంమొదలు
మూల గుమమ్ం వరకూ 400మూరలపొడుగున పడగొటాట్ డు. 24అతడు దేవునిమందిరంలోఓబేదెదోము దగగ్ర ఉనన్మొతత్ం
వెండి, బంగారం పాతలనీన్ రాజభవనంలో ఉనన్ సొమమ్ంతా తీసుకు షోమోనుకు తిరిగి వెళిల్ పోయాడు.

25 ఇశాయేలు రాజూయెహోయాహాజు కొడుకూ అయినయెహోయాషు చనిపోయిన తరువాతయూదా రాజూ, యోవాషు
కొడుకూ అయిన అమజాయ్ 15 ఏళ ళ్ బతికాడు. 26 అమజాయ్ గురించిన ఇతర విషయాలు యూదా ఇశాయేలు రాజుల
గంథంలో రాసివునాన్యి. 27అమజాయ్యెహోవాను అనుసరించడంమానివేసిన తరువాత పజలు యెరూషలేములో అతని
మీద కుట చేశారు. అతడులాకీషుకు పారిపోయాడు. 28అయితేవారు అతని వెనుక లాకీషుకు మనుషుయ్లను పంపి అతణిణ్
అకక్డ చంపి, గురాలమీద అతని శవానిన్ ఎకిక్ంచి తీసుకువచిచ్యూదా పటట్ణంలో అతనిపూరీవ్కుల దగగ్ర పాతిపెటాట్ రు.

26
యూదారా న ఉజిజ్యా
26:1-4; 2రాజులు 14:21-22; 15:1-3
26:21-23; 2రాజులు 15:5-7

1 అపుప్డు యూదా పజలంతా 16 ఏళల్ వా న ఉజిజ్యాను అతని తండి అమజాయ్కు బదులు రాజుగా నియమించారు.
2ఎలోతు పటట్ణానిన్ కటిట్ంచి, అదియూదావారికి తిరిగి వచేచ్లా చేసింది ఇతడే. ఆ తరువాత రాజు తనపూరీవ్కులతోపాటు
కనున్ మూశాడు.

3ఉజిజ్యాపరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు16ఏళల్ వాడు. అతడుయెరూషలేములో52ఏళ ళ్పాలించాడు. అతని
తలిల్ యెరూషలేము నివాసి. ఆమె పేరుయెకొలాయ్. 4అతడు తన తండి న అమజాయ్ చేసిన దాని పకారంయెహోవాదృషిట్కి
యథారధ్ంగా పవరించాడు. 5 దేవునిమాట వినేలా సలహాలిచిచ్న జెకరాయ్ రోజులోల్ ఉజిజ్యా దేవుని ఆశయించాడు. అతడు
యెహోవాను ఆశయించినంత కాలం దేవుడు అతణిణ్ వరిధ్లల్జేశాడు.

6 అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. గాతు, యబెన్, అషోడ్ దు పటట్ణ పాకారాలను పడగొటిట్ , అషోడ్ దు
దేశంలో ఫిలిషీయుల పాంతంలో పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు. 7 ఫిలిషీయులతో, గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతో,
మెయోనీయులతో అతడు యుదధ్ం చేసినపుప్డు దేవుడు అతనికి సహాయం చేశాడు. 8 అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనున్
చెలిల్ంచారు. అతడు చాలా శకిమంతుడయాయ్డు కాబటిట్ అతని కీరి ఇతర దేశాలకూ ఐగుపు వరకూ వాయ్పించింది.

9ఉజిజ్యాయెరూషలేములోమూల గుమమ్ం దగగ్ర,లోయగుమమ్ం దగగ్ర,పాకారపుమూలదగగ్ర, బురుజులు కటిట్ంచివాటి
చుటూట్ పాకారాలు ఏరప్రచాడు. 10 అతడు అరణయ్ంలో కావలి గోపురాలు కటిట్ంచి చాలా బావులు తవివ్ంచాడు. అతనికి
పలల్పు భూములోల్ , దాన భూములోల్ చాలా పశు సంపద ఉంది. కాబటిట్ కొండ సీమలో పాంతంలో అతనికి సారవంత న
భూమీ తులూ దాకష్తోట పనివారూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే అతనికి వయ్వసాయమంటే ఎంతో ఇషట్ం.

11దీనికితోడు,ఉజిజ్యాకుపోరాడేయోధులునాన్రు. వారు లెకక్ పకారం గుంపులుగా ఏరప్డియుదాధ్ నికి వెళేళ్వారు. రాజు
అధికారులోల్ కారయ్దరిశ్ మయశేయా, పధానమంతియెహీయేలువారి లెకక్ ఎం నది చూసి పటాలాలుగా ఏరప్రచేవారు. వీరు
హననాయ్చేతికిందఉనాన్రు. 12వారిపూరీవ్కులఇంటిపెదద్ల సంఖయ్ను బటిట్ పోరాడగలిగినవారు 2, 600మంది. 13రాజుకు
సహాయంచేయడానికి శతువులతోయుదధ్ం చేయడంలోపేరుపొందిన పరాకమశాలు న 3,07,500మంది నయ్ం,వారిచేతి
కింద ఉంది.

14 ఉజిజ్యా ఈ నయ్మంతటికీ డాళల్నూ, ఈటెలనూ, శిరసాణాలనూ, కవచాలనూ, విలుల్ లనూ, వడిసెలలనూ
చేయించాడు. 15అతడు అంబులనూ పెదద్రాళల్నూ పయోగించడానికి నిపుణులు కలిప్ంచిన యంతాలను యెరూషలేములో
చేయించి కోటలోల్ పాకారాలోల్ ఉంచాడు. అతడు సిథ్రపడే వరకూ అతనికి ఆశచ్రయ్కర న సహాయం కలిగింది కాబటిట్ అతని
కీరి సుదూర పాంతాలకు వాయ్పించింది.

16 అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్లో గరివ్ంచి చెడిపోయాడు. అతడు ధూపపీఠం మీద ధూపం
వేయడానికియెహోవామందిరంలోపవేశించితనదేవు నయెహోవామీదదోహంచేశాడు. 17యాజకు నఅజరాయ్,అతనితో
కూడా రయ్వంతు నయెహోవాయాజకులు 80మందిఅతనివెంటలోపలికి వెళాళ్రు. 18వారురా నఉజిజ్యాను ఎదిరించి
“ఉజిజ్యా,యెహోవాకు ధూపం వేయడం నీ పనికాదు. ధూపం వేయడానికి పతిషిఠ్ ంచిన అహరోను సంతతివా నయాజకుల
పని అది. పరిశుదధ్సథ్లంలో నుంచి బయటికి వెళ ళ్. నీవు దోహం చేశావు. దేవు న యెహోవా సనిన్ధిలో ఇది నీకు ఘనత
కలగజేయదు” అని చెపాప్రు.

19 ఉజిజ్యా రౌదుడయాయ్డు. అతడు ధూపం వేయడానికి ధూపకలశం చేతోత్ పటుట్ కుని ఉనాన్డు. యెహోవా
మందిరంలో ధూపపీఠం పకక్నే అతడు ఉనన్పుప్డు యాజకులు చూసూత్ ఉండగానే అతని నుదుటి కుషుట్ రోగం పుటిట్ంది.
20పధానయాజకు న అజరాయ్, అతనితోఉనన్యాజకులంతా అతని పుచూసినపుప్డు అతని నొసట కుషుట్ కనిపించింది.
కాబటిట్ ఆలసయ్ం చేయకుండా అతడు అకక్డనుంచి బయటికి వెళాల్ లని వారు చెపాప్రు. యెహోవా తనను దెబబ్ కొటాట్ డని
తెలుసుకుని బయటికి వెళళ్డానికి అతడు కూడా తవ్రపడాడ్ డు.

21 రా న ఉజిజ్యా చనిపోయే వరకూ కుషుట్ రోగిగానే ఉనాన్డు. కుషుట్ రోగిగా యెహోవా మందిరంలోకి పోకుండా కడగా
ఉనాన్డు. కాబటిట్ అతడు పతేయ్కంగా ఒక ఇంటోల్ నివసించేవాడు. అతని కొడుకుయోతాము, రాజ భవనం మీద అధిపతిగా
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దేశపజలకు నాయ్యం తీరేచ్వాడు. 22ఉజిజ్యా గురించిన ఇతర విషయాలు ఆమోజు కుమారుడూ పవక అయినయెషయా
రాశాడు. 23ఉజిజ్యా తనపూరీవ్కులతో కూడా కనున్ మూశాడు. అతడు కుషుట్ రోగి అని రాజులకు చెందిన శమ్శానభూమిలో
అతనిపూరీవ్కుల దగగ్ర అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకుయోతాము అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

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

1యోతాముపరిపాలించడంమొదలు పెటిట్నపుప్డు అతనికి 25ఏళ ళ్. అతడుయెరూషలేములో 16ఏళ ళ్పాలించాడు.
అతని తలిల్ సాదోకు కుమారె. ఆమె పేరు యెరూషా. 2యెహోవా మందిరంలో పవేశించడం తపప్ అతడు తన తండి న
ఉజిజ్యా చేసిన పకారమే చేసూత్ యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ంగా పవరించాడు. అతని కాలంలో పజలు మరింత దురామ్రగ్ంగా
పవరించారు. 3అతడుయెహోవామందిర దావ్రానిన్ కటిట్ంచి ఓపెలు దగగ్ర ఉనన్ గోడనుచాలావరకూ కటిట్ంచాడు. 4అతడు
యూదా కొండపాంతంలో పటట్ణాలనూ, అరణయ్ పాంతంలో కోటలనూ, బురుజులనూ కటిట్ంచాడు.

5అతడుఅమోమ్నీయులరాజుతోయుదధ్ం చేసిజయించాడుకాబటిట్ అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రంఅతనికి 3, 400 కిలోల
వెండినీ,అర రెండు వేల తూముల గోదుమలనూ,అర రెండు వేల తూములబారీల్ ధానాయ్నిన్ చెలిల్ంచారు. అమోమ్నీయులు
రెండవ సంవతస్రం మూడవ సంవతస్రం కూడా అంతే సొముమ్ అతనికి చెలిల్ంచారు. 6యోతాము తన దేవు న యెహోవా
దృషిట్కియధారథ్ం పవరించాడు కాబటిట్ అతడు శకిమంతుడయాయ్డు 7యోతాము గురించిన ఇతర విషయాలు,అతడు చేసిన
యుదాద్ లనిన్టినీ గురించి, అతని పదధ్తులను గురించి, ఇశాయేలు, యూదారాజుల గంథంలో రాసివునాన్యి. 8 అతడు
పరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డు 25ఏళల్ వా యెరూషలేములో 16ఏళ ళ్పాలించాడు. 9యోతాము కనున్మూసితన
పూరివ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలోపాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు ఆహాజు అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

28
యూదారా న ఆహాజు
28:1-27; 2రాజులు 16:1-20

1 ఆహాజు పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతని వయసుస్ 20 ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 16 ఏళ ళ్
పాలించాడు. అతడు తన పూరివ్కుడు దావీదులాగా యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ంగా పవరించలేదు. 2 అతడు ఇశాయేలు
రాజుల విధానాలోల్ నే నడిచి, బయలు దేవుడికి పోతవిగహాలను చేయించాడు. 3 బెన్ హినోన్ము లోయలో ధూపం వేసి
ఇశాయేలీయుల ఎదుటనుంచి యెహోవా తోలివేసిన పజల నీచ న అలవాటల్ పకారం తన కొడుకులను దహనబలిగా
అరిప్ంచాడు. 4అతడు ఎతత్యినపూజా సథ్లాలమీద, కొండలమీద, పతి పచచ్ని చెటుట్ కింద, బలులు అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్
వచాచ్డు.

5అందుచేతఅతనిదేవు నయెహోవాఅతణిణ్ అరామురాజుచేతికిఅపప్గించాడు. అరామీయులు అతణిణ్ ఓడించిఅతని
పజలోల్ చాలమందిని బందీలుగా తీసుకుని దమసుక్ తీసుకుపోయారు. యెహోవా అతణిణ్ ఇశాయేలు రాజు చేతికి కూడా
అపప్గించాడు. ఆరాజుఅతణిణ్ ఓడించాడు. 6రెమలాయ్కొడుకు పెకహ ఇశాయేలురాజుయూదా నికులోల్ పరాకమశాలు న
1, 20,000మందినిఒకక్రోజే చంపేసాడు. యూదావారు తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాను విడిచిపెటిట్నందువలల్ అలా
జరిగింది.

7 జిఖీ అనే పరాకమశాలి న ఎఫాయిమీయుడు రాజ కుమారుడు మయశేయానూ రాజ భవన అధికారి అజీకామునూ
రాజు తరువాత పముఖుడు ఎలక్నానూ చంపేసాడు. 8 ఇశాయేలువారు తమ సోదరు న యూదావారి దగగ్రనుంచి వారి
భారయ్లనూ కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ 2,00,000 మందిని బందీలుగా తీసుకుపోయారు. వారి దగగ్ర నుంచి విసాత్ ర న
కొలల్సొముమ్ దోచుకుని దానిన్ షోమోనుకు తెచాచ్రు.

9 అయితే యెహోవా పవక ఒకడు అకక్డ ఉనాన్డు. అతని పేరు ఓదేదు. అతడు షోమోనుకు వసుత్ నన్ నాయ్నిన్
కలుసుకోడానికి వెళాళ్డు. వారితో ఇలా చెపాప్డు. “మీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా యూదావారి మీద కోపించాడు.
కాబటిట్ ఆయన వారిని మీ చేతికి అపప్గించాడు. అయితే మీరు మినన్ంటే కోధంతో వారిని చంపేశారు. 10 ఇపుప్డు మీరు
యూదావారినియెరూషలేము నివాసులను బానిసలుగా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రు. అయితేమీదేవు నయెహోవాదృషిట్కి
మీరు మాతం అపరాధులు కాకుండా ఉంటారా? 11అయితే ఇపుప్డు నామాట వినండి. యెహోవా కోపం మీమీద తీవంగా
ఉంది కాబటిట్ ,మీసొంతసోదరులోల్ నుంచి మీరు బందీలుగా తెచిచ్న వీరిని విడిచిపెటట్ండి.”

12 అపుప్డు ఎఫాయిమీయుల పెదద్లోల్ యోహానాను కొడుకు అజరాయ్, మెషిలేల్మోతు కొడుకు బెరెకాయ్, షలూల్ ము కొడుకు
యెహిజిక్యా,హదాల్ యి కొడుకు అమాశాఅనేవారుయుదధ్ం నుంచి వచిచ్న వారికి ఎదురుగా నిలబడివారితో ఇలాఅనాన్రు.
13“యెహోవామనమీదికిఅపరాధ శికష్ రపిప్ంచేలామీరు చేశారు. బందీలుగా పటుట్ కునన్ వీరినిమీరు ఇకక్డికి రపిప్ంచ వదుద్ .
మనపాపాలను, అపరాధాలను ఇంకా ఎకుక్వ చేసుకోడానికి మీరు చూసుత్ నన్టుట్ ంది. ఇపప్టికే మనం ఎంతో పాపం చేశాము.
ఇశాయేలు మీదయెహోవా, తీవ న కోపంతో ఉనాన్డు.”

14కాబటిట్ పెదద్ల సమకష్ంలో,సమాజమంతటిసమకష్ంలో నికులుఆబందీలనూకొలల్సొముమ్నూవిడిచిపెటాట్ రు. 15పేరును
బటిట్ పని అపప్గించబడినవారు లేచి బందీలోల్ నగన్ంగాఉనన్వారందరికీ బటట్లు వేయించిచెపుప్లు ఇచాచ్రు. వారికిభోజనం,
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మంచినీళ ళ్ ఇచాచ్రు. వారి గాయాలు కడిగి వారిలో బలహీను న వారిని గాడిదల మీద ఎకిక్ంచారు. వారిని తమ ఖరూజ్ ర
చెటల్ పటట్ణం అయినయెరికోకు,వారి కుటుంబాలకు చేరాచ్రు. తరువాతవారు షోమోనుకు తిరిగి వెళాళ్రు.

16 ఆ కాలంలో ఎదోమీయులు మళీళ్ వచిచ్ యూదాదేశానిన్ పాడుచేసి కొందరిని బందీలుగా తీసుకుపోయారు. 17రా న
ఆహాజు తనకు సహాయం చేయమని అషూష్ రు రాజుల దగగ్రికి కబురు పంపాడు. 18 ఫిలిషీయులు దానాల పాంతంలోని
పటట్ణాలనూయూదాలోని నెగేవునూ ఆకమించారు. బేతెష్మెషు,అయాయ్లోను, గెదెరోతు,శోకోదానిగామాలనూ తిమాన్దాని
గామాలనూ గిమోజ్ దాని గామాలనూ ఆకమించుకుని అకక్డ నివసించారు.

19ఆహాజుయూదాదేశంలోవిగహాలనుపూజించియెహ వాపటల్ దోహంచేశాడుకాబటిట్ యెహోవాఇశాయేలురాజుఆహాజు
చేసిన దానిన్బటిట్ యూదాను అణచివేశాడు. 20అషూష్ రురాజు తిగల్తు పిలేసెరు అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతణిణ్ బలపరచడానికి
బదులు బాధపరచాడు. 21ఆహాజు, యెహోవామందిరంలో నుంచి, రాజ భవనంలో నుంచి, అధికారుల దగగ్ర నుంచి కొంత
సొముమ్ తీసి అషూష్ రు రాజుకిచాచ్డు, కానీదాని వలల్ కూడా అతనికి ఏ పయోజనమూ లేక పోయింది.

22 తనకు కలిగిన ఆపద సమయంలో ఆహాజు రాజు యెహోవా దృషిట్లో ఇంకా ఎకుక్వ దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు.
23 ఎలాగంటే “అరాము రాజుల దేవుళ ళ్ వారికి సహాయం చేసుత్ నాన్రు కాబటిట్ వాటి సహాయం నాకు కూడా కలిగేలా నేను
వాటికిబలులుఅరిప్సాత్ ను”అనుకుని,తననుఓడించినదమసుక్వారిదేవుళళ్కు బలులుఅరిప్ంచాడు. అయితేఅవిఅతనికీ
ఇశాయేలు వారికీ నాశనం కలిగించాయి. 24ఆహాజు దేవునిమందిరపుసామాను పోగు చేయించి వాటినిముకక్లు చేశాడు.
యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేము అంతా బలిపీఠాలను కటిట్ంచాడు. 25యూదాదేశంలోని
పటట్ణాలనిన్టిలోఅతడుఅనుయ్ల దేవుళళ్కు ధూపం వేయడానికిబలిపీఠాలను కటిట్ంచి,తనపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాకు
కోపం పుటిట్ంచాడు.

26అతని గురించిన ఇతర విషయాలు,అతని పదధ్తులను గురించియూదా, ఇశాయేలు రాజుల గంథంలోరాసిఉనాన్యి.
27ఆహాజుచనిపోయితనపూరివ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతణిణ్ యెరూషలేము పటట్ణంలోపాతిపెటాట్ రు,గానీ ఇశాయేలీయుల
రాజుల సమాధులకు అతణిణ్ తేలేదు. అతని కొడుకు హిజిక్యాఅతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

29
హిజిక్యామందిరానిన్ శుదిధ్ చేయడం
29:1-2; 2రాజులు 18:2-3

1హిజిక్యాపరిపాలించడంమొదలుపెటిట్నపుప్డుఅతనివయసు 25సంవతస్రాలు. అతడు 29ఏళ ళ్యెరూషలేములో
పాలించాడు. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారె, ఆమెపేరు అబీయా. 2అతడు తనపూరీవ్కుడు దావీదు చేసిన పకారంయెహోవా
దృషిట్కి యధారథ్ంగా పవరించాడు. 3 అతడు తన పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రం మొదటి నెల యెహోవా మందిరం
తలుపులు తెరిచి వాటినిబాగుచేసి, 4యాజకులనూ లేవీయులనూ పిలిపించి, తూరుప్ పున రాజవీధిలోవారిని సమకూరిచ్
5వారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు. “లేవీయులారా, నామాట వినండి. ఇపుప్డు మిమమ్లిన్ మీరు పతిషిఠ్ ంచుకుని, మీపూరీవ్కుల
దేవు నయెహోవామందిరానిన్ పతిషిఠ్ ంచి పరిశుదధ్ సథ్లం నుంచి నిషిదధ్ వసుత్ వులనిన్టినీ బయటికి తీసికెళళ్ండి.”

6 “మన పూరీవ్కులు అవిధేయు మన దేవు న యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడతలు నడచి ఆయనిన్ విసరిజ్ంచి, ఆయన
నివాససథ్లం పునుంచిముఖంతిపుప్కుని నిరల్కష్ ం చేశారు. 7వారు వసారాతలుపులుమూసివేశారు. దీపాలుఆరిప్వేశారు.
పరిశుదధ్ సథ్లం లో ఇశాయేలీయుల దేవునికి ధూపం వేయలేదు. దహనబలులు అరిప్ంచలేదు.

8అందుచేతయెహోవాఉగతయూదామీదా,యెరూషలేముమీదాపడింది. మీరు కనున్లారాచూసుత్ నన్టుట్ ఆయనవారిని
భీతికీ భయానికీ నిందకూ గురి చేశాడు. 9అందుకే మన తండులు కతిత్ చేత కూలారు,మన కొడుకులూ కూతుళ ళ్ భారయ్లూ
బందీలయాయ్రు. 10 ఇపుప్డు మనమీదునన్ ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా మహోగత చలాల్ రేలా ఆయనతో మనం
నిబంధన చేయాలని ఉదేద్శించాను. 11నా కుమారులారా, ఆయనకు పరిచారకు ఉండి ధూపం వేయడానికీ ఆయన ఎదుట
నిలబడి సేవచేయడానికీయెహోవామిమమ్లిన్ ఏరప్రచుకునాన్డు. కాబటిట్ ఈ సమయంలోమీరు అశదధ్ చేయవదుద్ .”

12అపుప్డులేవీయులుపనికిసిదధ్పడాడ్ రు. వారెవరంటేకహాతీయులోల్ అమా కొడుకుమహతు,అజరాయ్కొడుకుయోవేలు,
మెరారీయులోల్ అబీద్ కొడుకు కీషు,యెహలెల్లేలు కొడుకు అజరాయ్, గెరోష్ నీయులోల్ జిమామ్ కొడుకుయోవాహ ,యోవాహ కొడుకు
ఏదెను, 13ఎలీషాపాను సంతానంలో షిమీ, యెహీయేలు, ఆసాపు సంతానంలో జెకరాయ్, మతత్నాయ్ 14హేమాను సంతానంలో
యెహీయేలు, షిమీ,యెదూతూను సంతానంలో షెమయా, ఉజీజ్యేలు.

15 వీరు తమ సోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పతిషిఠ్ ంచుకుని యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం
యెహోవామందిరానిన్ బాగు చేయడానికి వచాచ్రు. 16బాగు చేయడానికియాజకులు యెహోవామందిరపు లోపలి భాగానికి
పోయియెహోవామందిరంలోతమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్ వులనిన్టినీయెహోవామందిరం ఆవరణంలోకి తీసుకు వచాచ్రు.
లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోను వాగులో పారవేశారు. 17మొదటి నెలమొదటి రోజు వారు శుదిధ్ చేయడంమొదలు పెటిట్ , ఆ
నెల ఎనిమిదవ రోజునయెహోవా వసారా వరకూ వచాచ్రు. వారు మరో ఎనిమిది రోజులుయెహోవామందిరానిన్ శుదిధ్ చేసూత్
మొదటి నెల 16 వ రోజున పనిముగించారు.

18అపుప్డు వారు రాజ భవనం లోపల ఉనన్ రా న హిజిక్యా దగగ్రికి పోయి “మేము యెహోవామందిరమంతా బాగు
చేసాం. దహన బలిపీఠానిన్ దాని సామానంతటిని, సనిన్ధి రొటెట్లుంచే బలల్నూ బాగు చేసాం. 19రా న ఆహాజు పాలించిన
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కాలంలో అతడు దోహం చేసిపారవేసినసామానంతా కూడామేము సిదధ్ం చేసి పతిషిట్ంచాం. అవియెహోవాబలిపీఠం ఎదుట
ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.

20 అపుప్డు రా న హిజిక్యా పెందలకడ లేచి, పటట్ణపు అధికారులను సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరానికి వెళాళ్డు.
21వారు రాజయ్ం కోసం పరిశుదధ్సథ్లం కోసంయూదావారి కోసంపాపపరిహారారథ్బలి చేయడానికి ఏడు కోడెలు, ఏడు పొటేట్ళ ళ్,
ఏడు గొరెపిలల్లు, ఏడు మేకపోతులను తెచాచ్రు. యెహోవా బలిపీఠం మీద వాటిని అరిప్ంచమని అహరోను వంశం
యాజకులకు అతడు ఆజాఞ్ పించాడు.

22అపుప్డు వారు ఎదుద్ లను వధించారు. యాజకులు వాటి రకానిన్ తీసుకు బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. పొటేట్ళల్ను వధించి
ఆ రకానిన్ బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. గొరెపిలల్లను కూడా వధించి ఆ రకానిన్ బలిపీఠం మీద చలాల్ రు. 23పాపపరిహారారథ్బలి
కోసం రాజు ఎదుటకకూ, సమాజం ఎదుటకూ మేకపోతులను తెచాచ్రు. వారు తమ చేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత
యాజకులు వాటిని వధించారు. 24 ఇశాయేలీయులందరి కోసం దహనబలీ, పాపపరిహారారథ్ బలీ అరిప్ంచాలని రాజు
ఆజాఞ్ పించాడు. కాబటిట్ యాజకులు ఇశాయేలీయులందరి కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి బలిపీఠం మీద వాటి రకం పో ంచి
పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచారు.

25మునుపు దావీదూ, రాజుకు దీరఘ్ దరిశ్ అయిన గాదూ, పవక అయిన నాతానుల ఆజఞ్ పకారం హిజిక్యా యెహోవా
మందిరంలో తాళాలనూ తీగె వాయిదాయ్లనూ సితారాలనూ వాయించడానికి అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేశాడు. అలా
జరగాలని యెహోవా తన పవకల దావ్రా ఆజాఞ్ పించి ఉనాన్డు. 26 దావీదు చేయించిన వాదాయ్లను వాయించడానికి
లేవీయులను బూరలు ఊదడానికియాజకులను నియమించారు.

27 బలిపీఠం మీద దహనబలులను అరిప్ంచమని హిజిక్యా ఆజాఞ్ పించాడు. దహనబలి అరప్ణ ఆరంభం కాగానే
బూరలతో, ఇశాయేలు రా న దావీదు చేయించిన వాదాయ్లతోయెహోవాకు సుత్ తిగానం ఆరంభమయింది. 28సమాజమంతా
ఆరాధిసూత్ వుంటే గాయకులు పాటలు పాడారు, బూరలూదారు. దహనబలి అరప్ణ ముగిసే వరకూ ఇదంతా జరుగుతూ
ఉంది.

29వారు బలులు అరిప్ంచడంముగించిన తరువాతరాజు,అతనితోఉనన్ వారంతాతలవంచి ఆరాధించారు. 30దావీదూ,
దీరఘ్ దరిశ్ ఆసాపూ, రాసిన పాటలు పాడియెహోవాను సుత్ తించమని రా న హిజిక్యా, అధికారులూ లేవీయులకు ఆజాఞ్ పిసేత్
వారు ఆనందంతో సుత్ తి గానం చేసి, తలవంచి ఆరాధించారు.

31 అపుప్డు హిజిక్యా “మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిమమ్లిన్ మీరు పతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు. దగగ్రికి రండి. యెహోవా
మందిరంలోకి బలులూ కృతజఞ్తారప్ణలనూ తీసుకురండి” అని చెపాప్డు. సమాజపువారు బలులనూ కృతజఞ్తారప్ణలనూ
తీసుకొచాచ్రు. దహన బలులను అరిప్ంచడానికి ఎవరికి ఇషట్మయిందో వారు వాటిని తీసుకొచాచ్రు. 32 సమాజపు
వారు తీసుకొచిచ్న దహనబలి పశువులు ఇవి: 70 కోడెలు, 100 పొటేట్ళల్ , 200 గొరెపిలల్లు. వీటనిన్టినీ యెహోవాకు
దహనబలులుగా తెచాచ్రు. 33పతిషిట్ంచబడినవి 600 ఎదుద్ లు, 3,000 గొరెలు.

34యాజకులు కొదిద్మందే ఉనాన్రు కాబటిట్ వారు ఆ దహనబలి పశువులనిన్టి చరామ్లను ఒలవలేకపోయారు. ఆ పని
పూరిఅయేయ్వరకూ, ఇతరయాజకులు తమనుతాము పతిషిఠ్ ంచుకొనే వరకూ,వారిసోదరు న లేవీయులువారికి సహాయం
చేశారు. తమను తాము పతిషిఠ్ ంచుకోవడంలోయాజకులకంటే లేవీయులు యధారథ్ హృదయం గలవారు. 35 వీటితోపాటు
సమాధాన బలిపశువుల కొవూవ్ దహనబలి పశువులూ దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలూ సమృదిధ్గా ఉనాన్యి. ఈ
విధంగా యెహోవా మందిర సేవను మళీల్ సాథ్ పించారు. 36ఈ పని తవ్రగానే జరిగింది కాబటిట్ దేవుడు పజలకు సిదధ్పరచిన
దానిన్ చూసి హిజిక్యా, పజలంతా సంతోషించారు.

30
హిజిక్యాపసాక్పండగ ఆచరించడం

1 హిజిక్యా ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు పసాక్పండగ ఆచరించడానికి యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా
మందిరానికి రావాలని ఇశాయేలు, యూదావారందరికీ వారాహరులనూ, ఎఫాయిమీయులకు మనషేష్ వారికి ఉతత్రాలనూ
పంపాడు. 2 అపుప్డు తమను పవితం చేసుకునన్ యాజకులు చాలినంతమంది లేరు గనక పజలు యెరూషలేములో
సమకూడలేదు. కాబటిట్ మొదటి నెలలో పసాక్పండగ జరపలేక పోయారు. 3రాజూ, అతని అధికారులూ, యెరూషలేములో
ఉనన్ సమాజం వారంతా పసాక్ను రెండవ నెలలో ఆచరించాలని నిరణ్యించారు.

4 ఈ విషయం రాజుకూ సమాజం వారందరికీ సమంజసం అనిపించింది. 5చాలా కాలం నుంచి లేఖనంలో రాసినటుట్
ఎకుక్వమంది పజలు పండగ ఆచరించ లేదు. ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు యెరూషలేములో పసాక్ పండగ
ఆచరించడానికి రావాలని బెయేరెష్బా నుంచి దాను వరకూ ఇశాయేలు దేశమంతాచాటించాలనివారు నిరణ్యించారు.

6 కాబటిట్ వారాహరులు రాజు దగగ్రా అతని అధికారుల దగగ్రా ఉతత్రాలు తీసుకు, యూదా ఇశాయేలు దేశాలంతా తిరిగి
రాజాజఞ్ను ఇలా చాటించారు, “ఇశాయేలు పజలారా, అబాహాము ఇసాస్కు ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా పు తిరగండి.
మీరు ఆయన పుతిరిగితే,అపుప్డు అషూష్ రు రాజులచేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకునిమిగిలినమీ పుఆయనతిరుగుతాడు.
7తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాపటల్ దోహంగాపవరించినమీపూరీవ్కులలాగామీసోదరులలాగామీరు పవరించవదుద్ .
మీరు చూసుత్ నన్టుట్ ఆయన వారిని నాశనానికి అపప్గించాడు. 8మీ పూరివ్కులాల్ గా మీరు అవిధేయులుగ పవరించ కండి.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 30:9 401 2 దినవృతాత్ ంతాలు 31:4

యెహోవాకు లోబడి, ఆయన శాశవ్తంగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరంలో పవేశించి, మీ దేవు న యెహోవా
మహోగతమీమీది నుంచి తొలగి పోయేలాఆయనిన్ సేవించండి.

9మీరు యెహోవా పు తిరిగితే మీ సోదరుల నా, మీ పిలల్ల నా వారిని బందీలుగా తీసుకు పోయిన వారికి దయ
కలుగుతుంది. వారు ఈ దేశానికి తిరిగి వసాత్ రు. మీ దేవు న యెహోవా కృప, జాలి గలవాడు కాబటిట్ మీరు ఆయన పు
తిరిగితే ఆయనమీ పునుంచి తనముఖం తిపుప్కోడు.”

10వారాహరులు జెబూలూను దేశం వరకూ, ఎఫాయిము మనషేష్ల దేశాలోల్ ఉనన్ పతి పటట్ణానికీ వెళాళ్రు గాని అకక్డి
వారు ఎగతాళి చేసి వారిని అపహసించారు. 11అయినా, ఆషేరు మనషేష్ , జెబూలూను గోతాలోల్ కొంతమంది తమను తాము
తగిగ్ంచుకునియెరూషలేము వచాచ్రు. 12యెహోవాఆజఞ్ను బటిట్ రాజు, అతని అధికారులు, ఆజాఞ్ పించిన వాటిని నెరవేరేచ్లా
యూదావారికి ఏక మనసుస్ కలిగించ డానికి దేవునిహసత్ం వారిమీద ఉంది.

13 రెండవ నెలలో పొంగని రొటెట్ల పండగ ఆచరించడానికి పజలు గొపప్ సమూహంగా యెరూషలేములో సమకూడారు.
14 యెరూషలేములో ఉనన్ బలిపీఠాలను ధూపవేదికలను తీసివేసి, కిదోను వాగులో పారవేశారు. 15 రెండవ నెల 14 వ
రోజునవారు పసాక్గొరెపిలల్ను వధించారు. యాజకులు లేవీయులు సిగుగ్ పడి,తమను పతిషిఠ్ ంచుకుని దహనబలిపశువులను
యెహోవామందిరంలోకి తీసుకు వచాచ్రు.

16దేవునిసేవకుడుమోషేనియమించినధరమ్శాసంలోనిఉపదేశం పకారం,వారు తమసథ్లంలోనిలబడాడ్ రు. యాజకులు,
లేవీయుల చేతికి బాలి రకం అందించగా వారు దానిన్ చిలకరించారు. 17 సమాజంలో తమను పరిశుదధ్ పరచుకొనని వారు
అనేకమంది ఉనాన్రు. అలా పరిశుదధ్ పరచుకొనని వారి కోసం పసాక్ పశువులను లేవీయులు వధించాలిస్ వచిచ్ంది.

18 ఎఫాయిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను పదేశాలనుంచి వచిచ్న పజలోల్ చాలామంది తముమ్ను తాము
పతిషిఠ్ ంచుకొనకుండా లేఖనాలకు విరుదధ్ంగా పసాక్ భుజించారు. వారి కోసం హిజిక్యా ఇలా పారిథ్ంచాడు,
19 “పరిశుదధ్మందిర శుదీధ్కరణ పమాణాల పకారం అశుదధ్ంగా ఉనన్వారు, తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను
వెదకడానికి తమహృదయానిన్ సిదధ్పరచుకుంటే,అలాటివారినందరినీ దయగలయెహోవాకష్మించును గాక.” 20యెహోవా
హిజిక్యాచేసినపారథ్న అంగీకరించి పజలను బాగుచేశాడు.

21యెరూషలేములో ఉనన్ ఇశాయేలువారు ఏడు రోజులు తను పరిశుదధ్ పరచుకోకుండా ఉండిపోయినవారు అనేకమంది
ఉనాన్రు. అలా పరిశుదధ్ పరచుకొనని వారి కోసం పసాక్ పశువులను లేవీయులు వధించాలిస్ వచిచ్ంది. ఏడూ రోజులపాటు
రొటెట్లపండగనుచాలాఆనందంగాఆచరించారు. లేవీయులూ,యాజకులూసంగీతవాదాయ్లతోపాటలుపాడుతూపతిరోజూ
యెహోవాను సుత్ తించారు. 22యెహోవా సేవను అరథ్ం చేసుకునన్ లేవీయులందరితో హిజిక్యా పోతాస్హకర న మాటలు
పలికాడు. ఏడురోజులపాటు వారు సమాధాన బలులు అరిప్సూత్ , తమపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు
చెలిల్సూత్ ఏడు రోజులు పసాక్ పండగ సమయమంతా తమ నియమితభాగం తింటూ ఆచరించారు.

23 సమాజమంతా ఇది చూసి, ఇంకా 7 రోజులు పండగ ఆచరించాలని ఆలోచించి మరి 7 రోజులు ఆనందంగా దానిన్
ఆచరించారు. 24 యూదా రాజు హిజిక్యా, సమాజానికి బలి అరప్ణల కోసం 1,000 కోడెలను, 7,000 గొరెలను
ఇచాచ్డు. అధికారులు 1,000 కోడెలను, 10,000 గొరెలూ మేకలూ ఇచాచ్రు. చాలామందియాజకులు తముమ్ను తాము
పతిషిఠ్ ంచుకునాన్రు.

25 అపుప్డు యాజకులు, లేవీయులు, యూదా, ఇశాయేలువారిలో నుంచి వచిచ్న సమాజమంతా, ఇశాయేలు
దేశంలోనుంచి వచిచ్ యూదాలో నివాసమునన్ అనుయ్లు కూడా సంతోషించారు. 26 యెరూషలేము నివాసులు ఎంతో
ఆనందించారు. ఇశాయేలు రాజు దావీదు కొడుకు సొలొమోను కాలం తరువాత ఇలా జరగలేదు. 27అపుప్డు లేవీయు న
యాజకులు లేచి పజలను దీవిసేత్ వారిమాటలు వినబడాడ్ యి. వారిపారథ్న దేవుడు ఉండే పరిశుదధ్ సథ్లం, అంటే పరలోకానికి
చేరింది.

31
1 ఇదంతా అయిపోయిన తరువాత అకక్డ ఉనన్ ఇశాయేలు పజలంతాయూదా పటట్ణాలకు వెళిల్, విగహాలను ముకక్లు

ముకక్లు చేసి, అషేరా దేవతాసత్ంభాలను విరగగొటిట్ , యూదా బెనాయ్మీను దేశాలంతటా ఉనన్ఉనన్త పూజా సథ్లాలను,
బలిపీఠాలను, పడగొటాట్ రు. తరువాత ఎఫాయిమూ, మనషేష్ పాంతాలోల్ కూడా ఇలానే పూరిగా నాశనం చేశారు. అపుప్డు
ఇశాయేలు పజలంతా తమ తమ పటట్ణాలకూ,గామాలకూ తిరిగి వెళిల్పోయారు.

హిజిక్యాసంసక్రణలు
31:20-21; 2రాజులు 18:5-7

2 హిజిక్యా యాజకులకూ, లేవీయులకూ వారి వారి సేవాధరమ్ం పకారం, వారి వారి వరసలు నియమించాడు.
దహనబలులూ సమాధాన బలులూ,శాంతి బలులూ అరిప్ంచడానికీ, ఇతర సేవలూ చేయడానికీయెహోవామందిర గుమామ్ల
దగగ్ర కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచడానికీ, సుత్ తులు చెలిల్ంచడానికీవారిని నియమించాడు.

3 యెహోవా ధరమ్శాసంలో రాసినటుట్ గా ఉదయ సాయంతాలు అరిప్ంచవలసిన దహనబలుల కోసం విశాంతిదినాలకూ,
అమావాసయ్లకూ నియామక కాలాలకూ అరిప్ంచవలసిన దహనబలుల కోసం తన సొంత ఆసిత్లోనుంచి రాజు ఒక భాగానిన్
ఏరాప్టు చేశాడు. 4 యెహోవా ధరమ్శాసం పకారం యాజకులూ, లేవీయులూ తమ పని శదధ్గా జరుపుకొనేలా, వారికి
చెందవలసినభాగం ఇవావ్లనియెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ పజలకు అతడు ఆజాఞ్ పించాడు.
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5ఆ ఆజఞ్ జారీ అయిన వెంటనే ఇశాయేలీయులు తమమొదటి పంట ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం, నూనె, తేనె, పొలంలోని
పంటనూ విసాత్ రంగా తీసుకు వచాచ్రు. అంతే కాక అనిన్టిలోనుంచి పదవ వంతును విసాత్ రంగా తెచాచ్రు.

6యూదాపటట్ణాలోల్ నివసిసుత్ నన్ ఇశాయేలువారు,యూదావారు ఎదుద్ లు గొరెలోల్ పదవవంతు, తమదేవు నయెహోవాకు
పతిషిఠ్త న వసుత్ వులోల్ పదవ వంతు తీసుకు వచిచ్ కుపప్లుగా పోశారు. 7 వారు మూడవ నెలలో కుపప్లు వేయడం
మొదలుపెటిట్ ఏడవ నెలలోముగించారు. 8హిజిక్యా, అతని అధికారులూ వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూసియెహోవాను సుత్ తించి
ఆయన పజ న ఇశాయేలీయులను దీవించారు.

9హిజిక్యా ఆ కుపప్లను గురించియాజకులను లేవీయులను పశిన్ంచాడు. సాదోకు సంతతివాడు పధానయాజకు న
అజరాయ్ అతనికి ఇలా జవాబిచాచ్డు. 10 “యెహోవా మందిరంలోకి పజలు కానుకలు తీసుకురావడం మొదలుపెటిట్నపప్టి
నుంచి మేము సమృదిధ్గా భోజనం చేసినా ఇంకా చాలా మిగిలి పోతునన్ది. యెహోవా తన పజలను ఆశీరవ్దించినందుకు
ఇంత గొపప్రాశిమిగిలింది.”

11 హిజిక్యా యెహోవా మందిరంలో కొటల్ను సిదధ్పరచాలని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 12 తరువాత వారు కానుకలనూ పదవ
భాగాలనూ పతిషట్ చేసిన వసుత్ వులనూ నమమ్కంగాలోపలకు తెచాచ్రు. లేవీయు న కొననాయ్వాటికి నిరవ్హణాధికారి. అతని
సోదరు న షిమీఅతనికి సహకారి. 13యెహీయేలు, అజజాయ్, నహతు. అశాహేలు,యెరీమోతు,యోజాబాదు, ఎలీయేలు,
ఇసమ్కాయ్, మహతు, బెనాయాఅనేవారు కొననాయ్ చేతి కింద, అతని సోదరుడు షిమీ చేతి కింద తనిఖీ చేసేవారుగా ఉనాన్రు.
రా నహిజిక్యాదేవునిమందిరానికి అధికారిగా ఉనన్ అజరాయ్ వారిని నియమించారు.

14 తూరుప్ పు గుమమ్ం దగగ్ర పాలకుడూ లేవీయు న ఇమాన్ కొడుకు కోరే, దేవునికి సమరిప్ంచిన సేవ్చాఛ్రప్ణల మీద
అధికారి. పజలు యెహోవాకు తెచిచ్న కానుకలనూ పతిషిట్త వసుత్ వులనూ పంచిపెటట్డం అతని పని. 15 అతని చేతి కింద
ఏదెను, మినాయ్మీను, యేషూవ, షెమయా, అమరాయ్, షెకనాయ్ అనేవారునాన్రు. వారు నమమ్క నవారు కాబటిట్ యాజకుల
పటట్ణాలోల్ పముఖులనీసామానుయ్లనీతేడాలేకుండాతమసోదరులకు వరస కమాలపకారంవారిభాగాలనుపంచిపెటట్డానికి
వారిని నియమించారు.

16 అంతేకాక మూడేళ ళ్ మొదలు అంతకు వయసుండి వంశవృ లోల్ నమో న మగపిలల్లకు కూడా వంతుల పకారం
పంచిపెటాట్ రు. వారి వారి వరసల పకారం బాధయ్తల పకారం సేవచేయడానికి పతిరోజూ యెహోవా మందిరంలోకి
వచేచ్వారందరికీ పంచిపెటాట్ రు. 17 ఇర ఏళ ళ్ మొదలు అంతకు వయసుండి వంతుల పకారం సేవచేయడానికి తమ
తమపూరీవ్కుల వంశాల పకారంయాజకులోల్ సరిచూడబడిన లేవీయులకు పంచిపెటాట్ రు.

18 అంటే నమమ్క నవా తముమ్ను పతిషిఠ్ ంచుకునిన లేవీయులకు తమ పిలల్లతో భారయ్లతో కొడుకులతో కూతురల్తో
19 సమాజమంతా సరిచూడబడినవారికి, ఆ యా పటట్ణాలకు చేరిన గామాలోల్ ఉనన్ అహరోను వంశసుథ్ న యాజకులకు,
వంతులు ఏరప్రచడానికి వారిని నియమించారు. పేరుల పకారం చెపప్బడిన ఆ పజలు యాజకులోల్ పురుషులందరికి,
లేవీయులోల్ వంశాల పకారం సరిచూడబడినవారందరికి వంతులు ఏరప్రచడానికి వారిని నియమించారు.

20హిజిక్యాయూదాదేశమంతటాఇలాజరిగించాడు. తనదేవు నయెహోవాదృషిట్కిఅనుకూలంగాయధారథ్ంగానమమ్కం
గాపవరించాడు. 21దేవునిమందిర సేవకోసం, ధరమ్శాసం కోసం,ఆజఞ్ల కోసంమొదలుపెటిట్న పతిపనిలోఅతడు తనదేవుణిణ్
వెతికి అనుసరించాడు. హృదయపూరవ్కంగా అనులు జరిగించాడు గనక వరిధ్లాల్ డు.

32
సనెహ్రీబుయూదాను దండెతత్డం
32:9-19; 2రాజులు 18:17-35;యెష 36:2-20
32:20-21; 2రాజులు 19:35-37;యెష 37:36-38

1 హిజిక్యా ఈ పనులను నమమ్కంగా జరిగించిన తరువాత, అషూష్ రు రాజు సనెహ్రీబు యూదా దేశం మీదికి దండెతిత్
వచాచ్డు. కోటలూ గోడలూ ఉనన్ పటట్ణాలను లోపరచుకోడానికి వాటిని చుటుట్ ముటాట్ డు. 2 సనెహ్రీబు దండెతిత్ వచిచ్
యెరూషలేము మీద యుదధ్ం చేయ ఉదేద్శించాడని హిజిక్యా గమనించి 3 తన అధికారులనూ నాయ్ధిపతులనూ
సంపదించాడు. పటట్ణం బయట ఉనన్ నీటి ఊటలనుంచి నీళ ళ్ సరఫరా కాకుండా చేయాలని వారు నిరణ్యించారు. వారు
అతనికి తోడుగా నిలిచారు. 4చాలామంది పజలు పో “అషూష్ రు రాజులు వచిచ్నపుడు వారికి విసాత్ ర న నీళ ళ్ ఎందుకు
దొరకాలి?” అనుకుని ఊటలనిన్టినీ ఆపాంతంలోపారే కాలువలనూ కటేట్శారు.

5 రాజు రయ్ం తెచుచ్కుని, పా న గోడ అంతా తిరిగి కటిట్ంచి, గోపురాల వరకూ దానిన్ ఎతుత్ చేయించి, బయట
మరొక గోడ కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణంలో మిలోల్ కోట బాగు చేయించాడు. చాలా ఆయుధాలనూ డాళల్నూ చేయించాడు.
6 పజల మీద నాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణ గుమమ్ం దగగ్ర ఉనన్ విశాల సథ్లం దగగ్రికి వారిని రపిప్ంచి వారిని ఇలా
హెచచ్రించాడు. 7 “ రయ్ంగా, నిబబ్రంగా ఉండండి. అషూష్ రురాజు గురించి గానీ అతనితో ఉనన్ నయ్మంతటి గురించి గానీ
మీరు భయపడవదుద్ , హడలిపోవదుద్ . అతనితో ఉనన్ వాడి కంటే మనతో ఉనన్వాడు ఎంతో గొపప్వాడు. 8 అతనికి దేహ
సంబంధ న శకిమాతమేఉంది,అయితేమనయుదాధ్ లోల్ పోరాడడానికిమనదేవు నయెహోవామనకుతోడుగాఉనాన్డు”
అని చెపాప్డు. అపుప్డు పజలుయూదారాజుహిజిక్యాచెపిప్నమాటలను బటిట్ ఆదరణపొందారు.

9 ఆ తరువాత అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు తన నయ్మంతటితో లాకీషు ముటట్డించాడు. యెరూషలేములోని యూదారాజు
హిజిక్యా దగగ్రికీ యెరూషలేములో ఉనన్ యూదావారందరి దగగ్రికీ తన సేవకులను పంపి ఇలా పకటన చేయించాడు.
10 “అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు తెలియచేసేది ఏంటంటే, దేనిని నమిమ్ మీరు ముటిట్డిలో ఉనన్యెరూషలేములో నిలిచి ఉనాన్రు?
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11 కరువుతోదాహంతోమిమమ్లిన్ చంపడానికి ‘మన దేవు నయెహోవాఅషూష్ రురాజు చేతిలో నుంచిమనలను విడిపిసాత్ డు’
అనిచెపిప్హిజిక్యామిమమ్లిన్ తపుప్దారిపటిట్సుత్ నాన్డు గదా? 12ఆహిజిక్యా, ‘మీరుఒకక్ బలిపీఠంముందు నమసక్రించి
దానిమీద ధూపం వేయాలి’ అనియూదావారికియెరూషలేము వారికి ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవాఉనన్త సథ్లాలను బలిపీఠాలను
తీసివేశాడు కదా? 13 నేనూ నా పూరీవ్కులూ ఇతర దేశాల పజలందరికీ ఏమేమి చేశామో మీకు తెలియదా? ఇతర జాతి
పజల దేవుళ ళ్ వారి దేశాలను ఎపుప్ నా నా చేతిలోనుంచి విడిపించగలిగారా? 14నాపూరీవ్కులు బొతిత్గా నిరూమ్లం చేసిన
పజల దేవుళల్లో ఏ దేవుడు తన పజలను నా చేతిలోనుంచి విడిపించగలిగాడు? మీదేవుడుమిమమ్లిన్ నా చేతిలోనుంచి ఎలా
విడిపిసాత్ డు? 15కాబటిట్ ఈ విధంగా ఇపుప్డు మీరు హిజిక్యాచేతమోసపోవదుద్ . మీరు అతనిమాట నమమ్వదుద్ . ఏ పజల
దేవు నాఏరాజయ్పుదేవు నాతనపజలనునాచేతిలోనుంచిగానినాపూరీవ్కులచేతిలోనుంచిగానివిడిపించలేకపోయాడు.
అలాంటపుప్డు మీ దేవుడు నా చేతిలోనుంచిమిమమ్లిన్ ఏమాతం విడిపించలేడు గదా.”

16 సనెహ్రీబు సేవకులు దేవు న యెహోవా మీదా ఆయన సేవకు న హిజిక్యా మీదా వయ్తిరేకంగా ఇంకా మాటాల్ డారు.
17అంతేగాక “ఇతర దేశాల పజల దేవుళ ళ్ తమ పజలను నా చేతిలోనుంచి ఎలా విడిపించలేకపోయారో అలాగే హిజిక్యా
సేవించేదేవుడు కూడాతనపజలనునాచేతిలోనుంచివిడిపించలేడు”అనిఇశాయేలుదేవు నయెహోవానునిందించడానికి,
ఆయనకు వయ్తిరేకంగామాటాల్ డడానికి సనెహ్రీబు ఉతత్రాలు కూడా రాసి పంపాడు.

18 అపుప్డు వారు పటట్ణానిన్ పటుట్ కోవాలనన్ ఉదేద్శంతో, గోడమీదునన్ యెరూషలేము పజలను బెదరించడానికీ
బాధపెటట్డానికీయూదాభాషలోబిగగ్రగావారితోమాటాల్ డారు. 19మిగతాపజలదేవుళళ్తోవారు (అవిమనుషుయ్ల చేతులతో
చేసినవి)మాటాల్ డినటుట్ ,యెరూషలేము దేవునిమీద కూడామాటాల్ డారు.

20 రా న హిజిక్యా, ఆమోజు కొడుకూ, పవకా అయిన యెషయా ఈ విషయం గురించి పారిథ్ంచి ఆకాశం పు
మొరపెటాట్ రు. 21 యెహోవా ఒక దూతను పంపాడు. అతడు అషూష్ రు రాజు దండులోని పరాకమశాలులందరినీ సేనా
నాయకులనూ అధికారులనూ చంపేశాడు. అషూష్ రు రాజు అవమానంతో తన దేశానికి తిరిగి వెళిల్పోయాడు. అతడు తన
దేవుని గుడిలోకి వెళితే అతనిసొంత కొడుకులే అతణిణ్ అకక్డ కతిత్తో చంపేశారు.

22 ఈ విధంగా యెహోవా, హిజిక్యానూ యెరూషలేము నివాసులనూ అషూష్ రు రాజు సనెహ్రీబు చేతిలోనుంచి,
మిగతావారందరి చేతిలోనుంచి కాపాడి, అనిన్ రకాలుగావారిని నడిపించాడు. 23చాలామందియెరూషలేములోయెహోవాకు
అరప్ణలను యూదారాజుహిజిక్యాకు విలు న వసుత్ వులను తెచాచ్రు. అందువలన అతడు అపప్టినుంచి అనిన్ రాజాయ్ల
దృషిట్లో ఘనతపొందాడు.

హిజిక్యాఅనారోగయ్ం,మరణం
32:24-33; 2రాజులు 20:1-21;యెష 37:21-38; 38:1-8

24 ఆ రోజులోల్ హిజిక్యాకు జబుబ్చేసి చనిపోయేలా ఉనాన్డు. అతడు యెహోవాకు పారథ్న చేసేత్, ఆయన అతనితో
మాటాల్ డి, అతడు బాగుపడతాడనేదానికి ఒక గురుతు ఇచాచ్డు. 25 అయితే హిజిక్యా గరివ్ంచి తనకు చేసిన మేలుకు
తగినటుల్ పవరించలేదు. కాబటిట్ అతని మీదికీ యూదా యెరూషలేము మీదికీ యెహోవా కోపం వచిచ్ంది. 26 అయితే
చివరకూహిజిక్యాతనహృదయగరవ్ం విడిచి,తానూయెరూషలేమునివాసులూతమనుతాముతగిగ్ంచుకునాన్రు. కాబటిట్
హిజిక్యారోజులోల్ యెహోవాకోపం పజలమీదికి రాలేదు.

27హిజిక్యాకుఅతయ్ంతసంపదా,ఘనతాకలిగాయి. వెండీ,బంగారం, రతాన్లూసుగంధదవాయ్లూ,డాళ ళ్,అనిన్ రకాల
విలు న వసుత్ వులు భదం చేయడానికి గదులు కటిట్ంచాడు. 28ధానయ్ం, కొతత్దా రసం నూనె నిలవ్ చేయడానికి గోదాములు
కటిట్ంచాడు. వివిధ రకాల పశువులకు కొటాట్ లూ, మందలకు దొడూల్ కటిట్ంచాడు. 29 దేవుడు అతనికి అతి విసాత్ ర న
సంపద దయ చేశాడు కాబటిట్ ఊళళ్ను కూడా కటిట్ంచుకునాన్డు. ఎనోన్ గొరెల మందలనూ పశువుల మందలనూ అతడు
సంపాదించాడు.

30ఈహిజిక్యాగిహోనుఊటమీదికాలువకు ఎగువఆనకటట్ వేయించిదావీదు పటట్ణపుపడమరగాదానిన్మళిళ్ంచాడు.
హిజిక్యా జరిగించిన పతి పనిలోనూ వరిద్లాల్ డు. 31 అయితే, అతని దేశంలో జరిగిన అదుభ్త న పగతి గురించి
తెలుసుకోడానికి బబులోను పరిపాలకులు అతని దగగ్రికి రాయబారులను పంపారు. అతని హృదయంలోని ఉదేద్శమంతా
తెలుసుకోవాలని దేవుడు అతణిణ్ పరీకష్కు విడిచిపెటాట్ డు.

32హిజిక్యాగురించినఇతరవిషయాలూభకితోచేసినపనులూఆమోజుకుమారుడూపవకఅయినయెషయాకు కలిగిన
దరశ్నాల గంథంలోనూ యూదా ఇశాయేలు రాజుల గంథంలోనూ రాసి ఉనాన్యి. 33హిజిక్యా చనిపోయి తనపూరివ్కుల
దగగ్రికి చేరాడు. పజలుదావీదు సంతతివారి శమ్శానభూమిలోని భాగంలోఅతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు. అతడు చనిపోయినపుప్డు
యూదావారంతాయెరూషలేమునివాసులంతాఅతనికిఅంతయ్కియలుఘనంగాజరిగించారు. అతనిసాథ్ నంలోఅతనికొడుకు
మనషేష్ రాజయాయ్డు.

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

1 మనషేష్ పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు అతని వయసు 12 ఏళ ళ్. అతడు యెరూషలేములో 55 ఏళ ళ్
పాలించాడు. 2 ఇతడు ఇశాయేలీయుల దగగ్ర నుంచి యెహోవా వెళల్గొటిట్న రాజాయ్ల పజలు చేసిన నీచ న పనులు



2 దినవృతాత్ ంతాలు 33:3 404 2 దినవృతాత్ ంతాలు 34:4

అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడుగా పవరించాడు. 3 ఇతడు తన తండి న హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లాలను
తిరిగి కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠాలను నిలిపి, అషేరా దేవతాసత్ంభాలను చేయించి, ఆకాశనకష్తాలనిన్టిని పూజించి
కొలిచాడు.

4 “యెరూషలేములో నా పేరు ఎపప్టికీ ఉంటుంది” అని యెహోవా ఏ సథ్లానిన్ ఉదేద్శించి పలికాడో అదే యెహోవా
మందిరంలో అతడు అనయ్ దేవుళళ్కు బలిపీఠాలను కటిట్ంచాడు. 5యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణాలోల్ అతడు ఆకాశ
నకష్త సమూహానికి బలిపీఠాలను కటిట్ంచాడు. 6బెన్ హినోన్ములోయలోఅతడు తనకొడుకులను దహనబలిగాఅరిప్ంచాడు.
శకునాలుచూడడం,సోదెవినడంచేశాడు. మంతవిదయ్చేయించాడు. చచిచ్నవాళళ్తోమాటాల్ డేవారినిదయాయ్లతోమాటాల్ డే
వారిని సంపదించాడు. యెహోవాదృషిట్లో చాలా చెడడ్గా పవరిసూత్ ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచాడు.

7 “ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో నేను ఎనున్కునన్ యెరూషలేములో నాపేరు ఎలల్పుప్డూ ఉంచుతాను. 8 నేను
మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను ధరమ్శాసమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనడానికి వారు జాగతత్పడితే, మీ
పూరీవ్కులకు నేను ఏరప్రచిన దేశం నుంచి ఇశాయేలీయులను నేను ఇక ఎనన్టికీ తొలగించను” అని దావీదుతో అతని
కొడుకు సొలొమోనుతో దేవుడు సెలవిచిచ్నమాటను లకష్ పెటట్క,ఆమందిరంలోతాను చేయించినఅషేరాచెకుక్డు విగహానిన్
నిలిపాడు. 9 యూదావారిని యెరూషలేము నివాసులనూ ఇశాయేలీయుల ముందు నుంచి యెహోవా నాశనం చేసిన
రాజాయ్లకంటే వారు మరింత దురామ్రగ్ంగా పవరించేలామనషేష్ వారిని నడిపించాడు.

10యెహోవా మనషేష్తో అతని పజలతో మాటాల్ డాడు కానీ వారు పటిట్ంచుకోలేదు. 11 కాబటిట్ యెహోవా అషూష్ రురాజు
నాయ్ధిపతులను వారిమీదికి రపిప్ంచాడు. వారు మనషేష్ను పటుట్ కుని, గొలుసులతో బంధించి అతణిణ్ బబులోను తీసుకు
వెళాళ్రు. 12బాధతో అతడు తన దేవు న యెహోవాను బతిమాలి, తన పూరీవ్కుల దేవుని సనిన్ధిలో తనున్ తాను ఎంతో
తగిగ్ంచుకునాన్డు. 13అతడు పారథ్న చేసినపుప్డు ఆయన అతని వినన్పాలు ఆలకించియెరూషలేముకు, అతని రాజాయ్నికి
అతణిణ్ తిరిగి తీసుకువచాచ్డు. అపుప్డుయెహోవాయేదేవుడనిమనషేష్ తెలుసుకునాన్డు.

14 దీని తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణం బయట గిహోనుకు పడమరగా, లోయలో చేప గుమమ్ం వరకూ ఓపెలు చుటూట్
చాలా ఎతత్యిన గోడ కటిట్ంచాడు. యూదా దేశంలోని బల న పటట్ణాలనిన్టిలో సేనాధిపతులను ఉంచాడు. 15యెహోవా
మందిరం నుంచి అనుయ్ల దేవతా విగహం తీసివేసి, యెరూషలేములోయెహోవామందిరం ఉనన్ కొండ మీద తాను కటిట్ంచిన
బలిపీఠాలనిన్టినీ తీసి పటట్ణం బయటపారవేయించాడు.

16అతడు యెహోవా బలిపీఠంను బాగుచేసి, దానిమీద సమాధానబలులు, కృతజఞ్తారప్ణలు అరిప్సూత్ , ఇశాయేలీయుల
దేవు న యెహోవాను సేవించమని యూదా వారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 17 అయినా పజలు ఎతత్యిన సథ్లాలోల్ ఇంకా బలులు
అరిప్సూత్ నే ఉనాన్రు గాని అవి తమ దేవు న యెహోవాకే అరిప్ంచారు. 18మనషేష్ గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు
దేవునికిచేసినపారథ్న గురించి, ఇశాయేలీయులదేవు నయెహోవాపేరటఅతనితోపలికిన దీరఘ్ దరశ్కులమాటలను గురించి
ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో రాసి ఉంది.

19అతనిపారథ్న, దేవునికి ఎలామొరపెటాట్ డో, తననుతాను తగిగ్ంచు కొనకముందు అతనిపాపం గురించి,అతడు చేసిన
దోహం గురించి, కటిట్ంచినఎ నపూజాసథ్లాలూఅషేరాదేవిసత్ంభాలు,చెకిక్న విగహాలను నిలపడం గురించి, దీరఘ్దరశ్కుడలు
రచించిన గంథాలోల్ రాసి వుంది. 20 మనషేష్ చనిపోయినపుప్డు తన పూరీవ్కులతో కూడ తన సొంత భవనంలో అతణిణ్
పాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు ఆమోను అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

21 ఆమోను పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు అతడు 22 ఏళల్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో రెండేళ ళ్
పాలించాడు. 22 అతడు తన తండి మనషేష్ నడచినటుట్ యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించాడు. తన తండి న మనషేష్
చేయించిన చెకుక్డు విగహాలనిన్టికీ బలులు అరిప్సూత్ పూజిసూత్ ఉండేవాడు. 23 తన తండి న మనషేష్లాగా యెహోవా
సనిన్ధిలో తనను తాను తగిగ్ంచుకోలేదు. దానికి బదులు ఇంకా ఎకుక్వ పాపం చేశాడు.

24అతని సేవకులు అతనిమీద కుట చేసి అతనిసొంత భవనంలోనే అతణిణ్ చంపేశారు. 25అయితే దేశపజలు ఆమోను
రాజుమీద కుట చేసిన వారందరినీ చంపి అతని కొడుకుయోషీయాను అతనిసాథ్ నంలో రాజుగా నియమించారు.

34
యోషీయామందిరానిన్ బాగు చేయడం
34:1-2; 2రాజులు 22:1-2
34:3-7; 2రాజులు 23:4-20
34:8-13; 2రాజులు 22:3-7

1యోషీయా పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు 8 ఏళల్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 31 ఏళ ళ్ పాలించాడు.
2 అతడు యెహోవా దృషిట్లో సరిగా పవరించాడు. తన పూరీవ్కు న దావీదు మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ కుడికిగానీ ఎడమకుగానీ
తొలగలేదు. 3 తన పాలన 8 వ సంవతస్రంలో తానింకా బాలుడుగా ఉండగానే అతడు తన పూరీవ్కు న దావీదు దేవుణిణ్
వెతకడం మొదలుపెటాట్ డు. తన 12 వ ఏట అతడు ఉనన్త పూజాసథ్లాలనూ అషేరా దేవతాసత్ంభాలనూ పడగొటిట్ , చెకిక్న
విగహాలనూపోత విగహాలనూ తీసివేసి,యూదానూయెరూషలేమునూ శుదిధ్ చేయడంమొదలు పెటాట్ డు.

4అతడు చూసుత్ ండగానే పజలు బయలు దేవుడిబలిపీఠాలను పడగొటాట్ రు. వాటి నఉనన్ ధూప వేదికలను నరికివేశారు.
అషేరా దేవత సత్ంభాలనూ, చెకిక్న విగహాలనూ, పోతవిగహాలనూ పగలగొటిట్ పొడి చేసేశారు. వాటికి బలులు అరిప్ంచిన



2 దినవృతాత్ ంతాలు 34:5 405 2 దినవృతాత్ ంతాలు 34:32

వారి సమాధుల మీద ఆ పొడి చలాల్ రు. 5ఆపూజారుల ఎముకలను వాళళ్ బలిపీఠాల మీద అతడు కాలిప్ంచి, యూదానూ
యెరూషలేమునూ శుదిధ్ చేశాడు.

6 అలాగే అతడు మనషేష్ , ఎఫాయిము, షిమోయ్ను వారి పటట్ణాలోల్ నఫాత్ లి వరకూ వాటి చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ శిథిలాలోల్
కూడా బలిపీఠాలను పడగొటాట్ డు. 7 అతడు బలిపీఠాలనూ అషేరా దేవత సత్ంభాలనూ పడగొటిట్ చెకిక్న విగహాలను పొడి
చేసి, ఇశాయేలీయుల దేశమంతటాఉనన్ ధూపవేదికలను నరికి వేసి,యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్డు.

8 అతని పాలనలో 18 వ ఏట దేశానీన్ మందిరానీన్ బాగు చేయించిన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కొడుకు షాఫానునూ
పటట్ణ అధిపతి మయశేయానునూ కారయ్దరిశ్ యోహాహాజు కొడుకు యోవాహాజునూ తన దేవు న యెహోవా మందిరానిన్
బాగుచేయడానికి పంపాడు. 9వారు పధానయాజకు న హిలీక్యా దగగ్రికి వచిచ్, అంతకు ముందు దేవుని మందిరంలోకి
తీసుకు వచిచ్న డబుబ్ను అతనికిఅపప్గించారు. దావ్రపాలకు న లేవీయులుమనషేష్ ఎఫాయిమీయులదేశాలోల్ ని ఇశాయేలు
వారిలోమిగిలి ఉనన్ వారందరి దగగ్రనుంచి,యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి దగగ్రనుంచి ఆ డబుబ్ సమకూరాచ్రు.

10వారు ఆ డబుబ్ని యెహోవామందిరపు పనిమీద ఉనన్ తనిఖీదారులకు అపప్గించారు. వారు దానిన్ బాగు చేయడానికీ
యూదా రాజులు నిరల్కష్ ం చేసిన ఇళళ్కు దూలాలను అమరచ్డానికీ 11 చెకిక్న రాళల్ను జోడించడానికీ మానులు కొనడానికీ
యెహోవా మందిరంలో పనిచేసేవారికీ శిలప్కారులకూ ఆ డబుబ్లిచాచ్రు. 12 ఆ మనుషుయ్లు నమమ్కంగా ఆ పని చేశారు.
వారి మీద తనిఖీదారులు ఎవరంటే, లేవీ గోతీకులోల్ మెరారీ వంశం వా న యహతు, ఓబదాయ్, కహాతు వంశీకులు జెకరాయ్,
మెషులాల్ ము. పని నడిపించడానికి ఏరాప్ న లేవీయులంతావాయిదాయ్లు వాయించడంలో ఆరితేరిన వారు.

13 బరువులు మోసేవారి మీదా పతిరక న పని జరిగించేవారిమీదా ఆ లేవీయులను తనిఖీదారులుగా నియమించారు.
లేవీయులోల్ కొంతమందిని కారయ్దరశ్కులుగానూ, పరిచారకులుగానూ,దావ్రపాలకులుగానూ నియమించారు.

ధరమ్శాసగంథం దొరకడం
34:14-28; 2రాజులు 22:8-20
34:29-32; 2రాజులు 23:1-3

14 యెహోవా మందిరంలోకి తెచిచ్న డబుబ్ను బయటికి తీసుకు వచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా అందించిన
ధరమ్శాసగంథం యాజకు న హిలీక్యాకు కనిపించింది. 15 అపుప్డు హిలీక్యా “యెహోవా మందిరంలో ధరమ్శాస గంథం
నాకు దొరికింది” అని శాసి అయినషాఫానుతో చెపిప్ ఆ గంథానిన్ షాఫానుకు అపప్గించాడు.

16షాఫాను ఆ గంథానిన్ రాజుదగగ్రికి తీసుకుపోయిరాజుతోఇలాఅనాన్డు. “నీ సేవకులకు నీవుఆజాఞ్ పించినదంతావారు
చేసుత్ నాన్రు. 17యెహోవామందిరంలోదొరికిన డబుబ్నివారుపోగు చేసి తనిఖీదారుల చేతికీ పనివారి చేతికీ అపప్గించారు.”
18 “యాజకు న హిలీక్యానాకు ఒక గంథం ఇచాచ్డు” అని లేఖకుడు షాఫాను, రాజుకు చెపిప్, దానిన్ రాజు ఎదుట చదివి
వినిపించాడు.

19అతడు ధరమ్శాసపుమాటలు చదివి వినిపించినపుప్డు రాజు విని తన బటట్లు చించుకుని 20హిలీక్యాకూ, షాఫాను
కొడుకు అహీకాముకూ,మీకాకొడుకు అబోద్ నుకూ,శాసిఅయినషాఫానుకూ,రాజుసేవకుడుఅశాయాకూఇలాఆజాఞ్ పించాడు,
21“మీరు వెళిల్ దొరకినఈగంథంలోనిమాటలగురించినాకోసం ఇశాయేలుయూదాలోమిగిలినవారికోసంయెహోవాచితాత్ నిన్
అడగండి. మనపూరీవ్కులు ఈ గంథంలో రాసినమాటలను పటిట్ంచుకోలేదు, దానిలో రాసిన వాటనిన్టి పకారం చేయలేదు
కాబటిట్ యెహోవామనమీద తన కోపానిన్ చాలా ఎకుక్వగా కుమమ్రించాడు.”

22అపుప్డు హిలీక్యా, రాజు నియమించినవారూ హ లాద్ అనే పవకిర్ దగగ్రికి వెళాళ్రు. ఆమె షలూల్ ము భారయ్. అతడు
తికావ్ కొడుకు, వసశాల తనిఖీదారు న హసా మనుమడు. ఆమె అపుప్డు యెరూషలేముకు చెందిన రెండవ భాగంలో
నివసించేది. వారు ఆమెతోవిషయం చెపాప్రు. 23ఆమెవారితో ఇలాచెపిప్ంది. “ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాచెపేప్ది
ఏంటంటే, 24 ‘వినండి, నేను ఈ సథ్లం మీదికీ, దానిలో నివసించేవారి మీదికీ విపతుత్ తీసుకు రాబోతునాన్ను, యూదా రాజు
ఎదుట చదివి వినిపించిన గంథంలో రాసిన శాపాలనీన్ రపిప్సాత్ ను. 25వారు ననున్ విడిచి పెటిట్ ఇతర దేవుళళ్కు ధూపం వేసి,
తమ పనులతోనాకు కోపం పుటిట్ంచారు కాబటిట్ నా కోపానిన్ ఈ సథ్లం మీద కుమమ్రిసాత్ ను. అది ఆరదు.’
అయితే,యెహోవాచితాత్ నిన్ తెలుసుకోడానికి నాదగగ్రికి మిమమ్లిన్ పంపినయూదారాజుకు ఈ విషయం తెలియచేయండి,

26 నీవు వినన్ మాటల గురించి ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా తెలియచేసేదేంటంటే, 27 ‘నీ మనసుస్ మెతత్నిది కాబటిట్ ,
ఈ సథ్లం మీదాదానిలో నివసించే వారి మీదా దేవునిమాటలను నీవు విని, నాముందు నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకుని నీ బటట్లు
చించుకునినాముందు ఏడాచ్వుకాబటిట్ నేను కూడానీమాటవినాన్ను’ఇదియెహోవాపకటన. 28 ‘నేను నీపూరీవ్కుల దగగ్రికి
నినున్ చేరుసాత్ ను. నీవుపశాంతంగానీసమాధికిచేరతావు. ఈసథ్లంమీదాదానిలోనివసించేవారిమీదానేను రపిప్ంచేవిపతుత్
నీవు నీ కంటితో చూడవు.’ ”వారు రాజు దగగ్రికి ఈ సందేశం తీసికెళాల్ రు.

29 రాజు, యూదా, యెరూషలేములలోని పెదద్లందరినీ పిలిపించాడు. 30 రాజూ, యూదావారంతా, యెరూషలేము
నివాసులంతా, యాజకులూ, లేవీయులూ, పజలోల్ గొపప్వారూ, సామానుయ్లూ యెహోవా మందిరానికి వచాచ్రు. ఆపుప్డు
అతడుయెహోవామందిరంలో దొరికిన నిబంధన గంథపుమాటలనీన్ వారికి చదివి వినిపించాడు.

31 రాజు తన సథ్లం లో నిలబడి, ఆయనను అనుసరిసూత్ ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లనూ శాసనాలనూ కటట్డలనూ
పూరణ్మనసుస్తో పూరణ్హృదయంతో అనుసరిసూత్ ఈ గంథంలో రాసిన నిబంధన మాటల పకారం పవరిసాత్ నని యెహోవా
ముందు నిబంధన చేసుకునాన్డు. 32 అతడు యెరూషలేములో ఉనన్ వారందరినీ బెనాయ్మీనీయులందరినీ ఆ నిబంధనకు
సమమ్తించేలా చేశాడు. యెరూషలేము నివాసులు తమపూరీవ్కుల దేవు న దేవుని నిబంధన పకారం పవరించారు.



2 దినవృతాత్ ంతాలు 34:33 406 2 దినవృతాత్ ంతాలు 35:24

33 యోషీయా ఇశాయేలీయులకు చెందిన పాంతాలనిన్టిలోనుంచి అసహయ్ న వాటనిన్టినీ తీసివేశాడు.
ఇశాయేలీయులంతా తమ దేవు న యెహోవాను సేవించేలా చేశాడు. అతడు బతికిన రోజులనీన్ వారు తమ పూరీవ్కుల
దేవు నయెహోవాను అనుసరించడంమానలేదు.

35
యోషీయాపసాక్పండగ ఆచరించడం
35:1, 18-19; 2రాజులు 23:21-23

1 యోషీయా యెరూషలేములో యెహోవాకు పసాక్పండగ ఆచరించాడు. మొదటి నెల 14 వ రోజున పజలు పసాక్
పశువును వధించారు. 2 అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా మందిరసేవను జరిగించడానికి
వారిని రయ్పరచి 3 ఇశాయేలీయులందరికి బోధిసూత్ , యెహోవాకు పతిషిఠ్తు న లేవీయులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “పరిశుదధ్
మందసానిన్మీరికమీభుజాలమీదమోయకుండా,ఇశాయేలీయులరాజుదావీదుకొడుకుసొలొమోను కటిట్ంచినమందిరంలో
దానిన్ ఉంచండి. మీదేవు నయెహోవాకు ఆయన పజ న ఇశాయేలీయులకు సేవ చేయండి.

4 ఇశాయేలీయుల రాజు దావీదు రాసి ఇచిచ్న కమం పకారం, అతని కొడుకు సొలొమోను రాసి ఇచిచ్న కమం పకారం మీ
మీపూరీవ్కుల కుటుంబాలకు ఏరాప్ న వరసలనుబటిట్ మిమమ్లిన్ సిదధ్ం చేసుకోండి.”

5మీరు పరిశుదధ్ సథ్లం లో నిలిచి, పజల,పూరీవ్కుల కుటుంబాల వరసలను బటిట్ లేవీయులపూరీవ్కుల కుటుంబాలోల్ ఉనన్
వంతుల పకారం సేవకు నిలబడండి. 6 పసాక్ గొరె పిలల్ను వధించి మిమమ్లిన్ పతిషిఠ్ ంచుకొనండి. మోషే దావ్రా యెహోవా
ఇచిచ్న ఆజఞ్ల పకారం దానిన్ మీసోదరుల కోసం సిదధ్పరచండి.

7యోషీయాతనసొంతమందలో 30,000గొరెపిలల్లనూమేకపిలల్లనూ 3,000కోడెదూడలనూఅకక్డఉనన్ పజలందరికీ
పసాక్బలికోసం ఇచాచ్డు. 8 అతని అధికారులు పజలకూ, యాజకులకూ, లేవీయులకూ మనసారా ఇచాచ్రు. యెహోవా
మందిరపు అధికారు న హిలీక్యా, జెకరాయ్, యెహీయేలూ పసాక్బలి కోసంయాజకులకు 2, 600 చినన్ పశువులనూ 300
కోడెదూడలనూ ఇచాచ్రు. 9కొననాయ్,అతనిసోదరు న షెమయా, నెతనేలూ, లేవీయులోల్ ముఖుయ్లుహషబాయ్యెహీయేలూ
యోజాబాదూ పసాక్బలి కోసం లేవీయులకు 5,000 గొరెలనూ 500 కోడెదూడలనూ ఇచాచ్రు.

10 సేవకు అంతా సిదధ్ంగా ఉనన్పుప్డు రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు తమ సథ్లం లోనూ, లేవీయులు తమ వరసలోల్ నూ
నిలబడాడ్ రు. 11 లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకానిన్ యాజకులకిచాచ్రు. వారు దానిన్ చలాల్ రు. లేవీయులు
జంతువులచరామ్లను ఒలిచారు. 12మోషేగంథంలోరాసినటుట్ పజలవంశాలపకారం పంచిపెటట్డానికీయెహోవాకుఅరప్ణగా
ఇవవ్డానికీ దహనబలిమాంసానిన్యాజకులు పకక్న ఉంచారు. వారు ఎడల్ను కూడా అలాగే చేశారు.

13వారు యధావిధిగా పసాక్ గొరెపిలల్లను నిపుప్మీద కాలాచ్రు. ఇతర పతిషాఠ్ రప్ణలను కుండలోల్ భాండీలోల్ పెదద్ బిందెలోల్
ఉడికించి పజలందరికీ తవ్రగా వడిడ్ంచారు. 14 తరువాత లేవీయులు తమ కోసం, యాజకుల కోసం అరప్ణ సిదధ్ం చేశారు.
అహరోను సంతతివా న యాజకులు దహనబలి అరప్ణలనూ కొవువ్నూ రాతి వరకూ అరిప్ంచ వలసి వచిచ్ంది కాబటిట్
లేవీయులు తమ కోసం అహరోను సంతతివా నయాజకుల కోసం అరప్ణలను సిదధ్పరిచారు.

15ఆసాపుసంతతివా నగాయకులు,తమసథ్లాలోల్ ఉనాన్రు. ఆసాపూ,హేమానూ,రాజుకుదారశ్నికు నయెదూతూనూ
దావీదు నియమించినటుట్ గా తమ సథ్లం లో ఉనాన్రు. పతి గుమమ్ం దగగ్రా దావ్రపాలకులునాన్రు. వారు తమ పని విడిచి
రాకుండా వారి సోదరు న లేవీయులు వారి కోసం అరప్ణ సిదధ్పరిచారు. 16కాబటిట్ రా నయోషీయా ఆజాఞ్ పించిన పకారం
వారు పసాక్పండగ ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠం మీద దహన బలులను అరిప్ంచడం వలన ఆ రోజు ఏ లోపం లేకుండా
యెహోవా సేవ జరిగింది. 17 అకక్డ ఉనన్ ఇశాయేలీయులు, ఆ సమయంలో పసాక్ అనే పొంగని రొటెట్ల పండగను ఏడు
రోజులు ఆచరించారు.

18 సమూయేలు పవక రోజులనుంచి ఇశాయేలులో పసాక్పండగ ఆచరించడం అంత ఘనంగా జరగలేదు. యాజకులూ,
లేవీయులూ, అకక్డ ఉనన్ యూదా, ఇశాయేలువారూ, యెరూషలేము నివాసులతో కలసి యోషీయా పసాక్ పండగ
ఆచరించినటుట్ ఇశాయేలు రాజులోల్ ఏ రాజూ పసాక్ పండగ ఆచరించ లేదు. 19యోషీయా పాలనలో 18 వ సంవతస్రం
ఈ పసాక్ పండగ జరిగింది.

యోషీయామరణం
35:20-36:1; 2రాజులు 23:28-30

20ఇదంతా అయిన తరువాత,యోషీయామందిరానిన్ చకక్పెటిట్న తరువాత ఐగుపు రా న నెకోయూఫటీసు నది ఒడుడ్ న
ఉనన్ కరెక్మీషు మీదయుదధ్ం చేయడానికి బయలుదేరాడు. యోషీయాఅతనితో పోరాడడానికి వెళాళ్డు. 21అయితే నెకో
అతని దగగ్రికి రాయబారులను పంపి “యూదా రాజా, నాకూ నీకూ విరోధమేంటి? నేను ఇపుప్డు నీతో యుదధ్ం చేయడానికి
రాలేదు, కానీ నేనుయుదధ్ం చేయబోతునన్ వాడి కి వెళత్ నాన్ను. తవ్రపడమని దేవుడు నాకు ఆజాఞ్ పించాడు, కాబటిట్ దేవుని
జోలికి నీవురావదుద్ . ఆయననాతోఉనాన్డు. లేకపోతే ఆయనమిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

22 అయినా యోషీయా అతని దగగ్రనుంచి వెళిళ్పోడానికి ఇషట్పడలేదు. అతనితో యుదధ్ం చేయడానికి మారువేషం
వేసుకుని,యెహోవానోటిమాటగా నెకో చెపిప్ంది వినలేదు. మెగిదోద్ లోయలోయుదధ్ం చేయడానికి వెళాళ్డు.

23 విలుకాండు రా నయోషీయామీద బాణాలు వేశారు. రాజు తన సేవకులతో “నాకు పెదద్ గాయం అయింది. ఇకక్డ
నుంచి ననున్ తీసుకు వెళళ్ండి” అనాన్డు. 24కాబటిట్ అతని సేవకులు రథం మీదనుంచి అతని దింపి, అతనికునన్ వేరే రథం
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మీద అతని ఉంచి యెరూషలేము తీసుకువచాచ్రు. అకక్డ అతడు చనిపోయాడు. అతని పూరీవ్కుల సమాధులోల్ అతణిణ్
పాతిపెటాట్ రు. యూదాయెరూషలేము వారంతాయోషీయామృతికి విలపించారు.

25యిరీమ్యాయోషీయాను గురించి శోక గీతం రాశాడు. గాయకులూ గాయకురాండంతా ఇపప్టికీ యోషీయా కోసం ఆ
పాట పాడుతూ దుఃఖిసాత్ రు. ఈ గీతాలు ఇశాయేలులో వాడుక అయాయ్యి. విలాప వాకాయ్లోల్ అలాంటివి రాసి ఉనాన్యి.
26యోషీయాను గురించిన ఇతర విషయాలు, యెహోవా ధరమ్శాసంలో రాసిన మాటలు బటిట్ అతడు చూపిన భయభకులు,
27అతడు చేసిన పనులనీన్ ఇశాయేలుయూదారాజుల గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.

36
1అపుప్డు దేశ పజలుయోషీయా కొడు న యెహోయాహాజును యెరూషలేములో అతని తండి సాథ్ నంలో అతణిణ్ రాజుగా

నియమించారు.
యెహోయాహాజురాజు

2యెహోయాహాజు 23 ఏళళ్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 3 నెలలు పాలించాడు. 3 ఐగుపు రాజుయెరూషలేముకు
వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ దేశానికి 4,000 కిలోల వెండినీ 34 కిలోల బంగారానిన్ జరిమానాగా నిరణ్యించాడు. 4 అతని
సోదరు న ఎలాయ్కీమును యూదా మీదా యెరూషలేము మీదా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అనే వేరే
పేరు పెటాట్ డు. నెకో అతనిసోదరు నయెహోయాహాజును పటుట్ కుని ఐగుపుకు తీసుకు పోయాడు.

యెహోయాకీము రాజు
5యెహోయాకీము పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు అతడు 25 ఏళల్ వాడు. అతడు యెరూషలేములో 11 ఏళ ళ్

పాలించాడు. అతడు తనదేవు నయెహోవాదృషిట్లోచెడడ్గా పవరించేవాడు. 6అతనిమీదికిబబులోనురాజునెబుకదెన్జరు
వచిచ్ అతణిణ్ గొలుసులతో బంధించి బబులోనుకు తీసుకుపోయాడు. 7 నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరంలోని కొనిన్
సామానులు తీసుకు పోయి బబులోనులో ఉనన్ తన భవనంలో ఉంచాడు. 8యెహోయాకీం గురించిన ఇతర విషయాలూ,
అతడు చేసిన అసహయ్ న పనులూ అతనిలో కనబడడ్ చెడడ్ పవరన గురించి ఇశాయేలు, యూదా రాజుల గంథంలో రాసి
ఉంది. అతని కొడుకు యెహోయాకీను అతనికి బదులు రాజయాయ్డు.

యెహోయాకీను రాజు
9యెహోయాకీను పరిపాలించడంమొదలు పెటిట్నపుప్డు అతడు ఎనిమిదేళల్ వాడు. అతడుయెరూషలేములో 3నెలల 10

రోజులు పాలించాడు. అతడు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు. 10 ఏడాది నాటికి, రా న నెబుకదెన్జరు దూతలను
పంపి యెహోయాకీనును బబులోనుకు రపిప్ంచి, యెహోవా మందిరంలోని విలు న వసుత్ వులను కూడా తెపిప్ంచాడు.
యెహోయాకీను తండి సోదరు న సిదిక్యానుయూదామీదాయెరూషలేము మీదారాజుగా నియమించాడు.

సిదిక్యారాజు
11 సిదిక్యా పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్నపుప్డు 21 ఏళల్ వా యెరూషలేములో 11 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 12అతడు

తన దేవు న యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు. యెహోవా నియమించిన యిరీమ్యా పవక మాట వినలేదు. అతని
ఎదుట తనను తాను తగిగ్ంచుకోలేదు. 13 దేవుని పేర తన చేత పమాణం చేయించిన నెబుకదెన్జరు రాజు మీద అతడు
తిరుగుబాటు చేశాడు. అతడు తలబిరుసుగా పవరించి ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాకు లోబడక తన మనసుస్ను
కఠినం చేసుకునాన్డు.

14అంతేకాకయాజకులూ పజలోల్ నాయకులంతా అనయ్ పజలు చేసే నీచ న పనులు చేసూత్ యెరూషలేములోయెహోవా
పతిషిట్ంచిన మందిరానిన్ అపవిత పరచారు. 15వారి పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా తన పజల మీదా, తన నివాస సథ్లం
మీదాజాలి పడివారి దగగ్రికి తన రాయబారులతో సందేశాలు పంపిసూత్ వచాచ్డు. 16అయితేవారు దేవుని రాయబారులను
ఎగతాళిచేసూత్ ఆయనమాటలను తృణీకరిసూత్ ఆయనపవకలనుహింసిసూత్ ఉండటం వలల్ యెహోవాకోపంతీవంగాఆయన
పజలమీదికి వచిచ్ంది.

యెరూషలేము పతనం, పజలు బబులోను చెరకు వెళిళ్పోవడం
36:17-20; 2రాజులు 25:1-21;యిరీమ్ 52:4-27
36:22-23; ఎజా 1:1-3

17అందుచేత ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంచాడు. అతడు వారి పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే వారియువకులను
కతిత్తోచంపేసాడు. అతడుయువకులమీదగానీ, కనయ్లమీదగానీముసలివారిమీదగానీనెరసినవెంటుకలు గలవారిమీద
గానీ జాలి పడలేదు. దేవుడు వారందరినీ అతని వశం చేశాడు. 18 దేవుని మందిరం లోని వసుత్ వులనిన్టినీ పెదద్వీ, చినన్వీ,
యెహోవా మందిరం నిధులూ, రాజు నిధులూ, రాజు అధికారుల నిధులనిన్టినీ అతడు బబులోనుకు తీసుకు పోయాడు.
19వారు దేవునిమందిరానిన్ తగలబెటిట్ , యెరూషలేము గోడలను పడగొటాట్ రు. దాని భవనాలనిన్టినీ కాలిచ్వేశారు. దానిలోని
అంద న వసుత్ వులనిన్టినీ నాశనం చేశారు.

20 కతిత్పాలు కాకుండా తపిప్ంచుకునన్ వారిని రాజు బబులోను తీసుకుపోయాడు. పారసీకుల రాజయ్ం వచేచ్ వరకూ వారు
అకక్డే ఉండి అతనికీ అతని కొడుకులకూ దాసులుగా ఉనాన్రు. 21యిరీమ్యా పలికిన యెహోవా మాట నెరవేరేలా దేశం
విశాంతి అనుభవించే వరకూ ఇది సంభవించింది. దేశం పాడుగా ఉనన్ 70 ఏళల్ కాలం దానికి విశాంతి కాలంగా ఉంది.
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22పారసీకదేశపురాజు కోరెషు పాలనమొదటి సంవతస్రంయిరీమ్యాదావ్రా పలికిన తనమాట నెరవేరచ్డానికియెహోవా
పారసీకదేశపు రాజు కోరెషు మనసుస్ను పేరేపించాడు. అతడు తన రాజయ్మంతటాచాటించి రాతపూరవ్కంగా ఇలా పకటన
చేయించాడు. 23“పారసీకదేశపురాజుకోరెషుఆజాఞ్ పించేదిఏంటంటేపరలోకంలోఉనన్దేవు నయెహోవాఅనిన్రాజాయ్లనూ
నా వశం చేశాడు. యూదాలోఉనన్యెరూషలేములో తనకు మందిరానిన్ కటిట్ంచమనినాకు ఆజాఞ్ పించాడు. ఆయన పజ న
మీరెవ నాయెరూషలేము వెళళ్వచుచ్. మీదేవు నయెహోవామీకు తోడుగా ఉంటాడు గాక.”
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ఎజా
గంథకర

హీబూ సంపదాయానిన్ అనుసరించి ఎజాయే దీని రచయిత. ఇతని గురించి వివరాలు పెదధ్గా తెలియవు. ఇతడు పధాన
యాజకుడు అహరోను వంశీయుడు (7:1-5). ఆ విధంగా తన తానుగాయాజకుడు, శాసి. దేవుని పటల్ , దేవుని ధరమ్శాసం
పటల్ ఇతనిన్కునన్ ఆసకిఒకయూదులసమూహానిన్ పరిష్యారాజుఅరహషసత్ కాలంలోఇశాయేలుకు తీసుకుపోవడానికిఇతనిన్
పోతస్హించింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 460 - 400
యూదాపాంతంలో గంథరచన జరిగింది. బహ శా బబులోను నుండి తిరిగి వచిచ్న తరువాత.
సీవ్కర

చెరనుండియోరుషలేముకు తిరిగి వచిచ్న ఇశాయేలీయులు, భవిషయ్తుత్ లో బిలు పాఠకులందరూ.
పయోజనం

పజలను శారీరికంగా తమ జనమ్భూమికి తీసుకు రావడానికి, పాపం నుండి మళ ళ్కొని పశాచ్తాత్ ప పడడం దావ్రా ఆతమ్
సంబంధంగాతన దగగ్రకు సమకూరుచ్కోవడానికి దేవుడు ఎజాను ఒక సంకేతంగాఉపయోగించుకునాన్డు. మనం దేవునిపని
చేసేటపుప్డు అవిశావ్సుల నుండి, వ వయ్తిరేక ఆతమ్శకుల నుండి వయ్తిరేకత తపప్క వసుత్ ంది. అయితే మనం ముందుగా
సిదధ్పడిఉంటేఅలాంటివయ్తిరేకతనుమరింతబాగాఎదురొక్గలం. విశావ్సమూలంగామనపగతికిఅడుడ్ పడేఅవరోధాలను
అధిగమించగలం. మన బతుకులోల్ దేవుని పణాళిక నెరవేరకుండా కలిగే గొపప్ ఆటంకాలు నిరుతాస్హం, భయం.

ముఖాయ్ంశం
పూరవ్ మసిథ్తి

విభాగాలు
1. జెరుబాబ్బెలు నాయకతవ్ంలోమొదటిపునరాగమనం— 1:1-6:22
2. ఎజానాయకతవ్ంలో రెండవ పునరాగమనం— 7:1-10:44

కోరెషు రాజాజఞ్
1:1-3; 2దిన 36:22-23

1యెహోవాతానుయిరీమ్యాదావ్రా పలికినమాటలు నెరవేరచ్డానికి పరిష్యారాజు కోరెషు పాలనమొదటి సంవతస్రంలో
రాజు మనసుస్ను పేరేపించాడు. అతడు తన రాజయ్మంతటా రాతపూరవ్కంగా చాటింపు వేయించి ఇలా పకటించాడు.
2 “పరిష్యా రాజు కోరెషు ఇలా ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. ఆకాశంలో ఉండే దేవు న యెహోవా లోకంలో ఉనన్ పజలందరినీ
నాకు లోబరిచాడు. ఆయన యూదా దేశంలో ఉనన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరం కటిట్ంచాలని నాకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
3మీలో ఆయన పజలందరికీ దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు గాక. వారు యూదా దేశంలోని యెరూషలేముకు బయలుదేరి,
ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా మందిరానిన్ కటాట్ లి. 4యెరూషలేములో వివిధ పాంతాలోల్ మిగిలి ఉనన్ పజలు దేవుని
మందిరం కటిట్ంచడానికిఇషట్పూరిగాతమదగగ్రునన్ వెండిబంగారాలను,వసుత్ వులను,పశువులను ఇచిచ్ సహాయంచేయాలి.”

5అపుప్డుయూదాపెదద్లు, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లు,యాజకులు, లేవీయులు ఎవరిమనసుస్లను దేవుడు పేరేపించాడో
వారంతా సమకూడి యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా మందిరం కటట్డానికి బయలుదేరారు. 6 మిగిలి ఉనన్ పజలు
ఇషట్పూరవ్కంగా ఇచిచ్నవి కాకుండా, వెండి వసుత్ వులు, బంగారం, పశువులు, విలు న వసుత్ వులు ఇచిచ్ వారికి సహాయం
చేశారు.

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

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

1 నెబుకదెన్జరు రాజు బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకు వెళిళ్న వారికి ఆ దేశంలో పుటిట్ చెర నుండి విడుదల పొంది
యెరూషలేము, యూదా దేశాలోల్ తమ తమ పటట్ణాలకు వెళళ్డానికి అనుమతి పొందినవారు. 2 వారిలో జెరుబాబ్బెలు,
యేషూవ, నెహెమాయ్, శెరాయా, రెయేలాయా, మొరెద్ , బిలాష్ ను, మిసెప్రేతు, బిగవ్యి, రెహ ము, బయనా, అనేవాళ ళ్



ఎజా 2:3 410 ఎజా 3:5

ఉనాన్రు. బబులోను నుండి వచిచ్న ఇశాయేలు పజల లెకక్ ఇది. 3 పరోషు వంశం వారు 2, 172మంది. 4 షెఫటయ్ వంశం
వారు 372మంది. 5ఆరహ వంశం వారు 775మంది. 6పహతోమ్యాబు వంశం వారు యేషూవయోవాబు వంశం వారితో
కలిపి 2, 812మంది.

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

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

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

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

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

51బకూబ్కు, హకూపా, హరూహ్ రు వంశం వారు. 52బజీల్తు, మెహీదా, హరాష్ వంశాల వారు. 53బరోక్సు, సీసెరా, తెమహ
వంశాల వారు. 54 నెజీయహ , హటీపా వంశాల వారు. 55సొలొమోను సేవకుల వారసులు, సొటయి, సోపెరెతు, పెరూదా
వంశాల వారు. 56యహలా, దరోక్ను, గిదేద్లు వంశాల వారు. 57షెఫటయ్, హటీట్లు, జెబాయీముకు చెందిన పొకెరెతు, ఆమీ
వంశాలవారు. 58నెతీనీయులు,సొలొమోనుసేవకులవారసులుమొతత్ం 392మంది, 59ఇంకాతేలెమ్లహ ,తేలహ్రాష్ , కెరూబు,
అదాద్ ను, ఇమేమ్రు,అనేపాంతాలనుండిమరికొందరు వచాచ్రు. అయితేవీరు తమతండుల కుటుంబాల, వంశాల రుజువులు
చూపలేక పోవడం వలల్ వీరు ఇశాయేలీయులో కాదో తెలియలేదు.

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

64 సమకూడిన పజలు మొతత్ం 42, 360 మంది అయాయ్రు. 65 వీరు కాకుండా వీరి దాసులు, దాసీలు 7, 337 మంది,
గాయకులు, గాయనిలు 200 మంది ఉనాన్రు. 66వారి దగగ్ర గురాలు 736, కంచర గాడిదలు 245, 67 ఒంటెలు 435,
గాడిదలు 6, 720 ఉనాన్యి. 68 గోతాల పముఖులు కొందరు యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవామందిరానికి వచిచ్, దేవుని
మందిరం కటట్డానికి సవ్చచ్ందంగా కానుకలు అరిప్ంచారు.

69 ఆలయ నిరామ్ణ పని కోసం తమ శకి కొదిద్ 500 కిలోల బంగారం, 2, 800 కిలోల వెండి, ఖజానాకు ఇచాచ్రు. 100
యాజక వసాలు ఇచాచ్రు. 70యాజకులు, లేవీయులు, పజలోల్ కొందరు, గాయకులు, దావ్రపాలకులు, నెతీనీయులు తమ
తమ పటట్ణాలకు వచిచ్ నివాసమునాన్రు. ఇశాయేలీయులంతా తమ తమ పటట్ణాలోల్ నివసించారు.

3
బలిపీఠం తిరిగి కటడం

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

4ధరమ్శాసంలోరాసి ఉనన్టుట్ పరణ్శాలల పండగ ఆచరించి, ఏ రోజు ఆచరించాలిస్న నియమాలను లెకక్ పకారం ఆ రోజులోల్
ఆచరిసూత్ దహనబలులుఅరిప్సూత్ వచాచ్రు. 5తరువాతఅనుదినంఅరిప్ంచాలిస్నదహనబలులు,అమావాసయ్లకుయెహోవా
కోసం నియమిత న పండగలకు పతిషిఠ్త న దహనబలులు, పతి ఒకక్రూ తీసుకు వచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలు అరిప్సూత్
వచాచ్రు.
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6ఏడవనెలమొదటిరోజునుండియెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచడం ఆరంభించారు. అయితేయెహోవామందిరానికి
ఇంకా పునాది వేయలేదు.

దేవాలయం తిరిగి కటట్డం ఆరంభించడం
7వారు తాపీ పనివారికి, వడంగం పనివారికి డబుబ్ ఇచాచ్రు. ఇంకా పరిష్యా దేశపు రాజు కోరెషు తమకు చెపిప్న విధంగా

లెబానోను నుండి దేవదారు మానులను సముద మారగ్ంలోయొపేప్ పటట్ణానికి తెపిప్ంచడానికి సీదోను, తూరు వారికి భోజన
పదారాథ్ లు,పానీయాలు, నూనె ఇచాచ్రు.

8యెరూషలేములో ఉనన్ దేవుని మందిరానికి వారు వచిచ్న రెండవ సంవతస్రం రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు కొడుకు
జెరుబాబ్బెలు, యోజాదాకు కొడుకు యేషూవ, చెరలో నుండి విడుద యెరూషలేముకు వచిచ్న వారు, అందరూ కలిసి పని
పారంభించారు. ఇర సంవతస్రాలు నిండిన లేవీయులుయెహోవామందిరం కటేట్ పనికి నియమితులయాయ్రు.

9యేషూవ కొడుకులు, సహోదరులు, కదీమ్యేలు, అతని కొడుకులు, యుదా* కొడుకులు, హేనాదాదు కొడుకులు, అతని
మనుమలు, లేవీయు న వారి బంధువులు దేవుని మందిరంలో పని చేసేవారి పరయ్వేకష్కులుగా నియమితులయాయ్రు.
10రాతిచెకక్డం పనివారుయెహోవామందిరంపునాదివేసూత్ ఉనన్ సమయంలోఇశాయేలురాజుదావీదు నిరణ్యించిన కమం
పకారం యాజకులు తమ వసాలు ధరించుకుని బాకాలతో నిలబడాడ్ రు. ఆసాపు వంశం వా న లేవీయులు చేతి తాళాలతో
యెహోవాను సుత్ తించారు. 11వీరు వంతుల వారీగా “యెహోవాదయాళ డు, ఇశాయేలీయులమీద ఆయన కృప నితయ్మూ
నిలుసుత్ ంది” అని పాడుతూయెహోవాను కీరించారు. యెహోవామందిరం పునాది పడడం చూసిన పజలంతా గొపప్ శబద్ంతో
యెహోవాను సుత్ తించారు.

12గతంలోఉనన్మందిరానిన్ చూసినయాజకులోల్ , లేవీయుల కుటుంబ పెదద్లోల్ ముసలివారుచాలామందిఇపుప్డు వేసుత్ నన్
మందిరం పునాదిని చూసి గటిట్గా ఏడాచ్రు. కొంతమంది సంతోషంతో గటిట్గా కేకలు వేశారు. 13 ఏవి ఏడుపులో, ఏవి హరష్
ధావ్నాలో పజలు తెలుసుకోలేక పోయారు. పజలు వేసిన కేకల శబద్ం చాలా దూరం వినబడింది.

4
దేవాలయం కటట్డాని అడడ్గించడం

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

3 అందుకు జెరుబాబ్బెలు, యేషూవ, ఇశాయేలు పెదద్లోల్ మిగిలినవారు “మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరం
కటాట్ లిస్న అవసరం లేదు. పరిష్యా దేశపు రాజు కోరెషు మాకిచిచ్న అనుమతి పకారం మేమే పూనుకుని ఇశాయేలీయుల
దేవు నయెహోవాకు మందిరం కటుట్ కుంటాం” అనివారితో చెపాప్రు.

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

అరహషసత్కు రాసిన ఉతత్రం
7పరిష్యా దేశం రాజు అరహషసత్ పాలనలో బిషాల్ ము, మితిదాతు, టాబెయేలు, వారి పకష్ంగా ఉనన్ మిగిలినవారు అతనికి

ఉతత్రం రాసి పంపారు. ఆ ఉతత్రం అరమేయిక్ భాషలో రాయగాదానిన్ తరుజ్ మా చేశారు.* 8నిరవ్హణ అధికారి రెహ ము,
కారయ్దరిశ్ షిమష్యియెరూషలేము గురించి ఈ విధంగా ఉతత్రం రాసి అరహషసత్కు పంపారు.

9 “నిరవ్హణ అధికారి రెహ ము, కారయ్దరిశ్ షిమష్యి, వారి సహచరులు అంటే దీన్, అఫరస్తాక్, తారెప్ల్, అఫరాస్,
ఎరుకు, బబులోను, షూషను, దెహా, ఏలాము జాతుల వారూ 10 గతంలో ఘనత వహించిన అషుర్ బనిపాల్ షోమోను
పటట్ణంలో నది ఇవతల పున ఉంచినమిగిలిన పజలు రాసుత్ నన్ విషయాలు.”

11వీరంతాఅరహషసత్ రాజుకురాసిపంపినఉతత్రం నకలు. “నదిఇవతల పుఉనన్మీదాసుల నమేమురా నమీకు
వినన్వించేదేమంటే, 12మీపాలనలోఉండిమాపాంతానికి వచిచ్నయూదులుయెరూషలేముకు వచిచ్, తిరుగుబాటు చేసే ఆ
చెడడ్ పటట్ణానిన్ తిరిగి కడుతునాన్రు. వారు దాని గోడలు నిలబెటిట్ , పునాదులు బాగు చేసుత్ నాన్రు. 13 కాబటిట్ రా న మీకు
తెలియజేసేదేమిటంటే, ఈ పటట్ణం గోడలు నిలబెటిట్ , పటట్ణం కటిట్న పకష్ంలో వారు ఇక శిసుత్ గానీ, సుంకంగానీ, పనున్గానీ
మీకు చెలిల్ంచరు. అపుప్డు రాజుకు వచేచ్ రాబడి తగిగ్పోతుంది.

14 మేము రాజు ఉపుప్ తినన్వారం కాబటిట్ రాజుకు నషట్ం కలగకుండా చూడాలని ఈ ఉతత్రం పంపి రా న మీకు ఈ
విషయం తెలియచేసుత్ నాన్ం. 15తమపూరివ్కులు రాయించినరాజయ్పు దసాత్ వేజులు చూసేత్,ఈపటట్ణం పజలు తిరుగుబాటు
చేసేవారుగా, రాజులకు, దేశాలకు కీడు తలపెటేట్వారనీ, కలహాలు రేపేవారనీ, ఆ కారణం వలల్నే ఈ పటట్ణం నాశనానికి
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గురయిందనీమీకు తెలుసుత్ ంది. 16కాబటిట్ రాజు నమీకుమేము సప్షట్ంగాచెపేప్దేమంటే,ఈపటట్ణ నిరామ్ణంపూరిఅయితే,
ఇక నది ఇవతలి పుమీకు హకుక్, అధికారం ఏమీఉండదు.”

17అపుప్డు రాజు ఇలా జవాబు రాయించాడు. “మంతి రెహ ముకు, కారయ్దరిశ్ షిమష్యికి, షోమోనులో నివసించేవారి
పకష్ంగా ఉనన్ మిగిలిన వారికి, నది ఆవతల ఉనన్ మిగిలిన వారికి మం కలుగు గాక. 18మీరు మాకు పంపిన ఉతత్రం
పశాంతంగాచదివించుకొనాన్ం. 19దీని విషయం నేనిచిచ్న ఆజఞ్ను బటిట్ పరిశీలించినపుప్డు,పూరవ్ం నుండి ఆ పటట్ణ పజలు
రాజదోహంచేసి, కలహాలు రేపుతూతిరుగుబాటుచేసేవారనిమాకునిరాధ్ రణఅయింది. 20గతంలోయెరూషలేముపటట్ణంలో
బలవంతు న రాజులు పాలన చేశారు. వారు నది అవతల ఉనన్ దేశాలనిన్టినీపాలించినందు వలల్ ఆ దేశాలనీన్ వారికి శిసుత్ ,
సుంకం, పనున్లు చెలిల్ంచారు. 21కాబటిట్ మేము అనుమతి ఇచేచ్ వరకూ వాళ ళ్ ఆ పటట్ణ నిరామ్ణ పనులు ఆపివేయాలని
ఆజాఞ్ పించండి. 22పని జరగకుండా ఉండేలా తపప్కుండాజాగతత్ పడండి. రాజాయ్నికి నషట్ం, దోహం కలగకుండా చూడండి.”

23 రా న అరహషసత్ పంపిన ఉతత్రంలోని వివరాలు రెహ ముకు, షిమష్యికి, వారి పకష్ం వహించిన మిగిలిన వారికి
తెలిసింది. వారు వెంటనేయెరూషలేములో నిరామ్ణ పనిలోఉనన్యూదుల దగగ్రికి వచిచ్ బలవంతంగా, అధికారపూరవ్కంగా
పని ఆపించారు. 24కాబటిట్ యెరూషలేములో దేవుని మందిరం నిరామ్ణ పని నిలిచిపోయింది. ఈ విధంగా పరిష్యా దేశపు
రాజు దరాయ్వేషు పాలనలో రెండో సంవతస్రం వరకూ ఆ పని నిలిచిపోయింది.

5
దరాయ్వేషుకు తతెత్ లేఖ

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

4దానిన్నిరిమ్సుత్ నన్వారిపేరుల్ , ఇతరవిషయాలు కూడావాళ ళ్అడిగారు. 5అయితేయూదులదేవుడువారి తనకాపుదల
ఉంచడం వలన ఈ విషయంలో చకవరి దరాయ్వేషు నుండి అనుమతి వచేచ్వరకూ అధికారులు కటట్డం పని జరగకుండా
అడుడ్ కోలేదు. 6 నది ఇవతల అధికారు న తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి, వారితో ఉనన్ ఇతర అధికారులు చకవరి దరాయ్వేషుకు
పంపిన ఉతత్రం నకలు పతి ఇది.

7 “రా నదరాయ్వేషుకు సమసత్ మ సుఖాలు కలుగు గాక. 8రాజు నమీకు తెలియాలిస్న విషయాలు ఏమిటంటే,మేము
మహా దేవుని మందిరం ఉనన్ యూదుల పాంతానికి వెళాళ్ం. దానిన్ పెదద్ పెదద్ రాళల్తో కడుతూ ఉనాన్రు. గోడల మధయ్లో
సథ్ంభాలువేసుత్ నాన్రు. ఈపనితవ్రతవ్రగాకొనసాగుతూపూరికావసుత్ నన్ది. 9 ‘ఈమందిరం కటట్డానికి,గోడలునిలబెటట్డానికి
మీకు ఎవరు అనుమతి ఇచాచ్రు?’ అనిఅకక్డునన్ పెదద్లనుమేము అడిగాం. 10మీకు తెలియజేయడం కోసం అజమాయిషీ
చేసుత్ నన్ అధికారుల పేరుల్ వాసి ఇమమ్ని కూడా అడిగాం.

11 దానికి వారు ఇలా జవాబిచాచ్రు, భూమి, ఆకాశాలకు దేవు న వాడికి సేవకులం. చాలా సంవతస్రాల కితం
ఇశాయేలీయులోల్ ఒక గొపప్ రాజు కటిట్ంచి పూరి చేసిన మందిరానిన్ మేము తిరిగి కడుతునాన్ం. 12 మా పూరీవ్కులు
ఆకాశంలోనివాసముండే దేవునికి కోపంపుటిట్ంచినందువలల్ ఆయనవారిని కలీద్యు న బబులోను రాజునెబుకదెన్జరు చేతికి
అపప్గించాడు. అతడు ఈ మందిరానిన్ నాశనం చేసి పజలను బబులోను దేశానికి బందీలుగా తీసుకువెళాళ్డు. 13అయితే
బబులోను రాజు కోరెషు తన పాలన మొదటి సంవతస్రంలో దేవుని మందిరం తిరిగి కటుట్ కోవడానికి అనుమతి ఇచాచ్డు.
14అంతే కాక నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని దేవాలయం నుండి తీసుకువెళిళ్ బబులోను గుడిలో ఉంచిన వెండి బంగారు
సామగిని రా న కోరెషు ఆ గుడిలో నుండి తెపిప్ంచాడు. 15 షేషబ్జజ్రును గవరన్రుగా నియమించి దేవుని మందిరానిన్ అది
ఉనన్ సథ్లం లో కటిట్ంచి, ఆ సామగిని తీసుకువెళిళ్ యెరూషలేము పటట్ణంలోని దేవాలయంలో ఉంచే బాధయ్తలు అతనికి
అపప్గించాడు.

16 కాబటిట్ షేషబ్జజ్రు వచిచ్ యెరూషలేములోని దేవుని మందిరం పునాది వేయించాడు. అపప్టినుండి నేటివరకూ దానిన్
కడుతూ ఉనాన్ము. పని ఇంకా పూరి కాలేదు. 17 కాబటిట్ చకవరికి ఇషట్ తే బబులోను పటట్ణంలో ఉనన్ రాజుకు
చెందిన ఖజానాలో వెతికించి, యెరూషలేములో ఉనన్ దేవుని మందిరానిన్ కటిట్ంచాలని కోరెషు రాజు నిరణ్యించాడో లేదో
తెలుసుకోవచుచ్. అపుప్డు చకవరి ఈ విషయంలో తన నిరణ్యం తెలియజేయాలని కోరుకొంటునాన్ం.”

6
దరాయ్వేషు రాజు దేవాలయం నిరామ్ణానికి అజఞ్

1అపుప్డు దరాయ్వేషు చకవరి ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం బబులోను ఖజానాలో ఉంచిన దసాత్ వేజులను వెదికారు. 2మాదీయ
పాంతంలోని ఎగబ్తానా పటట్ణంలో ఒక గంథపు చుటట్ దొరికింది. అందులోఈ విషయాలు రాసి ఉనాన్యి.

3 “కోరెషు చకవరి పాలన మొదటి సంవతస్రంలో అతడు యెరూషలేములో ఉండే దేవుని ఆలయం విషయంలో చేసిన
నిరణ్యం. బలులు అరిప్ంచడానికి వీ న సథ్లంగాఆమందిరానిన్ నిరిమ్ంచాలి. దానిపునాదులు సిథ్రంగా వేయాలి. దానిపొడవు
60మూరలు,వెడలుప్60మూరలుఉండాలి. 4మందిరంమూడువరసలునన్పెదద్ పెదద్ రాళల్తో,ఒకవరససరికొతత్మానులతో
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కటాట్ లి. దానికయేయ్ ఖరచ్ంతా రాజు ధనాగారం నుండి ఇవావ్లి. 5యెరూషలేములో ఉనన్ ఆలయం నుండి నెబుకదెన్జరు
రాజు బబులోనుకు తీసుకు వచిచ్న వెండి, బంగారు సామగిని తిరిగి తీసుకు వెళిళ్ దేవుని మందిరంలో వాటి వాటి సథ్లం లో
ఉంచాలి.”

6 అపుప్డు దరాయ్వేషు రాజు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “నది అవతల అధికారు న తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి అనే మీరు, మీతో
ఉనన్ అధికారులుయూదులు కడుతునన్ దేవునిమందిరం పనిలోజోకయ్ం చేసుకోవదుద్ . 7దేవునిమందిరం పని జరగనివవ్ండి.
యూదుల అధికారులు, పెదద్లు దేవుని మందిరానిన్ దాని సథ్లం లో కటుట్ కోనివవ్ండి. 8 దేవుని మందిరం పని కొనసాగేలా
యూదుల పెదద్లకు మీరు చేయాలిస్న సహాయానిన్ గూరిచ్ మేము ఇలా నిరణ్యించాం. రాజు ధనాగారంలో నుండి, అంటే
నది అవతల పనున్గా వసూ న సొముమ్లోనుండి ఏ మాతం ఆలసయ్ం చేయకుండా వారి పని కోసం కావలసిన మొతాత్ నిన్
ఇవావ్లి. 9 ఆకాశంలో నివసించే దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచడానికి దూడలు, గొరెలు, పొటేట్ళ ళ్, గోదుమలు, ఉపుప్,
దా రసం, నూనె మొద న వాటిని యాజకులకు ఇవావ్లి. యెరూషలేములో ఉంటునన్ వారు ఆకాశంలో ఉండే దేవునికి
సువాసన గల అరప్ణలు అరిప్ంచి రాజు, అతని సంతానం బతికి ఉండేలా పారథ్న చేసాత్ రు. 10 కాబటిట్ వారు కోరినదంతా
పతిరోజూతపప్కుండా ఇవావ్లి.

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

మందిర నిరామ్ణంపూరి, పతిషిట్ంచడం
13అపుప్డు నది ఇవతలఉండేఅధికారులు తతెత్ , షెతరోబ్జన్యి,వారినిఅనుసరించేవారు దరాయ్వేషు రాజుఇచిచ్న ఆజఞ్

పకారం వేగంగా పని జరిగించారు. 14హగగ్యి పవక, జెకరాయ్ పవకల హెచచ్రికలతో, వారి పరయ్వేకష్ణలో యూదుల పెదద్లు
ఆలయం కటిట్సూత్ పని సవయ్ంగా జరిపించారు. ఈ విధంగా కోరెషు, దరాయ్వేషు, అరహషసత్ అనే పరిష్యా దేశపు రాజుల ఆజఞ్
పకారం దేవుని ఆజఞ్ను అనుసరించి ఆలయం నిరిమ్సూత్ చివరకూ ఆ పనిపూరి చేశారు.

15దరాయ్వేషు రాజుపాలనలోఆరో సంవతస్రం అదారు నెలమూడోరోజుకిమందిర నిరామ్ణంపూరిఅయింది. 16అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, చెర నుండి విడుద న మిగిలిన వారు ఆనందంగా దేవుని మందిరానిన్
పతిషిఠ్ ంచారు. 17 దేవుని ఆలయ పతిషఠ్ సమయంలో 100 ఎదుద్ లను, 200 పొటేట్ళళ్ను, 400 గొరె పిలల్లను వధించారు.
ఇవిగాక, ఇశాయేలీయులందరి పకష్ంగా పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశాయేలు గోతాల లెకక్ పకారం 12 మేకపోతులను బలిగా
అరిప్ంచారు.

18వారుయెరూషలేములోఉనన్ దేవుని సేవ జరిపించడానికిమోషే గంథంలోరాసిఉనన్ తరగతుల పకారంయాజకులను,
వరసల పకారం లేవీయులను నియమించారు.

పసాక్ పండగ
19చెర నుండి విడుదలపొందినవారుమొదటినెల 14 వరోజునపసాక్ పండగ ఆచరించారు. 20యాజకులు, లేవీయులు

తమను తాము శుదిధ్ చేసుకుని చెర నుండి విడుదల పొందిన వారందరి కోసం, తమ బంధువు నయాజకుల కోసం, తమ
కోసం పసాక్ పశువును వధించారు. 21 చెర నుండి విడుదల పొంది తిరిగి వచిచ్న ఇశాయేలీయులు వాటిని తినాన్రు.
ఇశాయేలీయుల దేశంలో ఉనన్ అనయ్జాతి పజలు దేవు న యెహోవా ఆశయం కోరి అపవితత నుండి తమను తాము
పతేయ్కించుకునివారు కూడావచిచ్పులియనిరొటెట్లు తినిఏడురోజులపండగనుఆనందంతోజరుపుకునాన్రు. 22ఎందుకంటే
ఇశాయేలు పజల దేవుని మందిరం పని విషయంలో యెహోవా అషూష్ రురాజు మనసు మారిచ్ వారికి రయ్ం కలిగించి వారు
ఆనందభరితులయేయ్లా చేశాడు.

7
ఎజాయెరూషలేము పటట్ణానికి రావడం

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

6ఈ ఎజా ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా అనుగహించిన మోషే ధరమ్శాసంలో పావీణయ్ం ఉనన్ లేఖికుడు. దేవు న
యెహోవా కాపుదల అతని ఉండడం వలల్ అతడు ఏమి కోరినా రాజు అతని మనవులు అంగీకరించాడు. 7 రా న
అరహషసత్ పాలన ఏడో సంవతస్రంలో కొందరు ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, గాయకులు, దావ్ర పాలకులు,
దేవాలయ సేవకులు బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణానికి వచాచ్రు. 8రాజుపాలనలో ఏడో సంవతస్రం ఐదో నెలలో ఎజా
యెరూషలేమువచాచ్డు. 9అతడుమొదటినెలమొదటిరోజునబబులోను దేశం నుండిబయలుదేరి,తనదేవునికాపుదలతో
ఐదో నెలమొదటి రోజుకుయెరూషలేము చేరుకునాన్డు.
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10ఎజాయెహోవా ధరమ్శాసానిన్ పరిశోధించి దాని పకారం నడుచుకోవాలని, ఇశాయేలీయులకు దాని చటాట్ లను, ఆజఞ్లను
నేరాప్లని సిథ్రంగా నిశచ్యం చేసుకునాన్డు.

ఎజాకు అరహషసత్ రాజు పంపిన ఉతత్రం
11యెహోవా ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ల, చటాట్ ల విషయంలో లేఖికుడు, యాజకుడు అయిన ఎజాకు అరహషసత్

రాజు పంపిన ఉతత్రం నకలు.
12 “రా న అరహషసత్ రాసుత్ నన్ది, ఆకాశంలో ఉండే దేవుని ధరమ్శాసంలో పవీణుడు, యాజకుడు అయిన ఎజాకు మం

కలుగు గాక. 13 నీ చేతిలో ఉనన్ నీ దేవుని ధరమ్శాసానిన్ బటిట్ యూదా, యెరూషలేము పరిసిథ్తులను తనిఖీ చేయడానికి
రాజు, ఏడుగురు మంతులు నినున్ పంపించారు. కాబటిట్ మేము ఈ విధంగా నిరణ్యం తీసుకునాన్ం. 14మారాజయ్ంలో ఉనన్
ఇశాయేలీయులోల్ నియాజకులు, లేవీయులోల్ ఎవ తేయెరూషలేము పటట్ణానికి వెళళ్డానికి మనసూఫ్రిగా ఇషట్పడుతునాన్రో
వాళళ్ంతా నీతో కలసి వెళల్వచుచ్. 15యెరూషలేములో ఉనన్ ఇశాయేలు దేవునికి రాజు, అతని మంతులు ఇషట్పూరవ్కంగా
సమరిప్ంచినవెండిబంగారాలను నీ వెంటతీసుకు వెళాళ్లి. 16ఇంకాబబులోనురాజయ్మంతటానీకు దొరికే వెండిబంగారంతో
పాటు పజలు, యాజకులు యెరూషలేములో ఉనన్ తమ దేవుని మందిరానికి సవ్చఛ్ందంగా సమరిప్ంచే వసుత్ వులను కూడా
నువువ్ తీసుకు వెళాళ్లి.

17 ఆలసయ్ం చేయకుండా నువువ్ ఆ సొముమ్తో ఎదుద్ లను, పొటేల్ళల్ను, గొరె పిలల్లను, వాటికి చెందిన వేదాయ్లను,
పానారప్ణలను కొనుగోలు చేసియెరూషలేములోఉనన్మీ దేవునిమందిరంలో బలిపీఠంమీదవాటినిఅరిప్ంచు. 18మిగిలిన
వెండి బంగారాలతో మీ దేవుని చితాత్ నుసారం నీకూ, మీవారికీ సముచితంగా అనిపించిన దానిన్ చేయవచుచ్. 19మీ దేవుని
మందిరం సేవ కోసం నీకు ఇచిచ్న వసుత్ వులనిన్టినీయెరూషలేములోనిదేవునిసనిన్ధిలోఅపప్గించాలి. 20మీదేవునిమందిర
విషయంలోమీకు అవసర నవి ఇంకా ఏ నా కావలసివసేత్ వాటిని రాజు ధనాగారం నుండి నువువ్ పొందవచుచ్.”

21 అంతే గాక అతడు “రాజు న అరహషసత్ అనే నేను సవ్యంగా నది అవతల ఖజానా అధికారు న మీకు ఇచేచ్ ఆజఞ్
ఏమిటంటే,ఆకాశంలోఉండేదేవునిధరమ్శాసంలేఖికుడు,యాజకుడుఅయినఎజామిమమ్లిన్ఏ నాఅడిగినపుప్డుఆలసయ్ం
చేయకుండా మీరు వాటిని అతనికి అందజేయండి. 22మూడునన్ర టనున్ల వెండి, వెయియ్ తూముల గోదుమలు రెండు వేల
రెండు వందల లీటరల్ దా రసం,మూడు వందల తూముల నూనె, ఇంకా అవసర న దాని కంటేమించి ఉపుప్ ఇవవ్ండి.

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

25ఎజా, నీవునదిఅవతలి పుపజలకునాయ్యంచేయడానికి నీ దేవుడు నీకు అనుగహించినజాఞ్ నంతో నువువ్ నీ దేవుని
ధరమ్శాస విధులు తెలిసినవారిలోకొందరినిఅధికారులుగా,నాయ్యాధిపతులుగా నియమించాలి. ధరమ్శాస విధులు తెలియని
వారికివాటినినేరిప్ంచాలి. 26మీదేవునిధరమ్శాసానిన్,రాజునియమించినచటాట్ లను కొననివారి తవ్రగావిచారణజరిపి,
వారికి మరణశికష్గానీ, దేశ బహిషక్రణగానీ,వారి ఆసుత్ లను జపు చేయడం గానీ, చెరసాల గానీ విధించాలి.”

27యెరూషలేములోఉనన్యెహోవామందిరానికిఘనత కలిగేలాచేయడానికిరాజుకు అలాంటిఆలోచనపుటిట్ంచినందుకు
మనపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవాకుసోత్ తం కలుగు గాక. రాజు,అతనిమంతులు,ఆసాథ్ న అధిపతులునా దయచూపేలా
దేవుడు అనుగహించాడు. 28 నా దేవు న యెహోవా కాపుదల నాకు తోడుగా ఉనన్ందువలల్ నేను బలపడి, నాతో కలసి
పనిచేయడానికి ఇశాయేలీయుల పధానులను సమావేశపరిచాను.

8
ఎజాతో కలిసి తిరిగి వచిచ్న కుటుంబ వివరాలు

1అరహషసత్ చకవరి పరిపాలనలో బబులోను దేశం నుంచి నాతో కలసి వచిచ్న కుటుంబ నాయకుల వంశావళి ఇది.
2ఫీనెహాసు వంశంనుంచి గెరోష్ము.
ఈతామారు వంశం నుంచి దానియేలు.
దావీదు వంశం నుంచి హటూట్ షు.
3పరోషు వంశంలో ఉనన్ షెకనాయ్ వంశంనుంచి జెకరాయ్, అతనితోపాటు 150మందిపురుషులు.
4పహతోమ్యాబు వంశంలో ఉనన్ జెరహయ్ కొడుకు ఎలోయ్యే , అతనితోపాటు 200మందిపురుషులు.
5షెకనాయ్ వంశంలో ఉనన్యహజీయేలు కొడుకు, అతనితోపాటు 300మందిపురుషులు.
6ఆదీను వంశంలో ఉనన్యోనాతాను కొడుకు ఎబెదు, అతనితోపాటు 50మందిపురుషులు.
7ఏలాము వంశంలో ఉనన్ అతలాయ్ కొడుకు యెషయా, అతనితోపాటు 70మందిపురుషులు.
8షెఫటయ్ వంశంలో ఉనన్ మిఖాయేలు కొడుకు జెబదాయ్, అతనితోపాటు 80మందిపురుషులు.
9యోవాబు వంశంలో ఉనన్యెహీయేలు కొడుకు ఓబదాయ్, అతనితోపాటు 218మందిపురుషులు.
10షెలోమీతు వంశంలో ఉనన్యోసిపాయ్ కొడుకు, అతనితోపాటు 160మందిపురుషులు.
11బే వంశంలో ఉనన్ బే కొడుకు జెకరాయ్, అతనితోపాటు 28మందిపురుషులు.
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12 అజాగ్ దు వంశంలో ఉనన్ హకాక్టా కొడుకు యోహానాను, అతనితో పాటు 110 మంది పురుషులు. 13 అదోనీకాము
సంతానంలోని చినన్ కొడుకులు ఎలీపేలెటు,యెహీయేలు, షెమయా,వారితోపాటు 60మందిపురుషులు.

14బిగవ్యి వంశంలో ఉనన్ ఊ , జబూబ్దు,వారితో ఉనన్ 70మందిపురుషులు.
యెరూషలేముకు తిరిగి రావడం

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

17 కాసిపాయ్ పాంతంలో ఉండే ఇదోద్ అనే అధికారి దగగ్రికి వారిని పంపించాను. మా దేవుని మందిరంలో సేవ చేసేందుకు
పరిచారకులను మా దగగ్రికి తీసుకు వచేచ్లా కాసిపాయ్ పాంతంలో ఉండే ఇదోద్తో, అతని బంధువు న దేవాలయ సేవకులతో
చెపప్వలసినమాటలు వారికి తెలియజేశాను.

18మనదేవుని కరుణాహసత్ంమాకు కాపుదలగాఉనన్ందువలల్ వారు షేరేబాయ్ను,అతని కుమారులు, సహోదరులతో కలిపి
మొతత్ం 18మందినివెంటబెటుట్ కు వచాచ్రు. ఈషేరేబాయ్గొపప్మేధావి. ఇతడు ఇశాయేలుకుపుటిట్న లేవివంశసుథ్ నమహలి
కొడుకులోల్ ఒకడు. 19వారుహషబాయ్ను,అతనితోమెరారీ వంశీయుడుయెషయాను అతని బంధువులను,వారి కొడుకులను
మొతత్ం 20మందిని తీసుకువచాచ్రు. 20 లేవీయులు జరిగించే సేవలో సహాయం చేయడానికి దావీదు, అతని అధిపతులు
నియమించిన దేవాలయసేవకులోల్ 220మంది వచాచ్రు. వీరందరినీ వారి పేరుల పకారం నియమించారు.

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

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

261, 300మణుగులవెండి, 200మణుగులవెండివసుత్ వులు, 200మణుగులబంగారం, 277,000తులాల*బరువునన్
20 బంగారపు గినెన్లు, బంగారమంత ఖరీ న పరిశుదధ్ న రెండు రాగి పాతలు లెకక్బెటిట్ 28 వారికి అపప్గించి “మీరు
యెహోవాకు పతిషట్ అయినవారు,పాతలు కూడాపతిషట్ అయినాయి. ఈవెండిబంగారాలుమీపూరీవ్కుల దేవు నయెహోవా
కోసం ఇచిచ్న అరప్ణలు.

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

31మేముమొదటి నెల 12 వ రోజుకుయెరూషలేము చేరుకోవాలని అహవా నది దగగ్ర నుండి బయలుదేరాం. మాదేవుని
హసత్ంమాకు కావలిగాఉండి, శతువులబారి నుండి,దారిలోకాపుకాసిఉనన్వారిచేతిలోనుండిమమమ్లిన్ తపిప్ంచినందువలల్
32మేముయెరూషలేముకు వచిచ్మూడు రోజులు అకక్డ బసచేశాం. 33నాలుగోరోజువెండిబంగారుపాతలనుమనదేవుని
మందిరంలోయాజకు న ఊరియాకొడుకు మెరేమోతు కాటా వేశాడు. అతనితోపాటు ఫీనెహాసు కొడుకు ఎలియాజరు, లేవీ
గోతికు నయేషూవ కొడుకుయోజాబాదు, బినూన్యి కొడుకు నోవదాయ్ కూడా అకక్డ ఉనాన్రు.

34తీసుకువచిచ్నసామగిలెకక్పకారం,బరువుపకారంఅనిన్టినీసరిచూసివాటిమొతత్ంబరువుఎంతోపుసత్కంలోరాశారు.
35 చెరలోకి వెళిళ్న వారికి పుటిట్ చెర నుండి విడుద , తిరిగి వచిచ్న వారు ఇశాయేలు దేవునికి దహన బలులు అరిప్ంచారు.
ఇశాయేలీయులందరి పకష్ంగా 12 ఎదుద్ లను, 96పొటేట్ళళ్ను, 77 గొరెపిలల్లను అరిప్ంచారు. పాపపరిహారారథ్ బలి కోసం 12
మేకపోతులు తెచిచ్ అనిన్టినీ దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచారు. 36 చకవరి ఇచిచ్న ఆజఞ్లు ఉనన్ దసాత్ వేజులను నది
ఇవతల ఉనన్ రాజు సేనాధిపతులకు, అధికారులకు అపప్గించారు. అపుప్డు వారు ఇశాయేలు పజలకు, దేవుని ఆలయం
పనికి సహాయం చేశారు.

9
ఎజాపారిధ్ంచడం

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

3ఈసంగతి విని నేను నిరాఘ్ ంతపోయాను. నాఅంగీనీ, దుపప్టినీ చింపుకుని,నాతలవెంటుకలు, గడడ్పు వెంటుకలు పెరికి
వేసుకుని కూరుచ్ండిపోయాను. 4 గతంలో చెర నుండి తిరిగి వచిచ్నవారు జరిగించిన దోషాలు తెలిసిన ఇశాయేలీయులు,
దేవుని మాటకు భయపడే పజలు నా దగగ్రికి గుంపులుగా వచాచ్రు. నేను అయోమయ సిథ్తిలో సాయంతం బలి అరిప్ంచే
సమయం దాకా అలాగే కూరుచ్ండి పోయాను. 5సాయంతం బలి అరిప్ంచే సమయానికి నేను కృంగిన సిథ్తి నుంచి తేరుకుని
లేచాను. నా దుపప్టి, అంగీ చిరిగిపోయి ఉనన్ సిథ్తిలోనే మోకరించి, నా దేవు న యెహోవా పు చేతులు కెతిత్ ఇలా
పారిధ్ంచాను, 6 “నా దేవా నా దేవా, నా ముఖం నీ పు ఎతిత్ చూపలేక సిగుగ్ తో కృంగిపోయి ఉనాన్ను. మా దోషాలు మా
తలల కంటే గా పెరిగిపోయాయి,మానేరాలు ఆకాశమంత ఎతుత్ గా పెరిగిపోయాయి.

7మాపూరీవ్కులతో మొదలు ఇపప్టివరకూ మేమంతాఘోర న అపరాధాలు చేసూత్ వచాచ్ం. మేము చేసిన దోషాలను
బటిట్ ఈ రోజు ఉనన్టుట్ గా మేమూ, మా రాజులూ, యాజకులూ అనయ్దేశపు రాజుల సావ్ధీనంలో, చావుకూ చెరకూ దోపిడీకీ
గు ఉండడం వలనఎంతోఅవమానభారంతోసిగుగ్ పడుతూఉనాన్ం. 8అయితేఇపుప్డుమాదేవు నయెహోవామాకళళ్ను
వెలిగించి,మాబానిసతవ్ంనుండిమేముసేదదీరేలా,మాలోకొందరినిజీవించిఉండేలాచేసి,ఆయనపరిశుదధ్ సథ్లంలోమేము
సిథ్ర నివాసం ఏరప్రచుకొనేలా కొంతవరకూ మా విషయంలో దయ చూపించాడు. 9 నిజంగా మేము దాసుల నపప్టికీ మా
దేవుడి న నువువ్మమమ్లిన్ ఆదాసయ్ంలోనే ఉండనియయ్లేదు. పరిష్యాదేశపురాజులముందుమాపటల్ దయచూపించావు.
మేము సేదదీరేలామా దేవుని ఆలయం నిలబెటాట్ వు. యూదా దేశంలోనియెరూషలేము పటట్ణంలో పా పోయిన సథ్లాలను
తిరిగి బాగుచేయడానికి, మాకు ఒక ఆశయం కలిప్ంచడానికి నీ కృప అనుగహించావు. 10మాదేవా, ఇంత కనికరం పొందిన
మేము ఇంకేం చెపప్గలం? నీ దాసు న పవకల దావ్రా నువువ్మాకిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించలేకపోయాం.

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

13మాచెడడ్ పనులు,ఘోర నఅపరాధంకారణంగాఈబాధలనీన్మా కివచాచ్యి. మాదేవుడ ననువువ్మాదోషాలకు
రావలసినశికష్నుతగిగ్ంచిమాకుఈవిధంగావిడుదల కలిగించావు. 14అయితేమేమునీఆజఞ్లుఅతికమించిఅసహయ్కర న
పనులు చేసే ఈ పజలతో సాంగతయ్ం చేసినపుప్డు, తపిప్ంచుకొనే మారగ్ం లేని విధంగామాలో ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా
అందరినీ నాశనం చెయాయ్లనన్ంత కోపం నీకు వసుత్ ంది గదా. 15యెహోవా, ఇశాయేలు దేవా, నువువ్ నీతిపరుడివి. కాబటిట్
ఈనాటివరకూమిగిలినమేముకొదిద్మందిమే. ఇదిగో,మేమునీసనిన్ధిలోఅపరాధులం. నీసనిన్ధిలోనిలబడడానికిఎవవ్రికీ
అరహ్త లేదు.”

10
పజలు పాపాలను ఒపుప్కొని ఎజాకు విధేయులయాయ్రు

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

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

12అపుప్డు అకక్డ సమకూడిన వారంతా బిగగ్రగా ఇలా అనాన్రు. “నువువ్ చెపిప్నటుట్ గా మేము తపప్కుండా చేయవలసి
ఉంది. 13అయితే ఇకక్డ జనసమూహం ఎకుక్వగా ఉంది. ఇపుప్డు విపరీతంగా వరష్ం కురుసుత్ నన్ందువలల్ మేము బయట
నిలబడలేకపోతునాన్ం. ఈ పని ఒకటి రెండు రోజులోల్ జరిగేది కాదు. ఈ విషయంలోమాలో చాలామందిమి పాపం చేశాం.
కాబటిట్ అనిన్ సమాజాలోల్ ని పెదద్లందరికీ ఈ పని కేటాయించండి. 14మన పటట్ణాలోల్ ఎవరెవరు పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్
చేసుకొనాన్రో వాళళ్ంతా గడువులోగా రావాలి. ఈ విషయంలోమా దేవునికి వచిచ్న తీవ న కోపం తొలగిపోయేలా పతి
పటట్ణాలోల్ ని పెదద్లు,నాయ్యాధిపతులు వాళళ్తో ఉండాలి.”

15 ఈ పని జరిగించడానికి అశాహేలు కొడుకు యోనాతాను, తికావ్ కొడుకు యహజాయ్, వాళల్కు సహాయకులుగా
మెషులాల్ ము, లేవీ గోతికుడు షబెబ్ లను నియమించారు. 16చెరనుంచి వచిచ్నవారు ఆ కమం పకారం చేశారు. యాజకు న
ఎజాపెదద్లోల్ కొందరు పధానులునువారితండుల ఇంటిపేరల్ పకారం ఎనున్కునాన్డు. పదవనెలమొదటిరోజునఈవిషయానిన్
గూరిచ్ పరిశీలించడంమొదలుపెటాట్ రు. 17మొదటి నెలమొదటి రోజునాటికి పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ చేసికొనన్ వారందరి
వయ్వహారం పరిషాక్రం చేశారు.

దోషులు
18యాజకుల వంశంలో పరాయి దేశపు సీలను పెళిల్ చేసుకొనన్ వారు ఎవరంటే, యోజాదాకు కొడుకు యేషూవ వంశంలో,

అతని సహోదరులోల్ మయశేయా, ఎలీయెజెరు,యారీబు, గెదలాయ్. 19వీరు తమ తమభారయ్లను పంపివేసాత్ మని పమాణం
చేశారు. వారు అపరాధులు కావడంవలల్ తమ అపరాధం విషయంలోమందలోనుండి ఒక పొటేట్లును సమరిప్ంచారు.

20ఇమేమ్రు వంశంలోహనానీ, జెబదాయ్.
21హారీం వంశంలోమయశేయా, ఏలీయా, షెమయా,యెహీయేలు, ఉజిజ్యా.
22పషూరు వంశంలో ఎలోయ్యే ,మయశేయా, ఇషామ్యేలు, నెతనేలు,యోజాబాదు, ఎలాయ్శా.
23లేవీ గోతం నుండియోజాబాదు, షిమీ కెలిథా అనే పేరునన్ కెలాయా, పెతహయా,యూదా, ఎలీయెజెరు.
24గాయక బృందానికి చెందిన ఎలాయ్షీబు,దావ్రపాలకుల నుండి షలూల్ ము, తెలెము,ఊరి అనేవాళ ళ్.
25 ఇశాయేలీయులోల్ పరోషు వంశం నుండి రమాయ్, యిజీజ్యా, మలీక్యా, మీయామిను, ఎలియేజరు, మలీక్యా,

బెనాయా.
26ఏలాము వంశంలోమతత్నాయ్, జెకరాయ్,యెహీయేలు, అబీద్ ,యెరేమోతు, ఏలీయా.
27జతూత్ వంశంలో ఎలోయ్యే , ఎలాయ్షీబు,మతత్నాయ్,యెరేమోతు,జాబాదు, అజీజా.
28బే వంశంలోయెహోహానాను,హననాయ్, జబబ్యి, అతాల్ యి.
29బానీ వంశంలోమెషులాల్ ము,మలూల్ కు, అదాయా,యాషూబు, షెయాలు,రామోతు.
30పహతోమ్యాబు వంశంలో అదాన్, కెలాలు, బెనాయా,మయశేయా,మతత్నాయ్, బెసలేలు, బినూన్యి,మనషేష్ .
31హారిము వంశంలో ఎలీయెజెరు, ఇషీష్యా,మలీక్యా, షెమయా.
32షిమోయ్ను, బెనాయ్మీను,మలూల్ కు, షెమరాయ్, 33హాషుము వంశంలోమతెత్ ,మతత్తాత్ ,జాబాదు, ఎలీపేలెటు,యెరే ,

మనషేష్ , షిమీ.
34బానీ వంశంలోమయ , అమాము,ఊయేలు.
35బెనాయా, బేదాయ్, కెలూహ .
36వనాయ్,మెరేమోతు, ఎలాయ్షీబు.
37మతత్నాయ్,మతెత్ ,యహశావు.
38బానీ, బినూన్యి, షిమీ.
39షిలెమాయ్,నాతాను, అదాయా.
40మకన్దబ్యి,షా ,షారాయి.
41అజరేలు, షెలెమాయ్, షెమరాయ్.
42షలూల్ ము, అమరాయ్,యోసేపు.
43నెబో వంశానికి చెందినయెహీయేలు,మతిత్తాయ్,జాబాదు, జెబీనా,యదద్యి,యోవేలు, బెనాయాఅనేవాళ ళ్.
44వీరంతా పరాయిదేశపు సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు. ఈసీలలోకొందరు పిలల్లను కూడా కనాన్రు. వీరంతా పరాయి

దేశపు సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు.*

* 10:44 10:44 వీరంతా పరాయిదేశపు సీలను పెళిల్ళ ళ్ చేసుకొనన్వారు,వారినివారి పిలల్లతో దూరముగా ఉంచారు
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నెహెమాయ్
గంథకర

యూదుల సంపదాయం నెహెమాయ్ (“యోహోవా ఆదరణ”) ఈ చారితిక గంథానికి ముఖయ్ గంథకరగా గురిసుత్ నన్ది. ఈ
గంథంలో ఎకుక్వ భాగం అతని వయ్కిగత అనుభవాలే. ఇతని యవవ్న పాయం, నేపధయ్ం గురించి సమాచారం లేదు.
అరహషసత్ రాజుకు గినెన్ అందించేవాడుగా,పారశీకరాజాసాథ్ నంలోరాజోదోయ్గిగామొదటిగాఇతనిన్చూసాత్ ం (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 ఉండవలసిన నిబంధన బాధయ్తలను వారు
గురించాలనన్ది నెహెమాయ్ సప్షట్ న ఉదేద్శం. దేవుడు పారథ్నలకు 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 పజల మధయ్ సావ్రాద్ నికి తావు లేదు. పేదల నిసస్హాయతను
అసరాగా 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† 2నాసోదరులోల్ హనానీ అనే ఒకడు, ఇంకా

కొందరుయూదులు వచాచ్రు. చెరలోకి రాకుండా తపిప్ంచుకుని,అకక్డమిగిలిపోయినయూదుల గురించీయెరూషలేమును
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.

4 ఈ 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. 6నా పారథ్న విని, నీ కళ ళ్ తెరచి
నీ సనిన్ధిలో రేయింబవళ ళ్ నీ సేవకు న ఇశాయేలీయుల తరుపున నేను చేసుత్ నన్ పారథ్న అంగీకరించు. నీకు విరోధంగా
పాపం చేసిన ఇశాయేలు సంతతిదోషానిన్ నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను. నేనూనావంశం అంతాపాపం చేశాం. 7నీ ఎదుట ఎంతో
అసహయ్ంగా పవరించాం. నీ సేవకుడుమోషేదావ్రానీవునియమించినఆజఞ్లను గానీ చటాట్ లను గానీ విధులను గానీమేము
పాటించలేదు. 8 నీ సేవకు న మోషేకు నీవు చెపిప్న మాట గురు చేసుకో. ‘మీరు అపరాధం చేసేత్ లోక జాతులోల్ కి మిమమ్లిన్
చెదరగొటిట్ వేసాత్ ను. 9అయితేమీరు నా పు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకుంటే భూమి నలుమూలలకూ మీరు
చెదిరిపోయినాఅకక్డ నుండి తంమిమమ్లిన్ సమకూరిచ్,నానామం ఉంచాలని నేను ఏరప్రచుకునన్ చోటికిమిమమ్లిన్ తిరిగి
తీసుకు వసాత్ ను’ అని చెపాప్వు గదా.

10మరి, నీవు నీ మహా బల పభావాలతో, నీ బాహ బలంతో విడిపించిన నీ సేవకు న నీ జనం వీరే గదా. 11యెహోవా,
దయచేసి విను. నీ దాసుడి న నామొరను, నీ నామానిన్ భయభకులతో ఘనపరచడంలో సంతోషించే నీ దాసుల మొరను
ఆలకించు. ఈరోజునీదాసునిఆలోచనసఫలంచేసి,ఈమనిషినా దయచూపేలాచెయయ్మనినినున్ వేడుకుంటునాన్ను.”
నేను రాజుకు పానపాత అందించే ఉదోయ్గిని.

* 1:1 1:1 కిసేల్వు బబులోను కాలమానంలో కిసేల్వు తొమిదో నెల,యూదాకాలమానంలో కిసేల్వు నెల ఇపప్టి నవంబరు, డిసెంబరు నెలలోల్ భాగం. † 1:1 1:1
కీ. పూ. 465-425పారసీకమొదటిరాజుఅరహషసత్ పాలనలో నెహెమాయ్ ఏలాం దేశంలో షూషన్ పటట్ణం లో నివసించే సమయం.
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2
రాజుకి నెహెమాయ్ విజాఞ్ పిత్

1తరవాతఅరహషసత్ రాజుపరిపాలనకాలంలో 20వసంవతస్రం నీసాను*నెలలోరాజుదా రసంఅడిగితేనేనుఅతనికి
దా రసం అందించాను. అంతకుముందు నేనెపుప్డూ అతని సమకష్ంలో విచారంగా కనిపించ లేదు.

2 రాజు నాతో “నీకు అనారోగయ్మేమీ లేదు గదా, నీ ముఖం విచారంగా ఉందేమిటి? నీకేదో మనోవేదన ఉనన్టుట్ ంది”
అనాన్డు. నేను చాలా భయపడాడ్ ను. 3అపుప్డు నేను “రాజు చిరకాలం జీవించాలి. నాపూరీవ్కుల సమాధులునన్ పటట్ణం
శిథిల పోయింది. దాని కోట తలుపులు తగలబడి పోయాయి. మరినాముఖం విచారంగా కాక ఇంకెలా ఉంటుంది?” అని
రాజుతోఅనాన్ను. 4అపుప్డు రాజు “నీకు ఏం కావాలి? నీ వినన్పం ఏమిటి?” అనిఅడిగాడు. నేను ఆకాశంలోఉనన్ దేవునికి
పారథ్న చేసి 5రాజుతో “మీకు సమంజసం అనిపిసేత్,మీదృషిట్లోమీ సేవకుడి న నేనుయోగుయ్డి తే ననున్ యూదా దేశానికి
నాపూరివ్కుల సమాధులునన్ పటట్ణానికి ననున్ పంపండి. దానిన్ నేను తిరిగి కటాట్ లి” అనిమనవి చేశాను.

6 అందుకు రాజు ఇలా అడిగాడు (ఆ సమయంలో రాణి తన పకక్నే 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 నివసించబోయేఇంటి దూలాల కోసం అతడు కలప ఇవావ్లి.”
దేవుని కరుణాహసత్ం నా ఉనన్ందువలల్ రాజునామనవి వినాన్డు.
9 తరువాత నేను నది అవతల ఉనన్ అధికారుల దగగ్రకి చేరుకుని వారికి రాజుగారి ఆజాఞ్ పతాలు అందజేశాను. రాజు

సేనాధిపతులను గురపు రౌతులను నాతో పంపించాడు.
10హోరోనీ†జాతివాడు సనబ్లల్టు‡, అమోమ్ను జాతివాడు టోబీయాఅనే సేవకులు ఇదంతా వినాన్రు. ఇశాయేలీయులకు

ఆసరాగా ఒకడు రావడం వారికి ఎంతమాతం నచచ్లేదు.
నెహెమాయ్యెరూషలేం సరిహదుద్ గోడలను పరీ ంచడం

11 నేను యెరూషలేముకు వచిచ్ మూడు రోజులు ఉనాన్ను. 12రాతి వేళ నేనూ నాతో ఉనన్ కొందరూ లేచాం. యెరూషలేం
గురించి దేవుడునాహృదయంలోపుటిట్ంచిన ఆలోచన నేనెవరితోనూ చెపప్లేదు. నేను ఎకిక్న జంతువుతపప్మరేదీనాదగగ్ర
లేదు.

13 నేను రాతి వేళ లోయ దావ్రం గుండా నకక్ బావి పుకు చెతత్ దావ్రం వరకూ వెళాళ్ను. కూలిపోయిన యెరూషలేం
సరిహదుద్ గోడలను పరీ ంచాను. దాని తలుపులు తగలబడిపోయిఉనాన్యి. 14తరవాత నేను ఊటదావ్రానికి వచిచ్ రాజు
కోనేటికి వెళాళ్ను. అయితేఅది ఇరుకుగా ఉంది. నేను సావ్రీ చేసుత్ నన్ జంతువుపోవడానికి సందు లేదు.

15 నేను రాతి వేళ లోయలోబడి వెళిళ్ ఆ పాకారానిన్ చూసి, లోయ దావ్రం గుండా వెనకిక్ తిరిగి వచాచ్ను. 16 అయితే
నేను ఎకక్డికి వెళాళ్నో ఏమిచేసానోఅధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకు గానీయాజకులకు గానీ రాజ వంశీకులకు గానీ
అధికారులకు గానీ పని చేసే ఇతరులకు గానీ నేను ఆ సంగతి ఇంకా చెపప్లేదు.

17వారితో నేను “మనం ఎంత కషట్ంలో ఉనాన్మో మీకు తెలుసు. యెరూషలేము పాడుబడి పోయింది. కోట తలుపులు
తగలబడి పోయాయి. ఇదంతామీరు చూసూత్ నే ఉనాన్రు. రండి, యెరూషలేము పాకారం తిరిగి కడదాం, ఇక మనం నింద
పాలు కాకూడదు” అనాన్ను. 18 దేవుని కరుణాహసత్ం నాకు తోడుగా ఉనన్ సంగతి, రాజు నాకు అభయమిచిచ్న మాటల
గురించీ నేను వారితో చెపాప్ను. అందుకు వారు “మనం లేచి కటట్డం మొదలు పెడదాం” అనాన్రు. వారు ఈ మంచి పనికి
సిదధ్పడాడ్ రు.

19అయితేహోరోనీ జాతివాడు సనబ్లల్టు, అమోమ్నీ జాతివాడు టోబీయా అనే దాసుడు, అరబీయుడు గెషెము ఆమాట
వినిమమమ్లిన్ ఎగతాళి చేశారు. మాపనినిహేళన చేశారు. “మీరు చేసుత్ నన్దేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రా?”
అనాన్రు. 20 అందుకు నేను “ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుడే మా పని సఫలం చేసాత్ డు. మేము ఆయన సేవకులం. మేమంతా
పూనుకుని కడతాం. అయితే మీకు మాతం యెరూషలేంలో భాగం గానీ, హకుక్ గానీ, వారసతవ్పర న వంతు గానీ ఎంత
మాతం 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.

2వారిని ఆనుకునియెరికో పటట్ణం వారు కటాట్ రు,వారిని ఆనుకుని ఇమీ కొడుకు జకూక్రు కటాట్ డు.
3హసెస్నాయావంశం వారు చేపదావ్రం కటాట్ రు. వారు దానికి దూలాలు అమరిచ్ తలుపులు నిలబెటిట్ తాళాలు, గడియలు

అమరాచ్రు.

* 2:1 2:1 నీసాను ఈ నెలమారిచ్ నెల నుండి ఏపిల్ నెలమధయ్లో సంభవిసుత్ ంది † 2:10 2:10హోరోనీహోరోనీ పటట్ణంవాసి ‡ 2:10 2:10 సనబ్లల్టు
సమరియాపభుతవ్ అధికారి
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4 వారిని ఆనుకుని హకోక్జు మనవడు, ఊరియా కొడుకు మెరేమోతు బాగుచేశాడు. అతని పకక్న మెషేజబెయేలు
మనవడు బెరెకాయ్ కొడుకు మెషులాల్ ము, అతని పకక్న బయనా కొడుకు సాదోకు బాగు చేశారు. 5వారిని ఆనుకుని తెకోవ
ఊరివాళ ళ్ బాగు చేశారు. అయితే తమఅధికారులు చెపిప్న పని చేయడానికి వారి నాయకులు నిరాకరించారు.

6 పాసెయ కొడుకు యెహోయాదా, బెసోదాయ్ కొడుకు మెషులాల్ ము పాత దావ్రం బాగుచేసి దానికి దూలాలు అమరిచ్
తలుపులు నిలబెటిట్ తాళాలు, గడియలు అమరాచ్రు.

7వారి పకక్న గిబియోనీయుడు మెలటాయ్, మేరోనీతీవాడుయాదోను బాగుచేశారు. వాళ ళ్ గిబియోను, మిసాప్ పటట్ణాల
పముఖులు. నది అవతలిపాంతం గవరన్రు నివసించే భవనం వరకూ ఉనన్ గోడను వారు బాగు చేశారు.

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

9వారి పకక్నయెరూషలేంలో సగ భాగానికి అధికారి హ రు కొడుకు రెఫాయాబాగు చేశాడు.
10 అతని పకక్న హరూమపు కొడుకు యెదాయా తన యింటికి ఎదురుగా ఉనన్ సథ్లానిన్ బాగు చేశాడు. అతని పకక్న

హషబెన్యాకొడుకు హటూట్ షు పని జరిగిసుత్ నాన్డు.
11రెండవభాగానిన్,అగిన్గుండాలగోపురానిన్హారిము కొడుకుమలీక్యా,పహతోమ్యాబు కొడుకుహషూష్ బుబాగు చేశారు.
12వారి పకక్నయెరూషలేం నగరం సగభాగానికి అధికారి హలోల్ హెషు కొడుకు షలూల్ ము, అతని కూతుళ ళ్ బాగు చేశారు.
13 హానూను, జానోహ కాపురసుథ్ లు లోయ దావ్రం 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.
15ఆ తరువాతమిసాప్ పదేశానికి అధికారి న కొలోహ్ జె కొడుకు షలూల్ ము ఊటదావ్రానిన్ తిరిగి కటిట్ , దానికి కపుప్ పెటిట్ ,

తలుపులు నిలబెటాట్ రు, తాళాలు, గడులు అమరాచ్డు. ఇంతేకాక, దావీదు నగరు నుండి దిగువకు వెళేళ్ మెటల్ దాకా రాజు
తోటలోఉనన్ సిలోయము వాగు గోడ కూడా కటాట్ డు.

16దాని 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
తనభాగం నుండి కెయిలాకు చెందిన సగభాగం దాకాబాగు చేశాడు.

18 కెయీలాలో సగభాగానికి అధికారిగా ఉనన్ వారి సహోదరుడు,హేనాదాదు కొడుకు బ *బాగు చేశాడు.
19దాని పకక్న మిసాప్కు అధిపతి అయినయేషూవ కొడుకు ఏజెరు ఆయుధాగారం దారికి ఎదురుగా ఉనన్ గోడ మలుపు

పకక్న,మరోభాగం బాగు చేశాడు.
20 ఆ గోడ మలుపు నుండి పధాన యాజకుడు ఎలాయ్షీబు ఇంటి దావ్రం దాకా ఉనన్ మరొక భాగానిన్ జబబ్యి కొడుకు

బారూకు శదధ్గా బాగు చేశాడు.
21హకోక్జుమనవడు,ఊరియాకొడుకు మెరేమోతుమరొకభాగానిన్ అంటే ఎలాయ్షీబు ఇంటిదావ్రం నుండి చివరి వరకూ

బాగు చేశాడు.
22దానిన్ అనుకునియెరూషలేము చుటుట్ పకక్ల పాంతాలోల్ నివసించేయాజకులు బాగు చేశారు.
23 దాని పకక్న తమ యింటికి ఎదురుగా బెనాయ్మీను, హషూష్ బు అనేవారు బాగు చేశారు. దానిన్ ఆనుకుని అననాయ్

మనవడు,మయశేయాకొడుకు అజరాయ్ తనయింటి దగగ్ర బాగు చేశాడు.
24అజరాయ్ ఇంటి దగగ్ర నుంచి గోడమలుపుమూల వరకూ మరోభాగానిన్ హేనాదాదు కొడుకు బినూన్యి†బాగు చేశాడు.
25ఆభాగానిన్ ఆనుకుని గోడమలుపు తిరిగినచోట చెరసాల దగగ్ర రాజు భవనం ఉండేమహాగోపురందాకాఊ కొడుకు

పాలాలు బాగు చేశాడు. దాని పకక్న పరోషు కొడుకు పెదాయాబాగు చేశాడు.
26ఓపెలులో నివసించే దేవాలయసేవకులు తూరుప్న నీటి దావ్రం పకక్న, గోపురం దగగ్ర బాగు చేశారు.
27తెకోవీయులు ఓపెలు గోడ వరకూ గొపప్ గోపురానికి ఎదురుగా ఉనన్ మరోభాగానిన్ బాగు చేశారు.
28 గురం దావ్రం దాటుకుని ఉనన్యాజకులంతా తమ తమ ఇళళ్కు ఎదురుగా బాగు చేశారు.
29వారి 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 మరోభాగానిన్ బాగు చేశారు. బెరెకాయ్ కొడుకు

మెషులాల్ ము తన గదికి ఎదురుగా ఉనన్ సథ్లం బాగు చేశాడు.
31 ఆలయ సేవకుల సథ్లానికి, పరిశీలన దావ్రానికి ఎదురుగా ఉనన్ వాయ్పార కూడలి మూల వరకూ కంసాలి మలీక్యా

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

4
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1మేము గోడలు నిలబెటట్డం మొదలు పెటిట్న విషయం సనబ్లల్టుకు తెలిసింది. అతడు తీవ కోపంతో మండిపడుతూ
యూదులను ఎగతాళిచేశాడు. 2షోమోను నయ్ంవారితో,తన సేన్హితులతో ఇలాఅనాన్డు. “అలుప్ నఈయూదులు ఏం
చేయగలరు? తమంత తామే ఈ పటట్ణానిన్ తిరిగి కటట్గలరా? బలులు అరిప్ంచి బలం తెచుచ్కుని ఒకక్ రోజులోనే పనిపూరి
చేసాత్ రా? కాలిపోయినశిథిలాల కుపప్ల నుండి ఏరినరాళళ్నుపునాదులుగావాడతారా?” 3అమోమ్నీయుడుటోబీయాఅతని
దగగ్రుండి “వీళ ళ్ కటిట్న గోడ ఒక నకక్ ఎగిరితే ఆ గాలికి గోడ పడిపోతుంది” అనాన్డు.

4 “మాదేవా,మాపారథ్న విను. మేము తృణీకారానికి గురి అయినవాళళ్ం. వారుమా వేసేనిందలువారిమీదికే వచేచ్లా
చెయియ్. వారు ఓడిపోవాలి. వారు బందీలుగా పోయే దేశంలో శతువులు వారిని దోచుకోవాలి. 5వారు ఆలయం కటేట్ వారిని
ఆటంకపరచి నీకు కోపం తెపిప్ంచారు. కాబటిట్ వారి దోషానిన్ బటిట్ వారిని విడిచిపెటట్వదుద్ . నీ దృషిట్లో నుంచి వారి పాపానిన్
తీసివేయ వదుద్ .”

6అయినపప్టికీ పనికొనసాగించడానికి పజలు ఇషట్పడి సిదధ్మయాయ్రు. మేముగోడ కడుతూఉనాన్ం. గోడనిరామ్ణం 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. 8 జరుగుతునన్ పనిని
ఆటంకపరచాలనియెరూషలేం మీదికి దొమీమ్గా వచిచ్ మమమ్లిన్ కలవరానికి గురి చేశారు. 9మేముమా దేవునికి పారథ్న చేసి,
వాళళ్ బెదిరింపుల వలల్ రాతింబగళల్ కాపలా ఉంచాము.

10అపుప్డుయూదావాళ ళ్ “బరువులుమోసేవారి శకి తగిగ్పోయింది, శిథిలాల కుపప్లు ఎకుక్ పోయాయి. గోడ కటట్డం
కుదరదు”అనాన్రు. 11మావిరోధులు “వాళళ్కు తెలియకుండా,వాళ ళ్ చూడకుండామనంవారిమధయ్లోకి చొరబడివారిని
చంపేసి, పని జరగకుండాచేదాద్ ం”అనుకునాన్రు. 12మాశతువులు ఉండేపాంతాలోల్ ఉంటునన్యూదులు,నాలుగు దికుక్ల
నుండి వచిచ్మాకు సహాయంచేయాలనిపదే పదేఅడిగారు. 13అందువలల్ గోడ వెనక ఉనన్ పలల్ంలో, గోడ నామనుషులకు
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
యెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకొనండి. మీసహోదరులు,మీ కుమారులు,మీ కుమారెలు,మీభారయ్లు,మీనివాసాలు శతువుల
వశం కాకుండావారితోపోరాడండి”అనాన్ను. 15వాళ ళ్ చేసుత్ నన్ పనాన్గంమాకు తెలిసిందనీ, దేవుడుదానిన్ వముమ్ చేశాడనీ
మా శతువులు గహించారు. మేమంతా ఎవరి పని కోసం వారు గోడ దగగ్రికి చేరుకొనాన్ం. 16అపప్టినుండి 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,బరువులుమోసేవారు,ఎతేత్వారు పతిఒకక్రూఒకచేతోత్ ఆయుధం పటుట్ కునిమరోచేతోత్ పనిచేసుత్ నాన్రు.
18 కటేట్ పనిలో ఉనన్వాళ ళ్ పతి ఒకక్డూ తమ కతుత్ లు నడుముకు కటుట్ కుని పని చేసుత్ నాన్రు. బాకా ఊదేవాడు నా పకక్నే
నిలబడి ఉనాన్డు. 19 అపుప్డు నేను పధానులతో, అధికారులతో, మిగిలిన వారితో 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.”

21ఆ విధంగామేము పనిచేసూత్ వచాచ్ం. సగంమంది ఉదయం నుండి రాతి నకష్తాలు కనిపించే వరకూ ఈటెలు పటుట్ కుని
నిలబడాడ్ రు. 22ఆ సమయంలోనేను పజలతో “పతి వయ్కీ తన పనివాళళ్తో కలసియెరూషలేంలోనే బస చెయాయ్లి. అపుప్డు
వాళ ళ్ రాతి సమయంలోమాకు కావలిగా ఉంటారు, పగటి సమయంలో పని చేసాత్ రు” అని చెపాప్ను. 23ఈ విధంగా నేను
గానీ,నాబంధువులు గానీ,నాసేవకులు గానీ,నావెంట ఉనన్ కాపలావాళ ళ్ గానీ బటట్లు విపప్లేదు. దాహం తీరుచ్కోవడానికి
వెళిళ్నా సరే, ఆయుధం వదిలి పెటట్లేదు.

5
పేదలకు నెహెమాయ్ సహాయం

1తరువాతపజలు,వారిభారయ్లుతమసాటియూదులమీదతీవ నఆరోపణలుచేశారు. 2కొందరు వచిచ్ “మేమూ,మా
కొడుకులూ కూతుళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్ం. మేము తిని బతకడానికిమాకు ధానయ్ం ఇపిప్ంచు” అనాన్రు. 3మరి కొంతమంది
“కరువు కాలంలో మా భూములను, దాకష్తోటలను, మా ఇళళ్ను తాకటుట్ పెటాట్ ం, కనుక మాకు కూడా ధానయ్ం ఇపిప్ంచాలి”
అనాన్రు.

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

7 అపుప్డు నాలో నేను ఆలోచించాను. పధానులను, అధికారులను గదిద్ంచాను “మీరు మీ సహోదరుల దగగ్ర వడీడ్
తీసుకొంటునాన్రు” అని చెపిప్ వారిని ఆ పని మానిప్ంచడానికి ఒక సమావేశం ఏరాప్టు చేశాను. 8 “ఇతర పజలకు
అముమ్డుబోయిన మన సోదర యూదులను మా శకి కొదీద్ విడిపించాం. మళీళ్ మన సాటి యూదులు అముమ్డుబోయేలా
మీరు చేసుత్ నాన్రా?” అనివారితో అనాన్ను. వారు ఏమీమాటాల్ డలేకమౌనం వహించారు.
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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. 11ఈరోజేవాళళ్ దగగ్రనుండిమీరు ఆకమించుకొనన్ భూములను,దాకష్తోటలను, ఒలీవతోటలను,
వాళళ్ గృహాలను వారికి తిరిగి ఇచెచ్యాయ్లి. అపుప్గా ఇచిచ్న ధనం, ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం, నూనెలను పూరిగా తిరిగి
అపప్గించాలి.”

12అపుప్డు వాళ ళ్ “నువువ్ చెపిప్నటుట్ గా అవనీన్ ఇచేచ్సాత్ ం, వాళళ్ నుండి ఏదీ ఆశించం” అనాన్రు. నేనుయాజకులను
పిలిచివాళ ళ్ వాగాద్ నం చేసినటుట్ జరిగిసాత్ మనివాళళ్చేత పమాణం చేయించాను. 13నేను నా దుపప్టి దులిపి “ఈవాగాద్ నం
నెరవేరచ్ని పతి వయ్కినీ అతని ఇంటోల్ , ఆసిత్లోపాలు లేకుండా దేవుడు దులిపి వేసాత్ డు గాక. ఆ విధంగా అలాంటివాడు దులిపి
వేసినటుట్ గా అనీన్ పోగొటుట్ కుంటాడు” అని చెపాప్ను. సమాజమంతా “అలాగే జరుగుతుంది గాక” అని చెపిప్ యెహోవాను
సుత్ తించారు. పజలంతాఈవాగాద్ నం పకారం చేశారు.

14నేనుయూదాదేశంలోవారికి అధికారిగావచిచ్నపప్టినుండి,అంటేఅరహషసత్ రాజుపాలనలో 20 వ సంవతస్రం నుండి
32 వ సంవతస్రం దాకా ఈ 12 సంవతస్రాలు అధికారిగా నాకు రావలసిన ఆహార పదారాథ్ లను నేను గానీ, నా బంధువులు
గానీ తీసుకోలేదు. 15అయితే 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. 17నా 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
రకరకాలదా రసాలు సమృదిధ్గా సిదధ్పరిచేవారు. అయినపప్టికీఈపజలు ఎంతో కఠిన నబానిసతవ్ం కిందఉనన్ందువలల్
అధికారిగానాకురావలసినరాబడినేనుఆశించలేదు. 19నాదేవా,నేనుఈపజలకోసంచేసినఅనిన్ రకాలఉపకారాలనుబటిట్
ననున్ జాఞ్ పకముంచుకుని కరుణించు.

6
నెహెమాయ్మీద అసతయ్ పచారం

1నేను పగుళ ళ్ ఏవీ లేకుండా గోడలు కటేట్ పనిపూరి చేశాను. ఇంకా తలుపులు నిలబెటట్లేదు. ఈవిషయం సనబ్లల్టుకూ,
టోబీయాకూ, అరబుబ్ వాడు గెషెంకూ, ఇంకామా శతువులోల్ మిగతావారికి తెలిసింది. 2సనబ్లల్టు, గెషెంలు నాకు ఎలా నా
కీడు తలపెటాట్ లని చూశారు. “ఓనో దానంలో ఎదో ఒక చోట మనం కలుసుకుందాం, రండి” అనిమాకు కబురు పంపారు.
3అపుప్డు నేను “నేను చేసుత్ నన్ పని మహతత్ర నది. ఆ పని ఆపేసి మీ దగగ్రికి ఎందుకు రావాలి?” అని నామనుషులతో
జవాబు పంపాను. 4వాళ ళ్ అదే విధంగా నాలుగుసారుల్ నాకు కబురు పంపించారు, నేను కూడా ముందు చెపిప్నటుట్ గానే
జవాబిచాచ్ను.

5ఐదవసారి సనబ్లల్టు తన పనివాడిదావ్రాఒక బహిరంగ లేఖనాకు పంపించాడు. 6ఆఉతత్రంలో “యూదుల రాజుగా
ఉండాలని నువువ్ సరిహదుద్ గోడలు కడుతునాన్వు. ఆ కారణం వలల్ నువువ్, యూదులు కలసి రాజు మీద తిరుగుబాటు
చేయాలనుకుంటునాన్రు. 7 ‘యూదులకు రాజు ఉనాన్డు’ అని నినున్ గూరిచ్ పకటించడానికి యెరూషలేంలో కొందరు
పవకలను నువువ్ నియమించావని, ఇంకా ఇతర విషయాలు రాజుకు తెలిశాయనన్ పుకారుల్ బయలుదేరాయి. అనయ్ జాతుల
పజలమధయ్ఈపుకారుల్ గెషెం లేవదీసుత్ నాన్డని తెలిసింది. కాబటిట్ ఈ విషయాలనీన్ ఆలోచించడానికిమనం కలుసుకుందాం”
అనిరాసిఉంది. 8ఇలాచేసేత్ మేము బెదిరిపోయిపనిచేయలేకనీరసించిపోతాంఅనివాళ ళ్భావించారు. 9“మేముఎపప్టికీ
ఇలాంటి పనులు చెయయ్ం. వీటనిన్టినీ నీ మనసుస్లో నువేవ్ కలిప్ంచుకునాన్వు” అని అతనికి జవాబు పంపాను. దేవా,
ఇపుప్డు నా చేతులకు బలమియియ్.

10 తరువాత మెహేతబేలు మనవడు దెలాయాయ్ కొడుకు షెమయా యింటికి వచాచ్ను. అతణిణ్ అతడి ఇంటోల్ నే
నిరబ్ంధించారు. అతడు “రాతివేళ నినున్ చంపడానికి వాళ ళ్ వసాత్ రు, మనం దేవుని మందిరం 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 ఈమాట 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. 14నా 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 కటట్డంపూరి అయింది. 16అయితేమా

శతువులూ చుటూట్ ఉనన్ ఇతర రాజాయ్ల పజలూ జరిగిన పని చూసి ఎంతో భయపడాడ్ రు. మా దేవుని సహాయం వలల్నే ఈ
పనిమొతత్ం జరిగిందని వాళ ళ్ తెలుసుకునాన్రు. 17ఆ రోజులోల్ యూదుల పముఖులు టోబీయాకుమాటిమాటికీ ఉతత్రాలు
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రాశారు. అతడు కూడా వాళళ్కు జవాబులు రాసుత్ నాన్డు. 18అతడు ఆరహ కొడుకు, షెకనాయ్కు అలుల్ డు. అదీకాక, అతని
కొడుకుయోహానానుబెరెకాయ్ కొడుకుమెషులాల్ ము కూతురిన్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. కాబటిట్ యూదులోల్ చాలామందిఅతనిపకష్ంగా
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.
హననాయ్అందరికంటే ఎకుక్వగా దేవుడంటేభయం గల నమమ్క న వయ్కి. 3అపుప్డు నేను “బాగాపొదెద్కేక్ దాకాయెరూషలేం
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

4 ఇపుప్డు పటట్ణం విశాలంగా పెదద్దిగా ఉంది. జనాభా కొదిద్మందే ఉనాన్రు. ఎవరూ ఇంకా ఇళ ళ్ కటుట్ కోలేదు.
5పధానులను,అధికారులను, పజలను వంశాలవారీగా సమకూరిచ్ జనాభాలెకక్ సేకరించాలనినా దేవుడు నాహృదయంలో
ఆలోచన పుటిట్ంచాడు. ఆ సమయంలోమొదట 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, యూదా దేశంలోని తమ తమ పటట్ణాలకు
తిరిగి వచిచ్న జెరుబాబ్బెలు, యేషూవ, నెహెమాయ్, అజరాయ్, రయమాయ్, నహమానీ, మొరెద్ , బిలాష్ ను, మిసెప్రేతు, బిగవ్యి,
నెహ ము, బయనాఅనేవాళళ్తోపాటు 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 గామం వారు 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.
36యెరికో వంశం వారు 345మంది.
37లోదు,హదీదు, ఓనో వంశాలవారు 721మంది.
38సెనాయావంశం వారు 3, 930మంది.
39యాజకుడుయేషూవ కుటుంబీకు నయెదాయావంశం వారు 973మంది.
40ఇమేమ్రు వంశం వారు 1,052మంది.
41పషూరు వంశం వారు 1, 247మంది.
42హారిము వంశం వారు 1,017మంది.
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43లేవీ గోతికు నయేషూవ,హోదవాయ్, కదీమ్యేలు వంశాలవారు 74మంది.
44పాటలు పాడే ఆసాపు వంశం వారు 148మంది.
45దావ్రపాలకు 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 వంశాలవారు,సొటయివంశం వారు.
సోపెరెతు, పెరూదా వంశాలవారు.
58యహలా, దరోక్ను, గిదేద్లు వంశాల వారు.
59షెఫటయ్,హటీట్లు, జెబాయీం బంధువుపొకెరెతు, ఆమోను వంశాలవారు.
60దేవాలయసేవకులందరూ,సొలొమోను దాసుల వంశాలవారు 392మంది.
61తేలెమ్లహ ,తేలహ్రాష్ , కెరూబు,అదోను,ఇమేమ్రుమొద నగామాలనుండికొందరు వచాచ్రు. కానీవాళ ళ్తమపూరీవ్కుల

కుటుంబాలు, వంశాలు ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఉనన్టుట్ రుజువులు చూపించ లేకపోయారు.
62 వీళెళ్వరంటే, దెలాయాయ్, టోబీయా, నెరోదా వంశాల వారు 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.

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

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

66అకక్డ సమకూడిన పజలంతామొతత్ం 42, 360మంది.
67వీరు కాకుండా వీరి పనివారు, పనికతెత్లు 7, 337మంది. గాయకులోల్ సీలు,పురుషులు కలిపి 245మంది.
68వారి దగగ్ర 736 గురాలు, 245 కంచర గాడిదలు†, 69 435 ఒంటెలు, 6, 720గాడిదలు ఉనాన్యి.
70వంశాలనాయకులోల్ కొందరు పని కోసం ఆరిధ్క సహాయం చేశారు. అధికారి 120 తులాల బంగారం‡, 50 పళాళ్లు, 530

యాజక వసాలు ఖజానాలో జమ చేశాడు.
71వంశాల పముఖులోల్ కొందరు 2, 400 తులాల బంగారం§, 14 లకష్ల తులాల వెండి* ఖజానాలోకి ఇచాచ్రు.
72మిగతా పజలు ఇచిచ్నవి 2, 400 తులాల బంగారం†, 12, 72, 720 తులాల వెండి‡, 67యాజక వసాలు.
73 అపుప్డు యాజకులు, లేవీ గోతం వారు, దావ్రపాలకులు, గాయకులు, దేవాలయ సేవకులు, పజలోల్ కొందరు,

ఇశాయేలీయులంతా ఏడవ నెలకలాల్ తమ తమగామాలోల్ కాపురం ఉనాన్రు.

8
ధరమ్శాస గంథానిన్ ఎజా చదివి వినిపించడం

1అపుప్డు పజలంతాఒకేఉదేద్శంతోనీటిదావ్రం ఎదురుగాఉనన్ దానంలోసమకూడారు. యెహోవాఇశాయేలీయులకు
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. 3అతడు
నీటిదావ్రం ఎదురుగాఉనన్ దానంలోఉదయంనుండిమధాయ్హన్ందాకానిలబడిఉనన్ ఆ సీపురుషులకు,అంటేజాఞ్ నంతో
దానిన్ అరథ్ం చేసుకోగల వారందరికీ వినిపించాడు. పజలంతా ఆ ధరమ్శాస గంథానిన్ శదధ్గా వినాన్రు.

4ఆ పని కోసం చెకక్తో చేసిన ఎతత్యిన వేదిక మీద ఎజా నిలబడాడ్ డు.
అతని కుడి పుమతిత్తాయ్, షెమ, అనాయా,ఊరియా,హిలీక్యా,మయశేయాఅనేవాళ ళ్.
ఎడమ పు పెదాయా,మిషాయేలు,మలీక్యా,హాషుము,హషబ్దాద్ నా, జెకరాయ్,మెషులాల్ ము అనేవాళ ళ్ నిలబడాడ్ రు.

* 7:65 7:65ఊరీం, తుమీమ్ం నిరగ్మ 28:30 † 7:68 7:68 245 కంచర గాడిదలు ఈవాకయ్ం 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 † 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 8:5 425 నెహెమాయ్ 9:12

5 అపుప్డు అందరికంటే ఎతత్యిన వేదిక ఎజా నిలబడి పజలంతా చూసుత్ ండగా గంథం తెరిచాడు. పజలంతా లేచి
నిలబడాడ్ రు. 6ఎజాగొపప్ దేవు నయెహోవాను సుత్ తించినపుప్డు పజలంతాతమచేతులు కెతిత్ ఆమేన్ ,ఆమేన్ అని కేకలు
వేసూత్ , కిందికి నేల పుకు తమ తలలు వంచుకునియెహోవాకు నమసక్రించారు. 7పజలు ఇలా నిలబడి ఉనన్ సమయంలో
యేషూవ, బానీ, షేరేబాయ్, యామీను, అకూక్బు, షబెబ్ , హోదీయా, మయశేయా, కెలీటా, అజరాయ్, యోజాబాదు, హానాను,
పెలాయా, లేవీయులు ధరమ్శాసం అరాథ్ నిన్, భావాలను వారికి తెలియజేశారు. 8 ఆ విధంగా పజలు మరింత సప్షట్ంగా అరథ్ం
చేసుకుని గహించగలిగేలా గంథానిన్ చదివి వినిపించి వాటిసారాంశం తెలియజేసారు.

9ధరమ్శాస గంథంలోనివిషయాలు గహించినపజలు బిగగ్రగా ఏడవడంమొదలుపెటాట్ రు. అధికారినెహెమాయ్,యాజకుడు,
శాసిఅయినఎజా,పజలకు వివరించేలేవీయులువారితో “మీరు ఏడవవ్దుద్ . ఈరోజుమీదేవు నయెహోవాకు 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.

11ఈ విధంగా లేవీయులు పజలందరినీ ఓదారాచ్రు. “మీరు దుఃఖించడం ఆపండి. చింతించకండి. ఇది పవిత న
రోజు” అనాన్రు. 12 ఆ 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 సమకూడారు.
14 యెహోవా మోషేకు అనుగహించిన గంథం పరిశీలించినపుప్డు ఏడవ నెలలో జరిగే పండగ సమయంలో పరణ్శాలలోల్
గడపాలని రాసి ఉనన్టుట్ వారు కనుగొనాన్రు*.

15వాళ ళ్యెరూషలేంలో, తమ పటట్ణాలోల్ ఈ విధంగాచాటింపు వేయించారు. “గంథంలోరాసి ఉనన్టుట్ ,మీరు కొండలకు
వెళిల్ ఒలీవచెటల్ కొమమ్లు,అడవిఒలీవచెటల్ కొమమ్లు,గొంజిచెటల్ కొమమ్లు,ఈతచెటల్ కొమమ్లు, గుబురుగాఉండే రకరకాలచెటల్
కొమమ్లు తీసుకువచిచ్ పరణ్శాలలు కటాట్ లి.” 16కాబటిట్ పజలు వెళిల్ కొమమ్లు తెచిచ్ అందరూ తమతమఇళళ్మీద,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
వారంపాటుఈ పండగ రోజులు ఆచరించారు. తరువాత ఎనిమిదవరోజుననిరణ్యించిన 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 ఒపుప్కునాన్రు. 3వారు ఒక పూటంతా అకక్డే నిలబడి దేవు న యెహోవా ధరమ్శాస గంథం చదివించుకునాన్రు.
మరోపూట తమపాపాలు ఒపుప్కొంటూ దేవు నయెహోవాకు సుత్ తులు చెలిల్సూత్ వచాచ్రు.

4 లేవీయు న యేషూవ, బానీ, కదీమ్యేలు, షెబనాయ్, బునీన్, షేరేబాయ్, బానీ, కెనానీ అనేవాళ ళ్ మెటల్ మీద నిలబడి,
తమ తలలు కెతిత్ దేవు నయెహోవాను వేడుకునాన్రు. 5అపుప్డు లేవీయు నయేషూవ, కదీమ్యేలు, బానీ, హషబెన్యా,
షేరేబాయ్,హోదీయా,షెబనాయ్,పెతహయా,అనేవాళ ళ్ నిలబడి “సదాకాలంమీకు దేవుడుగాఉనన్యెహోవాను సుత్ తించండి”
అని కేకలు వేసి, ఈ విధంగా సుత్ తులు చెలిల్ంచారు. “సకల ఆశీరావ్దాలకు, ఘనతలకు మించిన నీ పవిత న నామానికి
సుత్ తులు. 6ఆకాశమహాకాశాలను,అందులోఉండే 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 అనేపాంతం 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. ఐగుపులోమాపూరివ్కులు అనుభవించిన
కషాట్ లు నువువ్ చూశావు. ఎర సముదం దగగ్ర వారిమొర విని కాపాడావు. 10ఫరో, అతని పరివారం, అతని దేశ పజలుమా
పూరీవ్కుల పటల్ కూరంగా పవరించినందువలల్ నువువ్ వారి ఎదుట సూచక కియలు, మహతాక్రాయ్లు కనపరిచావు. ఇపుప్డు
నీవుఘనతపొందుతునన్టుట్ అపుప్డు కూడాఘనతపొందావు.

11నువువ్ 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. 12అంతే
కాక, పగటివేళ మేఘ సత్ంభంలా ఉండి, రాతివేళ వాళ ళ్ నడిచేమారగ్ంలో వెలుగు ఇవవ్డానికి అగిన్సత్ంభంలా ఉండి వాళళ్ను

* 8:14 8:14యెహోవామోషేకు అనుగహించిన గంథం పరిశీలించినపుప్డు ఏడవ నెలలో జరిగే పండగ సమయంలో పరణ్శాలలోల్ గడపాలని రాసి ఉనన్టుట్ వారు
కనుగొనాన్రు లేవీ 23:34-36, 39-43; దివ్తీ 16:13-15
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తీసుకువెళాల్ వు. 13 సీనాయి కొండ కి దిగి వచిచ్ ఆకాశం నుండి వాళళ్తో మాటాల్ డి, వాళల్కు నీతి విధులనూ సతయ్ న
ఆజఞ్లను,మేలుకర నకటట్డలనుధరామ్లనుదయచేశావు. 14నీసేవకుడుమోషేదావ్రావాళల్కుఆజఞ్లు, 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.

16అయితే వారూ మాపూరివ్కులూ గరవ్ంతో, నీ ఆజఞ్లకు లోబడకుండా వాటిని పెడచెవిన పెటాట్ రు. 17వారు విధేయత
చూపకుండాతమమనసుస్లు కఠినపరచుకుని,వారిమధయ్ నువువ్ చేసినఅదుభ్తాలనుమరచిపోయారు. వారుబానిసలుగా
గడిపిన దేశానికి తిరిగి వెళళ్డానికి ఒక అధికారిని నియమించమని కోరుకుని నీ తిరుగుబాటు చేశారు. అయితేనీవుదయ,
కనికరం ఉనన్ దేవుడివి. సహనం, అమిత న జాలి చూపించే వాడివి. వారి అపరాధాలు కష్మించి వారిని విడిచిపెటట్కుండా
కాపాడుతూ వచాచ్వు.

18వారుఒకపోతపోసినదూడనుతయారుచేసి,ఐగుపునుండిమమమ్లిన్ రపిప్ంచినదేవుడుఇదేఅనిచెపిప్నీకు తీవ న
కోపం తెపిప్ంచినపప్టికీ, 19 వారు ఎడారిలో పయాణిసుత్ ంటే పగటివేళ మేఘసత్ంభం, రాతివేళ వారికి వెలుగు ఇచేచ్ందుకు
అగిన్సత్ంభంవారి నిలిచిఉండేలాచేసి నీఅతయ్ంత కృప చూపించివారినికాపాడావు. 20వారికి ఉపదేశించడానికి దయగల
నీఆతమ్ను ఇచాచ్వు. నువువ్ కురిపించేమనాన్ను ఆపివేయలేదు. వారిదాహంతీరచ్డానికి నీళిళ్చాచ్వు. 21అరణయ్ంలోవారికి
ఏ లోటు లేకుండా 40 సంవతస్రాలు వాసత్వంగావారినిపోషించావు. వారి బటట్లు చినిగిపోలేదు,వారి కాళ ళ్ వాచిపోలేదు.

22అంతేకాక, రాజాయ్లను, అనయ్ దేశ పజలను వారికి లోబరచి, వేరే పదేశాలు వారి సావ్ధీనంలోకి వచేచ్లా చేశావు. వారు
హెషోబ్ను రాజు సీహోను దేశానీన్, బాషాను రాజు ఓగు దేశానీన్ ఆకమించుకునాన్రు. 23వారి సంతానానిన్ ఆకాశంలో ఉండే
నకష్తాల వలే విసత్రింపజేసి, వారి పూరివ్కులూ వాగాద్ నం చేసినటుట్ వాగాద్ న భూమిని సావ్ధీనం చేసుకునేలా ఆ దేశం లోకి
రపిప్ంచావు. 24ఆ 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 పవరనమారుచ్కుని నీ పు తిరగాలని వారికి పకటించిన నీ పవకలను చంపి నీకు తీవ న ఆగహం
తెపిప్ంచారు.

27అందువలల్ నువువ్వాళళ్ను వారి శతువుల వశం చేశావు. ఆ శతువులువారినిబాధించినపుప్డు వారు కషాట్ లపా నీకు
మొర పెటిట్నపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ నువువ్ వారిమొర ఆలకించి, వారి శతువుల చేతిలో నుండి వారిని తపిప్ంచడానికి నీ
కృపా బాహ ళాయ్నిన్ బటిట్ వారిని విడిపించే రకష్కులను పంపించావు. 28వారికి 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.

29 నీ ఆజఞ్లను, కటట్డలను ఎవ నా ఆచరిసేత్ వాడు చనిపోకుండా జీవిసాత్ డు. కానీ వారు వాటిని మీరి పాపాలు చేశారు.
నీ ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి నడుచుకోవాలని నువువ్ హెచచ్రించినపప్టికీ వారు గరవ్ంతో నీ ఆజఞ్లకు లోబడక, నీ కటట్డలను
నిరల్ కష్ం చేసి పాపం చేసి, నినున్ తిరసక్రించారు. తమ మనసుస్లను కఠినం చేసుకునాన్రు. నీమాట 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.

31నువువ్ నిజంగా కృపా కనికరాలుఉనన్ దేవుడవు. నీ కనికరానిన్బటిట్ వారినిపూరిగానాశనంకాకుండాకాపాడావు. 32మా
దేవా, ఘనుడా, మహా పరాకమశాలీ, ఆశచ్రయ్ కరుడా, నువువ్ చేసిన వాగాద్ నం నిలబెడుతూ, కృప చూపుతునాన్వు. అషూష్ రు
రాజుల కాలం నుండి ఈనాటి వరకూమామీదికి,మారాజుల, పధానుల,మాపితరులమీదికి, నీ పజలందరిమీదికి వచిచ్న
బాధలను నీ దృషిట్లో సవ్లప్ంగా ఎంచవదుద్ .

33మామీదికి వచిచ్న బాధలనిన్టినీ చూసినపుప్డు నువువ్మా పటల్ అనాయ్యంగా పవరించ లేదు. నువువ్యథారధ్ంగానే
ఉనాన్వు, మేమే దురామ్రుగ్ లమయాయ్ం. 34మారాజులు, పధానులు, యాజకులు, మాపూరీవ్కులు నీ ధరమ్శాసం అనుసరించి
నడుచుకోలేదు. నువువ్ వారికి ఇచిచ్న హెచచ్రికలను, నీ ఆజఞ్లను వారు పెడచెవిన పెటాట్ రు.

35వారు తమ రాజయ్ పరిపాలన కాలంలో కూడా నువువ్ వారికి ఇచిచ్న ఫలవంత న విశాల దేశంలో నువువ్ చూపించిన
కృపను అనుభవిసూత్ నినున్ సేవించలేదు,మనసుస్మారుచ్కోకుండా,తమదుషట్ పవరన విడిచిపెటట్కుండాఉనాన్రు. 36దేవా,
ఆలకించు, మేము బానిసతవ్ంలో ఉనాన్ం. భూమి ఫలాలను, దాని సమృదిద్ని అనుభవించమని నువువ్ మా పూరీవ్కులకు
అనుగహించిన భూమి మీద మేము బానిసలుగా బతుకుతునాన్ం. 37మాపాపాలను బటిట్ నువువ్ మా మీద నియమించిన
రాజులకుమాభూములోల్ పండిన పంటలు సమృదిధ్గాదొరుకుతునాన్యి. వారు తమఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మా శరీరాలమీదా,మా
పశువులమీదా పెతత్నం చెలాయిసుత్ నాన్రు. మేముచాలా ఇబబ్ందులు పడుతునాన్ం.”

38 ఇందువలల్ మేమంతా అంగీకరించి నిరణ్యించుకొనన్ దానిన్ బటిట్ ఒక సిథ్ర న నిబంధన చేసుకుని రాయించుకొనాన్ం.
ముదలు వేసిన నిబంధన పతాల మాపధానుల, లేవీయుల,యాజకుల పేరుల్ ఉనాన్యి.
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10
నిబంధన సంతకాలు

1ముదలు వేసినవారు ఎవరంటే, హకలాయ్ కొడుకు, అధికారి అయిన నెహెమాయ్. ముదలు వేసినయాజకులు సిదీక్యా,
2 శెరాయా, అజరాయ్, యిరీమ్యా, 3పషూరు, అమరాయ్, మలీక్యా, 4హటూట్ షు, షెబనాయ్, మలూల్ కు, 5హారిము, మెరేమోతు,
ఓబదాయ్, 6దానియేలు, గినెన్తోను, బారూకు, 7మెషులాల్ ము, అబీయా, మీయామిను, 8మయజాయ్, బిలగ్యి, షెమయా.
వీరంతాయాజక ధరమ్ం నిరవ్హించేవారు.

9 లేవీ గోతికుల నుండి అజనాయ్ మనవడు యేషూవ హేనాదాదు కొడుకులు బినూన్యి, కదీమ్యేలు, 10వారి బంధువులు
షెబనాయ్,హోదీయా, కెలీటా, పెలాయా,హానాను, 11మీకా, రెహోబు,హషబాయ్, 12జకూక్రు, షేరేబాయ్, షెబనాయ్, 13హోదీయా,
బానీ, బెనీను అనేవాళ ళ్. 14 పజలోల్ పధానుల నుండి పరోషు, పహతోమ్యాబు, ఏలాము, జతూత్ , బానీ, 15బునీన్, అజాగ్ దు,
బే , 16 అదోనీయా, బిగవ్యి, ఆదీను, 17 అటేరు, హిజిక్యా, అజూజ్ రు, 18హోదీయా, హాషుము, బేజయి, 19హారీపు,
అనాతోతు, నే మగీప్, 20యాషు, మెషులాల్ ము, హెజీరు, 21మెషేజ, బెయేలు, సాదోకు, యదూద్ వ, 22 పెలటాయ్, హానాను,
అనాయా, 23హోషేయ,హననాయ్,హషూష్ బు,హలోల్ హేషు,పిలాహ్ ,షోబేకు, 24రెహ ము,హషబాన్,మయశేయా, 25అహీయా,
హానాను, ఆనాను, 26మలూల్ కు,హారిము, బయనాఅనేవాళ 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 న యెహోవా నిబంధనలు, కటట్డలు
ఆచరిసాత్ మని శపథం చేసి ఒటుట్ పెటుట్ కోవడానికి సమకూడారు.

29 వారితోపాటు వారి భారయ్లు, కొడుకులు, కూతుళ ళ్, తెలివితేటలునన్ వారంతా తమ బంధువులతో ఏకమయాయ్రు.
30మేము అనయ్ దేశాల పజలకు మా కూతుళళ్ను, వాళళ్ కూతుళళ్ను మా కొడుకులకు ఇచిచ్ పుచుచ్కోమని పమాణం చేశాం.
31అనయ్దేశాలపజలువిశాంతిదినానగానీ,పరిశుదధ్ దినానగానీఅమేమ్వసుత్ వులను,భోజనపదారాధ్ లను కొనుకోక్మనీ,ఏడవ
సంవతస్రంలో భూమిని సేదయ్ం చేయకుండా విడిచిపెడతామనీ ఆ సంవతస్రంలో మాకు రుణ పడి ఉనన్వారి బాకీలు మాఫీ
చేసాత్ మనీ నిరణ్యించుకొనాన్ం.

32ఇంకామన దేవునిమందిరపుసేవ 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 నయెహోవా బలిపీఠం దహించడానికి దేవుని మందిరానికి కటెట్లు, అరప్ణలుయాజకుల నుండి, లేవీయుల నుండి,
పజలనుండి ఎవరెవరు తీసుకు రావాలో చీటుల్ వేసి నిరణ్యించుకొనాన్ం. 35మా భూమి సాగు నుండి, సకల వృ ల నుండి
ఫలాలూ పథమ ఫలాలూ పతి సంవతస్రమూ పభువుమందిరానికి తీసుకురావాలని నిరణ్యించునాన్ం.

36 ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్టుట్ మా కొడుకులోల్ మొదటి వారిని, మాపశువులోల్ , మందలోల్ తొలిచూలు పిలల్లను మన
దేవునిమందిరంలో పరిచరయ్ చేసేయాజకుల దగగ్రికి తీసుకురావాలని నిరణ్యించుకునాన్ం.

37 అంతేకాక, మా పిండిలో పథమ ఫలం, పతిషిట్త న అరప్ణలు, అనిన్ రకాల చెటల్ పళ ళ్, దా రసం, నూనె
మొద నవాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులోల్ కి యాజకుల దగగ్రికి తీసుకురావాలనీ, మా భూమి సాగులో పదవ వంతు
లేవీయుల దగగ్రికి తీసుకురావాలనీ, అనిన్ పటట్ణాలోల్ ఉనన్ మా పంట సాగులో పదవ భాగానిన్ లేవీయులకు ఇవావ్లనీ
నిరణ్యించుకునాన్ం.

38 లేవీయులు పదవ వంతును తెచిచ్నపుప్డు అహరోను సంతానం వా న ఒక యాజకుడు వారితో ఉండాలనీ,
పదోవంతులో ఒక వంతు దేవునిమందిరంలో ఉనన్ ఖజానాలో జమ చేయాలనీ నిరణ్యించుకొనాన్ం.

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

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

1 పజల అధికారులు యెరూషలేంలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు. మిగిలిన పజలోల్ పదిమందిలో ఒకడు పరిశుదధ్ పటట్ణం
యెరూషలేంలో నివసించాలనీ, మిగిలిన తొమిమ్దిమంది వేరు వేరు పటట్ణాలోల్ నివసించాలనీ చీటుల్ వేసి నిరణ్యించారు.
2యెరూషలేంలో నివసించడానికి సంతోషంగా అంగీకరించిన వారిని పజలు దీవించారు.

* 10:32 10:32 తులం వెండిలో 4గాములు
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3 ఇశాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, దేవాలయ సేవకులు, సొలొమోను సేవకుల వంశాలవారు, దేశంలో
పముఖులుయెరూషలేం,యూదా పటట్ణాలోల్ వారికి నిరేద్శించిన పాంతాలోల్ నివసించారు.

4 యూదుల నాయకులోల్ కొందరు, బెనాయ్మీనీయుల నాయకులోల్ కొందరు యెరూషలేంలో నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు.
యూదులనాయకులజాబితాలోఉనన్వారు ఎవరంటే,జెకరాయ్మనవడుఉజిజ్యాకొడుకు అతాయా. జెకరాయ్తండిఅమరాయ్,
అమరాయ్ తండి షెఫటయ్, షెఫటయ్ తండి పెరెసు వంశీకు న మహలలేలు.

5కొలోహ్ జె మనవడు బారూకు కొడుకు అయినమయశేయా. కొలోహ్ జె తండి హజాయా,హజయాతండి అదాయా, అదాయా
తండియోయారీబు,యోయారీబు తండి జెకరాయ్. జెకరాయ్ షెలా వంశం వాడు.

6యెరూషలేంలో 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, మయసీయా కొడుకు
యెషయా.

8సలుల్ ను అనుసరించి వీరి అనుచరులు గబబ్యి, సలల్యి. వీరంతామొతత్ం 928మంది.
9 జిఖీ కొడుకు యోవేలు వారికి నాయకుడుగా ఉనాన్డు. సెనూయా కొడుకు యూదా ఆ పటట్ణపు అధికారులోల్ రెండవ

సాథ్ నంలో ఉనాన్డు.
10యాజకులోల్ , యోయారీబు కొడుకులు యెదాయా, యాకీను. 11 శెరాయా దేవుని మందిరంలో అధిపతిగా ఉనాన్డు.

ఇతడు మెషులాల్ ము,సాదోకు,మెరాయోతు, అహీటూబులపూరీవ్కుల కమంలోహిలీక్యాకు పుటాట్ డు.
12 నిరామ్ణ పని చేసినవాళళ్ బంధువులు 822 మంది, పూరీవ్కు న మలీక్యా, పషూరు, జెకరాయ్, అమీజు, పెలలాయ్ల

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

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

బునీన్ కొడుకు.
16లేవీయులోల్ పముఖు న షబెబ్ ,యోజాబాదులకు దేవునిమందిరం బయటి పనుల నిరవ్హించే అధికారం ఇచాచ్రు.
17ఆసాపుకు పుటిట్న జబిద్కి మనుమడూ, మీకా కొడుకు అయిన మతత్నాయ్ పారథ్న, సుత్ తి గీతాల నిరవ్హణలో పవీణుడు.

అతనికిసహాయులుగాతనసహోదరులోల్ బకుబ్కాయ్,యెదూతూకొడుకుగాలాలుమనవడు షమూమ్యకొడుకు అబాద్ ఉనాన్రు.
18పరిశుదధ్ పటట్ణంలో నివాసమునన్ లేవీయుల సంఖయ్ 284మంది.
19దావ్రపాలకులు అకూక్బు, టలోమ్ను. దావ్రాల దగగ్ర కాపలా ఉండేవారు 172మంది.
20 ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిపోయినయాజకులు, లేవీయులు, ఇతరులు అనిన్ యూదా పటట్ణాలోల్ ఎవరి వంతులో వారు

ఉండిపోయారు.
21దేవాలయం 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, దేవునిమందిరం 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.
24యూదా గోతం వా న జెరహ వంశంలో పుటిట్న మెషేజబెయేలు కొడుకు పెతహయా పజల ఫిరాయ్దులు పరిషక్రించే

పనిలోరాజు దగగ్ర ఉనాన్డు.
25 గామాల, పొలాల విషయంలో, యూదా వంశం వారిలో కొందరు కిరయ్తరాబ్, దానికి చెందిన ఊళల్లో, దీబోను, దానికి

చెందినఊళల్లో,యెకబెస్యేలు,దానికి చెందినఊళల్లో నివసించారు.
26 ఇంకా, యేషూవ, మోలాదా, బేతెప్లెతు ఊళళ్లో, 27హజరుష్ వలు, బెయేరెష్బా దానికి చెందిన ఊళల్లో, 28 సికల్గులో,

మెకోనాలకు చెందినఊళల్లో, 29ఏనిమోమ్ను,జొరాయ్,యరూమ్తు ఊళళ్లో, 30జానోహ, అదులాల్ ము,వాటికి చెందినఊళల్లో,
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, 32అనాతోతులో, నోబులో,
అననాయ్లో, 33హాసోరులో, రామాలో, గితత్యీములో, 34హదీదులో, జెబోయిములో, నెబలాల్ టులో, 35లోదులో, పనివారి
లోయఅని పిలిచే ఓనోలో నివసించారు.

36లేవీ గోతికుల గుంపులోయూదా, బెనాయ్మీను గోతాలవారు కొనిన్ భాగాలు పంచుకునాన్రు.

12
యాజకులు, లేవీయులు

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

8 లేవీయులలో ఇంకా, యేషూవ, బినూన్యి, కదీమ్యేలు, షేరేబాయ్, యూదా, కృతజఞ్త పాటలు పాడే పరిచరయ్లో
ముఖుయ్ న మతత్నాయ్, అతని బంధువులు. 9బకుబ్కాయ్, ఉనీన్, వారి బంధువులు, వారికి ముందు వరుసలో నిలబడి పాటలు
పాడేవాళ ళ్. 10యేషూవ కొడుకుయోయాకీము,యోయాకీము కొడుకు ఎలాయ్షీబు, ఎలాయ్షీబు కొడుకుయోయాదాను.

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

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

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

23ఎలాయ్షీబు కొడుకుయోహానాను రోజుల వరకూ అనుదిన కారయ్కమ వివరాలు రాసే గంథంలోవారు లేవీయుల కుటుంబ
యాజకులుగా నమోదయాయ్రు. 24 దేవుని సేవకు న దావీదు ఆజఞ్ పకారం సుత్ తి గీతాలు పాడే వంతు లేవీయుల కుటుంబ
యాజకు న హషబాయ్, షేరేబాయ్, కదీమ్యేలు కొడుకుయేషూవలకు,వారికి ఎదురుగా నిలబడిపాడే వంతు వారి బంధువులకు
నియమించారు.

25మతత్నాయ్, బకుబ్కాయ్, ఓబదాయ్, మెషులాల్ ము, టలోమ్ను, అకూక్బు అనేవాళ ళ్ ఆలయ దావ్రాల సమీపంలో పదారాథ్ లు
నిలవ్ చేసే గదులకు కాపలాదారులుగా ఉనాన్రు. 26యోజాదాకు మనవడు, యేషూవ కొడుకు యోయాకీము రోజులోల్ నూ,
అధికారి న నెహెమాయ్ రోజులోల్ నూ,యాజకుడు,శాసి అయిన ఎజా రోజులోల్ నూ వీరు ఆ పని చేసూత్ వచాచ్రు.

యెరూషలేం గోడలను పతిషిట్ంచడం
27యెరూషలేం సరిహదుద్ గోడల పతిషట్ సమయంలోవీళ ళ్ ఆకారయ్కమం సుత్ తి గీతాలతో,పాటలతో, తంతివాయిదాయ్లతో

మేళతాళాలతో ఆరాభ్టంగా జరిగించడానికి అనిన్ పరిసర గామాల నుండి లేవీయులను యెరూషలేంకు రపిప్ంచే పని
చేపటాట్ రు. 28అపుప్డు గాయకుల వంశాల సంతానంయెరూషలేం చుటూట్ ఉనన్ పాంతాల నుండి, నెటోపాతీయుల గామాలోల్
నుండి సమకూడి వచాచ్రు. 29యెరూషలేం 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.

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

36షెమయా, అజరేలు, మిల , గిల , మాయి, నెతనేలు, యూదా, హనానీ అనేవాళ ళ్ అతని బంధువులు. వీళ ళ్ వ
సేవకుడుదావీదు నియమించినవాయిదాయ్లుమోగిసూత్ వెళాళ్రు. ఆచారుయ్ న ఎజావారికిముందుగా నడిచాడు. 37వాళ ళ్
తమకు ఎదురుగా ఉనన్ ఊట దావ్రం దగగ్ర దావీదు పటట్ణం మెటల్ నుండి ఆ పటట్ణం దాటి గోడ వెంట తూరుప్ దిశగా నీటి
దావ్రం 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. 39 ఆ గుంపు
వాళ ళ్ ఎఫాయీందావ్రంమీదగా వెళిల్,పాతదావ్రానిన్,మతస్ పుదావ్రానిన్,హననేయ్లు గోపురానిన్,మేయాగోపురానిన్ దాటి
వెళిళ్, గొరెలదావ్రం వరకూ ఎకిక్ బందీ గృహందావ్రం దగగ్ర నిలిచారు. 40ఆ విధంగా దేవుని ఆలయంలో కృతజఞ్తా గీతాలు
పాడేవాళళ్ రెండు గుంపులు, నేనూ నాతోపాటు ఉనన్ అధికారులోల్ సగం మంది నిలబడి ఉనాన్ం.

41యాజకులు 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 నహోమాలు అరిప్ంచి ఆనందించారు. యెరూషలేంలోవాళ ళ్ చేసిన
ఆనంద ధవ్నులు చాలా దూరం వినిపించాయి.

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

45దావీదు, 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 గీతాల ఎంపిక,పాటలు పాడడంమొద న విషయాలు జరిగేవి.

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

1ఆ రోజువాళ ళ్మోషే గంథం పజలకు చదివి వినిపించారు. ఆ గంథంలో “అమోమ్నీయులు గానీ,మోయాబీయులు గానీ
దేవుని సమాజంలో ఎపప్టికీ పవేశించకూడదు. 2 ఎందుకంటే వాళ ళ్ భోజనాలు, పానీయాలు తీసుకుని ఇశాయేలీయులకు
ఎదురురాలేదు. గావారినిశపించమనిబిలాముపవకకు లంచమిచిచ్పంపించారు. అయినపప్టికీమనదేవుడుఆశాపానిన్
దీవెనగామారాచ్డు” 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 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.

6ఆ సమయంలోనేనుయెరూషలేంలోలేను. ఎందుకంటే, బబులోను దేశపురాజుఅరహషసత్ పాలన 32 వ సంవతస్రంలో
రాజును దరిశ్ంచి, కొనిన్ రోజు న తరువాతరాజుదగగ్ర అనుమతి తీసుకునియెరూషలేంకు తిరిగి వచాచ్ను. 7యెరూషలేంకు
వచాచ్క ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిర ఆవరణలో టోబీయాకు ఒక గది ఏరాప్టు చేయడం మూలంగా తెచిచ్న కీడు గురించి
తెలుసుకునాన్ను. 8నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. ఆ గదిలో నుండి టోబీయా సామానుల్ అనీన్ అవతల పారవేసి, గదులనీన్
శుభం చేయమని ఆజాఞ్ పించాను. వాళ ళ్ అలానే చేశారు.

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

12 ఆ తరువాత యూదులంతా ధానయ్ంలో, 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 ఆహార పదారాథ్ లు పంచిపెటేట్ పని వారికి అపప్గించాను. 14నా 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 మోపడం చూశాను. దా రసం, దాకష్పళ ళ్, అంజూరపు పళ ళ్, ఇంకా రకరకాల బరువులు విశాంతి దినాన
యెరూషలేంలోకి తీసుకు రావడం చూసి, ఆ ఆహార పదారాథ్ లను ఆ రోజు అమిమ్న వాళళ్ను గదిద్ంచాను. 16యెరూషలేంలో
ఉంటునన్తూరు దేశసుథ్ లు విశాంతిదినానచేపలుమొద నరకరకాలవసుత్ వులుతెచిచ్యూదులకుఅముమ్తునాన్రు. 17నేను
యూదుల పముఖులను మందలించి వారితో “విశాంతి దినానిన్ అపవితం చేసి ఇలాంటి చెడడ్ పనులు ఎందుకు చేసుత్ నాన్రు?
18మీపూరివ్కులు ఇలాగే చేసి మనమీదికి, మన పటట్ణాల మీదికి దేవుని నుండి కీడు కలిగేలా చేశారు కదా. మీరు విశాంతి
దినానిన్ అపవితం చేసి ఇశాయేలీయులమీదికి దేవుని కోపం మరింతగా రపిప్సుత్ నాన్రు” అని చెపాప్ను.

19 విశాంతి దినానికి ముందు రోజు చీకటి పడినపుప్డు యెరూషలేం 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
లేవీయులకు ఆజాఞ్ పించాను. నా దేవా, ఈ విషయాలను బటిట్ ననున్ జాఞ్ పకముంచుకుని నీ కనికరం చొపుప్న ననున్ ర ంచు.
23ఆరోజులోల్ కొందరుయూదులుఅషోడ్ దు,అమోమ్ను,మోయాబుపటట్ణాలసీలనుపెళిల్ చేసుకునన్టుట్ నాకుతెలిసింది. 24వారి
కొడుకులోల్ సగంమందిఅషోడ్ దుభాషమాటాల్ డుతునాన్రు. వాళ ళ్ రకరకాలఅనయ్భాషలుమాటాల్ డుతునాన్రు,వారిలోఎవరికీ
యూదుల భాష రాదు.
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25 అపుప్డు నేను వాళళ్తో వాదించి, వాళళ్ను తిటాట్ ను. కొందరిని కొటాట్ ను. వాళళ్ తలవెండుకలు పెరికివేయించాను.
“మీరువాళళ్ కొడుకులకిమీ కూతుళళ్ను,మీ నా,మీకొడుకుల నావాళళ్ కూతుళళ్ను ఇచిచ్పుచుచ్కోకుండాఉండాలి”అని
వాళళ్ చేత దేవుని పేరట పమాణం చేయించాను. 26వాళళ్తో ఇంకా ఇలా చెపాప్ను. “ఇలాంటి పనులు చేసి ఇశాయేలీయుల
రాజుసొలొమోను పాపం చేసాడు కదా. లోక పజలోల్ అతని వంటి రాజుమరొకడు లేకపోయినా, అతడు తన దేవుని పేమను
చూరగొనాన్డు. దేవుడు అతనిన్ ఇశాయేలీయులందరి రాజుగా నియమించాడు. అయినపప్టికీ అనయ్ సీలు అతతో కూడా
పాపం చేయించారు కదా. 27ఇంత గొపప్ కీడు కలిగేలా,మనదేవునికి వయ్తిరేకంగాపాపం చేసేలావిదేశీ సీలను పెళిల్ చేసుకొనన్
మీలాంటివాళళ్మాటలు మేము వినాలా?”

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

రచయితఎవరో తెలియదు. అయితేఇతడుపారశీక రాజాసాథ్ నం గురించిబాగాపరిచయంఉనన్యూదుడు. రాజాసాథ్ నం
లోని జీవన విధానం, సంపదాయాల గురించిన వరణ్నలు,ఈ గంథంలోని సంభవాలుమొద నవాటిని బటిట్ చూసేత్ ఒక పతయ్కష్
సా ఈ పుసత్కం రాసినటుట్ అరధ్మవుతునన్ది. జెరుబాబ్బెలు నాయకతవ్ంలో తిరిగి వచిచ్న శేషపజను ఉదేద్శించి ఇతడు ఈ
పుసత్కం రాశాడని పండితులు ఊహిసుత్ నాన్రు. అయితే పుసత్కంలో అతనిన్ గురించి గొపప్గా రాయడం వేరొక వయ్కి రాశాడనే
అభిపాయం కలిగిసుత్ నన్ది. అతని కాలంలో వయసులో చినన్వాడెవరో రాసి ఉండవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 465 - 358
పారసీకరాజుజెరిజిస్పరిపాలనకాలంలోరచనజరిగింది. పారసీకరాజధానిషూషను కోటలోఈసంగతులనీన్ జరిగాయి.
సీవ్కర

చీటల్ పండగ లేక పూరీము ఎలామొద నదీయూదులకు తెలియలని ఈ పుసత్కం రాయడం జరిగింది. పూరీము పండగ
యూదులను దేవుడు ర ంచిన విధానానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికి జరుపుకుంటారు. ఇది ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి
ఇశాయేలు పజల విడుదల వంటిదే.

పయోజనం
మానవ సంకలాప్నికీ వ సంకలాప్నికీ మధయ్ జరిగి ఘరష్ణను చూపించడమే ఈ పుసత్కం ఉదేద్శం. జాతి పర న దేవ్షం

అంటే దేవునికి అసహయ్ం. పమాద సమయాలోల్ ఆయన తన పజలకు జాఞ్ నమిచిచ్ సహాయం చేసాత్ డు. తన పజల జీవితాలోల్
ఆయన హసత్ం కనిపిసూత్ ఉంటుంది. మనుషులందరి నిరణ్యాలనూ చరయ్లనూ ఉపయోగించుకుని తన చితత్నుసారంగా,
తన పథకాలను ఉదేద్శాలను ఆయన నెరవేరుచ్కుంటాడు. ఎసేత్రు గంథం పూరీము పండగ ఉనికిలోకి వచిచ్న నానిన్
తెలియజేసుత్ నన్ది. నేటికీయూదులుపూరీము సమయంలో ఎసేత్రు గంథం చదువుకుంటారు.

ముఖాయ్ంశం
జాతి అంతరించి పోకుండా కాపుదల.

విభాగాలు
1. ఎసేత్రు రాణి కావడం— 1:1-2:23
2. దేవుని పజయూదులకు వాటిలిల్న పమాదం— 3:1-15
3. ఎసేత్రు,మొరేద్ తీసుకునన్ చరయ్లు— 4:1-5:14
4.యూదులకు రకష్ణ— 6:1-10:3

వషి రాణి పతనం
1 ఇండియా నుండి ఇతియోపియా* వరకూ గల 127 సంసాథ్ నాలను పరిపాలించిన అహషేవ్రోషు కాలంలో జరిగిన

విషయాలు ఇవి. 2 ఆ కాలంలో అహషేవ్రోషు రాజు షూషను కోటలో నుండి పరిపాలన సాగిసుత్ నాన్డు. 3 తన పరిపాలన
మూడో సంవతస్రంలో అతడు తన అధిపతులకు, సేవకులకు విందు చేశాడు. పరిష్యా, మాదీయ శూరులూ రాజవంశికులూ
సంసాథ్ నాల అధిపతులూ అతని సముఖంలో ఉనాన్రు. 4అతడు తనమహిమగల రాజయ్ భవ ఐశవ్రాయ్లనూ, తన విశిషట్త
తాలూకు ఘనత పతిషట్లనూ చాలా రోజులపాటు, అంటే 180 రోజులపాటు వారి ఎదుట పదరిశ్ంచాడు.

5 ఆ రోజులు గడిచిన తరువాత రాజు ఏడు రోజుల పాటు విందు ఏరాప్టు చేయించాడు. అది షూషను కోటలో ఉనన్
వారందరికీ, అంటే గొపప్వారు మొదలుకుని కొదిద్ వారి వరకూ అందరికీ. అది రాజభవనం ఆవరణంలోని ఉదాయ్నవనంలో
జరిగింది. 6 ఆ ఉదాయ్నవనం ఆవరణలో పాలరాతి సత్ంభాలకు ఉనన్ వెండి రింగులకు ముదురు కెంపు రంగు నార తాళ ళ్
ఉనాన్యి. ఆ తాళల్కు తెలుపు, నేరేడు వరాణ్ ల తెరలు వేలాడుతునాన్యి. వేరు వేరు రంగుల పాల రాయి పరచిన నేల మీద
జలతారు కపిప్ ఉనన్ వెండి బంగారు తలాప్లు ఉనాన్యి.

7 అతిథులకు బంగారు పాతలోల్ తాగేందుకు పోశారు. పతి పాతా దేనికదే వేరుగా ఉంది. రాజు ఇషట్ంగా దా రసానిన్
ధారాళంగాపోయించాడు. 8ఆవిందుపానం “ఎవరికీ ఎలాంటినిరబ్ంధమూలేదు”అనన్రాజాజఞ్ పకారం జరిగింది. ఏఅతిథి
కోరినటుట్ అతనికి చెయాయ్లనిరాజుముందుగానే తన అంతఃపుర సేవకులకు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 9వషిరాణి కూడాఅహషేవ్రోషు
రాజ భవనంలో సీలకు విందు చేసింది.

10 ఏడో రోజున రాజు దా రసం సేవించి ఉలాల్ సంగా మతెత్కిక్ ఉనన్ సమయంలో తన ముందు సేవాధరమ్ం జరిగించే
మెహ మాను, బిజాత్ , హరోబ్నా, బిగా, అబగా, జేతరు, కరక్సు అనే ఏడుగురు నపుంసకులకు ఒక ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 11అకక్డ
సమావేశ న పజానీకానికి, అధిపతులకు వషి రాణి తన అందానిన్ పదరిశ్ంచాలని, ఆమె రాజ కిరీటం ధరించుకుని తన
సనిన్ధికి రావాలని చెపిప్ పంపాడు. ఆమెఅసమానసౌందరయ్ రాశి.

* 1:1 1:1 ఇతియోపియాఆరోజులో కూషు దేశం
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12వషిరాణినపుంసకులు వినిపించినరాజాజఞ్ పకారంరావడానికిఒపుప్కోలేదు. రాజుకుచాలాకోపంవచిచ్ంది. ఆగహంతో
రగిలి పోయాడు. 13 కాబటిట్ జాఞ్ నులుగా పేరు పొందిన వారితో కాలం పోకడలను ఎరిగిన వారితో అతడు సంపదించాడు.
చటట్ం, రాజయ్ధరమ్ం తెలిసిన వారి సలహా తీసుకోవడం రాజుకు వాడుక. 14 కరెష్నా, షెతారు, అదామ్తా, తరీష్షు, మెరెను,
మరెస్నా,మెమూకానుఅనేఏడుగురు అతనికి సనిన్హితంగాఉండినవారు. వీరికిరాజుఎపుప్డూఅందుబాటులోఉంటాడు.
రాజయ్ంలో అతుయ్నన్త అధికార సాథ్ నాలోల్ ఉనన్ పారసీకుల, మాదీయుల ఏడుగురు పధానులు వీరే. 15 రాజు “రా న
అహషేవ్రోషు అనే నేను నపుంసకుల దావ్రా పంపిన ఆజఞ్కు వషి రాణి లోబడ లేదు కాబటిట్ చటట్ పరిధిలో ఆమెను ఏమి
చేయాలి?” అనివారిని అడిగాడు.

16 మెమూకాను రాజు ఎదుటా పధానుల ఎదుటా ఇలా జవాబిచాచ్డు. “వషి రాణి రాజుకు వయ్తిరేకంగా మాతమే
కాదు, రా న అహషేవ్రోషు పాలనలోని సంసాథ్ నాలనిన్టిలోని అధిపతులందరికీ, పజలందరికీ వయ్తిరేకంగా తపుప్ చేసింది.
17సీలందరికీ ఈ విషయం తెలుసుత్ ంది. వారంతా తమపురుషులను చులకన చేసాత్ రు. ఎలాగంటే, ‘అహషేవ్రోషు రాజు తన
రాణి వషిని తన సనిన్ధికి పిలుచుకు రావాలని ఆజాఞ్ పిసేత్ ఆమెరాలేదు’అంటారు. 18పారసీక,మాదీయఅధిపతులభారయ్లు
రాణి చేసినది విని, రాణి పలికినటేట్ ఈ రోజు రాజు అధిపతులందరితో పలుకుతారు. దీని వలన చాలా తిరసాక్రం, కోపం
కలుగుతాయి.

19రాజుగారికిఅంగీకారంఅయితేరా నఅహషేవ్రోషుసమకష్ంలోకివషిరాణిఇకఎనన్డూరాకూడదనిమీరుఆజఞ్ ఇవావ్లి.
ఈ శాసనం సాథ్ నంలో మరొకటి ఎనన్టికీ రాకుండేలా పారసీకుల, మాదీయుల చటట్ పకారం దానిన్ రాయాలి. రాజు వషి కంటే
యోగుయ్రాలికి రాణి పదవి ఇవావ్లి. 20రాజు చేసే నిరణ్యం విశాల న మీ రాజయ్మంతటా పకటించినటట్యితే, ఘనురాలు
గానీ అలుప్రాలు గానీ సీలందరూ తమపురుషులను గౌరవిసాత్ రు.”

21ఈ సలహారాజుకీ అధికారులకీ నచిచ్ంది. కాబటిట్ అతడు మెమూకానుమాట పకారం చేశాడు. 22పతిమగవాడు తన
ఇంటోల్ అధికారిగా ఉండాలని శాసించాడు. పతి రాజ సంసాథ్ నానికి దాని రాత లిపి పకారం, పతి జాతికీ దాని భాష పకారం
ఆదేశాలు వెళాళ్యి. ఈశాసనం సామాజయ్ం అంతటారాజు వివిధ పజలభాషలోల్ రాసి పంపించాడు.

2
ఎసేత్రు రాణిగా ఎంపిక

1ఈ విషయాలు జరిగి అహషేవ్రోషు రాజు కోపం చలాల్ రిన తరవాత అతడు వషిని గురించీ ఆమె చేసిన పని గురించీ
ఆలోచించాడు. ఆమెకు వయ్తిరేకంగాతాను చేసిన తీరుప్ను గురించి కూడా ఆలోచించాడు.

2రాజు కొలువులో ఉండే యువకులు ఇలా అనాన్రు. “రాజు కోసం అంద న కనయ్లను వెదకాలి. 3లావణయ్వతు న
కనయ్లను సమకూరచ్డం కోసం రాజు తన పరిపాలన కింద ఉనన్ సంసాథ్ నాలనిన్టిలో అధికారులను నియమించాలి. అలా
తీసుకు వచిచ్న కనయ్లను షూషను రాజభవనంలోని రాణివాసం పరయ్వేకష్కుడు హేగే ఆధీనంలో ఉంచాలి. అతడు వారికి
సౌందరయ్ సాధనాలను ఇవావ్లి. 4ఆ కనయ్లోల్ ఎవరు రాజుకు నచుచ్తారో ఆమె వషికి బదులుగా రాణి అవుతుంది.” ఈమాట
రాజుకు నచిచ్ంది. అతడు అ విధంగా చేశాడు.

5 షూషను కోటలో బెనాయ్మీను గోతం వా న కీషుకు పుటిట్న షిమీ కొడుకు, యాయీరు వంశికుడు అయిన మొరెద్ అనే
ఒకయూదుడుండేవాడు. 6బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యూదారా నయెకొనాయ్ను బందీగా కొనిపోయినపుప్డు ఇతడు
యెకోనాయ్తో బాటు యెరూషలేము నుండి చెరకు వచిచ్న వాడు. 7అతడు తన బాబాయి కూతురు ఎసేత్రు అనే మారు పేరు
గల హదసాస్ అనే అమామ్యిని చేరదీసి పెంచుకునాన్డు. ఆమెకు తలిల్దండులు లేరు. ఆమె సౌందరయ్వతి. చూడ చకక్ని
ముఖవరచ్సుస్ గలది. ఆమె తలిదండులు చనిపోయాకమొరెద్ ఆమెను తన సొంత కూతురుగా చూసుకోసాగాడు.

8రాజశాసనం,ఆజఞ్ పకటించడంఅయినతరువాతచాలామంది కనయ్లను తెచిచ్ షూషను కోటలోఉంచారు. వారినందరినీ
హేగే పరయ్వేకష్ణలో ఉంచారు. ఎసేత్రును కూడా అంతఃపురానికి తెచిచ్ సీల సంరకష్ణ చూసుకునే హేగే వశంలో ఉంచారు. 9ఆ
యువతిఅంటే అతనికిచాలాఇషట్ం కలిగింది. అందువలన అతడు ఆమె న దయచూపించాడు. అతడు ఆమెకుసౌందరయ్
సాధనాలను, భోజనపదారాధ్ లను ఏరప్రచాడు. రాజుగారి దివాణంలో నుంచి ఏడుగురు ఆడపిలల్లను ఆమెకు చెలికతెత్లుగా
ఏరాప్టు చేశాడు. ఆమెను, ఆమె చెలికతెత్లను రాణివాసంలో అతి శేషఠ్ న సథ్లం లో ఉంచాడు.

10 తన బంధువులెవరో తన జాతి ఏమిటో ఆమె ఎవరికీ చెపప్లేదు. ఎందుకంటే అలా తెలపవదద్ని మొరెద్ ఆమెకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 11 ఎసేత్రు యోగ మాలు కనుకోక్వడానికీ ఆమెకేమి జరుగుతునన్దో తెలుసుకుంటూ ఉండడానికీ మొరెద్
అంతఃపురం ఆవరణం బయట అనుదినం తిరుగులాడుతూ ఉండేవాడు.

12ఆరు నెలల పాటు గోపరస లంతో, ఆరు నెలల పాటు వివిధ సుగంధ దవాయ్లతో, మొతత్ం పనెన్ండు నెలలు సౌందరయ్
పోషణ పకియ పూరి చేసుకోవాలి అనేది ఆ సీలకు నియమించిన విధి. అపుప్డు రాజు దగగ్రికి పోయే వంతు ఒకొక్కక్
అమామ్యికీ వసుత్ ంది. 13 రాణివాసం నుండి రాజు మందిరానికి వెళేళ్ సమయం వచిచ్నపుప్డు ఒకొక్కక్ అమామ్యికి ఆమె
ఏది కోరుకుంటే అది ఇసాత్ రు.

14 సాయంతం వేళ ఆమె లోపలికి వెళిల్ మరునాడు ఉదయం రెండవ రాణివాసానికి తిరిగి వచేచ్ది. అదంతా రాజు
ఉంపుడుగతెత్లబాగోగులు చూసే షయషగ్జుఅనేరాజోదోయ్గి పరయ్వేకష్ణలోఉండేది. రాజుకు ఆమెబాగానచిచ్ అతడు ఆమెను
పిలిపించుకుంటే తపప్ ఆమెరాజు దగగ్రికి ఇక వెళల్కూడదు.
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15మొరెద్ తనసవ్ంత కూతురుగాచూసుకుంటునన్ అతనిబాబాయిఅబీహాయిలు కూతురు అయినఎసేత్రుకు రాజుదగగ్రికి
వెళళ్డానికి వంతు వచిచ్ంది. సీల పరయ్వేకష్కు న రాజోదోయ్గి హేగే నిరణ్యించిన అలంకారం తపప్ ఆమె మరి ఏమీ కోరలేదు.
ఎసేత్రును చూసిన వారందరికీ ఆమె అంటే ఇషట్ం కలిగింది.

16ఆ విధంగాఅహషేవ్రోషు రాజుపరిపాలనలోఏడో సంవతస్రం టెబేతు అనే పదో నెలలోఎసేత్రు రాజమందిరంలోఅతని
దగగ్రికి పోయింది. 17సీలందరికంటే రాజు ఎసేత్రును ఎకుక్వగా పేమించాడు. కనయ్లందరి కంటే అతనికి ఎసేత్రు అంటే ఇషట్ం,
ఆకాంకష్ కలిగాయి. అతడు రాజయ్కిరీటానిన్ ఆమె తలమీద ఉంచి ఆమెను వషికి బదులుగా రాణిగా నియమించాడు.

18అపుప్డు రాజుతనఅధికారులందరికి, సేవకులందరికి ఎసేత్రు విషయ గొపప్విందు చేయించాడు. సంసాథ్ నాలనిన్టిలో
సెలవు పకటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్ గా బహ మతులు ఇపిప్ంచాడు.

అహషేవ్రోషు రాజు కుట
19 రెండవసారి కనయ్లను సమకూరిచ్నపుప్డు మొరెద్ రాజు భవనం దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 20 ఎసేత్రు మొరెద్

పోషణలో ఉనన్ కాలంలో చేసినటేట్ ఇపుప్డు కూడా అతని మాటకు లోబడుతూ ఉంది. అందువలన మొరెద్ తనకు
ఆజాఞ్ పించినటేట్ ఎసేత్రు తన జాతి ఏమిటోతన వంశమేమిటో ఎవరికీ చెపప్లేదు.

21ఆరోజులోల్ మొరెద్ రాజ భవనదావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనన్ సమయంలోరాజుగారికొలువులోఉనన్ ఇదద్రు నపుంసకులు
బిగాను,తెరెషుఅనేదావ్రపాలకులు అహషేవ్రోషురాజు కోపంతోఅతనినిచంపాలని కుటపనాన్రు. 22ఈసంగతిమొరెద్ కి
తెలిసి అతడు దానిన్ ఎసేత్రురాణితో చెపాప్డు. ఎసేత్రు మొరెద్ పేరున దానిన్ రాజుకు తెలియజేసింది. 23ఈ సంగతిని గూరిచ్
విచారణ జరిపినపుప్డు అది నిజమని తేలింది. అందువలల్ వారిదద్రినీ ఒక చెటుట్ కు ఉరి తీశారు. రాజు సమకష్ంలోఈ వివరం
రాజయ్ వృతాత్ ంత గంథంలో రాశారు.

3
యూదుల హామాను కుట

1ఈ విషయాలు జరిగాక అహషేవ్రోషు రాజు హమెమ్దాతా కొడుకు, అగగు వంశం వాడు అయిన హామానుకు పదోనన్తి
కలిగించి,అతనిఅధికారహోదానుతనదగగ్రునన్ అధిపతులందరికంటేఎకుక్వగాచేశాడు. 2కాబటిట్ రాజభవనదావ్రం దగగ్ర
ఉండేరాజోదోయ్గులంతారాజాజఞ్ పకారంమోకాళల్ నిహామానుకు నమసక్రించారు. మొరెద్ మాతంఅలావంగలేదు,సాషాట్ ంగ
పడలేదు. 3రాజుభవనదావ్రం దగగ్ర ఉండేవారంతాఅతనితో “నువువ్ రాజాజఞ్ పాటించవేమిటి?” అనిఅడిగేవారు. 4వారు
పదే పదే అలా అడిగినా అతడు వారిమాట చెవిని బెటట్లేదు. తాను యూదుడిననీ ఆ కారణంగా తాను ఆ పని చేయలేననీ
అతడు వారితో చెపాప్డు. అందుకని అతడు ఆమాట నిలిచి ఉంటాడో లేదో చూదాద్ ం అని వారు హామానుకు ఈ విషయం
తెలియజేశారు.

5మొరెద్ తన ముందు మోకరించక పోవడం, వంగి నమసక్రించక పోవడం చూసి హామాను మండిపడాడ్ డు. 6 అతడు,
మొరెద్ జాతి పజలు ఎవరో తెలుసుకుని “మొరెద్ ని మాతమే చంపితే అందులో గొపప్తనం ఏముంది?” అనుకునాన్డు.
ఎందుకంటే అహషేవ్రోషు రాజయ్మంతటా ఉనన్ మొరెద్ జాతి పజ న యూదులనందరినీ తుడిచి పెటేట్యాలని అతడు
అనుకునాన్డు. 7రా నఅహషేవ్రోషు పరిపాలనపనెన్ండోసంవతస్రంలోనీసానుఅనేమొదటినెలలోవారుహామానుఎదుట
“పూరు” అంటే చీటిని రోజు రోజుకీ నెల నెలకీ వేశారు. చివరికి అదారు అనే పనెన్ండో నెల ఎంపిక అయింది.

8 అపుప్డు హామాను అహషేవ్రోషుతో ఇలా చెపాప్డు. “మీ రాజయ్ సంసాథ్ నాలనిన్ంటిలో ఒక జాతి పజలు అకక్డకక్డా
నివసిసుత్ నాన్రు. వారి చటాట్ లు ఇతర పజల చటాట్ లకు వయ్తిరేకం. వారు రాజాజఞ్లు పాటించరు. కాబటిట్ వారిని ఉండనివవ్డం
రాజుకు శేయసక్రం కాదు. 9రాజుకు అంగీకార తే వారిని వధించడానికి ఆజఞ్ ఇవవ్ండి. నేను ఈ రాచకారాయ్నిన్ జరిగించే
వారికి ఇర వేల మణుగుల వెండిని తూచి రాజు గారి ఖజానాలో ఉంచుతాను.” 10 రాజు తన రాజముదిక తీసి దానిన్
హమెమ్దాతా కొడుకు, అగగు వంశీకుడు అయిన హామానుకు ఇచాచ్డు. ఇతడు యూదులకు శతువు. 11 “ఆ వెండి నీకు,
నీవారికీ ఇచేచ్ ఏరాప్టు చేసాత్ ను. దానితో నువువ్ ఏది అనుకుంటే అది చెయియ్” అనాన్డు.

12 మొదటి నెల పదమూడో రోజున రాజుగారి లేఖికులను పిలిపించారు. హామాను ఆజాఞ్ పించిన పకారం, రాజు
నియమించిన సంసాథ్ నాల అధికారులకు, వివిధ సంసాథ్ నాల పాలకులకు, వివిధ పజల అధికారులకు, పజలందరి ఉనన్
కారయ్నిరావ్హక అధిపతులకు వారి వారి లిపి పకారం, వివిధ పజల భాషలోల్ రాసి పంపాలని ఆజఞ్ అయింది. రా న
అహషేవ్రోషు పేరట ఆ లేఖికులు తాకీదులు రాశారు. వాటి రాజముద వేశారు.

13అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడోరోజునయువతమొదలుకుని వృదుధ్ ల వరకూ, పిలల్లు, సీలు అనే తేడాలేకుండా
యూదులందరినీ ఒకక్ రోజే చంపి సమూల నాశనం చేసి వారి సొముమ్ కొలల్గొటాట్ లని ఆజఞ్ రాసి ఉనన్ రాజపతాలను అంచెల
వారీగావారాహరులు రాజయ్ సంసాథ్ నాలనిన్టికీ తీసుకు పోయారు.

14ఆరోజుకోసంఅందరూసిదధ్ంగాఉండాలనితెలిపేఆఆజఞ్తాలూకు పతులుఅనిన్ సంసాథ్ నాలపజలందరికీఅందజేశారు.
15వారాహరులు రాజాజఞ్ను చేరవేయడానికి చురుకుగా బయలుదేరి వెళాల్ రు. ఈఆజఞ్ షూషను కోటలో కూడా పకటించారు.
రాజు,హామాను విందుకు కూరుచ్నాన్రు. షూషను పటట్ణం అంతా గందరగోళంగా ఉంది.

4
మొరెద్ ఎసేత్రును సహాయం కోరడం
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1 జరిగినదంతా మొరెద్ వినాన్డు. అతడు తన బటట్లు చింపుకుని గోనెపటట్ వేసుకుని బూడిద పోసుకునాన్డు. నగరం
నడిబొడుడ్ కు వెళిల్ మహా శోకంతో విలపించాడు. 2 అతడు రాజ భవన దావ్రం వరకూ మాతమే వచాచ్డు. ఎందుకంటే గోనె
కటుట్ కునన్ వాడు రాజు దావ్రం గుండా పవేశించకూడదు అనే ఆజఞ్ ఉంది. 3 రాజాజఞ్, శాసనం అందిన సంసాథ్ నాలనిన్టిలో
అకక్డి యూదులంతా దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉపవాసం ఉంటూ గొపప్ శోకంతో, రోదనతో ఉనాన్రు. చాలా మంది
గోనె కటుట్ కుని బూడిద పోసుకుని పడి ఉనాన్రు. 4 ఎసేత్రు దాసీలు, ఆమె దగగ్రునన్ నపుంసకులు వచిచ్ జరిగిన సంగతి
ఆమెకు తెలియజేశారు. రాణికి చాలా దిగులు కలిగింది. మొరెద్ కటుట్ కునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయమని ఆజఞ్ ఇచిచ్, అతడు
కటుట్ కోవడానికి బటట్లు పంపించిందిగానీ అతడు వాటిని తీసుకోలేదు.

5 అపుప్డు ఎసేత్రు తనను సేవించడానికి రాజు నియమించిన నపుంసకులోల్ హతాకు అనే వాణిణ్ పిలిచి ఏమి జరిగిందో
అదంతా ఎందుకో తెలుసుకుని రమమ్ని పంపింది. 6హతాకు రాజదావ్రం ఎదురుగా ఉనన్ పటట్ణ కూడలిలోమొరెద్ దగగ్రికి
వచాచ్డు. 7మొరెద్ తనకు జరిగినదంతాఅతనికి వివరించాడు. హామానుయూదులనునాశనం చేయడానికిరాజుఖజానాకు
తూచి ఇసాత్ నని చెపిప్న సొముమ్మొతత్ం ఇంత అని అతనికి తెలిపాడు. 8ఎసేత్రుకు చూపించడం కోసంయూదుల ఊచకోత
షూషనులో విడుదల చేసిన ఆజఞ్ పతిని కూడా అతనికి ఇచాచ్డు. ఆమె తన జాతి పజల పకష్ంగా రాజు సముఖానికి వెళిల్
అతనికి విజఞ్పిత్ చేసే బాధయ్త తీసుకోవాలని చెపాప్డు.

9 అపుప్డు హతాకు వెళిల్ మొరెద్ చెపిప్నదంతా ఎసేత్రుకు తెలియజేశాడు. 10 అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్ తో చెపప్మని
హతాకుతో ఇలా చెపిప్ పంపింది. 11 “పిలుపు రాకుండా పురుషుడు గానీ సీ గానీ రాజు గారి అంతఃపురం లోకి అడుగు
పెడితే చటట్ పకారం ఆ మనిషికి శికష్ మరణమే. రాజు తన బంగారు రాజ దండానిన్ ఎవరి పు చాపుతాడో ఆ వయ్కి మాతమే
బతుకుతాడు. ఈ కఠిన న ఆజఞ్ రాజసేవకులందరికీ రాజ సంసాథ్ నాలోల్ ని వారందరికీ తెలుసు. ము రోజులుగా రాజు
సముఖానికి వెళళ్డానికి నాకు పిలుపు రాలేదు.”

12హతాకు ఎసేత్రు మాటలు మొరెద్ కి తెలిపాడు. 13మొరెద్ ఎసేత్రుకు ఇలా కబురంపాడు. “రాజ భవనంలో ఉనన్ంత
మాతాన ఇతరయూదులకు భినన్ంగా నువువ్ తపిప్ంచుకుంటావనుకోవదుద్ . 14నువువ్ ఈ సమయంలో ఏమీమాటాల్ డక పోతే
యూదులకు సహాయం, విడుదల వేరొక దికుక్నుండి వసుత్ ంది. అయితే నువూవ్ నీ తండి వంశమూ నశిసాత్ రు. నువొవ్కవేళ
ఇలాటి తరుణం కోసమేఈరాజరికానికి వచాచ్వేమోఎవరికి తెలుసు?”

15 అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్ కి ఇలా చెపిప్ పంపింది. 16 “షూషనులో ఉనన్ యూదులందరినీ సమకూరిచ్ నాకోసం
ఉపవాసముండేలా చెయియ్. మూడు రోజులు ఏమీ తినవదుద్ , తాగవదుద్ . నేనూ నా దాసీలు కూడా ఉపవాసం ఉంటాము.
చటట్వయ్తిరేకం అయినపప్టికీ నేను రాజు దగగ్రికి వెళాత్ ను. నేను నశిసేత్ నశిసాత్ ను.”

17మొరెద్ వెళిల్ ఎసేత్రు తనకు చెపిప్నదంతా చేశాడు.

5
రాజుకు ఎసేత్రు వినన్పం

1మూడో రోజున ఎసేత్రు రాణివసాలు ధరించుకుని రాజభవనం ఆవరణంలో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలబడింది. రాజనగరు
దావ్రానికి ఎదురుగా ఉనన్ ఆవరణంలో రాజు తన సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 2ఎసేత్రురాణి ఆవరణంలో నిలబడి
ఉండడం రాజు చూశాడు. అతనికి ఆమె ఇషట్ం పుటిట్ంది. రాజు తన చేతిలోని బంగారపు రాజ దండానిన్ ఎసేత్రు పు
చాపాడు. ఎసేత్రు దగగ్రికి వచిచ్ దండం కొనను తాకింది.

3రాజు “రాణి న ఎసేత్రూ, నీకేమి కావాలి? నీ మనవి ఏమిటి? అరథ్ రాజయ్ం కోరినా సరే, నీకు ఇచేచ్సాత్ ను” అనాన్డు.
4అపుప్డు ఎసేత్రు “రాజుకు సమంజసం అనిపిసేత్ నేను రాజు కోసం ఏరాప్టు చేయించిన విందుకు రా న మీరూ హామానూ
ఈ రోజురావాలని నా కోరిక” అంది. 5అపుప్డు రాజు “ఎసేత్రు అడిగిన పకారం జరిగేలాహామానును కూడా తవ్రగా తెండి”
అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. రాజు,హామాను ఎసేత్రు చేయించిన విందుకు వచాచ్రు.

6విందులోదా రసంపోసుత్ ండగారాజుఎసేత్రుతో “నీకోరికఏమిటి? దానిన్తీరుసాత్ ను. నీమనవిఏమిటి? అరథ్ రాజయ్ నా
సరే, నీకు ఇసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 7 ఎసేత్రు ఇలా బదులు ఇచిచ్ంది “రా న మీకు నా అనుగహం కలిగితే, నా మనవి
పకారంచేయడంరా నమీకుఅనుకూల తే, 8రా నమీరూహామానూరేపుకూడామీకోసంనేనుచేయించబోయేవిందుకు
రావాలి. మీపశన్కు జవాబు అపుప్డు ఇసాత్ ను.”

మొరెద్ ను చంపించడానికి హామాను ఏరాప్టు
9ఆ రోజు హామాను సంతోషంగా ఉలాల్ సంగా బయలుదేరాడు. రాజు భవన దావ్రం దగగ్ర ఉనన్మొరెద్ తనను చూసి లేచి

నిలబడక పోవడం, అసలు ఎలాటి భయం చూపకపోవడం చూసి మొరెద్ మీద మండిపడాడ్ డు. 10 అయితే అతడు కోపం
అణచుకునిఇంటికిపోయితనసేన్హితులనుతనభారయ్జెరెషును పిలిపించాడు. 11తనఐశవ్రయ్ భవాలగురించి,తనకునన్
చాలామందికొడుకుల గురించి,రాజుతననిరాజోదోయ్గులందరి కంటే,రాజసేవకులందరి కంటేఎలాఉనన్తసాథ్ యిలోఉంచాడో
వారికి వివరించాడు.

12 ఇంకా అతడు “ఎసేత్రు రాణి తాను చేయించిన విందుకు రాజును ననున్ తపప్ మరి ఎవరినీ పిలవ లేదు. రేపు కూడా
రాజుతో కలిసి విందుకు రమమ్ని నాకు ఆహావ్నం అందింది” అని చెపాప్డు. 13 “అయితే యూదు న మొరెద్ రాజభవన
దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉండడం నేను చూసుత్ నన్ంత కాలం ఈ పదవి అంతటి వలనా నాకు పయోజనమేముంది?” అని
అతడు అనాన్డు.
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14అతనిభారయ్ జెరెషు,అతని సేన్హితులందరూ “50మూరల ఎతుత్ నన్ ఉరికొయయ్ ఒకటి చేయించు. దానిమీదమొరెద్ ని
ఉరి తీసేలా రేపు రాజుకు మనవి చెయియ్. ఆ న సంతోషంగా రాజుతో కలిసి విందుకు పోవచుచ్” అని అతనితో చెపాప్రు. ఈ
సంగతిహామానుకు సముచితంగా తోచింది. అతడు ఉరికొయయ్ ఒకటి సిదధ్ం చేయించాడు.

6
మొరెద్ కు సతక్రం

1ఆరాతిరాజుకు నిదపటట్లేదు. అతడు తనపరిపాలనవిశేషాలురాసిఉండే గంథం తీసుకు రమమ్నిఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వారు
తెచిచ్దానిన్రాజుకు చదివివినిపించారు. 2దావ్రపాలకులు బిగాను,తెరెషు అనే ఇదద్రు నపుంసకులు రా నఅహషేవ్రోషును
చంపడానికి కుట పనిన్న సంగతిమొరెద్ బయట పెటిట్ తెలియజేసినటుట్ అందులో రాసి ఉంది.

3 రాజు ఆ సంగతి విని “మరి దీని కోసం మొరెద్ కి సనామ్నంగా, గురింపుగా ఏ నా చేశామా?” అని అడిగాడు. రాజు
సేవకులు “అతనికేమీ చేయలేదు” అని జవాబిచాచ్రు. 4 అపుప్డు “ఆవరణంలో ఉనన్ది ఎవరు?” అని రాజు అడిగాడు.
అపప్టికి హామాను తాను చేయించిన ఉరి కొయయ్ మీద మొరెద్ ని ఉరి తీయించడానికి రాజు అనుమతి అడగడానికి రాజ
భవంతి ఆవరణంలోకి వచిచ్ ఉనాన్డు. 5రాజ సేవకులు “అయాయ్, హామాను ఆవరణంలో నిలబడి ఉనాన్డు” అని రాజుతో
చెపాప్రు. రాజు “అతనిన్ రానియయ్ండి” అనాన్డు. హామాను లోపలికి వచాచ్డు.

6 “రాజు ఎవరి నా గొపప్ చేసి సతక్రించాలనుకుంటే ఏమి చేయాలి?” అని రాజు అతనిన్ అడిగాడు. హామాను “ననున్
గాక రాజు మరి ఇంకెవరిని గొపప్ చేయాలనుకుంటాడు?” అని తనలో తాను అనుకుని రాజుతో ఇలా అనాన్డు, 7 “రాజు
సతక్రించాలని కోరిన వాడికి ఇలా చెయాయ్లి. 8రాజు ధరించుకునే రాజవసాలను, రాజు ఎకేక్ గురానిన్, రాజు తన తల
పెటుట్ కునే రాజకిరీటానిన్ తేవాలి. 9 ఆ వసాలనూ ఆ గురానీన్రాజు ఉనన్తాధికారులోల్ ఒకడికి అపప్గించాలి. రాజు గొపప్
చేయాలని కోరుకునన్ వయ్కికి ఆ వసాలు తొడిగి ఆ గురం మీద అతణిణ్ ఎకిక్ంచి రాజవీధిలోఊరేగిసూత్ ‘రాజు గొపప్ చేయాలని
కోరిన వాడికి ఈ విధంగా చేసాత్ రు’ అని అతనిముందు నడుసూత్ చాటించాలి.”

10వెంటనేరాజు “అయితేతొందరగావెళిల్ నువువ్ చెపిప్నటేట్ ఆ వసాలనూ ఆ గురానీన్ తీసుకుని రాజదావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని
ఉనన్ యూదు న మొరెద్ కి ఆ విధంగా చెయియ్. నువువ్ చెపిప్న వాటిలో ఏదీ తకుక్వ కానియయ్కుండా అంతా చెయియ్” అని
హామానుకు ఆజాఞ్ పించాడు. 11హామాను ఆ వసాలను, గురానీన్ తెచిచ్ మొరెద్ కి ఆ బటట్లు తొడిగి ఆ గురం మీద అతనిన్
కూరోచ్బెటిట్ రాజ వీధిలో నడిపిసూత్ “రాజు గొపప్ చేయాలని కోరే వాడికి ఇలా జరుగుతుంది” అని అతని ముందర నడుసూత్
చాటించాడు.

12 తరువాతమొరెద్ రాజు దావ్రం దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్డు. హామాను మాతం తల గుడడ్ కపుప్కుని హతాశు గబగబా
ఇంటికి వెళిల్ పోయాడు. 13హామాను తనకు పటిట్న గతి తన భారయ్ జెరెషుకు, తన సేన్హితులందరికీ చెపాప్డు. అతని దగగ్ర
ఉనన్ జాఞ్ నులు, అతని భారయ్ జెరెషు “ఎవరి ఎదుట నీవు పడిపోవడంమొదలయిందో ఆమొరెద్ యూదు జాతివా తే గనక
అతనిన్ నీవు ఓడించలేవు. అతని చేతులోల్ నీకు పతనం తపప్దు” అని అతనితో అనాన్రు.

14వారు ఇంకామాటాల్ డుతూ ఉండగానే రాజుగారి ఉదోయ్గులు వచిచ్ ఎసేత్రు ఏరాప్టు చేసిన విందుకు రమమ్ని హామానును
తొందర పెటాట్ రు.

7
హామాను పతనం

1రాజు, హామాను రెండవ రోజు ఎసేత్రు రాణి దగగ్రికి విందుకు వచాచ్రు. 2రాజు “ఎసేత్రు రాణీ, నీ వినన్పం ఏమిటి? అది
నెరవేరుసాత్ ను. నీమనవి ఏమిటి? అరథ్ రాజయ్ నా సరే నీకు ఇసాత్ ను” అనిదా రసం పోసూత్ ఉండగా ఎసేత్రుతో అనాన్డు.

3అపుప్డు ఎసేత్రురాణిఇలాజవాబిచిచ్ంది “రాజా,నీఅనుగహానికినేనునోచుకుంటేరాజు నతమకుఅంగీకారంఅయితే,
నాపాణంనిలిచేలాచేయండి. ఇదేనానివేదన. నాజాతిపజలపాణాలవిషయంలో కూడానేను వేడుకుంటునాన్ను. 4నేను,
నా జాతి పజలు, సమూల నాశనానికి, సంహారానికి, తుడిచి పెటిట్ వేయడానికి అముమ్డుబోయాము. మేమంతా ఆడ, మగ
బానిసలుగా అముమ్డుబోయినటెతే నేను నోరు విపేప్దానిన్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ మాతం ఇబబ్ందికి రాజు న మీకు బాధ
ఇవవ్డం భావయ్ం కాదు గదా.”

5అందుకురా నఅహషేవ్రోషు “వాడెవడు? ఈపనిచేయడానికిసాహసించినవాడెకక్డ?” అనిఎసేత్రురాణినిఅడిగాడు.
6 ఎసేత్రు “మా విరోధి అయిన ఆ శతువు, దుషుట్ న ఈ హామానే” అంది. అపుప్డు రాజు, రాణి ముందు హమానుకు
ముచెచ్మటలు పోశాయి. 7రాజు పటట్రాని కోపంతో దా రసం విందును విడిచి చరచరా అంతఃపురం తోటలోకి వెళాళ్డు.
అయితే రాజు తనను సరవ్నాశనం చేసే ఆలోచన చేసుత్ నాన్డని హమాను భయపడాడ్ డు. అతడు తన పాణాలు కాపాడమని
ఎసేత్రు రాణినిపాధేయపడసాగాడు.

8 అంతఃపురం తోటలోనుండి దా రసం విందు సథ్లానికి రాజు తిరిగి వచిచ్ ఎసేత్రు కూరుచ్నన్ తలప్ం మీద హామాను పడి
ఉండడం చూశాడు. “వీడు నా ఇంటోల్ నేను చూసుత్ ండగానే రాణిని బలాతాక్రం చేసాత్ డా?” అనాన్డు. ఆమాట రాజు నోట
రాగానే నికులుహామానుముఖానికిముసుకు వేశారు. 9రాజుసముఖంలోఉనన్అధికారులోల్ హరోబ్నాఅనేవాడు “అయాయ్,
రాజు పాణాలు కాపాడేందుకు మాటాల్ డిన మొరెద్ ని ఉరి తీయాలని ఈ హామాను 50 మూరల ఎతుత్ నన్ ఉరి కొయయ్ ఒకటి
చేయించాడు. అదిహామాను ఇంటి దగగ్ర ఉంది” అని చెపాప్డు. వెంటనే రాజు “దానిమీద వీడిని ఉరి తీయండి” అని ఆజఞ్
ఇచాచ్డు.
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10ఆవిధంగాహామానుమొరెద్ కోసం సిదధ్ం చేసినఉరి కొయయ్మీదవాళ ళ్ అతడినేఉరి తీశారు. అపుప్డు రాజుఆగహం
చలాల్ రింది.

8
అతి ఉనన్త న సాథ్ నానిన్ రాజుమొరెద్ కి అపప్గించడం

1ఆ రోజు అహషేవ్రోషు రాజుయూదుల శతువు హామాను ఇంటిని ఎసేత్రు రాణికి ఇచేచ్శాడు. మొరెద్ తో తన బంధుతవ్ం
గురించి ఎసేత్రు రాజుకు తెలియజేసింది. 2అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్నపుప్డు రాజుహామాను చేతిలోనుండి తీసుకునన్ తన
ఉంగరానిన్మొరెద్ కి ఇచాచ్డు. ఎసేత్రుమొరెద్ ని హామాను ఇంటి అధికారిగా ఉంచింది.

3ఎసేత్రు రాజుపాదాల పడి వినన్పం చేసూత్ “అగగు వంశీకుడు హామాను చేసిన కీడును,అతడుయూదులకు విరోధంగా
తలపెటిట్న కారాయ్నిన్ రదుద్ చేయండి” అని కనీన్టితో అతణిణ్ వేడుకుంది. 4రాజు తన బంగారు రాజ దండానిన్ ఎసేత్రు పు
చాపాడు. 5 ఎసేత్రు రాజు ముందు నిలబడి “రా న మీకు అంగీకారం అయితే, మీ అనుగహం నా ఉంటే, ఈ సంగతి
మీకు సమంజసంగాఅనిపిసేత్, నేనంటేమీకు ఇషట్ తే,హమెమ్దాతాకొడుకు,అగగు వంశీకుడు అయినహామానురాయించిన
శాసనాలు అమలు కాకుండావాటి రదుద్ కు ఆజఞ్ ఇవవ్ండి. 6నాసవ్జనంమీదికి రాబోతునన్ కీడును,నావంశ నాశనానిన్ చూసి
నేనెలా సహించ గలను” అనిమనవి చేసింది.

7అహషేవ్రోషు రాజు రాణి అయిన ఎసేత్రుకు, మొరెద్ కి ఇలా చెపాప్డు. “హామాను ఇంటిని ఎసేత్రుకు ఇచాచ్ను. అతడు
యూదులను హతమారచ్డానికి పయతిన్ంచినందు వలల్ అతడు ఉరికొయయ్ మీద వేలాడి చనిపోయాడు. 8 అయితే రాజు
పేరున రాసి రాజముదిక వేసిన శాసనానిన్మానవమాతుడెవరూమారచ్లేడు. కాబటిట్ మీకిషట్ నటుట్ మీరు రాజు ననా పేర
యూదులకు అనుకూలంగా వేరొక శాసనం రాయించి రాజముదికతోముదించండి.”

9సీవాను అనేమూడో నెలలో ఇర మూడోరోజునరాజుగారి లేఖికులను పిలిచారు. మొరెద్ ఆజాఞ్ పించినటుట్ యూదులకు,
ఇండియా నుండి ఇతియోపియా వరకూ విసత్రించిన 127 సంసాథ్ నాలోల్ ని అధిపతులకు, అధికారులకు, వివిధ సంసాథ్ నాలకు
వాటిలిపిలో,వాటిభాషలోల్ శాసనాలురాశారు. 10మొరెద్ అహషేవ్రోషుపేరశాసనాలురాయించిరాజముదికతోముదించాడు.
గురాల ,అంటేరాచకారాయ్లకు వినియోగించేమేలుజాతిఅశావ్ల అంచెలుగా పయాణించేవారాహరులతోఆశాసనాలను
పంపించాడు. 11 “రా న అహషేవ్రోషు సంసాథ్ నాలనిన్టిలో ఒకక్ రోజునే అంటే అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడో తేదీన
అనిన్ పటట్ణాలోల్ నివసించేయూదులు సమకూడాలి. తమపాణాలు కాపాడుకొనేందుకు అనిన్ చోటాల్ తమకు విరోధు న వారి
నికులందరిని, బాలలను, సీలను కూడా, హతం చేసి, సరవ్నాశనం చెయాయ్లి. 12వారి సొతుత్ అంతటినీ కొలల్గొటాట్ లి, అని
రాజుయూదులకు ఆజాఞ్ పించాడు” అనిదానిలోరాశారు.

13 ఈ శాసనాల పతులు రాయించి అనిన్ సంసాథ్ నాల పజానీకానికి పంపించాలని, యూదులు తమ శతువుల పగ
తీరుచ్కొనేందుకు ఒకానొక రోజున సిదధ్ంగా ఉండాలనీ ఆజఞ్ జారీ అయింది. 14రాచ కారాయ్ల కోసం వినియోగించే మేలుజాతి
అశావ్ల అంచె వారాహరులు రాజాజఞ్ పొంది అతివేగంగా బయలుదేరారు. ఆతాకీదును షూషను కోటలో కూడా ఇచాచ్రు.

యూదుల విజయం
15అపుప్డుమొరెద్ నేరేడు,తెలుపు వరాణ్ లు గలరాజవసం, పెదద్ సవ్రణ్ కిరీటం, శేషఠ్ ననారతోచేసినఊదారంగు బటట్లు

ధరించిరాజుసముఖం నుండి బయలుదేరాడు. ఈకారణంగా షూషను నగరంలో సంబరం కలిగింది. 16యూదులకు మం,
సంతోషం,ఘనత కలిగాయి. 17రాజు చేసిన తీరామ్నం, అతని చటట్ం అందిన పతి సంసాథ్ నంలో పతి పటట్ణంలోయూదులకు
ఆనందం, సంతోషం కలిగాయి. వారంతా పండగ చేసుకునాన్రు. అందరికీయూదులంటే భయం వేసింది. కాబటిట్ చాలామంది
యూదులయాయ్రు.

9
1 అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడో తేదీన రాజాజఞ్, రాజశాసనం అమలు చేసే సమయం వచిచ్ంది. శతువులు

యూదులను లొంగ దీసుకోవాలని ఆలోచించిన రోజున కథ అడడ్ం తిరిగింది. తమను దేవ్షించిన వారి యూదులు తామే
పటుట్ బిగించారు.

2 యూదులు అహషేవ్రోషు పాలనలో ఉనన్ సంసాథ్ నాలనిన్టిలో ఉనన్ పటట్ణాలోల్ తమకు కీడు తలపెటిట్న వారిని
హతమారచ్డానికి సమకూడారు. ఎవరూ వారి ముందు నిలవలేకపోయారు. అనిన్ జాతుల పజలకూ వారంటే భయం
పటుట్ కుంది. 3మొరెద్ ని గూరిచ్న భయంతో సంసాథ్ నాధీశులు, అధికారులు, రాచ కారాయ్లు చూసుకునే వారు యూదులకు
తోడప్డాడ్ రు.

4 మొరెద్ , రాజు ఆసాథ్ నంలో గొపప్వాడయాయ్డు. ఈ మొరెద్ అంతకంతకూ పసిదుధ్ డు కావడం వలల్ అతని కీరి
సంసాథ్ నాలనిన్టిలో వాయ్పించింది. 5యూదులు తమ శతువులందరి నా దాడి చేసి కతిత్వాత హతమారిచ్, నాశనం గావించి
తమ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తమను దేవ్షించిన వారికి చేశారు. 6ఒకక్ షూషను కోటలోనేయూదులు 500మందిని చంపివేశారు.

7హమెమ్దాతా కొడుకు, యూదుల శతువు అయిన హామాను పదిమంది కొడుకులు పరష్ందాతా, 8 దలోప్ను, అసాప్తా,
పోరాతా, 9అదలాయ్, అరీదాతా, పరమ్షా, 10అరీ , అరీ , జాతా, అనే వారిని మటుట్ బెటాట్ రు. అయితే వారు కొలల్ సొముమ్
దోచుకోలేదు. 11 ఆ రోజున షూషను కోటలో హత న వారి లెకక్ రాజుకు చెపాప్రు. 12రాజు ఎసేత్రు రాణితో “యూదులు
షూషను కోటలోనే 500 మందిని, హామాను కొడుకులు 10 మందిని సమూల నాశనం చేశారు. మిగిలిన రాజ సంసాథ్ నాలోల్
వారు ఏమిచేసిఉంటారో. ఇపుప్డు నీమనవిఏమిటి? దానిపకారం చేసాత్ ను. నీవుకోరేదిఏమిటి? అదినీకిసాత్ ను”అనాన్డు.
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13ఎసేత్రు “రా నమీకు సమమ్త తే ఈ రోజు జరిగినటేట్ షూషనులో ఉనన్యూదులు రేపు కూడా చేయడానికి,హామాను
పదిమంది కొడుకుల దేహాలను కొయయ్మీదవేలాడదీయడానికీఅనుమతిపసాదించండి”అంది. 14 “అలాచేయవచుచ్”అని
రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. షూషనులో ఈ ఆజఞ్ను చాటించారు. హామాను పదిమంది కొడుకులను వేలాడదీశారు. 15అదారు నెల
పదాన్లుగో తేదీన షూషనులోనియూదులు సమకూడి పటట్ణంలో మూడు వందల మంది పురుషులను చంపేశారు. అయితే
వారు దోపుడు సొముమ్ పటుట్ కోలేదు. 16రాజ సంసాథ్ నాలోల్ ని తకిక్నయూదులు సమకూడి, తమపాణాలు కాపాడుకునేందుకు
పూనుకుని అదారు నెల పదమూడోతేదీనతమవిరోధులోల్ 75 వేలమందిని చంపేసి,తమపగవారిమూలంగాబాధలేకుండా
నెమమ్ది పొందారు. అయితేవారు కూడా ఆసుత్ లు కొలల్గొటట్ లేదు.

17ఆదారు నెల పదమూడు, పదాన్లుగు తేదీల నాటికి వారు ఆ పనిచాలించి ఆ రోజు విందువినోదాలు చేసుకునాన్రు.
పూరీము పండుగ సాథ్ పన

18 షూషనులో ఉనన్ యూదులు ఆ నెలలో పదమూడవ, పదాన్లుగవ తేదీలోల్ గుంపు గూడారు. పదిహేనో తేదీన వారు
విశాంతిగా ఉండి, విందు చేసుకుని సంతోషించారు. 19 కాబటిట్ పలెల్లోల్ కాపురముండి గామీణ పదేశాలోల్ ఉండే యూదులు
అదారు నెల పదాన్లుగో తేదీన విందు వినోదాలోల్ ఉంటూ ఒకరికొకరు ఆహారపదారాథ్ లు పంపించుకునాన్రు.

20 మొరెద్ ఈ విషయాల గురించి రా న అహషేవ్రోషు సంసాథ్ నాలనిన్టికీ దగగ్రలో గానీ, దూరంలో గానీ నివసిసుత్ నన్
యూదులందరికీఉతత్రాలురాసిపంపించాడు. 21యూదులు పతిసంవతస్రంఅదారు నెలలోపదాన్లుగు,పదిహేనవతేదీలోల్
పండగచేసుకోవాలనినిరణ్యించాడు. 22తమశతువులబారినుండివిడుదల,వారిదుఃఖానికిబదులుసంతోషంవచిచ్నరోజు
అదేననీ, విందు వినోదాలు చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు కానుకలు పంపుకుని, పేదలకు సహాయం చేయాలని నియమించాడు.
23అపుప్డుయూదులు తాముమొదలు పెటిట్న దానిన్ కొనసాగిసూత్ మొరెద్ తమకు రాసిన పకారం చేసాత్ మని అంగీకరించారు.

24యూదులశతువు,హమెమ్దాతాకొడుకు,అగగువంశికుడుఅయినహామానుయూదులనుమటుట్ బెటాట్ లనీ,వారినిచంపి
సమూల నాశనం చెయాయ్లనీ పూరు, అంటే చీటి వేయించాడు గదా. 25అయితే ఈ సంగతి రాజు దృషిట్కి వచాచ్క హామాను
యూదులకు విరోధంగా చేసిన కుటను అతని తల మీదికే వచేచ్లా చేసి, వాడిని, వాడి కొడుకులను ఉరికొయయ్ మీద వేలాడ
దీసేలా ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.

26ఆ విధంగా ఆ రోజులకు పూరు అనేమాటనుబటిట్ పూరీము అని పేరు వచిచ్ంది. ఈ ఆజఞ్లో రాసిన వాటిని బటిట్ తాము
చూసిన,తమకుదాపురించినవాటనిన్టినిబటిట్ 27యూదులుఈరెండురోజులను గూరిచ్ఆజఞ్ అందినటేట్ ఏటేటానియమించిన
రోజులోల్ ఉతస్వం చేసుకుంటామని ఒపప్ందం చేసుకునాన్రు. ఈ పండగ రోజులను తరతరాలు పతి కుటుంబంలో పతి
సంసాథ్ నంలో పతి పటట్ణంలో జాఞ్ పకారథ్ంగా ఆచరిసాత్ మని నిశచ్యించుకునాన్రు. 28పూరీము అనే ఈ పండగని యూదులు
తపప్క ఆచరించాలని, తమ సంతానం మరిచ్పోకుండేలా దీనిన్ కొనసాగించాలని, తామూ, తమ సంతానం నమమ్కంగా దీనిన్
పాటించాలని కటుట్ బాటు చేసుకునాన్రు.

29 అపుప్డు పూరీమును గూరిచ్ రాసిన ఈ రెండో ఆజఞ్ను ధృవీకరించడానికి అబీహాయిలు కుమారె, రాణి అయిన
ఎసేత్రు, యూదు న మొరెద్ అధికార పూరవ్కంగా రాసి పంపారు. 30 అహషేవ్రోషు సామాజయ్ంలోని 127 సంసాథ్ నాలోల్ ని
యూదులందరికీ ఉతత్రాలు వెళాళ్యి. 31 యూదు న మొరెద్ , ఎసేత్రు రాణి పూరీము పండగ రోజులను నిరాధ్ రిసూత్ ఆ
ఉతత్రాలు రాశారు. యూదులంతా తామూ, తమ సంతతీ ఆ విధంగానే ఉపవాస, విలాప దినాలను పాటించే బాధయ్త
తీసుకునాన్రు.

32ఈ విధంగా ఎసేత్రు రాణి ఆజఞ్ చేత ఈపూరీము సంపదాయానిన్ నిరాధ్ రించి వాటిని గంథంలో రాశారు.

10
మొరెద్ గొపప్తనం

1రా నఅహషేవ్రోషుతనరాజయ్ంమీదాసముదతీరపాంతాలమీదాపనున్విధించాడు. 2అతనిబలపభావాలమూలంగా
కలిగిన విజయాల గురించీ,రాజుమొరెద్ ని గొపప్ పదవులోల్ ఉంచిన కారణంగామొరెద్ ఎంత ఘనతపొందాడో ఆ విషయాల
గురించీ మాదీయుల, పారసీకుల రాజయ్ సమాచార గంథంలో రాశారు. 3యూదు న మొరెద్ అహషేవ్రోషు రాజు తరువాతి
సాథ్ నంలో ఉనాన్డు. అతడు యూదులోల్ గొపప్వాడుగా తన జాతి వారి మధయ్ పఖాయ్తి గాంచిన వాడయాయ్డు. అతడు తన
పజల మానిన్ పటిట్ంచుకొంటూ తనవారందరితో శాంతిపూరవ్కంగామాటాల్ డుతూ ఉండేవాడు.
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యోబు
గంథకర

యోబు గంథం ఎవరు రాశారో తెలియదు. ఫలానా అని ఎకక్డా చెపప్లేదు. ఇదద్రు, అంతకనాన్ ఎకుక్వ గంథకరలు
ఉండవచుచ్. బిలు పుసత్కాలనిన్టిలోకీ ఇది అతయ్ంత పాచీన గంథం అనుకోవచుచ్. యోబు మంచివాడు, భకిపరుడు.
భరించరాని విషాద సంఘటనలు అతనికి దాపురించాయి. అతనికి అలాటి ఉపదవాలు ఎందుకు వచాచ్యోయోబు, అతని
సేన్హితులు తరిక్ంచడానికి పయతిన్ంచారు. ఇందులోని ముఖయ్ పాతలు యోబు, తేమానీయుడు ఎలిఫజు, షుహీయుడు
బిలద్దు, నయమాతీయుడు జోఫరు, బూజీయిడు ఎలీహ .

రచనా కాలం, పదేశం
కీ. పూ. 2100 - 1800
ఇందులోనిచాలాభాగాలుఅటుతరువాతికాలంలోరాసినసంగతులను తెలియజేసుత్ నాన్యి. బబులోను చెరకాలంలోలేక

చెర అనంతరం ఈపుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్. ఎలీహ మాటాల్ డిన అధాయ్యాలు ఇంకా తరువాతి కాలంలోరాసి ఉండవచుచ్.
సీవ్కర

పాచీన యూదులు, పసుత్ త బిలు చదువరులు. ఈజిపుట్ లో బానిసలుగా ఉనన్ ఇశాయేలు జాతి వారిని ఉదేద్శించి ఈ
పుసత్కం రాశారని పండితులు అభిపాయం. ఈజిపుట్ వారి చేతులోల్ బాధలు అనుభవిసుత్ నన్ జాతికి కొంత ఊరట కలిగించాలని
మోషేఉదేద్శించి ఉండవచుచ్.

పయోజనం
యోబు గంథంమనకిఈ కింద విషయాలు అరధ్ం చేసుకోవడానికి తోడప్డుతుంది. తానుకు ఆరిధ్క,శారీరిక నషట్ం కలిగించే

శకి లేదు. తాను చేయలేని విషయాల దేవునికి అదుపు ఉంది. లోకంలో ఉనన్ బాధలనిన్టికి వెనుక ఉనన్ కారణానిన్
తెలుసుకోవడం మానవ అవగాహనకు మించినది. దుషుట్ లకు తగిన పతిదండన లభిసుత్ ంది. మన ఆతమ్ను పరి ంచడానికి,
ఉపదేశించడానికి, పవితపరచడానికి దృఢపరచడానికి కొనిన్సారుల్ దేవుడు బాధలను అనుమతిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
బాధలదావ్రా దీవెనలు.

విభాగాలు
1. పరిచయం,సాతాను దాడి – 1:1-2:13
2.యోబు తనముగుగ్ రు మితులతో తనబాధలను చరిచ్ంచడం. – 3:1-31:40
3. ఎలీహ దేవునిమంచితనానిన్వరిణ్ంచడం – 32:1-37:24
4. దేవుడుయోబుకు తన సారవ్భౌమిక అధికారానిన్ వెలల్డించడం – 38:1-41:34
5. దేవుడుయోబుకు పూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించడం – 42:1-17

యోబు, అతని నేపధయ్ం
1ఊజు దేశంలోయోబు అనే ఒక మనిషి ఉండేవాడు. అతడు దేవునిపటల్ భయభకులు కలిగి, యథారథ్ న పవరనతో

నాయ్యంగా జీవిసూత్ చెడును అసహియ్ంచుకునేవాడు. 2 అతనికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగుగ్ రు కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు.
3 అతనికి 7,000 గొరెలు, 3,000 ఒంటెలు, 500 జతల ఎదుద్ లు, 500 ఆడగాడిదల పశుసంపద ఉంది. అనేకమంది
పనివాళ ళ్ అతని దగగ్ర పని చేసేవారు. ఆ కాలంలో తూరుప్న ఉనన్ దేశాల పజలందరిలో అతనేన్ గొపప్వాడుగా ఎంచారు.

4అతనికొడుకులు వంతుల పకారం తమఇళళ్లోవిందులు చేసేవాళ ళ్. ఎవరి వంతు వచిచ్నపుప్డువాళ ళ్ ఆ విందులకు
తమముగుగ్ రు అకక్చెలెల్ళళ్ను కూడాఆహావ్నించేవాళ ళ్. 5వాళళ్విందు సమయాలుముగిసినతరువాతయోబుఉదయానేన్
లేచితన కుటుంబసభుయ్లోల్ ఒకొక్కక్రి కోసంహోమబలిఅరిప్ంచేవాడు. తనకొడుకులు ఏ నాపాపంచేసితమహృదయాలోల్
దేవుణిణ్ దూషించారేమోఅనివాళళ్ను పిలిపించి పవితపరిచేవాడు. పతి రోజూయోబు ఈ విధంగా చేసూత్ ఉండేవాడు.

సాతానుకు దేవునికి మధయ్ సంభాషణ
6ఒకరోజునదేవదూతలు*యెహోవాసనిన్ధిలోసమకూడారు. సాతాను కూడాదేవదూతలతో కలిసి వచాచ్డు. 7యెహోవా

“నువువ్ ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?” అనిసాతానును అడిగాడు. అందుకు అతడు “భూమిమీద సంచారం చేసి అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ వచాచ్ను” అని జవాబిచాచ్డు. 8 అపుప్డు యెహోవా “నా సేవకు న యోబు గురించి నీకు తెలుసా? అతడు
యథారథ్ వరనుడు. నీతిపరుడు. దేవుని పటల్ భయభకులు కలిగి చెడుతనానిన్ అసహియ్ంచుకునేవాడు. అతనిలాంటి వయ్కి
భూమి ఎవవ్రూ లేడు” అనాన్డు.

9అందుకు సాతాను “యోబుఊరకే దేవుడంటే భయభకులు చూపిసుత్ నాన్డా? 10నువువ్యోబునూ, అతని సంతానానీన్,
అతని ఆసిత్ అంతటినీ కంచె వేసి కాపాడుతునాన్వు గదా? నువువ్ అతడు చేసుత్ నన్ పతిదానీన్ దీవిసుత్ నాన్వు గనక అతని ఆసిత్
దేశంలో ఎంతో విసత్రించింది. 11అయితే ఇపుప్డు నువువ్ అతనికి వయ్తిరేకంగా నీ చెయియ్ చాపి అతనికి ఉనన్దంతా నాశనం
చేసేత్ అతడు నీమొహంమీదేనినున్ దూషించినినున్ వదిలేసాత్ డు”అనియెహోవాతోఅనాన్డు. 12అపుప్డుయెహోవా “ఇదిగో,
* 1:6 1:6 దేవదూతలు దేవుని కుమారులు
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అతనికి ఉనన్దంతా నీ ఆధీనంలో ఉంచుతునాన్ను. అతనికిమాతం నువువ్ ఎలాంటి కీడు తలపెటట్కూడదు” అని అపవాదికి
చెపాప్డు. అపుప్డు వాడుయెహోవాసమకష్ంలో నుండి వెళిళ్పోయాడు.

13 ఒక రోజుయోబు పెదద్ కొడుకు ఇంటిలోయోబు మిగిలిన కొడుకులు, కూతుళ ళ్ భోజనం చేసూత్ , దాకష్రసం తాగుతూ
ఉనన్ సమయంలో ఒక సేవకుడు అతని దగగ్రికి వచాచ్డు. 14అతడు వాళళ్తో “ఎదుద్ లు నాగలి దునున్తునాన్యి. గాడిదలు
ఆ పకక్నే మేత మేసూత్ ఉనాన్యి. ఆ సమయంలో సేబియా జాతి వాళ ళ్ వచిచ్ వాటి మీద పడి వాటిని దోచుకునాన్రు.
15పనివాళళ్ను కతుత్ లతో చంపివేశారు. నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని జరిగిందంతామీకు చెపప్డానికి వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

16 ఆ సేవకుడు అలా చెబుతూ ఉండగానే మరో సేవకుడు వచాచ్డు. “దేవుని అగిన్ ఆకాశం నుండి కురిసింది. ఆ అగిన్
వలల్ గొరెలు, పనివాళ ళ్ తగలబడిపోయారు. ఈవిషయంనీకు తెలియజేయడానికి నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని వచాచ్ను”అని
చెపాప్డు. 17అతడు అలా చెబుతూ ఉండగానేమరో సేవకుడు వచాచ్డు. అతడు “కలీద్యజాతివారు మూడు గుంపులుగా
వచిచ్ ఒంటెల దాడి చేసి వాటిని సావ్ధీనం చేసుకుని, పనివాళళ్ను చంపివేశారు. ఈ విషయం నీకు తెలియజేయడానికి
నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

18 అదే సమయంలో మరో సేవకుడు వచిచ్ “నీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్ నీ పెదద్ కొడుకు ఇంటోల్ భోజనం చేసూత్ , దాకష్రసం
తాగుతూ ఉనాన్రు. 19 అపుప్డు ఎడారి పాంతం నుండి గొపప్ సుడిగాలి బలంగా వీచి వాళ ళ్నన్ ఇలుల్ నాలుగు పులా
కొటిట్ంది. ఇలుల్ ఆయువతీయువకులమీద పడిపోవడం వలల్ వాళళ్ంతా చనిపోయారు. ఈవిషయం నీకు తెలియజేయడానికి
నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

20 అపుప్డు యోబు లేచి తన దుసుత్ లు చింపుకునాన్డు. తలవెంటుకలు గొరిగించుకుని నేల మీద సాషాట్ ంగపడి
నమసాక్రం చేసి ఇలా అనాన్డు. 21 “నేను నా తలిల్ కడుపులోనుండి దిగంబరిగా వచాచ్ను. దిగంబరిగానే అకక్డికి తిరిగి
వెళాత్ ను. యెహోవాఇచాచ్డు, ఆయనే తీసుకునాన్డు. యెహోవానామానికి సుత్ తి కలుగు గాక.”

22 జరిగిన విషయాలనిన్టిలో ఏ సందరభ్ంలోనూ యోబు ఎలాంటి పాపం చేయలేదు, దేవుడు అనాయ్యం చేశాడని
పలకలేదు.

2
సాతానుకు దేవునికి మధయ్ సంభాషణ

1మరో రోజు దేవదూతలు యెహోవా సముఖంలో ఉండేందుకు సమకూడారు. సాతాను కూడా వాళళ్తోయెహోవా ఎదుట
నిలబడేందుకు వచాచ్డు. 2యెహోవా “నువువ్ ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?” అని అపవాదిని అడిగాడు. అందుకు అతడు
“భూమిమీద సంచారం చేసి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వచాచ్ను” అనియెహోవాకు జవాబిచాచ్డు.

3అందుకుయెహోవా “నాసేవకు నయోబు గురించినీకు తెలుసా? అతడుయథారథ్ న పవరన గలవాడు, నీతిపరుడు.
దేవుని పటల్ భయభకులు కలిగి చెడుతనానిన్ అసహియ్ంచుకునేవాడు. అతనిలాంటి వయ్కి భూమి ఎవవ్రూ లేడు. కారణం
లేకుండాా అతణిణ్ నాశనం చెయాయ్లని నువువ్ ననున్ పురికొలప్డానికి పయతిన్ంచినపప్టికీ అతడు ఇపప్టికీ తన నిజాయితీని
విడిచిపెటట్కుండా సిధ్రంగా నిలబడాడ్ డు” అని అనాన్డు.

4అపుప్డుసాతాను “మనిషితనచరమ్ం కాపాడుకోవడానికి చరమ్ం ఇసాత్ డు. తనపాణంకాపాడుకోవడానికి తనకునన్దంతా
ఇసాత్ డు గదా. 5మరొకక్సారి నువువ్ నీ చెయియ్ చాపి అతని ఎముకల మీదా, దేహం మీదా దెబబ్ కొడితే అతడు నీ ముఖం
మీదే నినున్ దూషించి నినున్ విడిచిపెడతాడు” అనాన్డు. 6అపుప్డు యెహోవా “అతణిణ్ నీకు సావ్ధీనం చేసుత్ నాన్ను. అతని
పాణం జోలికిమాతం నువువ్ వెళళ్వదుద్ ” అని చెపాప్డు.

7సాతానుయెహోవాసముఖంనుండిబయలుదేరివెళిల్,యోబుఅరికాలు నుండినడినెతిత్ వరకూబాధ కలిగించే కురుపులు
పుటిట్ంచాడు. 8 అతడు తన ఒళల్ గోకోక్వడానికి ఒక చిలల్పెంకు తీసుకుని బూడిదలో కూరుచ్నాన్డు. 9 అతని భారయ్ వచిచ్
అతనితో “నువువ్ ఇంకా నీ నిజాయితీని వదిలిపెటట్వా? దేవుణిణ్ బాగా తిటిట్ చచిచ్పో” అంది.

10అపుప్డుయోబు “నువువ్ తెలివి తకుక్వగామాటాల్ డుతునాన్వు. మనం దేవుడిచేచ్ మేళ ళ్ మాతమే అనుభవిసాత్ మా?
కీడు కూడాఅనుభవించాలిగదా”అనాన్డు. జరుగుతునన్ఈవిషయాలనిన్టిలోఏసందరభ్ంలోనూయోబుతననోటిమాటతో
ఎలాంటిపాపమూ చేయలేదు.

11తేమానీయుడు ఎలీఫజు, షూహీయుడు బిలద్దు, నయమాతీయుడుజోఫరు అనేయోబుముగుగ్ రు సేన్హితులు అతనికి
సంభవించినఆపదలనిన్టినిగూరిచ్వినాన్రు. అతనితోకలిసిదుఃఖించడానికి,అతణిణ్ ఓదారచ్డానికివెళాల్ లనినిరణ్యించుకుని
తమపాంతాలు విడిచియోబు దగగ్రికి వచాచ్రు.

12వారు వచిచ్ కొంత దూరంగా నిలబడి అతణిణ్ చూశారు. యోబును పోలుచ్కోలేక తమ బటట్లు చింపుకునాన్రు. ఆకాశం
పు తల మీదికి దుముమ్ చలుల్ కుని బిగగ్రగా ఏడాచ్రు. 13అతడు అనుభవిసుత్ నన్ తీవ న బాధను గహించి ఎవవ్రూ ఒకక్
మాట కూడామాటాల్ డకుండా ఏడు రోజులపాటు రాతీ పగలూ అతనితో కలిసి నేల కూరుచ్నాన్రు.

3
యోబుమాటలు

1ఆ తరువాతయోబుమాటాల్ డడంమొదలుపెటాట్ డు. తాను పుటిట్న దినానిన్ శపించాడు. 2యోబు ఇలా అనాన్డు.
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3 నేను పుటిట్న రోజు లేకుండా ఉంటే బాగుండేది. “మగ పిలల్వాడు పుటాట్ డు” అని చెపేప్ రాతి సమయం లేకపోయినటట్యితే
బాగుండేది. నా తలిల్ గరాభ్నిన్ ఆ రోజు మూసి ఉంచితే బాగుండేది. ఆ రోజు నా కళళ్కు బాధను మరుగు
చేయలేకపోయింది.

4ఆ రోజు చీకటిమయం కావాలి. దానిమీద వెలుగు పకాశించకూడదు. న ఉనన్ దేవుడు ఆ రోజును లెకిక్ంచకూడదు.
5 చీకటి, గాఢాంధకారం మళీళ్ దానిన్ తమ దగగ్రికి తీసుకోవాలి. దానిన్ మేఘాలు ఆవరించాలి. పగటివేళ చీకటి కమిమ్నటుట్

దానికి భయాందోళన కలగాలి.
6 కటిక చీకటి ఆ రాతిని ఒడిసి పటాట్ లి. సంవతస్రం రోజులోల్ నేనూ ఒకదానన్ని అది చెపుప్కోకుండా ఉండాలి. ఏ నెలలోనూ

అదిభాగం కాకూడాదు.
7ఆ రాతి ఎవవ్రూ పుటట్కపోతేబాగుండేది. అపుప్డు ఎవవ్రూ హరష్ ధావ్నాలు చెయయ్కపోతేబాగుండేది.
8 శపించేవాళ ళ్ ఆ రోజును శపించాలి. సముద రాకష్సిని రెచచ్గొటేట్ వాళ ళ్ దానిన్ శపించాలి.
9 ఆ దినాన సంధయ్వేళలో పకాశించే నకష్తాలకు చీకటి కమామ్లి. వెలుగు కోసం అది ఎదురు చూసినపుప్డు వెలుగు

కనబడకూడదు.
10అది ఉదయ సూరయ్ కిరణాలు చూడకూడదు. పుటిట్న వెంటనే నేనెందుకు చనిపోలేదు?
11తలిల్ గరభ్ం నుండి బయటపడగానేనాపాణం ఎందుకు పోలేదు?
12ననెన్ందుకుమోకాళల్ మీద పడుకోబెటుట్ కునాన్రు? నేనెందుకు తలిల్ పాలు తాగాను?
13లేకపోతే ఇపుప్డు నేను పడుకుని పశాంతంగా ఉండేవాణిణ్ . నేను చనిపోయివిశాంతిగా ఉండేవాణిణ్ .
14 శిథిల పోయిన భవనాలు తిరిగి కటిట్ంచుకునే భూరాజులాల్ గా, మంతులాల్ గా నేను కూడా చనిపోయి పశాంతంగా

ఉండేవాణిణ్ .
15బంగారం సంపాదించుకుని, తమ ఇంటినిండా వెండిని నింపుకునన్ అధికారులాల్ గా నేను కనున్మూసి ఉండేవాణిణ్ .
16భూమిలోపాతిపెటట్బడిన పిండంలాగా వెలుగు చూడని పసికందులాగానాకిపుప్డు ఉనికి ఉండేది కాదు.
17అకక్డ దురామ్రుగ్ లు ఇక బాధపెటట్రు, బలహీను అలసిన వారు విశాంతిపొందుతారు.
18అకక్డ బంధితు న వారు కలసి విశమిసాత్ రు. వాళళ్ చేత పనులు చేయించేవాళళ్ ఆజఞ్లు వాళల్కు వినిపించవు.
19పేదవారు,గొపప్వారుఅంతాఅకక్డఉనాన్రు. దాసులుతమయజమానులచెరనుండితపిప్ంచుకునిసవ్తంతులయాయ్రు.
20దురద్శలో ఉనన్వారికి వెలుగు ఎందుకు? దుఃఖాకాంతు న వారికి జీవం ఎందుకు?
21వారు మరణం కోరుకుంటారు. దాచిపెటిట్న నిధి కోసం వాళ ళ్ లోతుగా తవువ్తునాన్రు గాని అదివారికి దొరకడం లేదు.
22వాళ ళ్ సమాధికి చేరినపుప్డు వారు ఆనందిసాత్ రు, ఎంతో సంబరపడతారు.
23మారగ్ం కనుగొనలేని వాడికి, దేవుడు చుటూట్ కంచె వేసిన వాడికి జీవం ఎందుకు?
24భోజనం చేయడానికి బదులు నాకు నిటూట్ రుప్లు కలుగుతునాన్యి. నేను చేసే ఆకందనలు నీళల్లాగాపారుతునాన్యి.
25ఏమి జరుగుతుందని నేను భయపడాడ్ నో అదే నాకు జరిగింది. నేను భయపడినదే నామీదికి వచిచ్ంది.
26నాకు శాంతి లేదు, సుఖం లేదు, విశాంతి లేదు. వీటికి బదులు కషాట్ లే వచాచ్యి.

4
ఎలీఫజుమాటలు

1అందుకు తేమానీయుడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2ఎవ నాఈవిషయంగురించినీతోమాటాల్ డితేనీకు చిరాకు కలుగుతుందా? అయితేనీతోమాటాల్ డకుండానిదానంగాఎవరు

ఉంటారు?
3నువువ్ చాలామందికి బుదిధ్నేరిప్ంచావు. అనేకమంది నిసస్హాయులను బలపరిచావు.
4దారి తపిప్న వాళళ్ను నీమాటలతో ఆదుకునాన్వు. మోకాళల్ సడలిన వాళళ్ను బలపరిచావు.
5అయితే ఇపుప్డు నీకు కషట్ం కలిగినపుప్డు దుఃఖంతో అలాల్ డుతునాన్వు. నీకు కలిగిన కషట్ం వలల్ తలల్డిలిల్పోతునాన్వు.
6నీకునన్ భకి నీలో రయ్ం కలిగించదా? నిజాయితీ గల పవరన నీ ఆశాభావానికి ఆధారం కాదా?
7జాఞ్ పకం చేసుకో, నీతిమంతుడు ఎపుప్ నానాశనం అయాయ్డా? నిజాయితీపరులు ఎకక్ నా తుడిచి పెటుట్ కుపోయారా?
8నాకు తెలిసినంత వరకు దుషట్తావ్నిన్ దునిన్, కీడు అనే వితత్నాలు చలేల్ వాళ ళ్ ఆ పంటనే కోసాత్ రు.
9దేవుడు గాలిఊదినపుప్డు వాళ ళ్ నశించిపోతారు. ఆయన కోపాగిన్ రగిలినపుప్డు వాళ ళ్ లేకుండాా పోతారు.
10సింహాల గరజ్నలు, కూరసింహాల గాండింపులు ఆగిపోతాయి. కొదమసింహాల కోరలు విరిగిపోతాయి.
11తిండి లేకపోవడం చేత ఆడ సింహాలు నశించిపోతాయి. సింహపు కూనలు చెలాల్ చెద పోతాయి.
12నాకొక రహసయ్ం తెలిసింది. ఒకడు గుసగుసలాడుతునన్టుట్ అది నా చెవికి వినబడింది.
13మనుషులకు రాతివేళ గాఢనిద పటేట్ సమయంలో వచేచ్ కలవర న కలలో అది వచిచ్ంది.
14నాకు భయం వణుకు కలిగింది. అందువలల్ నా ఎముకలనీన్ వణికిపోయాయి.
15ఒకడిఊపిరి నాముఖానికి తగిలింది. నా శరీరం వెంటుకలనీన్ నికక్బొడుచుకునాన్యి.
16ఒక రూపంనా కళెళ్దుట నిలిచింది. నేను దానిన్ గురు పటట్లేకపోయాను. మెలల్గా వినిపించే ఒక సవ్రం వినాన్ను. ఆ సవ్రం

“దేవుని సనిన్ధిలో అపవితులు నీతిమంతులవుతారా?
17తమ సృషిట్కర ఎదుట ఒకడు పవితుడౌతాడా?” అంటుంది.
18తన సేవకుల పటల్ ఆయనకు నమమ్కం పోయింది. తన దూతలోల్ నే ఆయన తపుప్లు వెతుకుతునాన్డు.
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19అలాంటిది బంకమటిట్ ఇళళ్లో నివసించేవాళళ్లో,మటిట్లోపుటిట్న వాళళ్లో, చిమెమ్ట చితికిపోయేలాచితికిపొయేవాళళ్లో
ఇంకెనిన్ తపుప్లు ఆయన చూసాత్ డు!

20 ఉదయం నుండి సాయంతం మధయ్కాలంలో వాళ ళ్ ముకక్ పోతారు. ఎవరూ గురించకుండానే వాళ ళ్ శాశవ్తంగా
నాశన పోతారు.

21వాళళ్ డేరాల తాళ ళ్ పెరికివేసాత్ రు. వాళ ళ్ బుదిధ్ తెచుచ్కోకుండానే మరణ పోతారు. నేడు ఆ విధంగానే జరుగుతుంది
గదా.

5
1నువువ్మొరపెటిట్నపుప్డు నినున్ ఆదుకునన్వాడు ఎవ నా ఉంటారా? పరిశుదధ్ దూతలోల్ ఎవరి పు నువువ్ చూసాత్ వు?
2తమ నికృషట్ సిథ్తిని బటిట్ దుఃఖించడం వలల్ మూరుఖ్ లు నశిసాత్ రు. బుదిధ్హీనులు తమ అసూయచేతమరణిసాత్ రు.
3మూరుఖ్ డు వేరు పారడం నేను కనుగొనాన్ను. అయితే వెంటనే అతని నివాససథ్లం శాపగసథ్ నదని తెలుసుకునాన్ను.
4అతనిపిలల్లకు మం దూరం అవుతుంది. గుమామ్ల దగగ్రేవాళ ళ్ నశించిపోతారు. వాళళ్ను విడిపించేవాడు ఎవవ్రూ లేరు.
5ఆకలితో ఉనన్వాళ ళ్ అతని పంటను తినివేసాత్ రు. ముళళ్ పొదలోల్ ఉనన్దాని నుండి కూడా వాళ ళ్ దోచుకుంటారు. వాళళ్

ఆసిత్ కోసం తహతహలాడేవాళ ళ్ దానిన్ మింగేసాత్ రు.
6దుముమ్ నుండి కషాట్ లు పుటట్వు. భూమిలోనుండి బాధమొలవదు.
7నిపుప్రవవ్లు కి ఎగిసినటుట్ మనుషులు బాధలు అనుభవించడానికే పుడుతునాన్రు.
8అయితే నేను నా దేవుడి ఆశయం కోరేవాణిణ్ . నా సంగతులు దేవునికే అపప్గించే వాణిణ్ .
9ఆయనఘన న అదుభ్త కారాయ్లు చేసేవాడు. ఆ ఆశచ్రయ్ కియలు లెకక్కు మించినవి.
10ఆయన భూమిమీదవానలు కురిపిసాత్ డు. పంటపొలాలమీద నీళల్ పవహింపజేసాత్ డు.
11ఆ విధంగా ఆయన దీనులను ఉనన్త న సథ్లాలోల్ ఉంచుతాడు. దుఃఖపడే వాళళ్కు ఊరట కలిగిసాత్ డు.
12వంచకులు చేసే కుటలు నెరవేరకుండావాళళ్ ఆలోచనలు భగన్ం చేసాత్ డు.
13 దేవుడు జాఞ్ నుల యుకి మూలంగానే వాళళ్ను పటుట్ కుంటాడు. కపట కియలు జరిగించేవాళళ్ తలంపులు తారుమారు

చేసాత్ డు.
14 వెలుగు ఉండే సమయంలో వాళల్ను చీకటి కముమ్కుంటుంది. ఒకడు రాతిలో తడుములాడినటుట్ వాళ ళ్ మధాయ్హన్

సమయంలో తడుములాడతారు.
15బలాఢుయ్ల నోటి నుంచి వచేచ్ కతిత్లాంటిమాటలబారి నుండి,వాళళ్ చేతి నుండి ఆయన దరిదులను ర సాత్ డు.
16కాబటిట్ పేదవాళళ్కు ఆశాభావం కలుగుతుంది. అనాయ్యానికి నోరు మూతబడుతుంది.
17 దేవుడు ఎవరిని గదిద్ంచి శికష్కు పాతునిగా చేసాత్ డో వాడు ధనుయ్డు. కాబటిట్ సరవ్శకు న దేవుని కమశికష్ణకు విధేయత

చూపించు.
18ఆయనగాయాలు రేపుతాడు, ఆయనేబాగు చేసాత్ డు. ఆయన దెబబ్ తీసాత్ డు, తన చేతులతో ఆయనే సవ్సథ్పరుసాత్ డు.
19ఆరు కషాట్ లు కలిగినపుప్డు వాటి నుండి నినున్ విడిపిసాత్ డు. ఏడు కషాట్ లు వచిచ్నా నీకు ఏ అపాయం కలుగదు.
20 కరువుకాటకాల వలల్ కలిగే మరణం నుండి,యుదధ్ సమయంలో కతిత్వాత నుండి ఆయన నినున్ తపిప్సాత్ డు.
21 దూషణ మాటల వలల్ కలిగే అవమానం నుండి నినున్ తపిప్సాత్ డు. నీ వినాశనం విరుచుకుపడినా నువువ్ దానికి

భయపడవు.
22 కరువులు, పళయాలు వచిచ్నా నువువ్ వాటిని లకష్ పెటట్వు. కూర మృగాలకు నీవు భయపడవు.
23నీపొలంలోని రాళళ్తో కూడా నీవు ఒపప్ందం చేసుకుంటావు. అడవి జంతువులతో సఖయ్ంగా ఉంటావు.
24 నువువ్ నివసించే నీ గుడారం మకరమని నువువ్ తెలుసుకుంటావు. నీ గొరెల దొడిడ్లోకి వెళేత్ ఒకక్టి కూడా తపిప్పోలేదని

గహిసాత్ వు.
25నీ సంతానం విసత్రిసుత్ ందనీ, నీవారసులు భూమిమీద పచిచ్కలాగా వృదిధ్ చెందుతారనీ నీకు నిశచ్యత కలుగుతుంది.
26ధానయ్ం పనలను కళాళ్నికిమోసుకు పోయినటుట్ నిండు వృదాధ్ పయ్ంలో నువువ్ సమాధికి చేరతావు.
27ఈ విషయాలనీన్ మేము తరచి తరచి పరిశీలించాం. ఇవనీన్ వాసత్వాలు. నీకు ఉపయోగపడేఈమాటలనీన్ జాగతత్గా విని

అరథ్ం చేసుకో.

6
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2ఎవ నానాకు కలిగిన దుఃఖానిన్ సరిగా తూసాత్ రు గాక. నాకు వచిచ్న ఆపదను తాసులో ఉంచుతారు గాక.
3 అలా చేసినపుప్డు నా దుఃఖం సముదంలో ఉనన్ ఇసక కనాన్ బరువుగా ఉంటుంది. అందుకనే నేను వయ్రధ్ న మాటలు

పలికాను.
4 సరవ్శకిమంతు న దేవుడు వేసిన బాణాలు నాలో దిగాయి. వాటి విషం నా ఆతమ్లో వాయ్పిసూత్ ఉంది. నాతో యుదధ్ం

చేయడానికి దేవుని భయంకర న చరయ్లు వరసగా నిలిచి ఉనాన్యి.
5అడవి గాడిదకు మేత ఉనన్పుప్డు అది అరుసుత్ ందా? ఎదుద్ తన మేతను చూసి రంకెలు వేసుత్ ందా?
6ఉపుప్ లేకుండా చపప్గా ఉండే వాటిని ఎవ నా తింటారా? గుడుడ్ లోని తెలల్ సొనకు రుచి ఉంటుందా?
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7అలాంటివాటిని తీసుకోవడం నాకు ఇషట్ం లేకపోయినపప్టికీ వాటినే నేను తినవలసి వసుత్ ంది.
8నావినన్పాలు తీరితే ఎంతబాగుంటుంది! నేను కోరినదంతా దేవుడు అనుగహిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది!
9దేవుడు తన ఇషట్పకారం ననున్ నలగొగ్ డతాడు గాక. తన చెయియ్ ఎతిత్ ననున్ కడతేరుసాత్ డు గాక.
10ఇదేనాకుఓదారుప్అవుతుంది. మాననినొపిప్నిబటిట్ నేనుఅతిశయపడతాను. అపుప్డు కనీసంపరిశుదధ్ దేవునిమాటలను

తోసిపుచచ్లేదనన్ ఆదరణనాన్ నాకు మిగులుతుంది.
11నాకునన్ బలం ఎంత? నేను దేని కోసం ఎదురు చూడాలి? నాఅంతిమ సిథ్తి ఏమిటి? ఇదంతా నేను ఎందుకు ఓరుచ్కోవాలి?
12నాకు రాళల్కు ఉనన్ంత గటిట్తనం ఉందా? నా శరీరం ఇతత్డిదా?
13నాలో నుంచి నాకు సహాయం ఏమీదొరకదు గదా. నాలో నుండి నా శకి అంతా సనన్గిలిల్పోయింది గదా.
14 కుంగిపోయిన వయ్కి సరవ్శకు న దేవుని పటల్ భయభకులు విడిచినపప్టికీ అతని సేన్హితుని ఆదరణకు పాతుడు

అవుతాడు.
15 నా సేన్హితులు ఎండిపోయిన చినన్ కాలవలాగా, కనబడకుండా మాయ పోయే పవాహంలాగా నమమ్కూడని వారుగా

మారారు.
16అలాంటి పవాహాలు కరిగిపోయినమంచుగడడ్లతో, కురిసిన మంచుతోమురికిగా కనబడతాయి.
17వేసవికాలంలో అవిమాయ పోతాయి. వేడి తగిలినపుప్డు అవి ఉనన్చోటల్ నుండి ఆవి పోతాయి.
18వాటి నుండి పవహించే నీళ ళ్ దారిమళ ళ్తాయి. ఏమీ కనబడకుండా అవి ఇంకిపోతాయి.
19తేమానుండి గుంపులుగా బయలు దేరి వచేచ్ వాయ్పారులు వాటి కోసం వెతుకుతారు. షేబ వరకులు వాటి కోసం ఆశిసాత్ రు.
20వాటిని నమిమ్నందుకు వాళ ళ్ అవమానంపొందుతారు. వాటిని సమీపించి కలవరానికి గురౌతారు.
21మీరు ఆ పవాహం వలే ఉండీ లేనటుట్ గా ఉనాన్రు. నా దీన సిథ్తిని చూసిమీరు భయపడుతునాన్రు.
22నాకు ఏ నా సహాయం చేయమనిమిమమ్లిన్ అడిగానా? మీఆసిత్లో నుండి నా కోసం భాగం ఏ నా ఇమమ్ని అడిగానా?
23 శతువు చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించమని అడిగానా? ననున్ బాధ పెడుతునన్వాళళ్ బారి నుండి కాపాడమని అడిగానా?
24నాకు మంచి మాటలు చెపప్ండి. నేను మౌనంగా మీరు చెపేప్ది వింటాను. ఏ ఏ విషయాలోల్ నేను తపిప్పోయానో నాకు

తెలియపరచండి.
25యథారథ్ నమాటలు ఎంతో పభావం చూపుతాయి. అయినామీ గదిద్ంపుల వలల్ పయోజనం ఏమిటి?
26నామాటలను ఖండించాలనిమీరు అనుకుంటునాన్రా? నిరాశాపూరిత ననామాటలు గాలిలో కొటుట్ కుపోతాయి గదా.
27మీరు తండిలేని అనాథలను కొనేందుకు చీటుల్ వేసే మనుషుల వంటివారు. మీ సేన్హితుల మీద బేరాలు సాగించే గుణం

మీది.
28దయచేసి ననున్ చూడండి. మీసమకష్ంలో నేను అబదాధ్ లు చెబుతానా?
29ఆలోచించండి. మీరు చెపేప్ తీరుప్లో అనాయ్యం ఉండకూడదు. మళీళ్ ఆలోచించండి,ఈ విషయాలోల్ నేను నిరోద్ షిని.
30నేను అనాయ్యపుమాటలు పలుకుతానా? దురామ్రగ్ నమాటలు పలకకుండానా నోరు అదుపులో ఉండదా?

7
1 భూమి మీద మనుషులు జీవించే కాలం కాయకషట్ం వంటిది కాదా? వాళళ్ దినాలు కూలి పని చేసే వాడి జీవనం వంటిది

కాదా?
2బానిసతవ్ంలో ఉనన్వాడు గూడు కోరుకునన్టుట్ , కూలి కోసం పనివాడు ఎదురు చూసుత్ నన్టుట్ నేను ఉనాన్ను.
3నాఆశలు నెరవేరక నెలల తరబడి గడపవలసి వచిచ్ంది. నాకోసం ఆయాసంతో కూడిన రాతులు నియమిత ఉనాన్యి.
4 నేను పండుకునన్పుప్డలాల్ ఆ రాతి ఎపుప్డు గడుసుత్ ందా, ఎపుప్డు నిద నుండి లేసాత్ నా అనుకుంటాను. తెలల్వారే వరకూ

ఇటూ అటూ దొరుల్ తూ మధనపడతాను.
5నా శరీరమంతా పురుగులతో, మటిట్పెళల్లతో కపిప్ ఉంది. నా చరమ్ం గడడ్లు గటిట్పడి మళీళ్ మెతత్గా అయిపోయి బాధ

పెడతాయి.
6 నేత పనివాడి చేతిలోని నాడెలాగా నా రోజులు వేగంగా గడిచిపోతునాన్యి. ఎలాంటి నిరీకష్ణ లేకుండా అవి

గతించిపోతునాన్యి.
7నాపాణం కేవలం ఊపిరి వంటిదనిజాఞ్ పకం చేసుకోండి. ఇక నా కళళ్కు ఎలాంటిమంచీ కనబడదు.
8ననున్ చూసినవారి కళళ్కు ఇక నేను కనిపించను. నీ కళ ళ్ నా కోసం చూసినపుప్డు నేను లేకుండాపోతాను.
9మేఘాలు చెదిరిపోయిమాయ పోయిన విధంగాపాతాళానికి దిగిపోయినవాడు మళీల్ కి రాడు.
10ఇక అతడు ఎపప్టికీ తన ఇంటికి తిరిగి రాడు. అతడు నివసించిన సథ్లం ఇక అతణిణ్ గురించదు.
11అందువలల్ నేను నోరుమూసుకునిఉండను. నాఆతమ్లోవేదనఉంది. నావేదనకొదీద్ నేనుమాటాల్ డతాను. నామనసులోని

వేదనను బటిట్ మూలుగుతూ ఉంటాను.
12నేనే నా సముదం వంటివాడినా? సముద రాకష్సినా? ననున్ నువెవ్ందుకు కాపలా కాసుత్ నాన్వు?
13నా పడక నాకు ఆధారం అవుతుందని,నా పరుపునాబాధకు ఉపశమనం కలిగిసుత్ ందని అనుకునాన్ను.
14అయితే నువువ్ కలలు రపిప్ంచి ననున్ బెదిరిసుత్ నాన్వు. దరశ్నాలదావ్రా నేను వణికిపోయేలాచేసుత్ నాన్వు.
15అందుకని ననున్ ఉరి తీయాలని కోరుతునాన్ను. నాఅసిథ్పంజరానిన్ నేను చూసుకోవడం కనాన్ చనిపోవడమేనాకు ఇషట్ం.
16 జీవితం అంటేనే నాకు అసహయ్ం వేసుత్ ంది. ఎలల్కాలం బతికి ఉండడం నాకు ఇషట్ం లేదు. నా జోలికి రావదుద్ . నేను బతికే

దినాలు ఆవిరిలాగాఉనాన్యి.
17మనిషి ఎంతటివాడు? మనిషిని గొపప్వాడిగా ఎంచడం ఎందుకు? అతనిమీద నీమనసుస్ నిలపడం ఎందుకు?
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18పతి ఉదయమూ నువువ్ అతణిణ్ దరిశ్సాత్ వెందుకు? కష్ణకష్ణమూ అతనిన్ పరీ సాత్ వెందుకు?
19ననున్ చూసూత్ నువువ్ ఎంతకాలం గడుపుతావు? నేను గుటక వేసే వరకూ ననున్ విడిచిపెటట్వా?
20మనుషులను కనిపెటిట్ చూసే వాడా, ఒకవేళ నేను పాపం చేసినా అది నీకు వయ్తిరేకంగా ఎందుకు చేసాత్ ను? నాకు నేనే

భారంగా ఉనాన్ను. నీ దృషిట్ నా ఎందుకు నిలిపావు?
21నాఅతికమాలను నువెవ్ందుకు కష్మించవు? నాపాపాలను ఎందుకు తుడిచివేయవు? నేనిపుప్డు మటిట్లో కలసిపోతాను.

ననున్ జాగతత్గా వెదకుతావుగానీ నేను ఉండను.

8
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా అనాన్డు.
2నువువ్ ఇలాంటిమాటలు ఎంతసేపుమాటాల్ డతావు? నీమాటలు సుడిగాలిలాగా బయటకు వసుత్ నాన్యి.
3దేవుడు తన చటాట్ లను రదుద్ చేసాత్ డా? సరవ్శకు న దేవుడు నాయ్యం జరిగించకుండా ఉంటాడా?
4 ఒకవేళ నీ కొడుకులు ఆయన దృషిట్లో ఏ నా పాపం చేశారేమో. వాళ ళ్ జరిగించిన తిరుగుబాటును బటిట్ ఆయన వారిని

శికష్కు అపప్గించాడేమో.
5నువువ్ జాగతత్గా దేవుని కోసం కనిపెటుట్ . సరవ్శకు న దేవుణిణ్ వేడుకో.
6 నువువ్ పవితుడివీ నిజాయితీపరుడివీ అయితే ఆయన తపప్కుండా నినున్ పటిట్ంచుకుంటాడు. నీ పవరనకు తగినటుట్ గా

నీకునన్పూరవ్సిథ్తి తిరిగి కలిగిసాత్ డు.
7నీ సిథ్తిమొదటోల్ కొదిద్గా ఉనన్పప్టికీ చివరకు ఎంతో గొపప్గా వృదిధ్ చెందుతుంది.
8మనం నినన్టి మనుషులం. మనకు ఏమీ తెలియదు. భూమి మనం జీవించిన రోజులు నీడలాగాఉనాన్యి.
9 గడిచిన తరాల గురించి ఆలోచించు. వాళళ్పూరివ్కులు పరిశోధించి తెలుసుకునన్ విషయాలు జాగతత్గా తెలుసుకో.
10వాళ ళ్ తమ అనుభవాలను బటిట్ నీకు ఉపదేశిసాత్ రు గదా. అనిన్ విషయాలు నీకు చెబుతారు గదా.
11బురద లేకుండా జముమ్ గడిడ్ పెరుగుతుందా? నీళల్ లేకుండా రెలుల్ మొలుసుత్ ందా?
12దానిన్ కోయకముందు ఎంతో పచచ్గా కనిపిసుత్ ంది. అయితే ఇతరమొకక్లతోపోలిచ్తే అది తొందరగావాడిపోతుంది.
13 దేవుణిణ్ నిరల్కష్ ం చేసేవాళళ్ సిథ్తి అలాగే ఉంటుంది. భకిహీనుల కోరికలు నిరరథ్కమౌతాయి. వాళళ్ కోరికలు తీరక

భంగపడతారు.
14ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఆశయించినదిసాలెపురుగు గూడు వంటిది.
15అతడు దానిమీద ఆధారపడినపుప్డు అది పడిపోతుంది. దానిన్ గటిట్గా పటుట్ కునన్పుప్డు అది విడిపోతుంది.
16భకిహీనుడు ఎండాకాలంలో పచచ్గాఉండేమొకక్లాంటివాడు. అతని తీగెలు అతనితోటమీదపాకుతూ అలుల్ కుంటాయి.
17అతని వేళల్ గటుట్ చుటూట్ ఆవరిసాత్ యి. రాళల్ ఉనన్ భూమిలోకిపాతుకుపోవాలని అతడు పయతిన్సూత్ ఉంటాడు.
18 అతడునన్ పాంతం నుండి దేవుడు అతణిణ్ పెరికివేసినపుప్డు ఆ సథ్లం అతనితో “నువువ్ నాకు తెలియదు, నేను నినున్

ఎనన్డూ చూడలేదు” అంటుంది.
19అతని సంతోషకర న సిథ్తికి అంతం ఇలాగే ఉంటుంది. ఆపాంతంలో భూమిలో నుండి వేరేమొకక్లుమొలుసాత్ యి.
20ఆలోచించు, దేవుడుయథారథ్వంతునికి అనాయ్యం చేయడు. అలానే దురామ్రుగ్ ల చెయియ్ అందుకోడు.
21ఇక నుండి ఆయన నీ నోటిని నవువ్తో నింపుతాడు. నీ పెదవుల కేరింతలు ఉంచుతాడు.
22నీ పగ పెంచుకునే వాళ ళ్ అవమానంపాలవుతారు. దుషుట్ ల గుడారాలు లేకుండాపోతాయి.

9
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు చెపాప్డు.
2నిజమే, ఆ విషయం అలాగే ఉంటుందని నాకు తెలుసు. మనిషి దేవుని దృషిట్లో లోపం లేనివాడుగా ఎలాఉండగలడు?
3మనిషి ఆయనతో వివాదం పెటుట్ కుంటే ఆయన అడిగే వెయియ్ పశన్లోల్ ఒకక్దాని నా జవాబు చెపప్లేడు.
4ఆయన అతయ్ంత వివేకం, బల పభావాలు గలవాడు. ఆయనతోపోరాడాలని తెగించిన వాళ ళ్ తపప్క కీడు పాలవుతారు.
5పరవ్తాలను వాటికి తెలియకుండానే ఆయనతొలగిసాత్ డు. కోపంతోవాటినిబోరాల్ పడేలా చేసాత్ డు.
6భూమిని కూడా అది ఉనన్ సథ్లం నుండి కదిలించివేసాత్ డు. భూమిపునాదులు ఊగిపోయేలాచేసాత్ డు.
7ఆయనసూరుయ్డికి ఉదయించవదద్ని ఆజాఞ్ పిసేత్ సూరుయ్డు ఉదయించడు. ఆయననకష్తాలను కనబడకుండాదాచివేసాత్ డు.
8ఆయనమాతమేఆకాశానిన్ విశాలం చేసాత్ డు. సముద అలలమీద ఆయన నడుసుత్ నాన్డు.
9సావ్తి,మృగశీరష్ం, కృతిత్క అనే నకష్తాలను, ద ణ నకష్తాల రాశిని ఆయనే కలగజేశాడు.
10ఎవరికీ అంతు చికక్ని మహిమ గల కారాయ్లు, లెకక్లేననిన్ అదుభ్త కియలు ఆయన చేసుత్ నాన్డు.
11 ఇదిగో, ఆయన నా సమీపంలో ఉంటునాన్డు, కానీ నేను ఆయనను గురించలేదు. నా పకక్నుండి నడుసూత్ వెళత్ నాన్డు

కానీ ఆయననాకు కనబడడు.
12 ఆయన తీసుకువెళత్ ంటే ఆయనను అడడ్గించేవాడెవడు? “నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వు?” అని ఆయనను అడగగలిగే వాళ ళ్

ఎవరు?
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13దేవుని కోపం చలాల్ రదు. రాహాబుకు సహాయం చేసినవాళ ళ్ ఆయనకు లొంగిపోయారు.
14కాబటిట్ ఆయనకు జవాబివవ్డానికి నేనేపాటి వాణిణ్? సూటి నమాటలు పలుకుతూ ఆయనతోవాదించడానికి నేనెంతటి

వాణిణ్?
15నేను నాయ్యవంతుణిణ్ అయినా ఆయనకు జవాబు చెపప్లేను. నానాయ్యాధిపతిని కరుణించమని వేడుకోవడంమాతమే

చేయగలను.
16నేనుమొరపెటిట్నపుప్డు ఆయననాకు జవాబిచిచ్నా ఆయననామాట వింటాడనినాకు నమమ్కం లేదు.
17 ఆయన నా మొర వినకుండా ననున్ తుఫాను చేత నలగగొడుతునాన్డు. కారణం లేకుండా నా గాయాలను

రేగగొడుతునాన్డు.
18ఆయన ననున్ ఊపిరి పీలుచ్కోనివవ్డు. చేదు పదారాథ్ లు నాకు తినిపిసాత్ డు.
19బలవంతుల శకిని గూరిచ్ పశన్ వసేత్ “నేనేఉనాన్ను”అనిఆయనఅంటాడు. నాయ్యనిరణ్యం గూరిచ్ వివాదం రేగినపుప్డు

“నాకు విరోధంగావాదించేది ఎవరు?” అని ఆయన అడుగుతాడు.
20నేను చేసేవాదననాయ్యంగాఉనన్పప్టికీనామాటలేనామీదనేరంమోపుతాయి. నేను నాయ్యవంతుడి పప్టికీ దోషినని

నామాటలు రుజువు చేసాత్ యి.
21నేను నిరోద్ షిని అయినపప్టికీ నామీదనాకు ఇషట్ం పోయింది. నాపాణం అంటే నాకు లెకక్ లేదు.
22 తేడా ఏమీ లేదు. అందుకే అంటునాన్ను, ఆయన నీతిమంతులు, దురామ్రుగ్ లు అనే భేదం లేకుండా అందరినీ నాశనం

చేసుత్ నాన్డు.
23ఆకసామ్తుత్ గా సమూలనాశనం సంభవిసేత్ నిరపరాధులు పడే అవసథ్ను చూసి ఆయన నవువ్తాడు.
24 భూమి దురామ్రుగ్ ల ఆధీనంలో ఉంది. ఆయన నాయ్యాధిపతులకు మంచి చెడడ్ల విచకష్ణ లేకుండా చేసాత్ డు. ఇవనీన్

చేయగలిగేది ఆయనగాక ఇంకెవరు?
25పరుగు తీసే వాడి కంటే వేగంగా, ఎలాంటిమంచీ లేకుండానేనా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి.
26 రెలుల్ తో కటిట్న పడవలు సాగిపోతునన్టుట్ , గరుడప ఎరను చూసి హటాతుత్ గా దాని వాలినటుట్ నా రోజులు

దొరిల్పోతునాన్యి.
27నాబాధలు మరచిపోతాననీ,నా దుఃఖం పోయిసంతోషంగా ఉంటాననీ నేను అనుకునాన్నా?
28 నాకు వచిచ్న బాధలనిన్టిని బటిట్ భయపడుతునాన్ను. నువువ్ ననున్ నిరోద్ షిగా ఎంచవనన్ విషయం నాకు సప్షట్ంగా

తెలిసిపోయింది.
29నేను దోషిని అని నిరణ్యం అయిపొయింది గదా. ఇక నాకెందుకు ఈ వృథా పయాస?
30ననున్ నేను మంచులాగా శుభం చేసుకునాన్, సబుబ్తో నా చేతులు తోముకునాన్,
31నువువ్ ననున్ గుంటలో పడేసాత్ వు. అపుప్డు నేను వేసుకునన్ బటట్లే ననున్ అసహియ్ంచుకుంటాయి.
32ఆయనకు జవాబు చెపప్డానికి దేవుడునాలాగామనిషికాదు. ఆయనతోవాదించడానికిమేమిదద్రం కలసినాయ్యసాథ్ నానికి

వెళళ్డం ఎలా?
33మాఇదద్రి మీద చెయియ్ ఉంచి తీరుప్ చెపప్గలిగే వయ్కిమాకు లేడు.
34ఆయన శి దండం నామీద నుండి తొలగించాలి. ఆయన భయంకర చరయ్లు నాలో వణుకు పుటిట్ంచకుండా ఉండాలి.
35అపుప్డు నేను భయం లేకుండా ఆయనతోమాటాల్ డతాను, అయితే ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తిని బటిట్ నేను అలా చెయయ్లేను.
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1నా బతుకు మీద నాకు అసహయ్ం కలుగుతుంతోంది. నేను అడూడ్ అదుపూ లేకుండా అంగలారుసాత్ ను. నామనసులో ఉనన్

బాధ కొదీద్ మాటాల్ డతాను.
2నేనుదేవునితోమాటాల్ డతాను. నామీదనేరంమోపకు. నువువ్నాతోఎందుకువాదంపెటుట్ కునాన్వోచెపప్మనిఅడుగుతాను.
3 నువువ్ ఇలా కూరంగా పవరించడం నీకు ఇషట్మా? దురామ్రుగ్ ల ఆలోచనలు నెరవేరేలా వాళళ్ నీ దయ చూపడం నీకు

సంతోషం కలిగిసుత్ ందా? నీ చేతిపనులను తిరసక్రించడం నీకు సంతోషమా?
4మనుషులు చూసుత్ నన్టుట్ నువువ్ కూడా చూసుత్ నాన్వా? నీ ఆలోచనలు మనుషుల ఆలోచనల వంటివా?
5నీ జీవితకాలం మనుషుల జీవితకాలం వంటిదా? నీ సంవతస్రాలు మనుషుల ఆయుషుష్ వంటివా?
6నేను ఎలాంటి నేరం చేయలేదనీ, నీ చేతిలోనుండి ననున్ ఎవవ్రూ విడిపించలేరనీ నీకు తెలుసు.
7అయినపప్టికీ నా నేరాలను గూరిచ్ ఎందుకు విచారణ చేసుత్ నాన్వు? నాలోపాపాలు ఎందుకు వెతుకుతునాన్వు?
8నీసొంత చేతులతోనా శరీరంలోని అవయవాలు నిరిమ్ంచి ననున్ నిలబెటాట్ వు. అలాంటిది నువేవ్ ననున్ మింగివేసుత్ నాన్వు.
9ఒక విషయంజాఞ్ పకం చేసుకో, నువేవ్ ననున్ బంకమటిట్తో నిరిమ్ంచావు. మళీళ్ నువేవ్ ననున్ మటిట్లో కలిసిపోయేలాచేసాత్ వా?
10ఒకడు పాలు ఒలకబోసినటుట్ నువువ్ ననున్ ఒలకబోసుత్ నాన్వు. పాలను పెరుగులా చేసినటుట్ ననున్ పేరబెడుతునాన్వు.
11మాంసం, చరామ్లతో ననున్ కపాప్వు. ఎముకలు, నరాలతో ననున్ రూపొందించావు.
12నాకు పాణం పోసినా కృప చూపించావు. నీ కాపుదలతోనా ఆతమ్ను ర ంచావు.
13అయినానేను చేసే దోషాలను గూరిచ్ నీ హృదయంలో ఆలోచించావు. అలాంటి అభిపాయం నీకు ఉనన్దని నాకు తెలుసు.
14ఒకవేళ నేనే నాపాపం చేసేత్ నీకు తెలిసిపోతుంది. నాకు శికష్ విధించాలని ననున్ గమనిసూత్ ఉంటావు.
15నేను గనకపాప కియలు జరిగిసేత్ అవి ననెన్ంతోబాధిసాత్ యి. నేను నిరోద్ షినిఅయినపప్టికీనాతలఎతుత్ కోలేను. ఎందుకంటే

నేను అవమానంతో నిండిపోయినాకు కలిగిన బాధను తలంచుకుంటూ ఉంటాను.
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16నాతల కెతిత్తే సింహం వేటాడినటుట్ ననున్ వేటాడతావు. నీ బలపభావాలు మళీల్ నామీద చూపిసాత్ వు.
17ఎడతెగని నీ కోపం పెరిగిపోతుంది. ఎపుప్డూ సేనల వెనుక సేనలను నామీదికి దండెతేత్లా చేసూత్ ఉంటావు.
18నా తలిల్ గరభ్ం నుండి ననెన్ందుకు బయటకు రపిప్ంచావు? పుటిట్నపుప్డే ఎవరూ ననున్ చూడకుండా ఉనన్పుప్డే పాణం

వదిలితేబాగుండేది.
19అపుప్డు నా ఉనికే ఉండేది కాదు. తలిల్ గరభ్ం నుండే నేరుగా సమాధికి తిరిగి వెళిళ్పోయిఉండేవాణిణ్ .
20 నేను జీవించే రోజులు సవ్లప్మే. అకక్డికి వెళల్క ముందు కొంచెం సేపు నేను ఊరట చెందేలా నా జోలికి రాకుండా ననున్

విడిచిపెటుట్ .
21నేను తిరిగిరానిలోకానికి వెళిళ్పోతునాన్ను. ఆలోకమంతామరణాంధకారం ఆవరించి ఉంది.
22అకక్డఅరథ్రాతివలెదటట్ న కటికచీకటి. ఎంతమాతంకమంఅనేదిలేనిఆమరణాంధకారదేశంలోవెలుగుఅరథ్రాతివేళ

చీకటిలాగాఉంది.
11

జోఫరు
1అపుప్డు నయమాతీయుడు జోఫరు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,

2పవాహంలాగాబయటకు వసుత్ నన్ నీమాటలకు జవాబు చెపాప్లి గదా. వదరుబోతును నిరోద్ షి అని ఎంచడం జరుగుతుందా?
3 నీ పొగరుబోతు మాటలు విని మనుషులు ఎదురు చెపప్కుండా మౌనంగా ఉండాలా? నీ మాటలను బటిట్ ఎవవ్రూ నినున్

మందలించకూడదా?
4నువువ్ దేవునితో “నేను అనుసరించేది సకమం, నీ దృషిట్లో నేను పవితంగా ఉనాన్ను” అంటునాన్వు గదా.
5నువువ్ దేవునితోమాటాల్ డితేమంచిది. ఆయనే నీతోవాదులాటకు దిగితేబాగుంటుంది.
6ఆయనే నీకు జాఞ్ న రహసాయ్లు తెలియజేయాలి. ఆయనజాఞ్ నపూరుణ్ డు. నువువ్ చేసిన దోషాలకు తగినదాని కంటే తకుక్వ

సంజాయిషీయేదేవుడు నీ నుండి కోరుతునాన్డని తెలుసుకో.
7దేవుని నిగూఢ సతాయ్లు నువువ్ తెలుసుకోగలవా? సరవ్శకు న దేవుణిణ్ గూరిచ్న పరిపూరణ్ జాఞ్ నం నీకు ఉంటుందా?
8నువువ్ ఏమి చేయగలవు? అది ఆకాశ విశాలం కంటే ఉనన్త నది. నీకేం తెలుసు? అదిపాతాళంకంటే లోతుగా ఉనన్ది.
9దాని కొలత భూమికంటేపొడవు,దాని వెడలుప్ సముదంకనాన్ విశాలం.
10ఆయన సంచారం చేసూత్ ఒకణిణ్ బంధించి, తీరుప్లో విచారణ జరిగిసేత్ ఆయనకు ఎదురు చెపప్గలిగేవాడు ఎవరు?
11పనికిమాలినవాళ ళ్ ఎవరో ఆయనకు తెలుసు. ఎకక్డ పాపం జరుగుతుందో ఆయన ఇటేట్ కనిపెటట్గలడు.
12అయితేఅడవి గాడిదపిలల్ మనిషిగాపుటట్గలిగితే బుదిధ్హీనుడు తెలివిగలవాడు కావచుచ్.
13నువువ్ నీ హృదయానిన్ సవయ్ంగా ఉంచుకో. నీ చేతులు ఆయన పుచాపు.
14నీ చేతిలో చెడుతనం ఉందని గహించిదానిన్ విడిచిపెటుట్ . నీ గుడారంలో ఉనన్ అకమానిన్పూరిగాతొలగించు.
15అలా చేసేత్ నువువ్ తపప్కుండా ఎలాంటి కళంకం లేనివాడ నిరభ్యంగా, సిథ్రంగా, సంతోషంగా ఉంటావు.
16తపప్కుండానువువ్ నీ గడుడ్ కాలానిన్మరచిపోతావు. పవహిసూత్ దాటిపోయిననీటినిగురు పెటుట్ కునన్టుట్ నువువ్దానిన్ గురు

చేసుకుంటావు.
17 అపుప్డు నీ జీవితం మధాయ్హన్ం ఉండే ఎండ కంటే ఎకుక్వగా పకాశిసుత్ ంది. చీకటి ఆవరించినా అది సూరోయ్దయపు

వెలుగులాగా కనిపిసుత్ ంది.
18నీనమమ్కానికిఒకఆధారందొరుకుతుంది. కనుక నువువ్ రయ్ంగాఉంటావు. నీఇలుల్ మొతత్ం కలయజూసి మంగావిశాంతి

తీసుకుంటావు.
19ఎవరి భయమూ లేకుండా నువువ్ నిదపోతావు. అనేకమంది నీ సహాయం కోరుకుంటారు.
20 దురామ్రుగ్ ల కంటిచూపు మందగిసుత్ ంది. వాళల్కు ఎలాంటి ఆశయమూ దొరకదు. తమ పాణాలు ఎపుప్డు పోతాయా అని

వాళ ళ్ ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు.

12
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
2నిజంగాలోకంలో ఉనన్ పజలంతామీరేనా? మీతోనేజాఞ్ నం కడతేరి పోతుందా?
3మీకునన్టుట్ నాకూక్డా తెలివితేటలు ఉనాన్యి. నేనుమీకంటేజాఞ్ నం గలవాణిణ్ . మీరు చెపేప్ విషయాలు ఎవరికి తెలియదు?
4దేవుణిణ్ వేడుకునిఈవులుపొందిననేను ఇపుప్డునాసేన్హితుని ఎదుట నవువ్లపాలుకావలసివచిచ్ంది. నీతినిజాయితీలు

కలిగిన నేను ఇతరులు చేసే ఎగతాళి భరించాలిస్ వసుత్ ంది.
5 మసిథ్తిలో ఉనన్వాళ ళ్ దురద్శలో ఉనన్ వాళళ్ను తృణీకరించడం మంచిదని భావిసాత్ రు. కాళ ళ్ జారుతునన్ వారికి మరింత

దురదృషట్ం జత చేసేమారాగ్ లు వారు వెతుకుతారు.
6దోపిడీ దొంగల నివాసాలు వరిధ్లుల్ తాయి. దేవునికి కోపంపుటిట్ంచేవాళ ళ్ భయం లేకుండా సంచరిసాత్ రు. తమ శకియుకులనే

తమ దేవుళ ళ్గాభావించుకుంటారు.
7అయితే,మృగాలను అడగండి, అవిమీకు బోధ చేసాత్ యి. ఆకాశంలో పకష్ులను అడగండి, అవిమీకు చెబుతాయి.
8భూమి గురించి ఆలోచిసేత్ అది నీకు బోధిసుత్ ంది. సముదంలో ఉండే చేపలు కూడా నీకు ఉపదేశం చేసాత్ యి.
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9యెహోవావీటనిన్టినీ తన చేతితో సృషిట్ంచాడని గహించలేనివాడెవడు?
10జీవం ఉనన్ సమసత్ పాణులు, సమసత్ మానవకోటి ఆతమ్లు ఆయన ఆధీనంలో ఉనాన్యి.
11నాలుక ఆహారానిన్ ఎలా రుచి చూసుత్ ందో అలాగే చెవి అది వినేమాటలను పరీ సుత్ ంది గదా.
12వృదుధ్ లు జాఞ్ నులు. ఆయుషుష్ పెరిగే కొదీద్ వివేకం పెరుగుతుంది.
13అయితే దేవునికి జాఞ్ నం, బల పభావాలు ఉనాన్యి. ఆలోచనా, వివేకమూ ఆయనకు ఉనాన్యి.
14ఆలోచించు, ఆయన పడగొటిట్న దానిన్ మళీళ్ ఎవవ్రూ తిరిగి కటట్లేరు. ఒకవేళ ఆయన ఒకరిని చెరసాలోల్ ఉంచితే దానిన్

తెరవడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు.
15చూడండి, ఆయన పవాహాలను కటట్డిచేసేత్ అవి ఇంకిపోతాయి. వాటిని విడుదల చేసేత్ అవి భూమినిముంచివేసాత్ యి.
16బలమూ,జాఞ్ నమూ ఆయన గుణ లకష్ణాలు. మోసగాళ ళ్,మోసపోయేవాళ ళ్ ఆయన ఆధీనంలో ఉనాన్రు.
17 ఆలోచనలు చెపేప్వాళళ్ను వసహీనులనుగా చేసి ఆయన వాళళ్ను బందీలుగా తీసుకువెళాత్ డు. నాయ్యాధిపతులందరూ

తెలివి లేనివాళళ్ని ఆయన రుజువు చేసాత్ డు.
18రాజుల అధికారాలను ఆయన రదుద్ చేసాత్ డు. వారి నడుములను సంకెళళ్తో బంధిసాత్ డు.
19యాజకులను వసహీనులనుగా చేసి వాళళ్ను బందీలుగా తీసుకువెళాత్ డు. సిథ్రంగా పాతుకుపోయి ఉనన్వాళళ్ను ఆయన

కూలదోసాత్ డు.
20వాకాచ్తురయ్ం గలవారు చెపేప్మాటలను ఆయన వయ్రధ్పరుసాత్ డు. పెదద్మనుషులను తెలివితకుక్వ వాళల్నుగా చేసాత్ డు.
21పాలకులను ఆయన తిరసక్రిసాత్ డు. బలవంతులను బలహీనులుగా చేసాత్ డు.
22చీకటోల్ ని లో న విషయాలను ఆయన బయలు పరుసాత్ డు. మరణాంధకారంలోకి వెలుగు రపిప్సాత్ డు.
23ఆయన పజలను వృదిద్ పరుసాత్ డు, అదే సమయంలోనాశనం చేసాత్ డు. వాళళ్ పొలిమేరలను విశాల పరుసాత్ డు. వాళళ్ను

దీలుగా కూడా తీసుకు పోతాడు.
24లోకంలోని పజల, పాలకుల జాఞ్ నానిన్ ఆయన వయ్రథ్ం చేసాత్ డు. వాళ ళ్ దారీతెనూన్ లేని ఎడారి పాంతంలో సంచరించేలా

చేసాత్ డు.
25 వాళ ళ్ వెలుగు లేనివా చీకటిలో తడుముకుంటారు. మతుత్ లో ఉనన్వాడు తూలి పడినటుట్ ఆయన వాళళ్ను

తూలిపోయేలాచేసాత్ డు.

13
1ఇదిగో వినండి,నా కళళ్కు ఇదంతా కనబడింది,నాచెవులకు అంతా వినబడింది,
2మీకు తెలిసిన విషయాలనీన్ నాకూక్డా తెలుసు. నాకునన్ జాఞ్ నం కంటేమీకునన్ జాఞ్ నం ఎకుక్వేమీ కాదు.
3నేను సరవ్శకు న దేవునితోనేమాటాల్ డాలని చూసుత్ నాన్ను. ఆయనతోనే నేను వాదిసాత్ ను.
4మీరంతా అబదాధ్ లు కలిప్ంచి చెబుతారు. మీరు ఎందుకూ పనికిరాని దుయ్ల వంటివారు.
5మీరేమీమాటాల్ డకుండా ఉంటేనేమంచిది. అదేమీకు ఉతత్మం.
6దయచేసి నేను చెపేప్ది వినండి. నా పకష్ంగా నేను చేసుకుంటునన్ వాదన ఆలకించండి.
7మీరు దేవుని పకష్ంగా నిలబడి అనాయ్యంగావాదించ వచాచ్? ఆయన తరపున వంచనమాటలు పలక వచాచ్?
8ఆయన పటల్ పకష్పాత ఖరి పదరిశ్సాత్ రా? మీరు దేవుని ప న నిలబడివాదిసాత్ రా?
9ఒకవేళ ఆయనమిమమ్లిన్ పరిశోధిసేత్ అదిమీకు మకరమా? ఒకడు ఇతరులనుమోసం చేసినటుట్ మీరు ఆయననుమోసం

చేసాత్ రా?
10మీరు రహసయ్ంగా పకష్పాతం చూపిసేత్ ఆయన తపప్కుండామిమమ్లిన్ గదిద్సాత్ డు.
11ఆయన పభావంమీకు భయం కలిగించదా? ఆయన భయంమిమమ్లిన్ ఆవరించదా?
12మీరు చెపేప్ గదిద్ంపుమాటలు బూడిదలాంటిసామెతలు. మీరు చేసుత్ నన్ వాదాలు మటిట్గోడలవంటివి.
13నాజోలికి రాకుండామౌనంగా ఉండండి. నేను చెపేప్ది వినండి. నాకు ఏమి జరగాలని ఉందో అదే జరుగు గాక.
14నాపాణానిన్ నేనే ఎరగా ఎందుకు చేసుకోవాలి? నాపాణానికి తెగించిమాటాల్ డతాను.
15వినండి,ఆయనననున్ చంపినానేనుఆయనకోసంఆశతోఎదురుచూసుత్ నాన్ను. ఆయనసమకష్ంలోనానాయ్యపవరనను

రుజువు పరుచుకుంటాను.
16దీని వలల్ నాకు విడుదల చేకూరుతుంది. భకిహీనుడు ఆయన సమకష్ంలో నిలవడానికి సాహసం చెయయ్డు.
17నాసాకష్ం జాగతత్గా వినండి. నేను చేసే పమాణాలు మీ చెవులోల్ మారుమోగనియయ్ండి.
18ఆలోచించండి, నేను నా వివాదానిన్ చకక్బరచుకునాన్ను. నేను నిరోద్ షిగా తీరచ్బడతాననినాకు తెలుసు.
19నాతోవాదం పెటుట్ కుని గెలవ గలిగేవాడు ఎవరు? ఎవ నా ఎదుటికి వసేత్ నేను నోరు మూసుకుని పాణం విడిచిపెడతాను.
20దేవా,ఈ రెండు విషయాలు నా పకష్ంగా జరిగించు. అపుప్డు నేను దాకోక్కుండా నీ ఎదుట కనపడతాను.
21నీ బల న చెయియ్ నామీద నుండి తొలగించు. నీ భయం వలల్ నేను బెదిరిపోయేలాచెయయ్కు.
22అపుప్డు నువువ్ పిలిసేత్ నేను పలుకుతాను. లేదా నేను పిలుసాత్ ను,నాకు జవాబు చెపుప్.
23నేను చేసిన దోషాలు ఎనిన్? నేను చేసినపాపాలు ఎనిన్? నాఅపరాధాలు,నాపాపాలు నాకు తెలియబరచు.
24నీముఖానిన్ నాకు చాటు చేసుకుంటునాన్వెందుకు? ననెన్ందుకు నీ శతువుగాభావిసుత్ నాన్వు?
25అటూ ఇటూ కొటుట్ కుపోయేఆకులాంటి ననున్ భయపెడతావా? ఎండిపోయిన చెతత్ వెంటబడతావా?
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26నువువ్ నాకు కఠిన న శికష్ విధించావు. నేను చినన్తనంలో చేసినపాపాలకు పతిఫలం అనుభవించేలా చేశావు.
27నాకాళళ్కు బొండ వేసి బిగించావు. నా నడవడి అంతా నువువ్ కనిపెడుతునాన్వు. నాఅడుగులకు నువేవ్ గిరి గీశావు.
28 కుళిళ్పోయిన శవంలాగాఉనన్వాడిచుటూట్ ,చిమమ్టలు తినివేసిన గుడడ్పేలికలాంటివాడిచుటూట్ గిరి గీసికాపుకాసుత్ నాన్వు.

14
1సీ కడుపున పుటిట్న మనిషి కొనిన్ రోజులపాటు జీవిసాత్ డు. అతడు తన జీవిత కాలమంతా కషాట్ లు అనుభవిసాత్ డు.
2అతడు పువువ్లాగా పెరిగి వికసిసాత్ డు. అంతలోనేవాడిపోతాడు. నీడ కనబడకుండాపోయినటుట్ వాడు పారిపోతాడు.
3అలాంటివాడిని నువువ్ పటిట్ంచుకుంటునాన్వా? నాకు తీరుప్ తీరచ్డానికి నీ ఎదుటికి రపిప్ంచుకుంటావా?
4అపవిత న వయ్కికి పవితు నవాడు పుటట్గలిగితే ఎంతమేలు? కానీ ఆ విధంగా ఎనన్డూ జరగదు.
5మనిషి ఎంతకాలం బతకాలోదానికి పరిమితి నువేవ్ నియమిసాత్ వు. అతడు ఎనిన్ నెలలు జీవిసాత్ డో నీకు తెలుసు.
6 అతడి పు నుంచి నీ దృషిట్ మరలుచ్కో. కూలిపని వాడిలాగా తనకు నియమింపబడిన పని పూరి చేసేదాకా అతని పు

చూడకు.
7చెటుట్ ను నరికి వేసేత్ అది తిరిగి చిగురు వేసుత్ ందనీ, లేత కొమమ్లు తిరిగిమొలకెతుత్ తాయనీ ఆశాభావం ఉంటుంది.
8నరికేసిన చెటుట్ వేరు భూమిలో కుళిల్పోయి,దానిమొదలు మటిట్లో చీకిపోతూ ఉంటుంది.
9అయితేదానికి నీటివాసన తగిలినపుప్డు అది చిగురు వేసుత్ ంది, లేతమొకక్లాగా కొతత్గా కొమమ్లు కాసుత్ ంది.
10 అయితే మనుషులు చనిపోయినపుప్డు కదలకుండా పడి ఉంటారు. మనుషులు పాణం విడిచిన తరువాత వాళ ళ్

ఏ పోతారు?
11 సముదంలో నీళ ళ్ ఎలా ఇంకిపోతాయో, నదిలో నీళ ళ్ ఎలా ఆవి పోతాయో అలాగే మనుషులు చనిపోయి ఇక తిరిగి

లేవరు.
12ఆకాశం అంతరించి పోయేదాకావాళ ళ్ మేలోక్రు. ఎవరూ వారిని నిద లేపలేరు.
13నువువ్ననున్మృతుయ్లోకంలోదాచిఉంచితేఎంతమేలు! నామీదనీకోపంచలాల్ రేదాకామరుగు చేసేత్ ఎంతబాగుంటుంది!

నాకు కొంతకాలం గడువుపెటిట్ ఆ తరువాత ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోవాలని నేను ఎంతగానో ఆశిసుత్ నాన్ను.
14 మనుషులు చనిపోయిన తరువాత మళీళ్ బతుకుతారా? ఆలా జరిగే పకష్ంలో నా పోరాటం ముగిసి నాకు విడుదల

కలిగేదాకా నేను ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.
15అపుప్డు నువువ్ పిలుసాత్ వు. నేను నీతోమాటాల్ డతాను. నీ చేతిపనిని చూసి నువువ్ ఇషట్పడతావు.
16అయితే ఇపుప్డు నేను వేసే అడుగులు నువువ్ లెకిక్సుత్ నాన్వు. నేను చేసే పాపాలు నీకు కోపం తెపిప్సుత్ నాన్యి.
17నాఅతికమాలు సంచిలో ఉంచిమూసివేశావు. నేను చేసిన దోషాలను భదంగాదాచిపెటాట్ వు.
18 కూలిపోయిన పరవ్తాలు ముకక్ పోయినేలమటట్ం అవుతాయి, కొండలు వాటిసాథ్ నం తపిప్ పడిపోతాయి.
19నీళ ళ్ రాళల్ను అరగదీసాత్ యి. నీటిపవాహంభూమి మటిట్ కొటుట్ కుపోయేలాచేసుత్ ంది. ఆవిధంగానువువ్మనిషిఆశలను

భగన్ం చేశావు.
20 నువువ్ మనుషులను ఎపప్టికీ అణచివేసుత్ నాన్వు గనుక వారు అంతరించిపోతారు. నువువ్ వాళళ్ ముఖాలను చావు

ముఖాలుగామారిచ్వేసి వాళళ్ను వెళల్గొటాట్ వు.
21ఒకవేళవాళళ్ పిలల్లు పఖాయ్తి చెందినాఅదివారికి తెలియదు. ఒకవేళ అణిగిపోయిదీనసిథ్తి అనుభవించినావాళ ళ్ అది

గహించలేరు.
22తమసొంత శరీరాలోల్ ని బాధమాతమేవాళ ళ్ అనుభవిసాత్ రు. తమకు తామే ఎకుక్వగా దుఃఖపడతారు.

15
ఎలీఫజు

1అపుప్డు తేమానీయుడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,
2 “జాఞ్ నం గలవాడు గాలితో తన కడుపు నింపుకుని తెలివి తకుక్వతనంగా వయ్రధ్ నమాటలుమాటాల్ డడం మంచిదేనా?
3వయ్రథ్ న పదాలు పలకడం వలల్ పయోజనం ఏమిటి? పయోజనం లేనిమాటలతోవాదించడం ఎందుకు?
4అలాంటిమాటలతో నీకునన్ భయభకులను హీనపరుసుత్ నాన్వు. నీ దేవునిధాయ్నానిన్ ఆటంకపరుసుత్ నాన్వు.
5నువువ్మాటాల్ డేమాటల వలల్ నీ పాపాలు బయటపడుతునాన్యి. కపటంగామాటాల్ డాలని నువువ్ చూసుత్ నాన్వు.
6నేను కాదు, నీమాటలే నువువ్ నేరం చేశావని పకటిసుత్ నాన్యి. నీకు వయ్తిరేకంగా నీ పెదవులేసాకష్ ం పలుకుతునాన్యి.
7మనిషిగాపుటిట్న వాళళ్లోమొదటివాడివి నువేవ్ అనుకుంటునాన్వా? కొండలకనాన్ నువువ్ ముందుగా ఉనాన్వా?
8నువేవ్ నా దేవుని సమాలోచన సభలో సభుయ్డివా? నువొవ్కక్డివే జాఞ్ నం గలవాడివా?
9మాకు తెలియని విషయాలు నీకేం తెలుసు? మేము గహించలేని విషయాలు నువేవ్ం గహించావు?
10మాలోతల నెరసిన వృదుధ్ లు అనేకమంది ఉనాన్రు. వాళ ళ్ నీ తండి కంటే చాలా పెదద్వాళ ళ్.
11 దేవుడిచిచ్న ఓదారుప్ నీకు తేలికగా అనిపిసుత్ ందా? ఆయన నీతో పలికిన మృదు న మాటలు నీకు మనసులోకి ఎకక్డం

లేదా?
12నీహృదయం ఎందుకు కుంగిపోయింది? నీ కళ ళ్ ఎందుకలా ఎరబడాడ్ యి?
13దేవుని నీకెందుకు కోపం వసుత్ ంది? నీ నోట వెంట అలాంటిమాటలు ఎందుకు వెలువడుతునాన్యి?
14 కళంకం లేనివాడు అనిపించుకోడానికి మనిషి ఎంతటివాడు? సీకి పుటిట్నవాడు పవితుడుగా ఎలా ఎంచబడతాడు?
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15ఆలోచించు, దేవుడు తన పవిత దూతలను కూడా నమమ్డు. ఆకాశ విశాలాలు ఆయన దృషిట్కి పవితం కావు.
16 అలా ఉండగా, మనుషులు మరింత దురామ్రుగ్ లు. వాళ ళ్ నీచులు, దుషట్కారాయ్లు చేసేవాళ ళ్, అనాయ్యానిన్ నీళ ళ్

తాగినటుట్ తాగేవాళల్ .
17నేను చెపేప్ది విను. నేను నీకు సంగతులు చెబుతాను. నాఅనుభవాలను నీకు వివరిసాత్ ను.
18జాఞ్ నులు తమపూరీవ్కుల దావ్రా నేరుచ్కుని, ఏమీదాచుకోకుండా చెపిప్న ఉపదేశాలు నీకు చెబుతాను.
19జాఞ్ నులకే ఆ దేశం వారసతవ్ంగా ఇవవ్బడింది. అనయ్జనులు ఎవవ్రూ ఆ దేశంలో లేరు. ఆ జాఞ్ నులు బోధించినది నీకు

తెలియజేసాత్ ను.
20దురామ్రుగ్ డు తాను బతికినంతకాలం వేదనలు అనుభవిసాత్ డు. దురామ్రగ్ం చేసేవాళళ్కు నియమించిన సంవతస్రాలనిన్టిలో

బాధలు తపప్వు.
21 అతడి చెవులోల్ భయంకర న శబాద్ లు మారుమోగుతాయి. అతడు మంగా ఉనన్ సమయంలో కీడు చేసేవాడు అతని

మీద పడతాడు.
22చీకటిలోనుండి తాను తిరిగి రాగలననన్ నమమ్కం అతనికి ఉండదు. వాడు కతిత్వాతకు గురి అవుతాడు.
23 ‘ఆహారం ఎకక్డ దొరుకుతుంది?’ అనుకుంటూ దాని కోసం తిరుగుతూ ఉంటాడు. చీకటి రోజులు దాపురించాయనివాడికి

తెలుసు.
24 యుదధ్ం చేయడానికి సనన్దుధ్ వచిచ్న రాజు శతువుని పటుట్ కుని బంధించినటుట్ బాధ, వేదన అతణిణ్ పటుట్ కుని

భయకంపితుణిణ్ చేసాత్ యి.
25వాడు దేవునికి విరోధంగా చెయియ్చాపుతునాన్డు. సరవ్శకు న దేవుణిణ్ ధికక్రించిమాటాల్ డుతునాన్డు.
26మెడ వంచని ఖరితోమూరఖ్తవ్ంగా తన దిటట్ న డాలుతో ఆయనమీదికి దండెతుత్ తాడు.
27అతనిముఖమంతా కొవువ్ పేరుకుపోయింది. నడుం చుటూట్ కొవువ్ పెరిగిపోయింది.
28 అలాంటివాడు పా పోయిన పటట్ణాలోల్ నివసిసాత్ డు. ఎవవ్రూ నివసించలేని ఇళళ్లో, శిథిలం కాబోతునన్ ఇళళ్లో

నివసిసాత్ డు.
29కాబటిట్ వాడు ఎపప్టికీ భాగయ్వంతుడు కాలేకపోతాడు. అతడి ధనం నిలబడదు. అతడి పంటల రు బరువెకిక్ నేలను

తాకేలా కిందకు వంగదు.
30అతడు చీకటి నుండి తపిప్ంచుకోలేడు. అగిన్జావ్లలు వాడి లేత కొమమ్లను దహించివేసాత్ యి. దేవుని నోటి నుండి వచిచ్న

ఊపిరి వాణిణ్ నాశనం చేసుత్ ంది.
31వాడు వయ్రధ్ న వాటిని నముమ్కోకుండా ఉండు గాక. వాడుమోసపోయినవాడు. వాడికి దకేక్ పతిఫలం శూనయ్ం.
32వాడి ఆయుషుష్ తీరకముందే ముసలివాడు అయిపోతాడు. వాడు ఎండిపోయిన కొమమ్లాగావాడిపోతాడు.
33పిందెలు రాలిపోయినదాకష్చెటుట్ లాగా,పువువ్లు రాలిపోయిన ఒలీవచెటుట్ లాగా ఆయనవారిని చేసాత్ డు.
34 వభకి లేని భకిహీనుల కుటుంబాలు నిరీజ్వంగామారతాయి. లంచగొండుల నివాసాలు అగిన్కి ఆహ తి అవుతాయి.
35వాళళ్ కడుపులో ఉనన్ కపటానిన్ వాళ ళ్ బయటకు వెళళ్గకుక్తారు. వాళళ్ అంతరంగంలో వంచన నివసిసుత్ ంది.”
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యోబు జవాబు

1అందుకుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,
2 “ఇలాంటిమాటలు నేను అనేకం వినాన్ను. మీరంతా ఆదరించడానికి కాదు,బాధ పెటట్డానికి వచిచ్నటుట్ నాన్రు.
3నువువ్ చెబుతునన్ గాలిమాటలు చాలిసాత్ వా? నాకిలా జవాబివవ్డానికి నీకేం బాధ కలిగింది?
4నా దుసిథ్తి మీకు పటిట్ ఉంటే నేను కూడా మీలాగామాటాల్ డేవాణిణ్ . మీమీద లేనిపోనిమాటలు కలిప్సూత్ నా తల ఆడిసూత్

మీ పు చూసేవాణిణ్ .
5అయినపప్టికీ నేను మిమమ్లిన్ ఓదారిచ్ రయ్పరిచేవాణిణ్ . నాఆదరణవాకుక్లతోమిమమ్లిన్ బలపరిచేవాణిణ్ .
6ఇపుప్డు నేను ఎనిన్మాటలుమాటాల్ డినా దుఃఖం తీరదు, అలాగనిమౌనంగా ఉనాన్ నాకెలాంటి ఉపశమనం కలగదు.
7దేవుడు నాకు ఆయాసం కలగజేశాడు. దేవా,నాబంధువరగ్మంతటినీ నువువ్ నాశనం చేశావు.
8నా శరీరమంతా బకక్చికిక్పోయింది. ణించిపోయి,మడతలు పడిన నా చరమ్ం నాకు వయ్తిరేకంగాసాకష్ మిసుత్ నన్ది.
9ఆయన కళ ళ్ నామీద కోపంతో ఎరబడాడ్ యి. ననున్ చూసి పళ ళ్ కొరుకుతూ నామీద పడినాతోయుదధ్ం చేశాడు.
10మనుషులు ననున్ ఎతిత్ పొడవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. వాళళ్ తిటుల్ నాకు చెంపపెటుట్ లాంటివి. వాళళ్ంతా ఏక నాకు

వయ్తిరేకంగా సమకూడుతునాన్రు.
11దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్ లకు అపప్గించాడు. భకిహీనుల ఆధీనంలో ననున్ బంధించి ఉంచాడు.
12 నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను. ఆయన ననున్ ముకక్లు ముకక్లు చేశాడు. నా మెడ పటుట్ కుని విదిలించి ననున్

చిందరవందర చేశాడు. ననున్ గురిగా చేసుకుని వేధిసుత్ నాన్డు.
13ఆయన వేసే బాణాలు నా దేహమంతా గుచుచ్కుంటునాన్యి. ఆయన నామూతపిండాలను పొడిచివేశాడు. జాలి, దయ

లేకుండా ననున్ వేధిసుత్ నాన్డు. నాలోని తయ్రసానిన్ నేల కకిక్ంచాడు.
14దెబబ్ మీద దెబబ్ వేసి ననున్ విరగగొడుతునాన్డు. యుదధ్ వీరుని వలే పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ నామీద పడాడ్ డు.
15నాచరామ్నికి గోనెపటట్ కపుప్కుని కూరుచ్నాన్ను. నా దేహమంతా బూడిదపోసుకుని మురికి చేసుకునాన్ను.
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16నేను ఎవవ్రికీ కీడు తలపెటట్లేదు. నేను చేసే పారథ్న పరిశుదధ్ం.
17ఏడిచ్ ఏడిచ్ నాముఖం ఎరబడిపోయింది. నా కంటిరెపప్ల మీదమరణాంధకారం తేలియాడుతునన్ది.
18భూమీ, ఒలుకుతునన్ నా రకానిన్ కనబడనియియ్. నేను పెడుతునన్మొరలు ఎపుప్డూ వినిపిసూత్ ఉండాలి.
19ఇపప్టికీ నా తరుపుసా పరలోకంలో ఉనాన్డు. నా పకష్ంగావాదించేవాడు ఆయన సమకష్ంలో ఉనాన్డు.
20నా సేన్హితులు ననున్ ఎగతాళి చేసుత్ నాన్రు. నా కళ ళ్ దేవుని కోసం కనీన్ళల్ కారుసుత్ నాన్యి.
21ఒక వయ్కి తన సేన్హితుని కోసం బతిమిలాడినటుట్ నా కోసం దేవుణిణ్ వేడుకునే ఒక మనిషినాకు కావాలి.
22ఇంకా కొనిన్ సంవతస్రాలు గడచిన తరువాత నేను తిరిగిరానిదారిలో వెళిళ్పోతాను.

17
1నాపాణంసొమమ్సిలిల్పోయింది*. నేను బతికే రోజులు ముగిసిపోయాయి. నాకోసం సమాధి సిదధ్ంగా ఉంది.
2ఎగతాళి చేసేవాళ ళ్ నా చుటూట్ చేరారు. నా సమకష్ంలోనేవాళ ళ్ వివాదాలు రేకెతిత్సుత్ నాన్రు.
3దేవా, దయచేసి నువేవ్ నాకుపూచీకతుత్ ఉంటాననిమాట ఇవువ్. నువువ్ కాక ఇంకెవరు నాకు జామీనుగా ఉంటారు.
4నువువ్ వాళళ్ హృదయాలను మూసివేసిజాఞ్ నహీనులుగా చేశావు. కనుక వాళ ళ్ ఎలాంటిఘనతాపొందరు.
5దోపిడీసొముమ్ కోసం తన సేన్హితులను నిందించేవాడి పిలల్ల కళ ళ్ మసకబారతాయి.
6ఆయన ననున్ మనుషులందరికీ ఒక సామెతలాగా నిలబెటాట్ డు. నలుగురూ నాముఖం మీద ఉమిమ్వేసాత్ రు.
7అధిక న శోకం వలల్ నా కంటి చూపుమందగించింది. నాఅవయవాలనీన్ నీడలాగామారిపోయాయి.
8యథారథ్వంతులు దీనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతారు. నిజాయితీపరులు భకిహీనుల సిథ్తిని చూసి కలవరం చెందుతారు.
9 అయితే నీతిమంతులు తమ మారాగ్ నిన్ విడిచిపెటట్కుండా ముందుకు కొనసాగుతారు. నిరపరాధులు అంతకంతకూ వృదిద్

చెందుతారు.
10అపుప్డు మీరంతామరోసారినా దగగ్రికి రండి,మీలోఒకక్ జాఞ్ ని కూడానాకు కనిపించడు.
11నారోజులు ముగిసిపోయాయి. నాతలంపులు వయ్రధ్ పోయాయి. నాహృదయంలోని కోరికలు భగన్ం అయాయ్యి.
12రాతి సమయానిన్ పగలు అనీ, చీకటి కమిమ్నపుప్డు అది వెలుగు అనీ వాళ ళ్ వాదిసాత్ రు.
13నాకు ఆశ ఏ నా ఉనన్టట్యితే అదిమృతుయ్లోకం నాకు ఇలుల్ కావాలని. చీకటిలోనా పడక సిదధ్ం చేసుకోవాలని.
14గొయియ్ని చూసి ‘నువేవ్ నాకు తండివి’ అనీ,పురుగును చూసి ‘నువేవ్ నాకు తలిల్వి, చెలిల్వి’ అనీవాటితో చెపాప్లని ఉంది.
15అలాంటపుప్డు నాకు నిరీకష్ణకు ఆధారం ఏమిటి? దానిన్ ఎవరు కనుగొనగలరు?
16అదినాతోబాటు మృతుయ్లోకం అడడ్కముమ్ల దగగ్రికి దిగిపోతుందా? నాతో కలసిమటిట్లో కలసిపోతుందా?”

18
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2 ఎంతసేపు మాటలు వెదుకుక్ంటూ ననున్ చికుక్లోల్ పడేయాలని చూసాత్ వు? నువువ్ ఆలోచించుకో. తరువాత నేను

మాటాల్ డతాను.
3నువెవ్ందుకు మమమ్లిన్ మూరుఖ్ లుగా, పశువులుగా ఎంచుతునాన్వు?
4అమిత న కోపంతో నినున్ నువేవ్ చీలుచ్కొంటునాన్వు. నీ కోసం భూమి అంతాపా పోవాలా? నువువ్ కోరుకునాన్వని కొండ

తనసాథ్ నంమారుచ్కుంటుందా?
5భకిహీనుల దీపం తపప్క ఆరిపోతుంది. వాళళ్ ఇళళ్లోల్ దీపాలు వెలగకుండాపోతాయి.
6వాళళ్ నివాసాలోల్ ఉనన్ వెలుగు చీకటిగామారిపోతుంది. వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్ దీపం ఆరిపోతుంది.
7వాళళ్ బల న అడుగులుమారగ్ం తపుప్తాయి. వాళళ్ సొంత ఆలోచనలు పతనానికి నడిపిసాత్ యి.
8వాళ ళ్ బోనులోల్ కి నడుసూత్ వెళేళ్ వాళ ళ్. వాళళ్ పాదాలు వాళళ్ను వలలో పడేలా నడిపిసాత్ యి.
9వాళళ్ మడిమెలు బోనులో ఇరుకుక్ంటాయి. వాళ ళ్ ఉచుచ్లో చికుక్కుంటారు.
10వాళళ్ కోసం ఉరి నేల సిదధ్ంగా ఉంది. వాళళ్ను పటుట్ కోవడానికి దారిలో ఉచుచ్ బిగించి ఉంది.
11అనిన్ పుల నుండి భయం కలిగించే విషయాలు వాళళ్ను చుటుట్ ముడతాయి. భయాలు అనిన్ పులకు వాళళ్ను వెంటాడి

తరుముతాయి.
12వాళళ్ బలం ణించిపోతుంది. వాళళ్ను కూలచ్డానికి సిదధ్ంగా ఆపద ఉంటుంది.
13అదివాళళ్ అవయవాలను తినివేసుత్ ంది. మరణకర న రోగం వాళళ్ శరీరానిన్ ణింపజేసుత్ ంది.
14 వాళ ళ్ నిరభ్యంగా తమ గుడారాలోల్ ఉనన్పుప్డు వారిని బయటకు ఈడిచ్వేసాత్ రు. వారిని కూరు న రాజు దగగ్రికి

బందీలుగా కొనిపోతారు.
15 వాళల్కు సంబంధంలేని ఇతరులు వాళళ్ గుడారాలోల్ కాపురం ఉంటారు. వాళళ్ నివాససథ్లాల మీద గంధకం చలల్డం

జరుగుతుంది.
16వాళళ్ వేళల్ కింద ఉనన్వి కిందనే ఎండిపోతాయి. న ఉనన్ వాళళ్ కొమమ్లు నరకబడతాయి.

* 17:1 17:1నాపాణంసొమమ్సిలిల్పోయింది నా ఆతమ్ విరిగిపోయింది
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17 భూమి మీద వాళళ్ ఆనవాళ ళ్ తుడిచి పెటుట్ కు పోతాయి. భూతలం వాళళ్ను జాఞ్ పకం ఉంచుకునే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ
ఉండరు.

18వాళళ్ను వెలుగులో నుండి చీకటిలోకి తోలివేసాత్ రు. భూమి లేకుండావాళళ్ను తరుముతారు.
19వాళల్కు కొడుకులు,మనవలు ఎవవ్రూ మిగలరు. వాళళ్ ఇంట సజీవంగా ఉండే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ ఉండరు.
20 వాళల్కు పటిట్న దురగ్తిని చూసి తరువాత వచిచ్న పశిచ్మ దేశసుత్ లు ఆశచ్రయ్పోతారు. తూరుప్న ఉనన్ వాళ ళ్

భయభాంతులకు లోనౌతారు.
21భకిహీనుల నివాసాలకు, దేవుణిణ్ ఎరగని పజల సథ్లాలకు ఇలాంటి గతి తపప్కుండా పడుతుంది.

19
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
2మీరు ననున్ ఇలా ఎంతకాలం బాధపెడతారు? ఎంతకాలంమాటలతో ననున్ నలగగొడతారు?
3పదిసారుల్ మీరు ననున్ నిందించారు. సిగుగ్ లేకుండా ననున్ బాధిసూత్ ఉనాన్రు.
4నేను తపుప్ చేసేత్ నా తపుప్ నామీదికే వసుత్ ంది గదా?
5మిమమ్లిన్ మీరే గొపప్చేసుకుంటునాన్రా? నామీద నేరం రుజువు చెయాయ్లని చూసుత్ నాన్రా?
6అయితే వినండి. దేవుడు నాపటల్ అనాయ్యంగా పవరించాడు. ఆయన తన వలలో ననున్ చికిక్ంచుకునాన్డు. ఈ విషయం

మీరు తెలుసుకోండి.
7నాకు అపకారం జరుగుతునన్దని నేను ఎంతగామొరపెటిట్నా ఎవవ్రూ నామొర ఆలకించడం లేదు. సహాయం కోసం నేను

ఎదురు చూసుత్ నాన్ను కానీ నాకు నాయ్యం జరగడం లేదు.
8ఆయననామారగ్ం చుటూట్ నేను దాట లేని కంచె వేశాడు. నాదారులనీన్ చీకటిమయం చేశాడు.
9ఆయననా గౌరవమరాయ్దలను హీనంగా ఎంచాడు. నాతలమీద నుండి నా కిరీటం తొలగించాడు.
10 అనిన్ పుల నుండి ఆయన ననున్ దెబబ్తీశాడు. నేను పతనం అయాయ్ను. ఒకడు చెటుట్ ను పెళల్గించినటుల్ ఆయన నా

ఆశాభావానిన్ పెళల్గించాడు.
11ఆయన తీవ న ఆగహం నామీద రగులుకుంది. ననున్ ఒక శతువుగా ఆయనభావించాడు.
12ఆయన సేనలు కూడి వచిచ్ నా గుడారం చుటూట్ మాటువేశారు. నాచుటూట్ ముటట్డి దిబబ్లు వేశారు.
13ఆయననా బంధువరగ్మంతా దూరమయేయ్లా చేశాడు. నా సేన్హితులుపూరిగా పరాయివాళ ళ్ అయాయ్రు.
14నాబంధువులు ననున్ పరామరిశ్ంచడం లేదు. నాపాణసేన్హితులు ననున్ మరచిపోయారు.
15నాయింటిదాసదాసీలు ననున్ పరాయివాణిణ్గా చూసాత్ రు. నేను వాళళ్ దృషిట్లో ఒక విదేశీయుడి వలే ఉనాన్ను.
16నేను నా పనివాణిణ్ పిలిసేత్ వాడు పలకడం లేదు. నేను వాణిణ్ పాధేయపడవలసి వచిచ్ంది.
17నాశావ్స కూడానాభారయ్కు అసహయ్ం కలిగిసుత్ ంది. నాఉనికి అంటేనే నాసొంత తోబుటుట్ వులకు* దేవ్షం.
18చినన్పిలల్లకు కూడా నేనంటే అసహయ్ం. నేను కనబడితేవాళ ళ్ ననున్ తిటిట్పోసాత్ రు.
19నాపాణసేన్హితులందరూ ననున్ చూసి ఆసహియ్ంచుకుంటునాన్రు. నేను ఇషట్పడిన వాళ ళ్ నాకు శతువులయాయ్రు.
20నా ఎముకలు నా చరామ్నికీ,మాంసానికీ అంటుకుపోయాయి. నా దంతాల చిగుళళ్ చరమ్ంమాతమేమిగిలి ఉంది.
21నామీదజాలి పడండి. దేవునిహసత్ం ననున్ పూరిగా దెబబ్తీసింది. నా సేన్హితులారానామీదజాలి చూపండి.
22నా శరీరమాంసం పూరిగా నాశనం అయియ్ంది. ఇది చాలదనన్టుట్ దేవుడు ననున్ హింసిసుత్ నన్టుట్ మీరు కూడా ననెన్ందుకు

వేధిసుత్ నాన్రు?
23నామాటలనీన్ ఒక పుసత్కంలో రాసి పెటిట్ ఉంచాలని నేను ఆశిసుత్ నాన్ను.
24 నా మాటలు నిరంతరం నిలిచి ఉండేలా శిలాకష్రా , ఇనుప గంటంతో చెకక్బడి, సీసం కరిగించి పోసి ఉంటే ఎంత

బాగుంటుంది!
25నావిమోచకుడు శాశవ్తంగా ఉండే వాడనీ, అంతంలో ఆయననా పకష్ంగా నిలబడతాడనీనాకు తెలుసు.
26ఈ విధంగానా చరమ్ం చీకి చీలిక పోయినానా శరీరంతో నేను దేవుణిణ్ చూసాత్ ను.
27మరెవరో కాదు, నేనే నా కళళ్తో సవ్యంగా చూసాత్ ను. నాలోపలిభాగాలు కృశించిపోయాయి.
28దీనంతటికీ మూల కారణం నాలోనే ఉనన్దనన్ తపుప్ భావంతోమీరు ననున్ ఎలాహింసిదాద్ మా అనుకుంటూ ఉండవచుచ్.
29అయితే మీరు ఖడాగ్ నికి భయపడాలి. దేవుడు పంపిన ఆగహం అనే ఖడగ్ ం దోషులను శి సుత్ ంది. అపుప్డు దేవుని తీరుప్

ఉంటుందనిమీరు తెలుసుకుంటారు.
20

జోఫరు
1అపుప్డు నయమాతీయుడు జోఫరు ఇలా జవాబు చెపాప్డు,

2నువువ్ అలా చెపిప్నందువలల్ నాలో కలిగిన ఆతుత నీకు తగిన జవాబు చెపాప్లని తొందర చేసుత్ నన్ది.
3 ననున్ అవమానపరిచే నింద నీ నుండి వినవలసి వచిచ్ంది గనుక తెలివిగల నా మనసు జవాబు చెపేప్ందుకు ననున్

పురిగొలుప్తునన్ది.

* 19:17 19:17సొంత తోబుటుట్ వులకు పిలల్లు
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4ఆదిలోమనుషులు భూమిమీద నివసించడంమొదలు పెటిట్నపప్టి నుంచి ఇలాగే జరుగుతునన్దని నీకు తెలియదా?
5దురామ్రుగ్ లకు దకేక్ విజయం అశాశివ్తం. భకిహీనులకు లభించే సంతోషం కష్ణకాలంమాతం ఉండేది.
6వాళళ్ గొపప్దనం ఆకాశం కనాన్ ఎతుత్ గా ఎదిగి,మేఘాల కంటే ఎతుత్ గా తలెతుత్ కుని తిరగవచుచ్.
7అయితేవాళళ్మలంలాగావాళ ళ్ ఎపప్టికీ కనబడకుండా కనుమరు పోతారు. అంతకు ముందు వాళళ్ను చూసినవాళ ళ్

“వాళళ్ంతా ఏమయాయ్రు?” అని అడుగుతారు.
8 కల లాగావాళ ళ్ కరిగి పోయిమళీళ్ కనబడకుండాపోతారు. రాతివేళ వచేచ్ కలలాగావాళ ళ్ చెదరిపోతారు.
9వాళళ్ను చూసిన కళ ళ్ ఇక వాళళ్ను చూడవు. అతని నివాసం అతనిన్క చూడదు.
10వాళళ్ సంతతివాళ ళ్ కనికరించమని దరిదులను వేడుకుంటారు. వారి చేతులోల్ * ఉనన్ ఆసిత్ని తిరిగి ఇచిచ్వేసాత్ రు.
11వాళళ్ ఎముకలోల్ యవవ్న శకి నిండి ఉనన్పప్టికీ అది కూడావాళళ్తో కలసిమటిట్లో నిదిసుత్ ంది.
12చెడుతనం వాళళ్ నోటికి తియయ్గా ఉంది. వాళళ్ నాలుకల కింద దానిన్ దాచి ఉంచారు.
13దానిన్ జాగతత్ చేసుకుని తమలోనే ఉంచుకునాన్రు. తమనోటోల్ నే భదం చేసుకునాన్రు.
14అయితేవాళళ్ కడుపులో ఉనన్దంతాపులిసిపోతుంది. వాళళ్ శరీరంలో అదినాగుపాము విషంగామారుతుంది.
15వాళ ళ్ దిగమింగిన ధనానిన్ ఇపుప్డు కకిక్వేసాత్ రు. దేవుడేవాళళ్ కడుపులోనుండి కకిక్వేసేలా చేసాత్ డు.
16వాళ ళ్ కటల్పాముల విషం లోపలికి పీలుచ్కునేవాళ ళ్. నాగుపాము కోరలు వాళళ్ను చంపివేసాత్ యి.
17తేనెధారలు, వెనన్పూస ఏరు పారుతునన్పప్టికీ వాళ ళ్ సంతోషించరు.
18వాళ ళ్ సంపాదించిన ఆసిత్ మేరకు కషాట్ లు పెరుగుతాయి. వాళ ళ్ కషట్పడి సంపాదించుకునన్దంతా అనుభవించకుండానే

తిరిగి అపప్గిసాత్ రు.
19వాళ ళ్ దరిదుల దాడులు చేసి విడిచిపెటిట్నవాళ ళ్. తమవికాని ఇళళ్ను బలవంతంగా ఆకమించుకుంటారు. ఆ ఇళళ్ను

కటిట్ పూరి చేయరు.
20వాళ ళ్ తమ అతాయ్శతో సంపాదించుకునన్ ఇషట్ న వసుత్ వులోల్ ఒక దానితో నా తమను తాము కాపాడుకోలేరు.
21వాళ ళ్ దిగమింగిన వాటిలో ఏదీమిగలడం లేదు. అందువలల్ వాళళ్ మ సిథ్తి నిలబడదు.
22వాళ ళ్ మితిలేని సంపాదన కలిగి ఉనన్ రోజులోల్ ఇబబ్ందులకు గురౌతారు. ఇబబ్ందులోల్ ఉనన్వాళళ్ందరూ వాళళ్ దాడి

చేసాత్ రు.
23వాళ ళ్ తమ కడుపు నింపుకునే సమయంలో దేవుడు వాళళ్ మీద తన కోపాగిన్ కురిపిసాత్ డు. వాళ ళ్ తినే సమయంలోనే

అది కురుసుత్ ంది.
24 ఇనప ఆయుధం నుండి తపిప్ంచుకొనేందుకు పారిపోతునన్పుప్డు ఇతత్డి విలుల్ నుండి బాణం వాళళ్ దేహాలోల్ కి

దూసుకుపోతుంది.
25 ఆ బాణం వాళళ్ దేహాలను చీలిచ్వేసి శరీరం నుండి బయటకు వసుత్ ంది. దానిన్ బయటకు తీసినపుప్డు కాలేయం

తుతుత్ నియలు అవుతుంది. మరణభయంవాళళ్ మీదికి వసుత్ ంది.
26వాళళ్ ధన సంపదలు చీకటిమయం అవుతాయి. ఎవవ్రూ రాజేయకుండానే అగిన్ లేచి వాళళ్ను మింగివేసుత్ ంది. వాళళ్

గుడారాలోల్ మిగిలినదానిన్ అది కాలిచ్వేసుత్ ంది.
27వాళళ్ దోషాలకు ఆకాశం సా గా నిలబడుతుంది. భూమివారి తిరగబడుతుంది.
28వాళళ్ ఇళళ్కు చేరిన సంపాదన కనబడకుండాపోతుంది. దేవుని ఉగత దినాన అదంతానాశనమౌతుంది.
29దేవుని దగగ్ర నుంచి దుషుట్ న మనుషులకు పాపిత్ంచేది ఇదే. దేవుడు వాళళ్కు నియమించేవారసతవ్ం ఇదే.

21
యోబు సేన్హితులతో విబేధించడం

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2మీరు నామాటలు శదధ్గా వినండి. నామాటలు విని ననున్ ఆదరించకపోయినాసరేనామాటలు వింటేచాలు.
3నాకు అనుమతి ఇసేత్ నేనుమాటాల్ డతాను. నామాటలు వినన్ తరువాతమీరు ననున్ ఎగతాళి చేసాత్ రేమో.
4నేను మనుషులకు వినన్పం చేయడం లేదు. నేనెందుకు ఆతుత చెందకూడదు?
5మీనోళళ్ చేతులు ఉంచుకుని ననున్ పరిశీలించి చూసి ఆశచ్రయ్పడండి.
6ఈ విషయాలను గురించి తలుచుకుంటే నాకేమీతోచడం లేదు. నా శరీరమంతా వణికిపోతుంది.
7భకిహీనులు ఇంకా ఎలా బతికి ఉనాన్రు? వాళ ళ్ ముసలివాళ ళ్ అవుతునాన్ ఇంకా బలంగా ఉంటునాన్రెందుకు?
8వాళ ళ్ బతికి ఉండగానేవాళళ్ సంతానం,వాళ ళ్ చూసూత్ ఉండగానేవాళళ్ కుటుంబాలు చకక్బడుతునాన్యి.
9వాళళ్ సంతానానికి ఎలాంటి ఆపదా కలగడం లేదు. వాళ ళ్ మం ఉనాన్రు. దేవుని కాపుదలవాళళ్ ఉంటుంది.
10వాళళ్ పశువులు దాటితే తపప్కుండా చూలు కలుగుతుంది. ఆవులు తేలికగా ఈనుతునాన్యి, వాటి దూడలు పుటట్గానే

చనిపోవడం లేదు.
11వాళళ్ పిలల్లు గుంపులు గుంపులుగా బయటికి వసాత్ రు. వాళ ళ్ ఎగురుతూ గంతులు వేసాత్ రు.
12వాళ ళ్ తంబుర, తంతివాదయ్ం వాయిసూత్ గొంతెతిత్ పాటలు పాడుతూ సంతోషిసాత్ రు.
13వాళ ళ్ సుఖంగా తమ రోజులు గడుపుతారు. అయితే ఒకక్ కష్ణంలోనేపాతాళానికి దిగిపోతారు.

* 20:10 20:10వారి చేతులోల్ వారి పిలల్లు
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14వాళ ళ్ “నువువ్మాకు అకక్రలేదు, నువువ్ బోధించేజాఞ్ నయుక న సంగతులు మేము వినం” అని దేవునితో చెబుతారు.
15 “మేము సేవించడానికి సరవ్శకు న ఆయన ఎంతటి వాడు? మేము ఆయనను వేడుకుంటేమాకు ఒరిగే దేమిటి?” అని

వాళ ళ్ అడుగుతారు.
16వారి ఎదుగుదల వాళళ్ చేతులోల్ లేదు. భకిహీనుల తలంపులు నాకు దూరంగా ఉండుగాక.
17భకిహీనుల దీపం ఆరిపోవడం తరచుగా జరుగుతుందా? వాళళ్ మీదికి విపతుత్ లు రావడం చాలాఅరుదు గదా.
18 ఆయన వాళళ్ కోపం తెచుచ్కుని వాళల్కు ఆపదలు కలిగించడం, వాళళ్ను తుఫానుకు కొటుట్ కుపోయే చెతత్లాగా, గాలికి

ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా చేయడం తరచూ జరగదు గదా.
19 “వాళళ్పాపాలనీన్ వాళళ్ సంతానంమీదమోపడానికి ఆయనవాటినిదాచిఉండవచుచ్”అనిమీరు అంటునాన్రు. పాపం

చేసిన వాళేల్ వాటిని అనుభవించేలా ఆయనవారికే పతిఫలమివావ్లి.
20తమనాశనానిన్ వాళ ళ్ సవ్యంగా చూడాలి. సరవ్శకు న దేవుని కోపాగిన్ని వారు అనుభవించాలి.
21వాళళ్ జీవితకాలం ముగిసిపోయి, చనిపోయిన తరువాత ఇంటి విషయాలమీదవాళల్కు శదధ్ ఎలా ఉంటుంది?
22 దేవునికి జాఞ్ న వివేకాలు నేరిప్ంచేవాడు ఎవ నా ఉనాన్రా? ఆయన పరలోకంలో ఉండే నీతిమంతులకు తీరుప్ తీరేచ్వాడు

గదా.
23ఒకడు సమసత్ సుఖాలు అనుభవించి,మంచి ఆరోగయ్ం, నెమమ్ది కలిగి జీవించి చనిపోతాడు.
24అతడి కుండ నిండాపాలు పొరుల్ తాయి. అతడి ఎముకలు సతుత్ వ కలిగి ఉంటాయి.
25మరొకడు ఎనన్డూ సుఖ సంతోషాలు అనేవి తెలియకుండామనోవేదన గలవా చనిపోతాడు.
26ఇదద్రినీ సమానంగా ఒకే వరసలోమటిట్లోపాతిపెడతారు. ఇదద్రినీ పురుగులు కపిప్వేసాత్ యి.
27నాకు వయ్తిరేకంగామీరు పనున్తునన్ కుటలు నాకు తెలుసు. మీమనసులోని ఆలోచనలు నేను గహించాను.
28 “ఉనన్త వంశసుథ్ ల గృహాలు ఎకక్డ ఉనాన్యి? దురామ్రుగ్ ల నివాసాలు ఎకక్డ ఉనాన్యి?” అని మీరు అడుగుతునాన్రు

గదా.
29 దేశంలో పయాణాలు చేసే యాతికులను మీరు అడగలేకపోయారా? వాళ ళ్ చెపిప్న విషయాలు మీరు అరథ్ం

చేసుకోలేకపోయారా?
30ఆ విషయాలేమిటంటే, ఆపద కలిగిన రోజున దురామ్రుగ్ లు తపిప్ంచుకుంటారు. ఉగత దిగి వచేచ్ రోజునవాళ ళ్ దాని నుండి

పకక్కు తొలగించబడతారు.
31వాళళ్ పవరన బటిట్ వాళళ్కు ఎదురు నిలిచిమాటాల్ డగలిగేది ఎవరు? వారు చేసిన పనులను బటిట్ వారికి శికష్ విధించేవాడు

ఎవరు?
32వాళ ళ్ చనిపోతే సమాధి అవుతారు. ఆ సమాధికి కాపలాఉంటుంది.
33 పళెళ్ంలో మటిట్ పెంకులు వారికి సుఖం ఇసాత్ యి. మనుషులంతా వాళళ్నే అనుసరిసాత్ రు. గతంలో లెకక్లేనంతమంది

వాళల్కు ముందు ఇలాగే చేశారు.
34మీరు చెపేప్ జవాబులు నమమ్దగినవిగా లేవు. ఇలాంటి వయ్రధ్ నమాటలతోమీరు ననెన్లా ఓదారాచ్లని చూసుత్ నాన్రు?

22
ఎలీఫజు

1అపుప్డు తేమాను వాడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2మానవమాతులు దేవునికి పయోజనకారులౌతారా? కారు. బుదిధ్మంతులు తమమటుట్ కు తామే పయోజనకారులు.
3 నువువ్ నీతిమంతుడి ఉండడం సరవ్శకు న దేవునికి సంతోషమా? నువువ్ యథారథ్వంతుడి పవరించడం ఆయనకు

లాభకరమా?
4 ఆయన పటల్ భయభకులు కలిగి ఉనన్ందువలల్ ఆయన నినున్ గదిద్సాత్ డా? నీ భయభకులను బటిట్ ఆయన నీతో

వాయ్జెయ్మాడుతాడా?
5నీ చెడుతనం గొపప్ది కాదా? నీ దోషాలు మితి లేనివి కావా?
6ఏమీ ఇవవ్కుండానే నీసోదరుల దగగ్ర నువువ్ తాకటుట్ పెటుట్ కునాన్వు. వసహీనుల బటట్లు తీసుకునాన్వు.
7దాహంతోసొమమ్సిలిల్న వారికి నీళిల్యయ్లేదు. ఆకలిగొనన్ వాడికి అనన్ం పెటట్లేదు.
8బాహ బలం గల వాడికే భూమి లభిసుత్ ంది. గొపప్వాడు అనిపించుకునన్ వాడు దానిలో నివసిసాత్ డు.
9వితంతువులను వటిట్ చేతులతో పంపివేశావు. తండి లేనివారి చేతులు విరగొగ్ టాట్ వు.
10అందుకే బోనులు నినున్ చుటుట్ ముడుతునాన్యి. అకసామ్తుత్ గా కలిగే భీతి నినున్ హడలగొడుతునన్ది.
11 నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారానిన్ నువువ్ చూడడం లేదా? నినున్ ముంచెతత్బోతునన్ పళయ జలాలను నువువ్ చూడడం

లేదా?
12దేవుడు ఆకాశమంతమహోనన్తుడు కాడా? నకష్తాల ఔనన్తాయ్నిన్ చూడు. అవి ఎంత ఎతుత్ లో ఉనాన్యి!
13 “దేవుడికి ఏమి తెలుసు? గాఢాంధకారంలోనుండి ఆయననాయ్యం కనుగొంటాడా?
14 దటట్ న మేఘాలు ఆయనకు అడుడ్ గా ఉనాన్యి. ఆయన మనలను చూడలేడు. ఆకాశ గోపురంలో ఆయన

తిరుగుతునాన్డు” అని నీవనుకుంటావు.
15పూరవ్కాలం నుండి దుషుట్ లు అనుసరించినమారాగ్ నిన్ నువువ్ అనుసరిసాత్ వా?
16తమకాలం రాకముందే వారు హటాతుత్ గా నిరూమ్ల పోయారు. వారిపునాదులు నదీ పవాహలవలె కొటుట్ కు పోయాయి.
17 “మాదగగ్ర నుండి తొలగి పో” అని దేవునితో అంటారు. “సరవ్శకుడుమాకు ఏమి చేసాత్ డులే” అంటారు.
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18అయినాఆయనమంచి పదారాథ్ లతోవారి ఇళ ళ్ నింపాడు. భకిహీనుల ఆలోచననాకు దూరం అగు గాక.
19నీతిమంతులు దానిన్ చూసి సంతోషిసాత్ రు. నిరోద్ షులు వారినిహేళన చేసాత్ రు.
20 “మన విరోధులు నిశచ్యంగా నిరూమ్ల పోయారు. వారి సంపదను అగిన్ కాలిచ్వేసింది” అంటారు.
21ఆయనతో సహవాసం చేసేత్ నీకు శాంతిసమాధానాలు కలుగుతాయి. ఆ విధంగా నీకు మేలు కలుగుతుంది.
22ఆయన నోటి నుండి వచేచ్ ఉపదేశానిన్ అవలంబించు. ఆయనమాటలను నీ హృదయంలో ఉంచుకో.
23సరవ్శకుని పు తిరిగి నీ నివాసాలోల్ నుండి దురామ్రాగ్ నిన్ దూరంగా తొలగిసేత్ నువువ్ అభివృదిధ్ పొందుతావు.
24మటిట్లో నీ సిరిసంపదలను, సెలయేటి నీటిలో ఓఫీరు బంగారానిన్ పారవెయియ్.
25అపుప్డు సరవ్శకుడు నీకు సువరణ్ంగాను పశసత్ న వెండిగాను ఉంటాడు.
26అపుప్డు సరవ్శకునిలో నువువ్ ఆనందిసాత్ వు. దేవుని పు నీముఖం ఎతుత్ తావు.
27నువువ్ ఆయనకు పారథ్న చేయగా ఆయన నీమనవి ఆలకిసాత్ డు. నీమొకుక్బళల్ నువువ్ చెలిల్సాత్ వు.
28నువువ్ దేని నా ఆలోచన చేసేత్ అది నీకు సిథ్రపడుతుంది. నీమారాగ్ ల వెలుగు పకాశిసుత్ ంది.
29దేవుడు గరివ్షుట్ లను వంచుతాడు. కళ ళ్ దించుకునే వారిని కాపాడతాడు.
30నిరోద్ షి కానివాడి నా ఆయన విడిపిసాత్ డు. అతడు నీ చేతుల శుదిధ్ మూలంగా విడుదల పొందుతాడు.

23
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2నేటివరకూ నేను రోషంతోమొర పెడుతునాన్ను. నావాయ్ధి నామూలుగు కంటే భారంగా ఉంది.
3ఆయన నివాససాథ్ నం దగగ్రికి నేను చేరేలా ఆయనను ఎకక్డ కనుగొంటానో అదినాకు తెలిసేత్ ఎంత బావుణున్.
4ఆయన సమకష్ంలో నేను నావాదన వినిపిసాత్ ను. వాదోపవాదాలతోనానోరు నింపుకుంటాను.
5 ఆయన నాకు జవాబుగా ఏమి పలుకుతాడో అది నేను తెలుసుకుంటాను. ఆయన నాతో పలికే మాటలను అరథ్ం

చేసుకుంటాను.
6ఆయన తన అధికబలంతోనాతోవాయ్జెయ్మాడుతాడా? ఆయన అలా చేయడు. నామనవి ఆలకిసాత్ డు.
7 అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడగలుగుతాడు. కాబటిట్ నేను నా నాయ్యాధిపతి ఇచేచ్ శికష్ శాశవ్తంగా

తపిప్ంచుకుంటాను.
8నేను తూరుప్ దిశకు వెళిల్నా ఆయన అకక్డ లేడు. పడమటి దిశకు వెళిల్నా ఆయన కనబడడం లేదు.
9 ఆయన పనులు జరిగించే ఉతత్రదిశకు పోయినా ఆయన నాకు కానరావడం లేదు. ద ణ దిశకు ఆయన ముఖం

తిపుప్కునాన్డు. నేనాయనను చూడలేను.
10నేను నడిచే దారి ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ననున్ పరీ ంచిన తరవాత నేను బంగారంలాగా కనిపిసాత్ ను.
11 నా పాదాలు ఆయన అడుగు జాడలను వదలకుండా నడిచాయి. నేను ఇటు అటు తొలగకుండా ఆయన మారగ్ం

అనుసరించాను.
12 ఆయన పెదవుల నుండి వచేచ్ ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరగలేదు. ఆయన నోటిమాటలను నా సవ్ంత అభిపాయాల కంటే

ఎకుక్వగా ఎంచుకునాన్ను.
13అయితేమారుప్ లేనివాడు. ఆయనను దారిమళిళ్ంచ గలవాడెవడు? ఆయన తనకు ఇషట్ నది ఏదో అదే చేసాత్ డు.
14నాకోసం తాను సంకలిప్ంచిన దానిన్ ఆయన నెరవేరుసాత్ డు. అలాటి పనులను ఆయన అసంఖాయ్కంగా జరిగిసాత్ డు.
15కాబటిట్ ఆయన సనిన్ధిలో నేను కలవరపడుతునాన్ను. నేను ఆలోచించిన పతిసారీ ఆయనకు భయపడుతునాన్ను.
16దేవుడు నాహృదయానిన్ కుంగజేశాడు. సరవ్శకుడే ననున్ కలవరపరిచాడు.
17అంధకారం కమిమ్నా గాఢాంధకారం ననున్ కమిమ్నా నేను నాశన పోలేదు.

24
1సరవ్శకుడు దుషుట్ లను శి ంచే నియామక కాలాలను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు?

ఆయనను ఎరిగినవారు ఆయన తీరుప్ దినాలను ఎందుకు చూడడం లేదు?
2 సరిహదుద్ రాళల్ను తీసేసే వారు ఉనాన్రు. వారు అకమం చేసి మందలను ఆకమించుకుని తమ గడిడ్ భూములోల్ వాటిని

ఉంచుకుంటారు.
3వారు తండి లేని వారి గాడిదను తోలేసాత్ రు. విధవరాలి ఎదుద్ ను తాకటుట్ పెటుట్ కుంటారు.
4వారు అవసరంలో ఉనన్ వారిని తమ దారులోల్ నుండి తపిప్సాత్ రు. దేశంలోని పేదలు వారి కంటబడకుండా దాకోక్వలసి

వచిచ్ంది.
5అరణయ్ంలోని అడవి గాడిదలు తిరిగినటుట్ పేదలు బయలుదేరి ఆహారం కోసం వెతుకులాడతారు.
ఎడారిలోవారి పిలల్లకు ఆహారం దొరుకుతుంది.
6పొలంలోవారు తమ కోసం గడిడ్ కోసుకుంటారు. దుషుట్ ల దాకష్తోటలోల్ పరిగ ఏరుకుంటారు.
7బటట్లు లేక రాతి అంతా పడుకుని ఉంటారు. చలిలో కపుప్కోడానికి ఏమీ లేక అలా పడి ఉంటారు.
8పరవ్తాలమీది జలుల్ లకు తడుసాత్ రు. ఆశయం లేనందువలల్ బండను కౌగలించుకుంటారు.
9తండి లేని పిలల్ను తలిల్ రొముమ్ నుండి లాగేసేవారు ఉనాన్రు. వారు దరిదుల దగగ్ర తాకటుట్ పుచుచ్కుంటారు.
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10దరిదులు కటుట్ బటట్లు లేక తిరుగులాడుతారు. ఆకలితో ఇతరుల పనలనుమోసుకుంటూ పోతారు.
11వారు తమయజమానులపహరీలోపలనూనెగానుగలు ఆడిసాత్ రు. దాకష్గానుగలనుతొకుక్తూ,తాముమాతందాహంతో

ఉంటారు.
12 పటట్ణంలో మనుషులు మూలుగుతూ ఉంటారు. కష్తగాతులు మొర పెడుతూ ఉంటారు. కానీ దేవుడు వారి పారథ్నలు

పటిట్ంచుకోడు.
13ఈ దుషుట్ లు కొందరు వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేసాత్ రు. వారు దానిమారాగ్ లను గురించరు. దానితోవలోల్ నిలవరు.
14తెలల్వారే సమయంలోహంతకుడు బయలు దేరుతాడు. వాడు పేదలను, అవసరంలో ఉనన్ వారిని చంపుతాడు. రాతివేళ

వాడు దొంగతనం చేసాత్ డు.
15వయ్భిచారి ఏ క నా తనను చూడదనుకుని తనముఖానికి ముసుకు వేసుకుని సందె చీకటి కోసం కనిపెడతాడు.
16దురామ్రుగ్ లు చీకటోల్ కనన్ం వేసాత్ రు. పగలు దాకుక్ంటారు. వారు వెలుగును చూడరు.
17ఉదయంవారి దృషిట్లో దటట్ న అంధకారం. గాఢాంధకార భయాలు వారికి ఏమీ ఇబబ్ందిగా అనిపించవు.
18వారు జలాల మీద తేలికగా కొటుట్ కు పోతారు. వారి సావ్సథ్ ం భూమి మీద శాపగసథ్ం. దాకష్తోటల దారిలో వారు ఇక

నడవరు.
19అనావృషిట్ మూలంగా వేడిమిమూలంగామంచు, నీళల్ ఆవి పోయేలాపాపం చేసిన వారినిపాతాళం పటుట్ కుంటుంది.
20వారిని కనన్ గరభ్మేవారినిమరిచిపోతుంది. పురుగు వారిని కమమ్గాతినివేసుత్ ంది. వారుమరి ఎనన్డూజాఞ్ పకంలోకిరారు.

చెటుట్ విరిగి పడిపోయినటుట్ దురామ్రుగ్ లు పడిపోతారు.
21వారు గొడాళళ్ను దిగమింగుతారు. వితంతువులకు మేలు చేయరు.
22ఆయన తన బలం చేత బలవంతులను కాపాడుతునాన్డు. కొందరు పాణం ఆశ వదులుకునాన్ మళీళ్ బాగవుతారు.
23తమకు భదత ఉందిలే అని వారు అనుకునేలా ఆయన చేసాత్ డు. దానిన్ బటిట్ వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కానీ ఆయన

కళ ళ్ వారిమారాగ్ ల మీద ఉనాన్యి.
24 వారు ఘనత పొందినా కొంతసేపటికి లేకుండా పోతారు. వారు హీనసిథ్తిలోకి వెళిళ్పోయి మిగతా వాళళ్ లాగానే

కొటుట్ కుపోతారు. పకవ్ం అయిన వెనున్లాల్ గా వారిని కోసివేయడం జరుగుతుంది.
25ఇపుప్డు ఇలాజరగకపోతేనేను అబదిధ్కుడినని ఎవరు రుజువుచేసాత్ రు? నామాటలు విలువ లేనివనిచూపించేదిఎవరు?

25
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2అధికారం, భీకరతవ్ం ఆయనవి. ఆయన పరలోక సథ్లాలోల్ కమం నెలకొలుప్తాడు.
3ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీద నాఉదయించకుండా ఉంటుందా?
4మనిషి దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎలా కాగలడు? సీకి పుటిట్నవాడు ఆయన దృషిట్కి ఎలా శుదుధ్ డు కాగలడు?
5ఆయన దృషిట్కి చందుడు కాంతి గలవాడు కాడు. నకష్తాలు పవిత నవి కావు.
6మరి నిశచ్యంగాపురుగు-పురుగులాంటి నరుడు అంతే కదా.

26
యోబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2 శకి లేని వాడికి నువువ్ ఎంత బాగా సహాయం చేశావు! బలం లేని చేతిని ఎంతబాగా ర ంచావు!
3జాఞ్ నం లేని వాడికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపాప్వు! సంగతిని ఎంత చకక్గా వివరించావు!
4నువువ్ ఎవరి ఎదుటమాటలు పలికావు? ఎవరి ఆతమ్ నీలోనుండి బయలుదేరింది?
5బిలద్దు ఇలా అనాన్డు. జలాల కింద నివసించే వారు,మృతులు, నీడలు వణికిపోతారు.
6దేవుని దృషిట్కి పాతాళం తెరిచి ఉంది. నాశనకూపం ఆయన ఎదుట బటట్బయలుగా ఉంది.
7ఉతత్ర దికుక్న శూనయ్మండలం మీద ఆకాశ విశాలానిన్ ఆయన పరిచాడు. శూనయ్ం భూమిని వేలాడదీశాడు.
8ఆయన తన కారు మేఘాలోల్ నీళల్ను బంధించాడు. అయినాఅవి పిగిలిపోవడం లేదు.
9దానిమీదమేఘానిన్ వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసన కాంతిని కపిప్ ఉంచాడు.
10వెలుగు చీకటుల మధయ్ సరిహదుద్ ల దాకా ఆయన జలాలకు హదుద్ నియమించాడు.
11ఆయన గదిద్ంచగా ఆకాశ విశాల సత్ంభాలు ఆశచ్రయ్పడి అదిరిపోతాయి.
12తన బలం వలన ఆయన సముదానిన్ రేపుతాడు. తన వివేకం వలన రాహాబును నలగగొడతాడు.
13ఆయనఊపిరి వదలగా ఆకాశ విశాలాలకు అందం వసుత్ ంది. ఆయనహసత్ం పారిపోతునన్ మహా సరాప్నిన్ పొడిచింది.
14 ఇవి ఆయన కారాయ్లోల్ సవ్లప్ నవి. ఆయనున్ గూరిచ్ మనకు వినబడుతునన్ది ఎంతో మెలల్ న గుసగుస శబద్ం పాటిదే

గదా. గరజ్నలు చేసే ఆయనమహాబలం ఎంతో గహించగలవాడెవడు?
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27
యోబు తన సేన్హితులతో చివరిమాటలు

1యోబుమాటాల్ డడంమొదలు పెటిట్ ఇలా అనాన్డు.
2నానాయ్యానిన్ తీసివేసిన దేవుని జీవం తోడు. నాపాణానిన్ వాయ్కుల పరచిన సరవ్శకుని తోడు.
3నాపాణం నాలోఉనన్ంత కాలం, దేవునిఊపిరి నానాసికా రంధాలోల్ ఉనన్ంత వరకు,
4నిశచ్యంగానా పెదవులు అబదధ్ం పలకవు. నానాలుకమోసం ఉచఛ్రించదు.
5మీరు చెపిప్నదినాయ్యమని నేనెంతమాతం ఒపుప్కోను. మరణమయేయ్దాకా నేనెంతమాతంయథారథ్తను వదిలి పెటట్ను.
6నా నీతిని గటిట్గా పటుట్ కుంటాను. నా పవరన అంతటి విషయంలోనాహృదయం ననున్ నిందించదు.
7నాకు శతువులు దుషుట్ లుగా కనబడతారు గాక. ననెన్దిరించేవారు నీతి లేనివారుగా కనబడతారు గాక.
8దేవుడు అతణిణ్ కొటిట్వేసేటపుప్డు,వాడిపాణం తీసేసేటపుప్డు భకిహీనుడికి ఆధారమేది?
9వాడికిబాధ కలిగేటపుప్డు దేవుడు వాడిమొర వింటాడా?
10వాడు సరవ్శకుడిలో ఆనందిసాత్ డా? వాడు అనిన్ సమయాలోల్ దేవునికి పారథ్న చేసాత్ డా?
11దేవునిహసాత్ నిన్ గూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశిసాత్ ను. సరవ్శకుడు చేసే కియలను నేను దాచిపెటట్ను.
12మీలోపతివాడూదానిన్ చూశాడు. మీరెందుకు కేవలం వయ్రథ్ న వాటిని తలపోసూత్ ఉంటారు?
13దేవుని వలన భకిహీనులకు దకేక్ భాగం ఇదే. బాధించేవారు సరవ్శకుని వలనపొందే ఆసిత్ ఇదే.
14వారి పిలల్లు సంఖయ్లో విసత్రిసేత్ అది కతిత్వాత కూలడానికే గదా. వారి సంతానానికిచాలినంత ఆహారం దొరకదు.
15వారికిమిగిలినవారు తెగులుమూలంగాచచిచ్ సమాధిఅవుతారు. వారివితంతువులు*వారివిషయంరోదనం చెయయ్రు.
16ధూళి అంత విసాత్ రంగా వారు వెండినిపోగు చేసినా బంక మటిట్ అంత విసాత్ రంగా వసాలు సిదధ్ం చేసుకునాన్,
17వారు అలా సిదధ్పరచుకుంటారే గానీ నీతిమంతులు వాటిని కటుట్ కుంటారు. నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకుంటారు.
18వారు పురుగుల గూళల్వంటి ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటారు కావలివాడు కటుట్ కునే గుడిసె లాంటి ఇళ ళ్ వారు కటుట్ కుంటారు.
19అతడు ధనికుడుగా పడుకుంటాడు గానీ అది కొనసాగదు. అతడు కళ ళ్ తెరవగానేమొతత్ం పోతుంది.
20భయాలు జలపవాహంలాగావారిని తరిమి పటుట్ కుంటాయి. రాతివేళ తుఫాను వారిని ఎతుత్ కుపోతుంది.
21తూరుప్ గాలి అతణిణ్ ఎగరగొడుతుంది. వాడు ఇక ఉండడు. అది అతని సథ్లంలో నుండి అతణిణ్ ఊడిచ్వేసుత్ ంది.
22ఆగకుండా తూరుప్ గాలి† అతనిమీద విసిరి కొడుతుంది. వాడు దాని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకోడానికి పయతిన్సాత్ డు.
23అదివాణిణ్ చూసి హేళనగా చపప్టుల్ కొడుతుంది. వాడునన్ చోటు నుండి వాణిణ్ ఈసడింపుగాతోలివేసుత్ ంది.
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1వెండికి గని ఉంది. బంగారం పుటం వేసే సథ్లం ఉంది.

2ఇనుమును భూమిలోనుండి తీసాత్ రు. రాళల్ కరగించి రాగి తీసాత్ రు.
3మనిషి చీకటిని అంతమొందిసాత్ డు. సుదూర సథ్లాలోల్ అనేవ్షిసాత్ డు. గాఢాంధకారంలో అంతు తెలియనితావులోల్ విలు న

రాళళ్ను వెతుకుతాడు.
4మనుషుల నివాసాలకు, మనిషి పాదాలు సంచరించే సథ్లాలకు దూరంగా అతడు సొరంగం తవువ్తాడు. అకక్డ అతడు

మానవులకు దూరంగా ఇటు అటు తిరుగులాడుతుంటాడు.
5భూమి విషయానికొసేత్ అందులోనుండి ఆహారం పుడుతుంది. భూగరభ్ం అగిన్మయం.
6దానిరాళల్ నీలరతనాలపుటిట్లుల్ . దాని ధూళిలో బంగారం ఉంది.
7వేటాడే ఏ ప నా ఆదారి తెలియదు. డేగ కళ ళ్ దానిన్ చూడలేదు.
8 గరవ్ంగా సంచరించేమృగాలు ఆ దారి తొకక్లేదు. కూర సింహం ఆదారిలో నడవలేదు.
9మనిషి చెకుముకి రాళళ్ను పటుట్ కుంటాడు. పరవ్తాలను వాటి కుదుళల్తో సహాబోరాల్ పడదోసాత్ డు.
10 శిలలోల్ అతడు కాలువలు ఏరప్రుసాత్ డు. అతని కనున్ అమూలయ్ న పతి వసుత్ వును చూసుత్ ంది.
11నీళల్ పొరిల్ పోకుండా జలధారలకు ఆనకటట్ కడతాడు. అగోచర న వాటిని అతడు వెలుగులోకి తెసాత్ డు.
12అయితేజాఞ్ నం ఎకక్డ దొరుకుతుంది? వివేచన దొరికే సథ్లం ఎకక్డ ఉంది?
13మనిషికి దాని విలువ తెలియదు. పాణులునన్ దేశంలో అది దొరకదు.
14అగాధం “అదినాలో లేదు” అంటుంది. “నా దగగ్ర లేదు” అని సముదం అంటుంది.
15బంగారం దానికి సాటి కాదు. దాని వెల కటట్డానికి వెండిని తూచడం పనికి రాదు.
16అది ఓఫీరు బంగారంతోగానీ పశసత్ న గోమేధికంతో, నీలంతోగానీ కొనగలిగింది కాదు.
17సువరణ్ నా సఫ్టిక నాదానితోసాటిరావు. పశసత్ న బంగారు నగలు ఇచిచ్ దానిన్ తీసుకోలేము.
18పగడాల,ముతాయ్ల పేరుల్ దాని ఎదుట అసలు ఎతత్కూడదు. నిజంగాజాఞ్ నానికునన్ విలువ కెంపుల కనాన్ గొపప్ది.
19 కూషు దేశపుపుషయ్రాగం దానికి సాటి రాదు. మేలిమిబంగారంతోదానికి వెల కటట్లేము.
20అలా తేజాఞ్ నం ఎకక్డనుండి వసుత్ ంది? వివేచన దొరికే సథ్లం ఎకక్డ ఉంది?
21అది జీవులందరి కనున్లకు కనిపించదు. ఆకాశ పకష్ులకు అది అగమయ్గోచరం.
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22 “మేముమాచెవులతోదానిన్ గురించి వినాన్ము” అనినాశనం,మరణం అంటాయి.
23దేవుడేదానిమారాగ్ నిన్ గహిసాత్ డు. దాని సథ్లం ఆయనకే తెలుసు.
24ఆయన భూమి కొనల వరకూ చూసుత్ నాన్డు. ఆకాశం కింద ఉనన్ దానినంతటినీ చూసుత్ నాన్డు.
25గాలికి ఇంత వేగం ఉండాలని ఆయన నియమించినపుప్డు, జలరాసుల కొలత నిరణ్యించినపుప్డు,
26వరాష్ నికి అదుపాజఞ్లు ఏరప్రచినపుప్డు, ఉరుము మెరుపులకు దోవ చూపినపుప్డు,
27ఆయనజాఞ్ నానిన్ చూసి దానిన్ పకటించాడు. దానిన్ సాథ్ పించి దానిన్ పరిశోధించాడు.
28యెహోవాపటల్ భయభకులే జాఞ్ నం, దుషట్తవ్ం నుండి తొలగిపోవడమే వివేకం అని ఆయనమనుషులకు చెపాప్డు.
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1యోబుమళీల్ మాటాల్ డడంమొదలు పెటిట్ ఇలా అనాన్డు.

2 గతంలో ఉనన్టేట్ నేను ఉంటే ఎంతబాగుంటుంది! దేవుడు ననున్ కాపాడిన రోజులోల్ ఉనన్టుట్ ఉంటే ఎంతమేలు!
3అపుప్డు ఆయన దీపం నా తల పకాశించింది. ఆయన కాంతి వలల్ నేను చీకటిలో తిరగగలిగాను.
4నా పండు ముసలి దినాలోల్ నూ దేవుని సేన్హం నా గుడారం ఉండే రోజులోల్ నూ నేను ఉంటే ఎంతబాగుండేది!
5సరవ్శకుడు ఇంకా నాకు తో ఉనన్పుప్డు నా పిలల్లు నా చుటూట్ ఉండే వారు.
6నాదారి అంతా వెనన్ లాగా ఉండేది. బండ నుండి నా కోసం నూనె పవాహంగాపారింది.
7పటట్ణ దావ్రానికి నేను వెళిల్నపుప్డు రాజవీధిలోనా పీఠం కూరుచ్నన్పుప్డు,
8యువకులు ననున్ చూసి దూరం జరిగారు. ముసలివారు లేచి నిలబడాడ్ రు.
9అధికారులుమాటలుమాని నోటిమీద చెయియ్ ఉంచుకునాన్రు.
10పధానులుమాటలాడకఊరుకునాన్రు. వారినాలుక వారి అంగిలికి అంటుకుపోయింది.
11నాసంగతివినన్ పతివాడూననున్ అదృషట్వంతుడిగాఎంచాడు. నేను కంటబడినపతివాడూననున్ గూరిచ్సాకష్ మిచాచ్డు.
12ఎందుకంటేమొర పెటిట్న దీనులను, తండి లేని వారిని, సహాయం లేనివారిని నేను విడిపించాను.
13నశించిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్వారి దీవెన నామీదికి వచిచ్ంది. వితంతువులహృదయానిన్ సంతోషపెటాట్ ను.
14నేను నీతిని వసంగా ధరించుకునాన్ను గనక అది ననున్ ధరించింది. నానాయ్యవరన నాకు వసం,పాగాఅయింది.
15 గుడిడ్ వారికి నేను కనున్లయాయ్ను. కుంటివారికి పాదాలు అయాయ్ను.
16దరిదులకు తండిగా ఉనాన్ను. నేను ఎరగనివారివాయ్జయ్ం తం నేను శదధ్గా విచారించాను.
17దురామ్రుగ్ ల దవడ పళ ళ్ ఊడగొటాట్ ను. వారి పళల్లో నుండి దోపుడు సొముమ్ను లాగివేశాను.
18 అపుప్డు నేను ఇలా అనుకునాన్ను. నా గూటి దగగ్రనే నేను కనున్ మూసాత్ ను. ఇసుక రేణువులాల్ గా నేను దీరాఘ్ యువు

గలవాడినౌతాను.
19నా వేళల్ చుటూట్ నీళల్ వాయ్పిసాత్ యి. నాకొమమ్లమీదమంచు నిలుసుత్ ంది.
20నాకు ఎడతెగనిఘనత కలుగుతుంది. నాచేతిలోనా విలుల్ ఎపప్టికీ బలంగా ఉంటుంది.
21మనుషులు శదధ్గా వింటూ నా కోసం కాచుకుని ఉనాన్రు. నాఆలోచన వినాలనిమౌనంగా ఉనాన్రు.
22నేనుమాటలాడిన తరువాతవారుమారుమాట పలకలేదు. ధారలుగా నామాటలు వారిమీద పడాడ్ యి.
23 వరష్ం కోసం కనిపెటిట్నటుట్ వారు నా కోసం కనిపెటుట్ కునాన్రు. కడవరి వాన కోసమనన్టుట్ వారు వెడలుప్గా నోరు

తెరుచుకునాన్రు.
24వారు ఉహించని సమయంలోవారిని చూసి చిరునవువ్ నవావ్ను. నాముఖ కాంతినివారు తోసిపుచచ్లేదు.
25 నేను వారికి పెదద్ కూరుచ్ని వారికి మారాగ్ లను ఏరప్రచాను. తన నయ్ం దగగ్ర రాజులాగా ఉనాన్ను. దుఃఖించే వారిని

ఓదారేచ్ వాడి వలే ఉనాన్ను.

30
1 ఇపుప్ తే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్ గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేసాత్ రు. వీరి తండులు నా మందలు కాసే కుకక్లతో

ఉండడానికి తగని వారని నేను తలంచాను.
2వారి తండుల చేతుల బలం నాకేమి పయోజనం? వారి వయసు మళిళ్పోవడం చేతవారి సతుత్ వతగిగ్పోయింది.
3వారు పేదరికం చేత, కరువుచేత, శుషిక్ంచిపోయిన వారు. పా నిరామ్నుషయ్ంగా ఉనన్ ఎడారిలోని చీకటి తావులోల్ ఎండిన

నేలలో వెదుకులాడుతారు.
4వారు తుపప్లోల్ ని రేవు కాడలను పెరుకుతారు. దూసరి తీగె వారికి ఆహారం.
5 వారు మనుషుల మధయ్ నుండి తరిమివేయబడిన వారు. దొంగను తరుముతూ కేకలు వేసినటుట్ మనుషులు వారిని

తరుముతూ కేకలు వేసాత్ రు.
6భయంకర న లోయలోల్ , నేల నెరెలోల్ బండల సందులోల్ వారు కాపురముండవలసి వచిచ్ంది.
7తుపప్లోల్ వారు గాడిదలాల్ గా ఓండ పెడతారు ముళల్చెటల్ కింద వారు కూరుచ్ంటారు.
8వారుమోటు వారికి, పేరు లేని పనికిమాలినవారికి పుటిట్నవారు. దేశంలోనుండి కొరడాలతోవారిని తరిమి వేశారు.
9అలాంటివారి కొడుకులు ఇపుప్డు నా గురించి పాటలు పాడుతారు. నేను వారి వేళాకోళానికి గురి అవుతునాన్ను.
10వారు ననున్ అసహియ్ంచుకుంటారు. నా దగగ్ర నుండి దూరంగాపోతారు. ననున్ చూసినపుప్డు ఉమిమ్వేయకమానరు.
11ఆయననాఅలెల్ తాడు తపిప్ంచి ననున్ బాధించాడు. కాబటిట్ వారు నాకు లోబడక నా అదుపు తపిప్ పోయారు.
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12నా కుడిపకక్న అలల్రిమూక లేసుత్ ంది. వారు ననున్ తరుముతారు. నాకు ఎదురుగాముటట్డి దిబబ్ వేసాత్ రు.
13వారిని అదుపు చేసేవారు లేరు. నాదారినిపాడు చేసాత్ రు. నామీదికి ఆపదలాకొక్సాత్ రు.
14గొపప్ గండి పడి జలపవాహం వచిచ్నటుట్ వారు వసాత్ రు. ఆ వినాశంలోవారు కొటుట్ కుపోతారు.
15 భీతి నా దాడి చేసింది. గాలికి కొటుట్ కుపోయినటుట్ నా గౌరవం ఎగిరిపోయింది. మేఘం లాగా నా అభివృదిధ్ కదిలి వెళిల్

పోయింది.
16నాపాణం నాలోనుంచి పార బోసినటుట్ అయిపోయింది. కషట్కాలం ననున్ చేజికిక్ంచుకుంది.
17రాతివేళ నా ఎముకలు నాలో విరుగొగ్ టిట్నటుట్ అయిపోయింది. ననున్ వేధించే నొపుప్లు ఆగడం లేదు.
18దేవునిమహా బలం నా వసానిన్ ఒడిసి పటిట్ంది. మెడ చుటూట్ ఉండే నాచొకాక్లాగా అది బిగుసుకు పోతునన్ది.
19ఆయన ననున్ బురదలోకి తోసాడు. నేను దుముమ్లాగా బూడిదలాగాఉనాన్ను.
20ఓ దేవా నీకుమొర పెడుతునాన్ను. అయితే నువువ్ జవాబియయ్డం లేదు. నేను నిలబడితే నువువ్ అలాచూసూత్ ఉనాన్వు.
21నువువ్మారిపోయావు. నా పటల్ కఠినుడి పోయావు. నీబాహ బలంతో ననున్ హింసిసుత్ నాన్వు.
22గాలితో ననున్ ఎగరగొటిట్ కొటుట్ కుపోయేలాచేసుత్ నాన్వు. తుఫానుతో నానిపోయేలాచేసుత్ నాన్వు.
23ననున్ మరణానికి, అంటే జీవులందరికీ నియమించిన నివాసానికి రపిప్సాత్ వని నాకు తెలుసు.
24ఎవ నా పడిపోతూ ఉనన్పుప్డు సహాయం కోసం చెయియ్చాపడా? ఆపదలో ర ంచమనిమొర పెటట్డా?
25బాధలోఉనన్ వారి కోసం నేను ఏడవ లేదా? దరిదుల నిమితత్ం నేను దుఖించ లేదా?
26నాకు మేలు కలుగుతుందని నేను ఆశించాను. కానీ నాకు కీడు సంభవించింది. వెలుగు కోసం నేను కనిపెటట్గా చీకటి

దకిక్ంది.
27నాపేగులుమానకమండుతునాన్యి అపాయదినాలు ననెన్దురొక్నాన్యి.
28సూరయ్ కాంతి కరు వాయ్కులపడుతూ నేను సంచరిసుత్ నాన్ను. సమాజంలో నిలబడిమొరపెడుతునాన్ను.
29నేను నకక్లకు అనన్నయాయ్ను. నిపుప్కోళల్కు మితుడిని అయాయ్ను.
30నాచరమ్ం నలల్బడి నామీద నుండిఊడిపోతునన్ది. వేడిమి వలననా ఎముకలు కాగిపోయాయి.
31నా సవ్రమండలం శోక గీతం వినిపిసుత్ నన్ది. నా వేణువు రోదనశబద్ం ఆలపిసుత్ నన్ది.

31
1నేను నా కనున్లతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్ను గనక కనయ్ను కోరికతో ఎలా చూసాత్ ను?

2అలా చేసేత్ నునన్ దేవుని ఆజఞ్ ఏమౌతుంది? ఉనన్త సథ్లంలో ఉనన్ సరవ్శకుని వారసతవ్ం ఏమౌతుంది?
3ఆపద అనేది దురామ్రుగ్ లకేననీ, విపతుత్ దుషట్తవ్ం జరిగించే వారికేననీ నేను భావించే వాణిణ్ .
4ఆయనకు నా పవరన తెలుసు గదా. ఆయననాఅడుగు జాడలనిన్టినీ లెకక్బెడతాడు గదా.
5అబదిధ్కుడి నేను తిరుగులాడి ఉనన్టట్యితే,మోసం చేయడానికి నా కాలు వేగిరపడినటట్యితే,
6నాయథారథ్తను తెలుసుకునేందుకు నాయ్య నతాసులో ఆయన ననున్ తూచు గాక.
7 నేను నాయ్యమారగ్ం విడిచి నడచినటట్యితే, నా మనసుస్ నా కళళ్ను అనుసరించి నడిచినటట్యితేమాలినయ్ం ఏ నా నా

చేతులకు తగిలినటట్యితే,
8నేను వితత్నం చలిల్ పండించిన దానిన్ వేరొకడు భుజించనియయ్ండి. నా పంటను పెరికి వేయనియయ్ండి.
9నేను హృదయంలో పరసీనిమోహించినటట్యితే,నాపొరుగువాడివాకిటోల్ అతనిభారయ్ కోసం నేను పొంచి ఉనన్టట్యితే,
10నాభారయ్ వేరొకడి తిరుగలి విసరు గాక. ఇతరులు ఆమెను అనుభవిసాత్ రు గాక.
11అది భయంకర న నేరం. అదినాయ్యాధిపతుల చేత శికష్నొందదగిన నేరం.
12అదినాశనకూపం వరకూ దహించే అగిన్హోతం. అదినా పంట కోత అంతటినీ నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.
13నా సేవకు నాదాసి అయినానాతోవాయ్జెయ్మాడినాయ్యం కోసం చేసిన వినన్పం నేను నిరల్కష్ ం చేసేత్,
14 దేవుడు లేచి నా తపుప్ మోపినపుప్డు నేనేమి చేసాత్ ను? ఆయన విచారణ వచిచ్నపుప్డు నేను ఆయనకు ఏమి

పతుయ్తత్రం ఇసాత్ ను?
15 గరభ్ంలో ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారిని కూడాపుటిట్ంచ లేదా? గరభ్ంలో ననూన్ వారినీ కూడా రూపొందించినవాడు ఒకక్డే

గదా.
16పేదలు కోరిన దానిన్ నేను బిగబటిట్నటట్యితే, ఏడుపుమూలంగా వితంతువుల కళ ళ్ ణింపజేసినటట్యితే,
17తలిల్దండులు లేని వారిని నా అనన్ంలో కొంచె నా తిననియయ్క నేనొకక్డినే భోజనం చేసేత్,
18 (నేను అలా చేయలేదు, నాయవవ్నపాయంమొదలు తండి లేనివాడు ననొన్క తండిగా భావించి నా దగగ్ర పెరిగాడు. నా

తలిల్ కడుపున పుటిట్ందిమొదలు నేను అతని తలిల్కి, ఆ వితంతువుకు దారి చూపించాను).
19ఎవ నా బటట్లేల్క చావడం నేను చూసేత్, పేదలకు వసం లేకపోవడం నేను చూసేత్,
20వారిహృదయాలు ననున్ దీవించక పోతే,వారు నా గొరెల బొచుచ్ చేత వెచచ్దనం పొందక పోయినటట్యితే,
21ఊరి రచచ్బండ దగగ్ర అంతా ననున్ సమరిథ్సాత్ రులే అని తండిలేని వారి నేను చెయియ్ ఎతిత్తే,
22నాభుజం ఎముక దాని గూటి నుండి జారిపోతుంది గాక. నాచేతి ఎముక దాని కీలు దగగ్ర విరిగిపోతుంది గాక.
23దేవుడి నుండి ఆపద వసుత్ ందని నాకొక భయం ఉంది. ఆయనమహాతమ్ ం కారణంగా ఇలాంటివేమీ నేను చెయయ్లేదు.
24బంగారం నాకు ఆధారమనుకునన్టట్యితే,నాఆశయం నీవే అనిమేలిమి బంగారంతో నేను చెపిప్నటట్యితే,
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25నాకు చాలా ఆసిత్ ఉందని గానీనా చేతికి విసాత్ ర న సంపద దొరికిందని గానీ నేను సంతోషించినటట్యితే,
26సూరుయ్డు పకాశించినపుప్డు నేను దానిన్ గానీ, చందుడు మెరిసిపోతూ ఉనన్పుప్డు దానిన్ గానీ చూసి,
27నాహృదయంనాలోమురిసిపోయివాటి పు చూసిపూజయ్ భావంతోనా నోరు ముదుద్ పెటిట్నటట్యితే,
28అది కూడానాయ్యాధిపతుల చేత శికష్ పొందదగిన నేరమౌతుంది. ఎందుకంటే నేను నునన్ దేవుణిణ్ కాదనన్ వాడినౌతాను.
29 ననున్ దేవ్షించిన వాడికి కలిగిన నాశనానిన్ బటిట్ నేను సంతోషించినటట్యితే, అతనికి కీడు కలగడం చూసి ననున్ నేను

అభినందించుకునన్టట్యితే,
30 (పాపం చేయడానికి నేను నా నోటికి చోటియయ్లేదు. అతనిపాణం తీసే శాపం ఏదీ పలకలేదు).
31 “యోబు పెటిట్న భోజనం తిని, తృపిత్ పొందని వాణిణ్ ఎవరు చూపించగలరు?” అనినా ఇంటోల్ నివసించేవారు అనకపోతే,
32 (పరదేశి ఎపుప్డూ ఆరుబయట ఉండే పరిసిథ్తి రాలేదు. బాటసారుల కోసం నా ఇంటి తలుపులు ఎపుప్డూ తెరిచే

ఉనాన్యి).
33మానవజాతి చేసినటుట్ నా పాపాలను దాచి పెటుట్ కోలేదు. నాఅంగీలో దోషానిన్ కపిప్ ఉంచుకోలేదు.
34 జన సమూహానికి భయపడి, కుటుంబాల తిరసాక్రానికి జడిసి నేను మౌనంగా ఉండి దావ్రం దాటి బయటికి వెళల్కుండా

దాకోక్లేదు.
35నామాటవినడానికినాకొకడు ఉంటే ఎంతబాగుంటుంది! ఇదిగోనాసంతకం. సరవ్శకుడు నాకు జవాబిసాత్ డు గాక. ఇదిగో

నా పతివాది రాసిన అభియోగం ఎవ నానాకు చూపిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది!
36నిశచ్యంగా నేను నా భుజం మీదదానిన్ ధరిసాత్ ను. దానిన్ కిరీటంగా పెటుట్ కుంటాను.
37నేను వేసిన అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసాత్ ను. రాజులాగా నిబబ్రంగా నేనాయన దగగ్రికి వెళాత్ ను.
38నాభూమినా గురించిమొర పెడితే,దానిచాళల్ ఏక ఏడిసేత్,
39వెల చెలిల్ంచకుండా నేను దాని పంటను అనుభవించినటట్యితే,దానియజమానులకు పాణహాని కలగజేసినటట్యితే,
40గోదుమల బదులు ముళల్ ,బారీల్కి బదులు కలుపుమొలచు గాక.
యోబుమాటలు ఇంతటితో సమాపత్ం.

32
ఎలీహ

1 యోబు తన దృషిట్కి తాను నీతిమంతుడుగా ఉనాన్డని ఆ ముగుగ్ రు మనుషులు గహించి అతనికి జవాబు చెపప్డం
చాలించుకునాన్రు.

2 అపుప్డు రము వంశసుథ్ డు, బూజీయుడు, బరకెయేలు కుమారుడు అయిన ఎలీహ , యోబు దేవుని కంటే తానే
నీతిమంతు నటుట్ చెపుప్కోవడం చూసి అతనిమీద ఎంతో కోపగించాడు.

3యోబుముగుగ్ రు సేన్హితులు పతుయ్తత్రమేమీ చెపప్కుండాయోబు మీద దోషంమోపినందుకు వారి మీద కూడా అతడు
ఎంతో కోపగించాడు. 4 వారు ఎలీహ కనన్ ఎకుక్వ వయసుస్ గలవారు గనక అతడు యోబుతో మాటలాడాలని ఎదురు
చూసుత్ నాన్డు. 5అయితే ఆముగుగ్ రూ పతుయ్తత్రమేమీ ఇయయ్క పోవడం చూసి అతనికి కోపం రేగింది.

6కాబటిట్ బూజీయు న బరకెయేలు కుమారుడు ఎలీహ ఇలామాటలాడసాగాడు.
నేను వయసుస్లో చినన్వాణిణ్ . మీరు బహ వృదుధ్ లు. ఆ కారణం చేత నేను భయపడి నా ఉదేద్శం మీకు తెలియజేయడానికి

తెగించలేదు.
7వృదాధ్ పయ్ంమాటాల్ డాలి, అధిక సంఖయ్గల సంవతస్రాలు జాఞ్ నం బోధించడానికి తగినవి, అని నేను అనుకునాన్ను.
8అయినామనుషులోల్ ఆతమ్ ఒకటి ఉంది. సరవ్శకు న దేవునిఊపిరివారికి వివేచన కలగజేసుత్ ంది.
9వృదుధ్ లుమాతమేజాఞ్ నవంతులు కారు. పెదద్ వయసుస్ గలవారు ఒకపుప్డు నాయ్యం తెలిసినవారు కారు.
10కాబటిట్ నామాట అంగీకరించమనిమనవి చేసుత్ నాన్ను. నేను కూడానా అభిపాయం తెలుపుతాను.
11-12 ఏమి పలకాలా అని మీరు ఆలోచిసుత్ ండగా నేను మీ మాటల కోసం కనిపెటుట్ కునాన్ను. మీ అభిపాయాలు చెవిని

వేసుకోవడం కోసం
మీరు చెపిప్న వాటి బహ జాగతత్గా ధాయ్స పెటాట్ ను. అయితే మీలో ఎవరూ యోబును ఖండించలేదు. ఎవరూ అతని

మాటలకు జవాబు ఇయయ్లేదు.
13కాబటిట్ మాకు జాఞ్ నం లభించిందని, దేవుడు తపప్ మనుషులు అతనిన్ ఓడించలేరనిమీరు అనకూడదు.
14అతడు నాతోవాదమాడలేదు. మీరు చెపిప్నమాటలను బటిట్ నేనతనికి జవాబు ఇయయ్ను.
15వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇక జవాబు చెపప్డంమానుకునాన్రు. పలకడానికి వారికిమాట ఒకటి కూడా లేదు.
16కాగావారిక ఏమీ జవాబు చెపప్కుండాఊరుకునాన్రు. వారుమాటలాడక పోవడం చూసి నేను ఊరుకుంటానా?
17నేను ఇయయ్వలసిన జవాబు నేనిసాత్ ను. నేను కూడానా అభిపాయం తెలుపుతాను.
18నామనసుస్నిండామాటలునాన్యి. నాఅంతరంగంలో ఉనన్ ఆతమ్ ననున్ బలవంతం చేసుత్ నన్ది.
19నామనసుస్ తెరవని దా రసపు తితిత్ లాగా ఉంది. కొతత్ తితుత్ లాల్ గా అది పిగిలిపోడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.
20నేనుమాటాల్ డి బరువు దించుకుంటాను. నాపెదాలు విపిప్ పతుయ్తత్రమిసాత్ ను.
21మీరు దయచేసి వినండి. నేను ఎవరి విషయంలోనూ పకష్పాతం చూపించను. నేను ముఖసుత్ తి కోసం ఎవరికీ బిరుదులు

తగిలించను.
22ముఖసుత్ తి చేయడం నా చేత కాదు. అలా చేసేత్ ననున్ చేసినవాడు శీఘంగా ననున్ నిరూమ్లం చేసాత్ డు.
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1యోబు, దయచేసినావాదం ఆలకించు. నామాటలనీన్ విను.

2ఇదిగో నేనుమాటలాడడంమొదలుపెటాట్ ను. నానోటనానాలుక ఆడుతునన్ది.
3నామాటలు నాహృదయయథారథ్తను తెలుపుతునాన్యి. నాపెదవులు జాఞ్ నానిన్యథారథ్ంగా పలుకుతాయి.
4దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృషిట్ంచింది. సరవ్శకుని శావ్స నాకు జీవమిచిచ్ంది.
5నీ చేత తేనాకు జవాబియియ్. నా ఎదుట నీ వాదం సిదధ్పరచుకో. వాయ్జెయ్మాడు.
6దేవుని దృషిట్లో నేను కూడా నీలాంటివాణిణ్ . నేను కూడా బంకమటిట్తో తయా నవాణిణ్ .
7నాభయం నినున్ బెదిరించదు. నాచెయియ్ నీమీద బరువుగా ఉండదు.
8నిశచ్యంగా నీ పలుకులు నా చెవిని బడాడ్ యి. నీమాటల ధవ్ని నాకు వినబడింది.
9ఏమంటే “నేను నేరం లేని పవితుణిణ్ ,మాలినయ్ం లేనిపాపరహితుణిణ్ .
10ఆయననామీద తపుప్లెనన్డానికి తరుణం వెతుకుతునాన్డు. ననున్ తనకు పగవానిగాభావిసుత్ నాన్డు.
11ఆయననాకాళల్ను బొండలో బిగిసుత్ నాన్డు. నాదారులనిన్టినీ కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్డు” అని నీవంటునాన్వు.
12నేను నీకు జవాబు చెబుతాను. నీవు ఇలా చెపప్డం సరికాదు. దేవుడుమానవుడికనాన్ గొపప్వాడు.
13నీవెందుకు ఆయనతోపోరాడతావు? తన కియలోల్ దేనిన్ గురించీ ఆయన సంజాయిషీ చెపుప్కోడు.
14దేవుడు ఒకక్మారే పలుకుతాడు. రెండు సారుల్ పలుకుతాడు. అయితేమనుషులు అది కనిపెటట్రు.
15మంచంమీద కునికే సమయంలో,గాఢనిద పటేట్టపుప్డు వచేచ్ సవ్పాన్లోల్ మాటాల్ డుతాడు.
16ఆయనమనుషుల చెవులను తెరుసాత్ డు. వారిని భయపెడతాడు.
17మనుషులు గరివ్షుఠ్ లు కాకుండా చేయడానికి,తాము తలపెటిట్న పాపకారయ్ం వారుమానుకొనేలా చేయడానికి,
18గోతికి పోకుండావారి జీవానిన్,మరణం కాకుండావారిపాణానిన్ తపిప్ంచడానికి,
19వాయ్ధిచేతమంచం పటట్డం మూలంగానూ, ఒకడి ఎముకలోల్ ఎడతెగని నొపుప్లు కలగడం మూలంగానూ వాణిణ్ శి సాత్ డు.
20రొటెట్ , రుచిగల ఆహారం వాడికి అసహయ్ం అవుతుంది.
21వాడి ఒంటోల్ మాంసం ణించిపోయివికార పోతుంది. బయటికి కనబడని ఎముకలు కి పొడుచుకు వసాత్ యి.
22వాడు సమాధికి దగగ్ర అవుతాడు. వాడిపాణంహంతకులకు చేరువ అవుతుంది.
23మనుషులకు యుక నది ఏదోదానిన్ వాడికి తెలియజేయడానికి వేలాది దేవదూతలోల్ ఒకడు వాడికి మధయ్వరిగా ఉంటే,
24 ఆ దేవదూత వాడి కరుణ చూపి దేవునితో “పాతాళంలోకి దిగిపోకుండా ఇతనిన్ విడిపించు. ఇతని పకష్ంగా పరిహారం

దొరికింది” అని గనక అంటే,
25అపుప్డువాడిమాంసం చినన్పిలల్లమాంసం కనాన్ ఆరోగయ్ంగాఉంటుంది. వాడికి తనయవవ్న బలం తిరిగి కలుగుతుంది.
26వాడు దేవుణిణ్ బతిమాలుకుంటే ఆయన వాణిణ్ కటా సాత్ డు. కాబటిట్ వాడు ఆయన ముఖం చూసి సంతోషిసాత్ డు. ఇలా

ఆయనమనిషికి నిరోద్ షతవ్ం దయచేసాత్ డు.
27 అపుప్డు వాడు మనుషుయ్ల ఎదుట సంతోషిసూత్ ఇలా అంటాడు. “నేను పాపం చేసి యథారథ్ న దానిన్ వకం చేశాను.

అయినానాపాపానికి తగిన పతీకారం నాకు కలగలేదు.
28 కూపంలోకి దిగిపోకుండానాపాణానిన్ ఆయన విమోచించాడు. నాజీవం వెలుగును చూసుత్ నన్ది.”
29చూడు,మానవుల కోసం దేవుడు రెండు సారుల్ ,మూడు సారుల్ ఈ కియలనిన్టినీ చేసాత్ డు.
30 కూపంలోనుండి వారినిమళీళ్ రపిప్ంచాలని,మనుషులు సజీవులకుండే వెలుగుతో వెలిగించబడాలని ఇలా చేసాత్ డు.
31యోబు, శదధ్గా విను. నామాటఆలకించు. మౌనంగా ఉండు. నేనుమాటాల్ డతాను.
32చెపప్వలసినమాట ఏ నా నీకుంటే నాకు జవాబు చెపుప్. మాటాల్ డు, నువువ్ నీతిమంతుడవని నిరూపించుకో.
33అలాకాకుంటే నామాట ఆలకించు. మౌనంగా ఉండు, నేను నీకు జాఞ్ నం బోధిసాత్ ను.

34
1అపుప్డు ఎలీహ మళీళ్ ఇలా చెపప్సాగాడు.

2జాఞ్ నులారా,నామాటలు వినండి. అనుభవశాలులారా, వినండి.
3అంగిలి ఆహారానిన్ రుచి చూసినటుట్ చెవిమాటలను పరీ సుత్ ంది.
4నాయ్య నదేదో విచారించి చూదాద్ ం రండి. మే నదేదోమనంతటమనం విచారించి తెలుసుకుందాము రండి.
5 “నేను నీతిమంతుణిణ్ , దేవుడు నాకు అనాయ్యం చేసాడు.
6నేనునాయ్యవంతుడి నాఅబదిధ్కునిగాచూసుత్ నాన్రు. నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినానాకుమాననిగాయం కలిగింది”

అనియోబు అంటునాన్డు.
7యోబులాంటిమానవుడెవరు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రానిన్ పానం చేసుత్ నాన్డు.
8అతడు చెడుతనం చేసే వారికిమితుడయాయ్డు. భకిహీనుల చెలికాడు అయాయ్డు.
9మనుషులు దేవునితో సహవాసం చేయడం వారికేమాతం పయోజనకరం కాదని అతడు చెపుప్కుంటునాన్డు.
10 విజాఞ్ నం గల మనుషులారా, నామాట ఆలకించండి దేవుడు అనాయ్యం చేయడం అసంభవం. సరవ్శకుడు దుషాక్రయ్ం

చేయడం అసంభవం.
11మనుషుల కియలకు తగినటుట్ గా ఆయనవారికి పతిఫలం ఇసాత్ డు అందరికీ ఎవరిమారాగ్ లను బటిట్ వారికి ఫలమిసాత్ డు.
12దేవుడు ఏమాతం దుషాక్రయ్ం చేయడు. సరవ్శకుడు నాయ్యం తపప్డు.
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13ఎవ నా భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటాట్ డా? ఎవ నా సరవ్పపంచ భారానిన్ ఆయనకు అపప్గించాడా?
14ఆయన తనమనసుస్ తన దగగ్రే ఉంచుకునన్టట్యితే, తన ఆతమ్ను,ఊపిరినీ తన దగగ్రికి తిరిగి తీసుకుంటే,
15 శరీరులంతా ఒకక్పెటుట్ న నశిసాత్ రు. మనుషులు మళీళ్ ధూళిగామారిపోతారు.
16కాబటిట్ దీనిన్ విని వివేచించు,నామాటలు ఆలకించు.
17నాయ్యానిన్ దేవ్షించేవాడు లోకానిన్ ఏలుతాడా? నాయ్యసంపనున్ని నేరంమోపుతావా?
18నువువ్ పనికిమాలినవాడివని రాజుతో నా,మీరు దుషుట్ లని పధానులతో నా అనవచాచ్?
19రాజుల పటల్ పకష్పాతం చూపనివాడితో పేదలకనాన్ ధనికులను ఎకుక్వగా చూడనివాడితో అలా పలకవచాచ్? వారందరూ

ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా?
20వారు నిమిషంలో చనిపోతారు. అరథ్రాతి వేళ పజలు కలోల్ లం పా నాశనమౌతారు. బలవంతులను తీసుకు పోవడం

జరుగుతుంది, అయితేఅదిమానవహసాత్ ల వలన కాదు.
21ఆయన దృషిట్ మనుషులమారాగ్ ల మీద ఉంది. ఆయనవారి నడకలనీన్ కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్డు.
22చెడు కారాయ్లు చేసే వారు దాకోక్డానికి చీక నామరణాంధకార నా లేదు.
23ఒక మనిషినినాయ్యవిమరశ్లోకి తీసుకు రాక ముందు అతణిణ్ ఎకుక్వ కాలం విచారణ చేయడం దేవుడికి అవసరం లేదు.
24విచారణ లేకుండానే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లం చేసుత్ నాన్డు. వారిసాథ్ నంలో ఇతరులను నియమిసుత్ నాన్డు.
25వారి కియలను ఆయన తెలుసుకుంటునాన్డు. రాతివేళ ఇలాటివారిని ఆయన కూలదోసాత్ డు. వారు నాశన పోతారు.
26అందరూ చూసుత్ ండగానే దుషుట్ లను వారి దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్ నేరసుత్ లను శి ంచినటుట్ ఆయన శి సాత్ డు.
27ఎందుకంటే వారు ఆయనను అనుసరించడంమానుకునాన్రు. ఆయన ఆజఞ్లోల్ దేనీన్ లకష్ పెటట్లేదు.
28పేదలమొరను ఆయన దగగ్రికి వచేచ్లా చేశారు. దీనులమొర ఆయనకు వినబడేలా చేశారు.
29 ఆయన మౌనంగా ఉండిపోతే తీరుప్ తీరచ్గలవాడెవడు? ఆయన తన ముఖానిన్ దాచుకుంటే ఆయనను

చూడగలవాడెవడు? ఆయనజాతుల నా వయ్కుల నా ఒకే విధంగా పరిపాలిసాత్ డు.
30భకిహీనులు రాజయ్పాలన చేయకుండా,వారు పజలను ఇక చికిక్ంచుకోకుండా ఆయన చేసాత్ డు.
31ఒకడు “నేను దోషినే, కానీ ఇక పాపం చేయను.
32నాకు తెలియనిదానిన్ నాకు నేరిప్ంచు. నేను పాపం చేశాను. ఇక చేయను” అని దేవునితో చెపాప్డనుకో,
33 దేవుడు చేసుత్ నన్ది నీకు నచచ్డం లేదు గనక అలాటి మనిషిని దేవుడు శి సాత్ డు అనుకుంటునాన్వా? నేను కాదు, నువేవ్

నిశచ్యించుకోవాలి. కాబటిట్ నీకు తెలిసినది చెపుప్.
34వివేచన గలవారు,జాఞ్ నంతోనామాట వినేవారు నాతో ఇలా అంటారు.
35యోబు తెలివితకుక్వమాటలు పలుకుతునాన్డు. అతనిమాటలు బుదిధ్హీన నవి.
36యోబు దుషుట్ లవలెమాటాల్ డుతునాన్డు గనక అతని సునిశిత న విచారణ జరిగితే ఎంతబాగుంటుంది!
37అతడు తన పాపానికి తోడుగా దోహం సమకూరుచ్కుంటునాన్డు. మన ఎదుట ఎగతాళిగా చపప్టుల్ కొటిట్ దేవునిమీద కాని

మాటలు కుపప్గా పోసుత్ నాన్డు.

35
1ఎలీహ ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.

2నువువ్ నిరోద్ షివని అనుకుంటునాన్వా? “నేను దేవుడి కనాన్ నీతిపరుణిణ్” అనుకుంటునాన్వా?
3“నేను నీతిగాఉంటేపయోజనంఏమిటి? పాపంచేసేత్ నాకు కలిగినలాభం కనాన్నానీతివలననాకు కలిగినలాభమేమిటి?”

అని నువువ్ చెబుతునాన్వే.
4నీకూ నీమితులకు కూడా నేను సమాధానం చెబుతాను.
5ఆకాశం పు తేరి చూడు. నీ కనాన్ ఉనన్త న ఆకాశ విశాలం పు చూడు.
6నువువ్ పాపం చేసినా ఆయనకు నషట్మేమిటి? నీ అతికమాలు పోగుపడినా ఆయనకి నువువ్ చేసిందేమిటి?
7నువువ్ నీతిమంతుడి తే ఆయనకు నీవే నా ఇసుత్ నాన్వా? ఆయన నీ దగగ్ర నుండి ఏ నా తీసుకుంటాడా?
8నువువ్ మనిషివి కాబటిట్ నీ కీడు ఏ నామనిషికే తగులుతుంది. నీ నీతి ఫలం ఏ నామనుషులకే దకుక్తుంది.
9 అనేక న అణచివేత కియల వలన పజలు అకోశిసాత్ రు. బలవంతుల భుజబలానికి భయపడి సహాయం కోసం కేకలు

పెడతారు.
10అయితే “రాతిలోమనకు పాటలు ఇసూత్ ,
11 భూజంతువుల కంటే మనకు ఎకుక్వగా బుదిధ్ నేరుప్తూ, ఆకాశపకష్ుల కంటే మనకు ఎకుక్వ జాఞ్ నం కలగజేసూత్ ననున్

సృషిట్ంచిన దేవుడు ఎకక్డునాన్డు?” అనుకునే వారెవరూ లేరు.
12వారు దుషుట్ ల గరావ్నిన్ బటిట్ మొర పెడతారు గాని ఆయన జవాబివవ్డం లేదు.
13దేవుడు ఒకక్నాటికీ వయ్రథ్ నమాటలు ఆలకించడు. సరవ్శకుడు వాటిని లకష్ పెటట్డు.
14ఆయన కనిపించడం లేదని నువువ్ చెబితేమరి ఇంకెంతగా ఆయన పెడచెవిన పెడతాడు! వాదం ఆయన ఎదుటనే ఉంది.

ఆయన కోసం నువువ్ కనిపెటట్వలసిందే.
15 “ఆయన ఎవరినీ కోపంతో దండించడు, మనుషుల అహంకారానిన్ ఆయన పటిట్ంచుకోడు” అని నీవంటే మరి ఇంకెంతో

నిశచ్యంగా ఆయన జవాబు చెపప్కుండామౌనం దాలుసాత్ డు గదా.
16కాబటిట్యోబు కేవలంబుదిధ్తకుక్వమాటలుపలకడానికేతననోరుతెరిచాడు. జాఞ్ నంలేనిమాటలనేరాసులుపోసుత్ నాన్డు.
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36
1ఎలీహ ఇంకా ఇలా అనాన్డు.

2కొంతసేపుననున్మాటాల్ డనియియ్. కొనిన్ సంగతులు నీకు తెలియజేసాత్ ను. ఎందుకంటే దేవునిపకష్ంగానేనింకామాటాల్ డవలసి
ఉంది.

3దూరం నుండి నేను జాఞ్ నం తెచుచ్కుంటాను. నీతి అనేది ననున్ సృషిట్ంచిన వాడికే చెందుతుందని అంటాను.
4నామాటలు ఏమాతం అబదాధ్ లు కావు. పూరణ్ జాఞ్ ని ఒకడు నీ ఎదుట ఉనాన్డు.
5దేవుడు బలవంతుడు గానీ ఆయన ఎవరినీ తిరసాక్రంగా చూడడు. ఆయన వివేచనాశకి ఎంతో బల నది.
6భకిహీనుల పాణానిన్ ఆయన కాపాడడు. ఆయన దీనులకు నాయ్యం జరిగిసాత్ డు.
7 నీతిమంతులను ఆయన చూడక పోడు. ఆయన వారిని నితయ్ం సింహాసనం కూరుచ్నే రాజులతోబాటు కూరోచ్బెడతాడు.

వారు ఘనతపొందుతారు.
8వారు సంకెళల్తో బంధితు తే,బాధలు అనేతాళ ళ్ వారిని కటిట్వేసేత్,
9అపుప్డు వారికి ఆయన వెలల్డిసాత్ డు,వారి అపరాధాలు,వారు గరవ్ంగా పవరించిన సంగతులు వారికి తెలియజేసాత్ డు.
10ఉపదేశం వినడానికి వారి చెవులు తెరుసాత్ డు. పాపానిన్ విడిచి రండని ఆజఞ్ ఇసాత్ డు.
11 వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినటట్యితే తమ దినాలను మంగాను తమ సంవతస్రాలను సుఖంగాను

వెళల్బుచుచ్తారు.
12వారు ఆలకించక పోతేవారు కతిత్వాత కూలి నశిసాత్ రు. వారికి జాఞ్ నం లేనందువలల్ చనిపోతారు.
13అయినాభకిలేనివారు లోలోపల కోధం పెంచుకుంటారు. ఆయనవారిని బంధించినా సరే వారుమొర పెటట్రు.
14కాబటిట్ వారుయవవ్నపాయంలోనేమరణిసాత్ రు. వారి బతుకు అపదిషట్ పాలవుతుంది.
15బాధపడేవారినివారికి కలిగిన బాధ వలన ఆయన విడిపిసాత్ డు. బాధ వలనవారిని విధేయులుగా చేసాత్ డు.
16అంతేగాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్సాత్ డు. కషట్ం లేని విశాల సథ్లానికి నినున్ తోడుకుపోతాడు. నీ భోజనం బలల్

ఉనన్ ఆహారానిన్ కొవువ్తో నింపుతాడు.
17దుషుట్ ల తీరుప్ నీలో నిండి ఉంది. నాయ్యవిమరశ్, తీరుప్ కలిసి నినున్ పటుట్ కునాన్యి.
18 కలిమి నినున్మోసానికి పేరేపించనియయ్వదుద్ . పెదద్ మొతత్ంలో లంచం నినున్ నాయ్యం నుండి దారిమళిళ్ంచనియయ్వదుద్ .
19నీ సంపదలు నువువ్ బాధలపాలు కాకుండా నినున్ కాపాడతాయా? నీ బల పభావాలు నీకు సాయపడతాయా?
20 ఇతరులకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేయడం కోసం రాతి రావాలని కోరుకోవదుద్ . మనుషులను తమ సథ్లాలోల్ నుండి కొటిట్వేసే

చీకటి కోసం చూడవదుద్ .
21పాపానికి తిరగకుండాజాగతత్పడు. నువువ్పాపం చెయయ్కుండాఉండేలా నీబాధలమూలంగా నీకు పరీకష్లు వసుత్ నాన్యి.
22ఆలోచించు, దేవుడు శకిశాలి,ఘనుడు. ఆయనను పోలిన ఉపాధాయ్యుడు ఎవరు?
23ఆయనకు మారగ్ం సూచించిన వాడెవడు? “నువువ్ దురామ్రగ్పు పనులు చేసుత్ నాన్వు” అని ఆయనతో పలకడానికి ఎవరు

తెగిసాత్ రు?
24ఆయన కారాయ్లను కీరించు. మనుషులు వాటిని గురించే పాడారు.
25మనుషుయ్లంతావాటిని చూశారు. అయితేవారు దూరంగా నిలిచి ఆ కారాయ్లను చూశారు.
26 ఆలోచించు, దేవుడు గొపప్వాడు. మనం ఆయనను సరిగా అరథ్ం చేసుకోలేము. ఆయన సంవతస్రాలను ఎవరూ

లెకక్బెటట్లేరు.
27ఆయన నీటిబిందువులను తెసాత్ డు. తనమంచును వానచినుకులాల్ గామారిచ్ కురిపిసాత్ డు.
28మేఘాలు వాటిని కుమమ్రిసాత్ యి. మనుషుల మీదికి అవి జడివానగా కురుసాత్ యి.
29 నిజంగా మేఘాలు ముసిరే విధానం ఎవ నా అరథ్ం చేసుకోగలరా? ఆయన మందిరం లోనుండి ఉరుములు వచేచ్దెలాగో

ఎవరి నా తెలుసా?
30చూడు, ఆయన తన చుటూట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేసాత్ డు. సముదానిన్ చీకటితో ఆయన కపుప్తాడు.
31ఈ విధంగా ఆయనమనుషులకు ఆహారం పెడతాడు. ఆయన ఆహారానిన్ పుషక్లంగా ఇసాత్ డు.
32తన చేతులోల్ ఉరుములను పటుట్ కుంటాడు. గురికి తగలాలని ఆయనవాటికి ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
33వాటి గరజ్న ముంచుకు వసుత్ నన్ తుఫానును మనుషులకు తెలుపుతుంది. పశువులకు తం దాని రాకడ తెలుసు.

37
1దీనిన్ బటిట్ నా హృదయం వణకుతునన్ది. దానిచోటి నుండి అది కదలిపోతునన్ది.

2దేవుని సవ్ర గరజ్నం వినండి. ఆయన నోటి నుండి వెలువడే శబద్ం వినండి.
3ఆకాశ శాలయ్మంతటి కింద ఆయనదానిన్ వినిపిసాత్ డు. భూమి కొనలదాకా తనమెరుపును పంపిసాత్ డు.
4 దాని తరువాత గొపప్ సవ్రం గరిజ్సుత్ ంది. ఆయన తన గంభీర న సవ్రంతో సింహనాదం చేసాత్ డు. ఆయన ధవ్ని

వినబడేటపుప్డు ఆయనమెరుపును అడడ్గించడు.
5దేవుడు ఆశచ్రయ్ంగా ఉరుము ధవ్ని చేసాత్ డు. మనం గహించలేని గొపప్ కారాయ్లు ఆయన చేసాత్ డు.
6నువువ్ భూమిమీద పడమనిమంచుకు, వరాష్ నికి, జడివానకు ఆయన ఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్డు.
7మనుషులందరూ ఆయన సృషిట్కారాయ్నిన్ తెలుసుకునేలా ఆయన పతిమనిషి చేతిని బిగించిముద వేశాడు.
8జంతువులు వాటి గుహలోల్ దూరి దాకుక్ంటాయి.
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9ద ణాన తుఫాను దాని ఆవాసం నుండి వసుత్ ంది. ఉతత్ర దికుక్ నుండి చెదరగొటేట్ చలి గాలులు వీసాత్ యి.
10దేవునిఊపిరి వలనమంచు పుడుతుంది. జల విశాలమంతాఘనీభవిసుత్ ంది.
11ఆయన దటట్ న మేఘానిన్ జలంతో నింపుతాడు. తనమెరుపులమేఘానిన్ వాయ్పింపజేసాత్ డు.
12 ఆయన పంపించగా మనుషులకు నివాసయోగయ్ న భూగోళం మీద మెరుపు, మేఘాలు సంచారం చేసాత్ యి. ఆయన

వాటికి ఆజాఞ్ పించేది అంతా అవి నెరవేరుసాత్ యి.
13ఇదంతా ఆయన శికష్ కోసం గాని, తన భూలోకం కోసం గాని కృపా భరిత న నమమ్కతవ్ం కోసం గాని నెరవేరుసాత్ డు.

దేవుని అదుభ్త కియలను ఆలోచించడం
14యోబు,ఈమాటఆలకించు. మౌనం వహించి దేవుని అదుభ్త కియలను ఆలోచించు.
15దేవుడు తనమేఘంమెరుపు పకాశించాలని ఎలా తీరామ్నం చేసాత్ డో నీకు తెలుసా?
16మేఘాలను తేలజేయడం పరిపూరణ్ జాఞ్ నం గలవాడిమహాకారయ్మని నీకు తెలుసా?
17ద ణపుగాలి వీయడం వలన ఉకక్ పోసేటపుప్డు నీ బటట్లు ఎలా వెచచ్బడాడ్ యో నీకు తెలుసా?
18పోతపోసిన అదద్మంత దటట్ న ఆకాశానిన్ ఆయనవాయ్పింపజేసినటుట్ నువువ్ వాయ్పింపజేయగలవా?
19మేము ఆయనతో ఏమి పలకాలో అదిమాకు నేరుప్. మామనసులోల్ చీకటి వలల్ మా వాదాలు ఎలా వినిపించాలో తోచడం

లేదు.
20నేను పలుకుతానని ఎవ నా ఆయనతో చెపప్వచాచ్? ఎవ నాతాను నాశన పోవాలని కోరతాడా?
21ఎతుత్ గాఉనన్మేఘంలోపకాశించేఎండ ఇపుప్డు కనబడకపోయినాగాలిమేఘాలనుపోగొటిట్ దానిన్ తేటగా కనపరుసుత్ ంది.
22ఉతత్ర దికుక్న బంగారు కాంతి పుడుతుంది. దేవుడు భీకర న మహిమను ధరించుకుని ఉనాన్డు.
23సరవ్శకు న దేవుడుమహాతమ్ ం గలవాడు. ఆయనమనకు అగోచరుడు. నాయ్యానిన్, నీతినిఆయనఏమాతం చెరపడు.

అందువలనమనుషులు ఆయనపటల్ భయభకులు కలిగి ఉంటారు.
24తాముజాఞ్ నులం అనుకునే వారిని ఆయన ఏమాతం లకష్ పెటట్డు.
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1అపుప్డుయెహోవాసుడిగాలిలోనుండియోబుకు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2జాఞ్ నం లేనిమాటలు చెపిప్ నా పథకాలను చెడగొడుతునన్ వీడెవడు?
3పౌరుషంగా నీ నడుము బిగించుకో. నేను నీకు పశన్ వేసాత్ ను. నాకు జవాబియాయ్లి.
4నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డ ఉనాన్వు? నీకు అంత తెలివి తేటలుంటే చెపుప్.
5నీకు తెలిసేత్ చెపుప్,దాని పరిమాణం ఎవరు నిరణ్యించారు? దానికి కొలతలు వేసిన దెవరు?
6-7 దాని పునాదులు దేని ఉనాన్యి? ఉదయ నకష్తాలు కలిసి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరూ ఆనందంగా

జయజయధావ్నాలు చేసుత్ ండగా దానిమూలరాయినిలబెటిట్ంది ఎవరు?
8సముదం దాని గరభ్ం నుండి పొరిల్ రాగా తలుపులు వేసి దానిన్ మూసిన వాడెవడు?
9నేను మేఘాలకు బటట్లు తొడిగినపుప్డు గాఢాంధకారానిన్ దానికి పొతిత్గుడడ్గా వేసినపుప్డు నువువ్ ఉనాన్వా?
10సముదానికి నా సరిహదుద్ నియమించి,దాని తలుపులను, గడియలను అమరిచ్నపుప్డు,
11 “నువువ్ ఇంతవరకే మరి దగగ్రికి రాకూడదు, ఇకక్డే నీ తరంగాల గరవ్ం అణిగిపోవాలి” అని నేను సముదానికి

చెపిప్నపుప్డు నువువ్ ఉనాన్వా?
12 నీ జీవితకాలమంతటిలో ఎపుప్ నా పాతఃకాలానిన్ రమమ్ని ఆజాఞ్ పించావా? తెలల్వారి సూరోయ్దయానికి దాని సాథ్ నానిన్

నియమించావా?
13దుషుట్ లు దానిలో ఉండకుండా దులిపివేసేలా భూమిఅంచులను అది ఒడిసి పటేట్లా ఉదయానిన్ పంపించావా?
14 ముద బంకమటిట్ రూపానిన్ మారిచ్నటుట్ భూతలం రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది. దాని ఉనన్వనీన్ వసం మీది

మడతలాల్ గా సప్షట్ంగా కనబడతాయి.
15దుషుట్ ల వెలుగు వారి నుండి తొలిగిపోతుంది. వారు ఎతిత్న చెయియ్ విరగొగ్ టట్బడుతుంది.
16సముదపుఊటలోల్ కి నువువ్ చొరబడాడ్ వా? సముదం అడుగున తిరుగులాడావా?
17మరణదావ్రాలు నీకు తెరుచుకునాన్యా? మరణాంధకార దావ్రాలను నువువ్ చూశావా?
18భూమి శాలయ్ం ఎంతో నువువ్ గహించావా? ఇదంతా నీకే నా తెలిసేత్ చెపుప్.
19వెలుగు విశాంతి తీసుకునే చోటుకు దారి ఏది? చీకటి అనేదాని ఉనికిపటుట్ ఏది?
20వెలుగును, చీకటిని అవిఉదోయ్గాలు చేసేచోటులకు నువువ్ తీసుకుపోగలవా? వాటిపనిఅయిపోయాకవాటినిమళీల్ వాటి

ఇళళ్కు తీసుకుపోగలవా?
21ఇవనీన్ నీకు తెలుసు కదా! నువువ్ అపప్టికే పుటాట్ వట గదా. నువువ్ బహ వృదుధ్ డివి మరి.
22-23నువువ్ మంచును నిలవ చేసిన గిడడ్ంగులోల్ కి వెళాల్ వా? వడగండల్ను దాచి ఉంచిన కొటల్ను నువువ్ చూశావా?
ఆపతాక్లం కోసంయుదధ్ దినాల కోసం నేను వాటినిదాచి ఉంచాను.
24మెరుపులనువాటివాటిదారులోల్ కి పంపించేచోటుఏది? తూరుప్గాలిఎకక్డనుండిబయలుదేరిభూమిమీదనఖముఖాలా

వీసుత్ ంది?
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25మనుషులు లేని తావులోల్ వరష్ం కురిపించడానికి, నిరజ్న పదేశాలోల్ వాన కురియడానికి,
26చవిటి నేలలను, జన సంచారం లేని ఎడారులను తృపిత్ పరచడానికి, అకక్డ లేత గడిడ్ పరకలుమొలిపించడానికి,
27వరష్ ధారలకోసం కాలవలను, ఉరుములు గరిజ్ంచడానికి దారులను ఏరప్రచిన వాడెవడు?
28వరాష్ నికి తండి ఉనాన్డా? మంచు బిందువులను కనన్ది ఎవరు?
29మంచు గడడ్ ఎవరి గరభ్ంలోనుండి వసుత్ ంది? ఆకాశం నుండి జాలువారేమంచును ఎవరు పుటిట్ంచారు?
30జలాలు దాకుక్ని రాయిలాగా గడడ్కటుట్ కుపోతాయి. అగాధజలాల ఉపరితలం ఘనీభవిసుత్ ంది.
31 కృతిత్క నకష్తాలను నువువ్ బంధించగలవా? మృగశిరకు కటుల్ విపప్గలవా?
32వాటికాలాలోల్ నకష్త రాసులను వచేచ్లా చేయగలవా? సపత్రిష్ నకష్తాలను వాటి ఉపనకష్తాలను నువువ్ నడిపించగలవా?
33ఆకాశమండల నియమాలు నీకు తెలుసా? అది భూమిని పరిపాలించే విధానం నువువ్ సాథ్ పించగలవా?
34జడివాన నినున్ కపేప్లామేఘాలకు గొంతెతిత్ నువువ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా?
35మెరుపులు బయలుదేరి వెళిల్ “చితత్ం ఇదుగో ఉనాన్ం” అని నీతో చెపేప్లా నువువ్ వాటిని బయటికి రపిప్ంచగలవా?
36మేఘాలోల్ జాఞ్ నం ఉంచిన వాడెవడు? పొగమంచుకు తెలివినిచిచ్న వాడెవడు?
37 పుణయ్ంగామేఘాలను లెకక్బెటట్ గలవాడెవడు?
38మటిట్ గడడ్లోల్ కి ధూళి దూరి అవి ఒక దానికొకటి అంటుకొనేలామేఘ కలశాలోల్ నుండి నీటిని ఒలికించగలిగింది ఎవరు?
39ఆడసింహం కోసం నువువ్ జంతువును వేటాడతావా?
40సింహం పిలల్లు తమ గుహలోల్ పడుకుని ఉనన్పుప్డు, తమమాటులోల్ పొంచి ఉనన్పుప్డు నువువ్ వాటి ఆకలి తీరుసాత్ వా?
41కాకి పిలల్లు దేవునికిమొరపెటేట్టపుప్డు, ఆకలికి అలమటించేటపుప్డు వాటికి ఆహారం ఇచేచ్వాడెవడు?

39
1అడవిలోని కొండమేకలు ఈనే కాలం నీకు తెలుసా? లేళల్ పిలల్లు పెటేట్ కాలం నువువ్ గహించగలవా?

2అవి కడుపుతో ఉండే నెలలెనోన్ నువువ్ లెకక్ పెటట్గలవా? అవిఈనే కాలం తెలుసా?
3అవి వంగి తమ పిలల్లను కంటాయి. వాటిపురిటి నొపుప్లు తీరుతాయి.
4వాటి పిలల్లు పుషిట్గా పరలోల్ పెరుగుతాయి. అవి తలుల్ లను విడిచిపెటిట్ పోయిమళీల్ వాటి దగగ్రికి తిరిగి రావు.
5అడవి గాడిదను సేవ్చఛ్గాపోనిచిచ్న వాడెవడు? గంతులు వేసే గాడిద కటుల్ విపిప్న వాడెవడు?
6నేను అడివిని దానికి ఇలుల్ గాను ఉపుప్పరను దానికి నివాససథ్లంగాను నియమించాను.
7పటట్ణపు రణగొణధవ్నులను చూసి అది తిరసాక్రంగా నవువ్తుంది. తోలేవాడి అదిలింపులు అది వినదు.
8పరవ్తాల వరుస దానికి మేతభూమి. అనిన్ రకాల పచచ్నిమొలకలను అది వెతుకుక్ంటుంది.
9అడివి దునన్ నీకు సంతోషంగాఊడిగం చేసుత్ ందా? అది నీ కొటట్ంలో ఉండడానికి ఒపుప్కుంటుందా?
10పగగ్ం వేసి అడివి దునన్ను నాగలి దునిన్ంచ గలవా? దానిన్ తోలుకుపోయి పలాల్ లను చదును చేయించగలవా?
11అదిమహా బలిషఠ్ నదని దానిన్ నువువ్ నముమ్తావా? చెయయ్మనిదానికి నీ పని అపప్గిసాత్ వా?
12అది నీధానాయ్నిన్ ఇంటికి తెసుత్ ందనిదాని ఆధారపడతావా? కళళ్ంలోఉనన్ధానాయ్నిన్ అదిపోగు చేసుత్ ందని నముమ్తావా?
13నిపుప్కోడి గరవ్ంగా రెకక్లు ఆడిసుత్ ంది. కానీ అవి పేమపూరవ్క న రెకక్లా,ఈకలా?
14లేదు సుమా, అదిదాని గుడుల్ నేల పెడుతుంది. ఇసుకే వాటినిపొదుగుతుంది.
15 దేని పాద నా వాటిని తొకుక్తుందని అయినా, అడవిజంతువు ఏ నా వాటిని చితకగొడుతుందేమోనని అయినా అది

మరిచ్పోతుంది.
16తన పిలల్లు తనవి కానటుట్ వాటి పటల్ అది కఠినంగా ఉంటుంది. దాని కషట్ం వయ్రథ్ పోయినాదానికి చింత లేదు.
17దేవుడు దానిన్ తెలివిలేనిదిగా చేశాడు. ఆయనదానికి వివేచనాశకి ఇవవ్లేదు.
18అది వడిగా పరిగెతిత్తే గురానిన్,దాని సావ్రీ చేసే వాణిణ్ చూసి హేళనగా నవువ్తుంది.
19 గురానికి నువువ్ బలం ఇచాచ్వా? జూలు వెంటుకలతోదానిమెడను నువేవ్ కపాప్వా?
20మిడతవలె అది కదం తొకేక్లా చేశావా? దాని సకిలింపు ధవ్ని భీకరం.
21అది కాలు దువివ్ తన బలానిన్బటిట్ రేగిపోతుంది. అది ఆయుధాలను ఎదురోక్డానికి ముందుకు దూకుతుంది.
22అది భయానిన్ వెకిక్రిసుత్ ంది. హడలిపోదు. కతిత్ని చూసి వెనకిక్ తగగ్దు.
23దాని వీపు అంబుల పొది, తళతళలాడేఈటెలు బలేల్లు గలగలలాడినపుప్డు,
24పటట్రాని కోపంతో అది పరుగులు పెడుతుంది. అది భేరీనాదం విని ఉరకలు వేసుత్ ంది.
25 బాకా ధవ్ని వినబడినపుప్డెలాల్ అది హ ంకరిసుత్ ంది. దూరం నుండి యుదధ్వాసన పసిగడుతుంది. సేనాధిపతుల

సింహనాదాలను, కదనఘోషను వింటుంది.
26డేగ నీ జాఞ్ నం చేతనే ఎగురుతుందా? అది నీ ఆజఞ్ వలననే తన రెకక్లు ద ణ దికుక్కు చాసుత్ ందా?
27 గరుడ ప నీ ఆజఞ్కు లోబడే ఆకాశవీధి కెకుక్తుందా? తన గూడును ఎతత్యిన చోట కటుట్ కుంటుందా?
28అది కొండశిఖరాల నివసిసుత్ ంది. కొండకొన ఎవరూ ఎకక్లేని చోట గూడు కటుట్ కుంటుంది.
29అకక్డ నుండి తన ఎరను వెతుకుతుంది. దాని కళ ళ్ దానిన్ దూరం నుండి కనిపెడతాయి.
30దాని పిలల్లు రకం తాగుతాయి. హతు నవారు ఎకక్డ ఉంటారో అకక్డే అది ఉంటుంది.
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1యెహోవాయోబుకు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.

2 ఆ పణలు చేయాలని చూసేవాడు సరవ్శకు న దేవుణిణ్ సరిదిదాద్ లని చూడవచాచ్? దేవునితో వాదించేవాడు ఇపుప్డు
జవాబియాయ్లి.

3అపుప్డుయోబుయెహోవాకు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
4చూడు, నేను నీచుణిణ్ . నేను నీకు ఏమని పతుయ్తత్రమిసాత్ ను? నానోటిమీద చెయియ్ ఉంచుకుంటాను.
5ఒక సారిమాటాల్ డాను. నేను మళీళ్ నోరెతత్ను. రెండు సారుల్ మాటాల్ డాను. ఇక పలకను.
6అపుప్డుయెహోవాసుడిగాలిలోనుండియోబుకు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
7పౌరుషం తెచుచ్కుని నీ నడుము కటుట్ కో. నేను నీకు పశన్వేసాత్ ను. జవాబియియ్.
8నేను అనాయ్యం చేసానని అంటావా? నిరోద్ షివని నువువ్ తీరుప్ పొందడం కోసం నామీద అపరాధంమోపుతావా?
9దేవునికి ఉనన్ బాహ బలం నీకు ఉందా? ఆయనఉరుము ధవ్నిలాంటి సవ్రంతో నువువ్ గరిజ్ంచగలవా?
10ఆడంబర మహాతామ్ లతో నినున్ నువువ్ అలంకరించుకో. గౌరవపభావాలు ధరించుకో.
11నీ ఆగహానిన్ నలుదెసలా విసిరి వెయియ్. గరివ్షుట్ లందరినీ చూసి వారిని కూలగొటుట్ .
12 గరివ్షుట్ న వారిని చూసి వారిని అణగదొకుక్. దుషుట్ లు ఎకక్డుంటే అకక్డ వారిని అణిచి వెయియ్.
13 కనబడకుండావారినందరినీ బూడిదలోపాతిపెటుట్ . సమాధిలోవారిని బంధించు.
14అపుప్డు నీ కుడి చెయియ్ నినున్ ర ంచగలదని నేను నినున్ గూరిచ్ ఒపుప్కుంటాను.
15నినున్ చేసినటేట్ నేను చేసినమరొక జీవి నీటి ఏనుగును* నువువ్ చూశావు గదా? ఎదుద్ లాగా అది గడిడ్ మేసుత్ ంది.
16చూడు,దాని శకి దాని నడుములో ఉంది. దాని బలం దాని కడుపు నరాలోల్ ఉంది.
17దేవదారు చెటుట్ ఊగినటుట్ దాని తోకఊగుతుంది. దానితొడ కండరాలు దృఢంగా అతికి ఉనాన్యి.
18దాని ఎముకలు ఇతత్డి గొటాట్ లాల్ గా ఉనాన్యి. దాని కాళ ళ్ ఇనప కడీడ్లాల్ గా ఉనాన్యి.
19అది దేవుడు సృషిట్ంచిన వాటిలోముఖయ్ నది. దానిన్ చేసిన దేవుడేదానిన్ ఓడించ గలడు.
20పరవ్తాలు దానికి మేతమొలిపిసాత్ యి. అడవిమృగాలనీన్ అకక్డ ఆడుకుంటాయి.
21తామర చెటల్ కింద జముమ్గడిడ్ చాటున పరలో అది పండుకుంటుంది.
22తామర తూడులు దానికి నీడనిసాత్ యి. సెలయేరు ఒడుడ్ న ఉనన్ నిరవంజి చెటుల్ దాని చుటూట్ ఉంటాయి.
23నదీపవాహంపొంగిపొరిల్నా అది భయపడదు. యొరాద్ ను లాంటి పవాహంపొంగి దానిముటెట్ దాకా వచిచ్నా అది బెదరదు.
24ఎవ నాదానిన్ కొకీక్ వేసి పటుట్ కోగలరా? ముకుక్కు పగగ్ం వేయగలరా?
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1నువువ్ జలరాకష్సిని*గాలంతోలాగగలవా? దాని దవడలను తాడుతో బిగించగలవా?

2నువువ్ దానిముకుక్కు పగగ్ం వేయగలవా? దాని దవడకు కొంకి ఎకిక్ంచగలవా?
3అది నీకు వినన్పాలు చేసుత్ ందా? మృదు నమాటలు నీతో పలుకుతుందా?
4నువువ్ శాశవ్తంగాదానిన్ సేవకుడుగా చేసుకునేలా అది నీతో ఒపప్ందం చేసుత్ ందా?
5నువువ్ ఒక పిటట్తో ఆటలాడినటుట్ దానితో ఆటలాడతావా? నీ పనిపిలల్లు ఆడుకోడానికి దాని కటిట్వేసాత్ వా?
6బెసత్వాళ ళ్ దానితో బేరాలు చేసాత్ రా? వారు దానిన్ తునకలు చేసి వరకులతోవాయ్పారం చేసాత్ రా?
7దాని ఒంటినిండా ఇనప శూలాలు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండా చేప అలుగులు గుచచ్గలవా?
8దానిమీద చెయియ్ వేసి చూడు,దానితో కలిగే పోరు నువువ్ గురు చేసుకుంటే నువువ్ మళీళ్ అలా చెయయ్వు.
9దానిన్ చూసేత్ చాలు, మనుషులు దానిన్ వశపరచుకోవచచ్నే ఆశ వదులుకుంటారు. దాని చూసేత్ చాలు ఎవరి నా గుండెలు

అవిసిపోతాయి.
10సముద రాకష్సిని రేపడానికి తెగించే శూరుడు లేడు. అలాఉండగానా ఎదుట నిలవగలవాడెవడు?
11నేను తిరిగి చెలిల్ంచేలానాకెవ నా ఏ నా ఇచాచ్రా? ఆకాశం కింద ఉనన్దంతానాదే గదా.
12సముదరాకష్సికాళళ్ను గురిం నాదానిమహాబలానిన్ గురిం నాదానిచకక్నిఆకారానిన్ గురిం నాపలకకుండామౌనంగా

ఉండను.
13ఎవ నాదాని పొరలను లాగివేయగలడా? దాని రెండు కవచాలను గుచిచ్ రంధం చేయగలడా?
14దాని భయంకర న కోరలు ఉనన్ ముఖ దావ్రాలను తెరవగల వాడెవడు?
15దాని వీపుకు దృఢ న పొలుసులు అతికి ఉనాన్యి. విడదీయలేనంత గటిట్గా అవి కూరిచ్ ఉనాన్యి.
16అవి ఒకదానితో ఒకటిహతుత్ కుని ఉనాన్యి. వాటిమధయ్కు గాలి ఏమాతం చొరబడదు.
17అవి ఒకదానితో ఒకటి అతికి ఉనాన్యి. వాటిని ఛేదించడం ఎవరివలాల్ కాదు.
18అది తుమిమ్తే వెలుగు చిముమ్తుంది.
దాని కళ ళ్ ఉదయకాలపు కనురెపప్లాల్ గా ఉనాన్యి.
19దాని నోటి నుండి మండే నిపుప్లు బయలుదేరుతాయి. అగిన్ కణాలు దాని నుండి లేసాత్ యి.
20పొయియ్ మసులుతునన్ కాగులోనుండి, బాగా గాలి విసిరి రాజబెటిట్న మంటలోనుండి లేచినటుట్ దాని నాసికా రంధాలోల్

నుండి పొగ లేసుత్ ంది.

* 40:15 40:15 నీటి ఏనుగును బహేమోత్ * 41:1 41:1 జలరాకష్సిని లివయాటానున్
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21దానిఊపిరి నిపుప్లను మండిసుత్ ంది. దాని నోటి నుండి జావ్లలు బయలుదేరుతాయి.
22దానిమెడలో బలముంది. భయందాని ఎదుట తాండవమాడుతూ ఉంటుంది.
23దాని దళసరి కండరాలు గటిట్గా అతికి ఉనాన్యి. అవిదాని ఒంటిని గటిట్గా అంటి ఉనాన్యి. అవిఊడిరావు.
24దాని గుండె రాయిలాగా గటిట్గా ఉంది. అది తిరగలి కింది దిమమ్ంత కఠినం.
25అది లేచేటపుప్డు మహామహ లు తం భయపడతారు. భయంతోవారు వెనకిక్ తగుగ్ తారు.
26 కతిత్ దెబబ్ దానిన్ ఏమీ చెయయ్దు. ఈటె,బాణం, పదు న ఏ అయుధ నా పనికి రావు.
27అది ఇనుమును గడిడ్పోచగా, ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కరగా చూసుత్ ంది.
28బాణందానిన్ తరిమి కొటట్లేదు. వడిసెల రాళల్ దాని దృషిట్కి పొటుట్ లాగా ఉనాన్యి.
29 గదలను అది గడిడ్పరకలుగా ఎంచుతుంది. అది రివువ్న ఎగిరి వచేచ్ ఈటెను చూసి నవువ్తుంది.
30 దాని ఉదర భాగాలు కరు న గాజు పెంకులాల్ గా ఉనాన్యి. అది బురద మీద నురిపిడి కొయయ్లాంటి తన తోకను

పరచుకుంటుంది.
31కాగులో నీళ ళ్ మసిలినటుట్ మహాసముదానిన్ అదిపొంగిసుత్ ంది. సముదానిన్ అది నూనెలాగా చేసుత్ ంది.
32అదితాను నడచిన దారిని తన వెనక పకాశింప జేసుత్ ంది. చూసేవారు అగాధ జలం తెలల్గా ఉంది అనుకుంటారు.
33అది నిరభ్యంగా జీవిసుత్ ంది. భూమిమీదదానికి సమాన నది లేదు.
34అది గరవ్ంగా ఉండే వాటిని తిరసాక్రంగా చూసుత్ ంది. గరివ్ంచే వాటనిన్టికీ అది రాజు.

42
యోబు పశాచ్తాత్ పం

1అపుప్డుయోబుయెహోవాకు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2నువువ్ సమసత్ కియలను చేయగలవనీ నువువ్ ఉదేద్శించినది ఏదీ నిషఫ్లం కానేరదనీ నేనిపుప్డు తెలుసుకునాన్ను.
3 “జాఞ్ నం లేని మాటలతో ఆలోచనను నిరరథ్కం చేసే వీడెవడు?” అలా వివేచన లేక ఏమీ తెలియక నా బుదిధ్కి మించిన

సంగతులుమాటాల్ డాను.
4 నువువ్ అనాన్వు. “నేను మాటాల్ డాలనుకుంటునాన్ను. దయచేసి నామాట ఆలకించు. ఒక సంగతి నినున్ అడుగుతాను.

దానిన్ నాకు తెలియజెపుప్.”
5నినున్ గూరిచ్న విషయాలు నేను వినాన్ను. అయితే ఇపుప్డు కనున్లారా నినున్ చూసుత్ నాన్ను.
6కాబటిట్ ననున్ నేను అసహియ్ంచుకుని, ధూళిలో, బూడిదెలో, పడి పశాచ్తాత్ పపడుతునాన్ను.

7యెహోవాయోబుతో ఆమాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడు ఎలీఫజుతో ఇలా చెపాప్డు. “నా సేవకు న
యోబు పలికినటుట్ మీరు ననున్ గూరిచ్ యుక నది పలకలేదు కాబటిట్ నా కోపం నీ మీదా నీ ఇదద్రు సేన్హితుల మీదా
మండుతునన్ది.

8 కాబటిట్ ఏడు ఎదుద్ లను ఏడు పొటేట్ళల్ను తీసుకుని, నా సేవకుడు యోబు దగగ్రికి పోయి మీ నిమితత్ం దహనబలి
అరిప్ంచాలి. అపుప్డు నా సేవకుడుయోబు మీ పకష్ంగా పారథ్న చేసాత్ డు. మీ అవివేకానిన్ బటిట్ నేను మిమమ్లిన్ శి ంచకుండా
నేను అతని పారథ్న మాతం అంగీకరిసాత్ ను. ఎందుకంటే నా సేవకుడు యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్ గూరిచ్ యుక నది
పలక లేదు.”

9తేమానీయుడు ఎలీఫజు, షూహీయుడు బిలద్దు, నయమాతీయుడు జోఫరు పోయి, యెహోవాతమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
చేశారు. యెహోవావారి ప నయోబును అంగీకరించాడు.

యెహోవాయోబును ఆశీరవ్దించడం
10 యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ం పారథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని మ సిథ్తిని మళీళ్ అతనికి దయచేశాడు.

యోబుకుపూరవ్ం కలిగిన దానికంటే రెండంతలు అధికంగాయెహోవాఅతనికి దయచేశాడు.
11 అపుప్డు అతని అనన్దముమ్లు, అతని అకక్ చెలెల్ళ ళ్ అంతకుముందు అతనికి పరిచయం ఉనన్ వారంతా వచిచ్,

అతనితో కలిసి అతని ఇంటోల్ భోజనాలు చేశారు. యెహోవా అతని మీదికి రపిప్ంచిన బాధలనిన్టి గూరిచ్ ఎంత కషాట్ ల
పాలయాయ్వు అంటూ అతని కోసం దుఃఖిసూత్ అతణిణ్ ఓదారాచ్రు. అంతేగాక ఒకొక్కక్డు ఒక వెండి నాణెం, బంగారు ఉంగరం
అతనికి ఇచాచ్రు.

12యెహోవాయోబునుమొదటఆశీరవ్దించినంత కంటేమరిఎకుక్వగాఆశీరవ్దించాడు. అతనికిపదాన్లుగు వేలగొరెలు,
ఆరు వేల ఒంటెలు, వెయియ్ జతల ఎడుల్ , వెయియ్ ఆడగాడిదలు ఉనాన్యి.

13అతనికి ఏడుగురు కొడుకులు,ముగుగ్ రు కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. 14అతడు పెదద్ కూతురికి ఎమీమాఅనీ రెండవ కూతురికి
కెజీయాఅనీమూడవ కూతురికి కెరెన్ హపుక్ అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు. 15ఆ దేశమంతటాయోబు కుమారెలంత లావణయ్వతులు
కనబడలేదు. వారి తండి వారి అనన్దముమ్లతోపాటు వారికి వారసతావ్లు ఇచాచ్డు.

16ఆ నయోబు నూట నల సంవతస్రాలు బతికి, తన కొడుకులను, మనవళళ్ను నాలుగు తరాల వరకూ చూశాడు.
17తరువాతయోబు కాలం నిండిన వృదుధ్ తనువుచాలించాడు.
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కీరనలు
గంథకర

ఇది గీతాల, పదాయ్ల సంకలనం. అనేక మంది కవుల రచనలతో కూడిన పాత నిబంధన గంథం. ఇందులో దావీదు 73,
ఆసాపు 12, కోరహ కుమారులు 9, సొలొమోను 3, ఏతాను, మోషేలు చెరొకటి రాశారు. (కీరన 90). 51 కీరన ఎవరు
రాశారో తెలియదు. మోషేమినహామిగతావారంతా దావీదు పరిపాలన కాలంలో ఆలయంలో ఆరాధన కీరనలు, సంగీతాలు
సమకూరేచ్ బాధయ్త కలిగినయాజకులు, లేవీయులు.

రచనా కాలం, పదేశం
కీ. పూ. 1440 - 586
కొనిన్ కీరనలుమోషే జీవించిన కాలమంత పురాతన నవి. అపప్టినుంచి దావీదు, ఆసాపు, సొలొమోను కాలాల గుండా

బబులోను చెరకాలంలో నివసించిన ఎజాహీయిల వరకు ఈ గీతాల రచన జరిగింది. అంటే దాదాపు వెయియ్ సంవతస్రాల
కాలంలో రచన జరిగింది.

సీవ్కర
ఇశాయేలు జాతి. చరిత అంతటిలో దేవుడు తమ కోసం, విశావ్సులందరి కొసం చేసిన దానిన్ వారికి గురు చేసే కీరనలు.
పయోజనం

కీరనలోల్ దేవుని సృషిట్ , యుదాధ్ లు, ఆరాధన, పాపం, దుషట్తవ్ం, తీరుప్, నాయ్యం, మెసిస్యా రాక, మొద న
అంశాలునాన్యి. ఇందులోని అనేక కీరనలు పాఠకులను దేవుడు ఎవరో ఆయన చేసినది ఏమిటో వాటి నిమితత్ం ఆయనిన్
సుత్ తించమని పోతస్హిసుత్ నాన్యి. కషట్కాలంలో దేవుని మహాతామ్ నిన్ వరిణ్సూత్ , ఆయన విశవ్సనీయతను సిథ్తరపరుసూత్ ,
ఆయనవాకుక్కు ఉనన్ కేందసాథ్ నానిన్ మనకు గురు చేసాత్ యి.

ముఖాయ్ంశం
సుత్ తి.
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పథమ పరిచేఛ్దము

1
కీర 1-41

1దురామ్రుగ్ ల సలహాపకారంనడుచుకోనివాడు,పాపాతుమ్లదారిలోనిలవనివాడు,అలల్రిమూకలతో కూరోచ్నివాడు ధనుయ్డు.
2అతడుయెహోవాధరమ్శాసంలో ఆనందిసాత్ డు. అతడు రేయింబవళ ళ్ దానిన్ ధాయ్నం చేసూత్ ఉంటాడు.
3అతడు నీటికాలువల ఒడుడ్ న నాటి, ఆకు వాడకుండా తగిన కాలంలో ఫలించే చెటుట్ లాగా ఉంటాడు. అతడు ఏది చేసినా

వరిధ్లుల్ తాడు.
4దురామ్రుగ్ లు అలా ఉండరు. వాళ ళ్ గాలికి ఎగిరిపోయేఊకలాగాఉంటారు.
5కాబటిట్ తీరుప్లో దురామ్రుగ్ లు నిలవరు. అలానే నీతిమంతుల సభలోపాపులు నిలవరు.
6నీతిపరులమారగ్ంయెహోవాకు ఆమోదం. దురామ్రుగ్ లమారగ్ం నాశనం.

2
1జాతులు ఎందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్యి? పజా సమూహాలు ఎందుకు వయ్రధ్ న కుట చేసుత్ నాన్యి?
2భూరాజులు కుమమ్ యెహోవాకూ ఆయన అభిషికుడికీ విరోధంగా నిలబడాడ్ రు. పాలకులు ఏకీభవించి కుట చేసుత్ నాన్రు.
3వాళ ళ్ మనకు వేసిన సంకెళ ళ్ తెంపేదాద్ ం రండి. వాళళ్ గొలుసులు విసిరి పారేదాద్ ం రండి, అని చెపుప్కుంటునాన్రు.
4ఆకాశాలోల్ కూరుచ్నన్వాడు వెకిక్రిసుత్ నాన్డు. పభువువాళళ్ను చూసి హేళన చేసుత్ నాన్డు.
5ఆయనఉగు వారితోమాటాల్ డతాడు. విపరీత న కోపంతోవాళళ్ను భయభీతులకు గురి చేసాత్ డు
6నా పవిత పరవ్తం సీయోనుమీద నేనే నారాజును అభిషేకించాను.
7యెహోవా శాసనానిన్ నేను పకటిసాత్ ను. యెహోవా నాకు ఇలా చెపాప్డు, నువువ్ నా కుమారుడివి. ఈ రోజు నేను నీకు

తండినయాయ్ను.
8ననున్ అడుగు. జాతులను నీకు వారసతవ్ంగానూ భూమినిదాని సుదూర పాంతాల వరకూ నీ ఆసిత్గానూ ఇసాత్ ను.
9ఇనపదండంతో నువువ్ వాళళ్ను నలగగొడతావు,మటిట్ కుండలాగావాళళ్ను ముకక్లు చెకక్లు చేసాత్ వు.
10కాబటిట్ ఇపుప్డు రాజులారా, ఇదుగో హెచచ్రిక. భూలోక పాలకులారా,మిమమ్లిన్ మీరు సరిచేసుకోండి.



కీరనలు 2:11 468 కీరనలు 5:10

11భయంతోయెహోవాను ఆరాధించండి, గడగడ వణకుతూ ఆనందించండి.*
12 దేవుడు కుమారుని పకష్ం చేరండి. అపుప్డు దేవుడు మీ కోపించడు. ఆయన కోపం తవ్రగా రగులుకునన్పుప్డు మీరు

చనిపోరు. దేవునిలో ఆశయంపొందినవాళ ళ్ ధనుయ్లు.

3
తన కొడుకు అబాష్ లోము నుంచి తాను పారిపోయినపుప్డు రచించినది. దావీదు కీరన.
1యెహోవా,నాకు శతువులు ఎంతోమంది! చాలామందినామీదదాడి చేశారు.
2దేవుని నుంచి అతనికి ఏ సహాయమూ లేదు అని ఎందరో నా గురించి అంటునాన్రు.

సెలా.
3కానియెహోవా, నువేవ్ నాకు డాలు, నువేవ్ నాకు మహిమ,నాతల ఎతేత్వాడివి.
4నేనుయెహోవాకు నా సవ్రమెతిత్నపుప్డు, ఆయన తన పవిత పరవ్తం నుండి నాకు జవాబిసాత్ డు.

సెలా.
5నేను పడుకుని నిదపోయాను. యెహోవానాకు మం ఇచాచ్డు గనక మేలొక్నాన్ను.
6అనిన్ పులనుంచి వచిచ్ నాకు విరోధంగామొహరించిన గుంపులకు నేను భయపడను.
7యెహోవా, లేచి రా. నా దేవా, ననున్ ర ంచు. నువువ్ నా శతువులందరినీ దవడ ఎముక మీద కొడతావు. దురామ్రుగ్ ల పళల్

విరగొగ్ డతావు.
8 రకష్ణ*యెహోవానుంచి వసుత్ ంది. నీ పజలమీద నీ ఆశీరావ్దం ఉండు గాక.

సెలా.
4

పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగవాయిదాయ్లతో. దావీదు కీరన.
1నా నీతినాయ్యాలకు ఆధార న దేవా, నేను విజఞ్పిత్ చేసినపుప్డు నాకు జవాబివువ్. ఇరుకులో ఉనన్పుప్డు నాకు విశాలత

ఇవువ్. ననున్ కరుణించి నాపారథ్న ఆలకించు.
2 మనుషులారా, ఎంతకాలం నా కీరిని అవమానంగా మారుసాత్ రు? ఎంతకాలం పనికిరాని వాటిని పేమించి అబదాధ్ ల

వెంటబడతారు?
సెలా.

3యెహోవా తన భకులను తన కోసం ఏరప్రచుకుంటాడని తెలుసుకోండి. నేను యెహోవాకు విజఞ్పిత్ చేసినపుప్డు ఆయన
ఆలకిసాత్ డు.

4 భయంతో గడగడ వణకండి, కానీ పాపం చెయయ్కండి. మీరు పడక మీద ఉనన్పుప్డు మీ హృదయాలోల్ ధాయ్నం చేసుకుని
నింపాదిగా ఉండండి.

సెలా.
5నీతి సంబంధ న బలులు అరిప్ంచియెహోవాలోనమమ్కం ఉంచండి.
6మాకు ఏ నా మం కలిగించేది ఎవరు? అని అనేకమంది అంటారు. యెహోవా, నీముఖ కాంతినిమామీద పకాశించు.
7ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం పుషక్లంగా ఉనన్ వారి ఆనందం కనాన్ అధిక న ఆనందం నువువ్ నాహృదయానికి ఇచాచ్వు.
8యెహోవా,శాంతిసమాధానాలతో నేను పడుకుని నిదపోతాను. ఎందుకంటే నువువ్మాతమేనాకు మం, భదత ఇసాత్ వు.

5
పధాన సంగీతకారుని కోసం, వేణువులతోపాడవలసినది. దావీదు కీరన.
1యెహోవా,నామొర విను. నామూలుగుల గురించి ఆలోచించు.
2నారాజా,నా దేవా,నాఆరనాదం ఆలకించు, ఎందుకంటే నేను పారథ్న చేసేది నీకే.
3యెహోవా,ఉదయాననాఆరనాదంనువువ్వింటావు. తెలల్వారేనావినన్పం*నీదగగ్రికి తెచిచ్ఆశతో కనిపెటుట్ కునిఉంటాను.
4నువువ్ దుషట్తావ్నిన్ సమరిధ్ంచే దేవుడివి కాదు. చెడుతనం చేసే వాళ ళ్ నీ అతిథులుగా ఉండరు.
5దురహంకారులు నీ సనిన్ధిలో నిలబడరు. దురామ్రగ్ంగా పవరించే వాళల్ను నువువ్ దేవ్షిసాత్ వు.
6అబదధ్మాడేవాళళ్ను నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు. హింసించేవాళళ్ను,మోసగాళళ్నుయెహోవాదేవ్షిసాత్ డు.
7 నే తే నీ గొపప్ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ నీ మందిరంలో పవేశిసాత్ ను. భయభకులు కలిగి నీ పవితాలయం పు వంగి

నమసక్రిసాత్ ను.
8యెహోవా,నా శతువులను బటిట్ నీ నీతిమారగ్ంలో ననున్ నడిపించు. నా ఎదుట నీమారగ్ం తినన్గా చెయియ్.
9వాళళ్ నోట సతయ్ం లేదు. వాళళ్ అంతరంగం దురామ్రగ్ం. వాళళ్ కంఠం తెరిచిన సమాధి. వాళ ళ్ తమ నాలుకతో ఇచచ్కాలు

పలుకుతారు.
10 దేవా, వాళళ్ను అపరాధులుగా పకటించు. వాళళ్ పథకాలే వాళళ్ పతనానికి కారణం అగు గాక! అసంఖాయ్క న వారి

అతికమాలనుబటిట్ వాళళ్ను తరిమి కొటుట్ . ఎందుకంటే వాళ ళ్ నీమీద తిరుగుబాటు చేశారు.

* 2:11 2:11 దేవుణిణ్ ఆరాధించే వారు ఆయన పటల్ సరి అయిన భయం కూడా కలిగి ఉండాలి. ఆయన విషయంలో శృతి మించిన చనువు పనికి రాదు. ఇది
పాతనిబంధనఇశాయేలుపజఎంతోజాగతత్ గాగురుంచుకోవలసినవిషయం. దావీదుదేవునిమందసానిన్తీసుకు వసుత్ నన్పుప్డు,మందసంజారిపోతునన్సమయంలో

ఉజాజ్ అనేవాడు చెయియ్ చాపి దానిన్ పటుట్ కునన్ందుకు అకక్డికకక్డే అతడు కుపప్గూలి మరణించాడు గదా. 2 సమూ 6:6-8. * 3:8 3:8 రకష్ణ విజయం
* 5:3 5:3 వినన్పం అరప్ణ
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11నీలో ఆశయం కోరిన వాళ ళ్ అందరూ సంతోషిసాత్ రు గాక. నువువ్ వారిని సంర సాత్ వు గనక వారు ఉపొప్ంగిపోతారు గాక.
నీ నామానిన్ పేమించేవాళ ళ్ నీలో ఆనందిసాత్ రు గాక.

12 ఎందుకంటే యెహోవా, నువువ్ నాయ్యవంతులను ఆశీరవ్దిసాత్ వు. నీ డాలుతో కపిప్నటుట్ నువువ్ వాళళ్ను దయతో
ఆవరిసాత్ వు.

6
పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగ వాయిదయ్ంతో, షేమినిత్ రాగంలోదావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీ కోపంలో ననున్ కసురుకోకు. నీ ఉగతలో ననున్ శి ంచకు.
2యెహోవా, నేను నీరసంగా ఉనాన్ను. ననున్ కరుణించు,యెహోవా,నా ఎముకలు వణుకుతునాన్యి, ననున్ సవ్సథ్పరచు.
3నాపాణం కూడాచాలాగాభరాగాఉంది. యెహోవా, ఇది ఇంకెంత కాలం కొనసాగుతుంది?
4యెహోవా, ఇక విడిచిపెటుట్ . నాఆతమ్ను విడిపించు. నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ ననున్ ర ంచు.
5మరణంలో ఎవరికీ నీ సమ్ తి ఉండదు. పాతాళంలో నీకు కృతజఞ్తలు ఎవరు చెలిల్సాత్ రు?
6 నేను మూలుగుతూ అలసిపోయాను. రాతంతా కనీన్టితో నా పరుపు నానిపోతునన్ది. నా కనీన్ళల్తో నా పడకను

తడిపేసుత్ నాన్ను.
7విచారంతోనా కళ ళ్ మసకబారాయి. నా పతయ్రుథ్ లందరి కారణంగానా దృషిట్ మందగించింది.
8పాపం చేసేవాళళ్ంతానా దగగ్రనుంచి తొలిగి పొండి. ఎందుకంటేయెహోవానారోదన ధవ్ని వినాన్డు.
9 కరుణ కోసం నేనుయెహోవాకు చేసుకునన్ వినన్పం ఆయన ఆలకించాడు. యెహోవానాపారథ్న అంగీకరించాడు.
10నా శతువులందరూ సిగుగ్ పడి విపరీతంగా కంగారు పడతారు. వాళ ళ్ అకసామ్తుత్ గా సిగుగ్ పడి వెనకిక్ తిరిగిపోతారు.

7
బెనాయ్మీనీయు న కూషు గురించియెహోవాకు దావీదు కూరిచ్న సంగీతం.
1యెహోవానాదేవా, నేను నీలో ఆశయంపొందుతాను. ననున్ తరిమేవాళళ్ నుంచి ననున్ ర ంచు. ననున్ విడిపించు.
2లేకపోతే,వాళ ళ్ సింహంలా ననున్ చీలేచ్సాత్ రు. నాకు మం కలిగించడం ఎవరివలాల్ కానంతగా ననున్ చీలిచ్వేసాత్ రు.
3యెహోవానాదేవా, నేను చేశానని నా శతువులు చెపిప్న పనులేవీ నేను చెయయ్లేదు. నాచేతులోల్ అనాయ్యమేమీలేదు.
4నాతో శాంతిసమాధానాలతో ఉనన్వాళళ్ పటల్ నేను ఏ తపూప్ చెయయ్లేదు. విచకష్ణ లేకుండా నా విరోధులకు నేను ఏ హానీ

చెయయ్లేదు.
5 నేను చెపేప్ది సతయ్ం కాకపోతే నా శతువు ననున్ తరిమి పటుట్ కుంటాడు గాక. బతికి ఉనన్ నా శరీరానిన్ తొకిక్, నేలరాసి

దుముమ్లో అవమానకర న సిథ్తిలో ననున్ పడవేసాత్ డు గాక.
సెలా.

6యెహోవా, కోపంతో లేచి రా, నా శతువుల ఆగహానికి విరోధంగా నిలబడు. నా నిమితత్ం లేచి వచిచ్ వాళళ్ కోసం నువువ్
ఆజాఞ్ పించిన నాయ్య విధులను జరిగించు.

7నీ చుటూట్ జాతులు సమాజంగా కూడి ఉనాన్యి. మరొకసారి నువువ్ వాళళ్ మీద నీనాయ్య నసాథ్ నానిన్ చేపటుట్ .
8యెహోవా, జాతులకు తీరుప్ తీరుచ్. నేను ఏ తపూప్ చెయయ్లేదు గనక, నేను నాయ్యం జరిగించాను గనక, యెహోవా,

మహోనన్తుడా,నామాట నిజం చెయియ్.
9 దురామ్రుగ్ ల దుషట్ కారాయ్లు అంతం అగు గాక. కానీ హృదయాలనూ, మనసుస్లనూ పరిశీలించే నాయ్యమూరి న దేవా,

నాయ్యవంతు న పజలను సిథ్రపరుచు.
10హృదయంలోయథారథ్ంగా ఉనన్ వాళళ్ను ర ంచే ఆ దేవుని దగగ్ర నుంచే నాడాలు వసుత్ ంది.
11దేవుడు నాయ్యానిన్ బటిట్ తీరుప్ తీరేచ్ నాయ్యమూరి. ఆయన పతిరోజూఆగహించే దేవుడు.
12 ఒకడు తన మనసుస్ తిపుప్కోకపోతే, దేవుడు తన ఖడాగ్ నికి పదును పెటిట్ , తన విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ దానిన్ యుదాధ్ నికి సిదధ్ం

చేసాత్ డు.
13అతనిమీద ఉపయోగించడానికి ఆయుధాలు సిదధ్ం చేసాత్ డు. తనబాణాలను అగిన్ బాణాలుగా చేసాత్ డు.
14 దుషట్తావ్నిన్ గరభ్ం ధరించినవాడి సంగతి ఆలోచించండి. అతడు నాశనకర న పణాళికలు రచిసూత్ , హానికర న

అబదాధ్ లకు జనమ్నిసాత్ డు.
15వాడు గుంట తవివ్,దానిన్ లోతు చేసి,తాను తవివ్న గుంటలోతానే పడిపోతాడు.
16అతడు రచించిన నాశనకర న పణాళికలు అతని తలమీదకే వసాత్ యి. అతడు ఆలోచించిన హింస అతని తలమీదకే

వచిచ్పడుతుంది.
17యెహోవానాయ్యానిన్బటిట్ నేను ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెలిల్సాత్ ను. సరోవ్నన్తు నయెహోవాకు సుత్ తి కీరన పాడతాను.

8
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన. గితీత్త్ రాగం.
1యెహోవామాపభూ, ఆకాశాలలో నీమహిమను చూపించేవాడా, భూమి అంతటిలో నీనామం ఎంత భవం గలది!
2 శతువునూ, పతీకారం చేసేవాణీణ్ నోరు మూయించడానికీ, నీ విరోధుల కారణంగా, పసికందుల, చంటి పిలల్ల నోటిలో నువువ్

సుత్ తిని సృషిట్ంచావు.
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3నీ చేతి వేళ ళ్ తయారు చేసిన నీ ఆకాశాలనూ,వాటితావులలో నీవుంచిన చందనకష్తాలనూ నేను చూసినపుప్డు,
4నువువ్ పటిట్ంచుకోవడానికిమానవజాతి ఏపాటిది? నువువ్మానవాళి పటల్ శదధ్ చూపడానికి వారు ఎంతటివాళ ళ్?
5అయినా, నువువ్ వాళళ్ను సవ్రగ్లోక పాణులకనాన్ కొంచెంమాతమే తకుక్వగా చేశావు. వాళల్కు మహిమాపభావాల కిరీటం

పెటాట్ వు.
6నీ చేతిపనుల మీద అతనికి పరిపాలన ఇచాచ్వు. అతడిపాదాల కింద సమసత్మును ఉంచావు*.
7గొరెలను, ఎడల్ను, అడవిమృగాలను తం,
8ఆకాశ పకష్ులను, సముద పాణులను, సముద పవాహాలోల్ తిరిగే వాటిని నువువ్ అతనిపాదాల కింద ఉంచావు.
9యెహోవామాపభూ, భూమి అంతటిలో నీనామం ఎంత భవం గలది!

9
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన. ముత్ లబెబ్న్ రాగం.
1 హృదయ పూరవ్కంగా నేను యెహోవాకు ధనయ్వాదాలు చెలిల్సాత్ ను. యెహోవా, నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనిన్టి గురించి నేను

చెబుతాను.
2మహోనన్తు నయెహోవా! నేను నీ గురించి సంతోషించి హరిష్సాత్ ను. నీ నామానికి సుత్ తి కీరన పాడుతాను.
3నా శతువులు వెనుదిరిగినపుప్డు,వాళ ళ్ తొటుపడి నీ ఎదుట నాశనం అవుతారు.
4ఎందుకంటే, నానాయ్యయుక న పనిని నువువ్ సమరిథ్ంచావు. నీ సింహాసనం మీద ఒక నీతిగల నాయ్యమూరిగా నువువ్

కూరుచ్నాన్వు.
5 నీ యుదధ్ నినాదంతో అనయ్జాతులను నువువ్ భయభీతులను చేశావు. నువువ్ దురామ్రుగ్ లను నాశనం చేశావు. వాళళ్

జాఞ్ పకాలను శాశవ్తంగా తుడిచివేశావు.
6 తమ పటట్ణాలను నువువ్ జయించినపుప్డు శిథిలాలు కూలినటుట్ శతువు కూలిపోయాడు. వాళళ్ గురులనీన్

చెరిగిపోయాయి.
7కానియెహోవాశాశవ్త కాలం ఉంటాడు. నాయ్యం తీరచ్డానికి ఆయన తన సింహాసనానిన్ సాథ్ పిసాత్ డు.
8యెహోవాలోకానికి నాయ్య న తీరుప్ తీరుసాత్ డు. జాతుల కోసం నాయ్య న నిరణ్యాలు చేసాత్ డు.
9పీడిత పజలకుయెహోవాబల న ఆశయం. ఆపతాక్లంలో బల న అండ.
10యెహోవా, నీ నామం తెలిసినవాళ ళ్ నినున్ నముమ్తారు. ఎందుకంటే, నినున్ వెదికే వాళళ్ను నువువ్ విడిచిపెటట్వు.
11సీయోనులో ఏలుతునన్యెహోవాకు సుత్ తులు పాడండి. ఆయన చేసినవాటినిజాతులకు చెపప్ండి.
12ఎందుకంటే, రకపాతానికి శాసిత్ చేసే దేవుడు గురుపెటుట్ కుంటాడు. పీడిత పజల కేకలు ఆయనమరచిపోడు.
13యెహోవా,నామీదదయచూపించు. ననున్ దేవ్షించేవాళ ళ్ ననున్ ఎలాపీడిసుత్ నాన్రో చూడు. మరణదావ్రం నుంచి ననున్

తపిప్ంచగలిగిన వాడివి నువేవ్.
14నీ సుత్ తి నేను పచురం చేసేలా ననున్ తపిప్ంచు. సీయోను కుమారెదావ్రాలోల్ నీ రకష్ణలోహరిష్సాత్ ను!
15జాతులు తాము తవివ్న గుంటలోతామే పడిపోయారు. తాము రహసయ్ంగా పనిన్న వలలోవారి కాళేళ్ చికాక్యి.
16 యెహోవా తనను పతయ్కష్ం చేసుకునాన్డు. తీరుప్ను ఆయన అమలు చేశాడు. దురామ్రుగ్ డు తన కియలోల్ తానే

చికుక్కునాన్డు.
సెలా.

17దురామ్రుగ్ లను తిపిప్ పాతాళానికి పంపడం జరుగుతుంది. దేవుణిణ్ మరిచినజాతులనిన్టికీ అదే గతి.
18 అకక్రలో ఉనన్వాణిణ్ తపప్కుండా జాఞ్ పకం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. పీడిత పజల ఆశలు శాశవ్తంగా చెదిరిపోవడం

జరగదు.
19యెహోవాలేచిరా,మనుషులకుమామీద జయం కలగనివవ్కు. నీ సముఖంలోజాతులకు తీరుప్ వసుత్ ంది గాక.
20యెహోవా,వాళళ్ను భయభీతులకు గురిచెయియ్. తాము కేవలంమానవమాతులేనని జాతులు తెలుసుకుంటారు గాక.

సెలా.
10

1యెహోవా, నువెవ్ందుకు దూరంగా నిలిచి ఉంటావు? ఆపద సమయాలోల్ నువెవ్ందుకు దాగి ఉంటావు?
2 తమ అహంకారానిన్బటిట్ దురామ్రుగ్ లు పీడిత పజలను తరుముతునాన్రు. కానీ వారు పనిన్న మోసపు ఎతుత్ గడలోల్ వారే

చికుక్కునేలా చెయియ్.
3 దురామ్రుగ్ డు తమ హృదయవాంఛను బటిట్ గరివ్సాత్ డు. అతాయ్శాపరులకు అనుగహం చూపించి, యెహోవాను

అవమానిసాత్ డు.
4 దురామ్రుగ్ డు బహ గరివ్షిట్ అయిన కారణంగా అతడు యెహోవాను వెదకడు. అతడు దేవుణిణ్ పటిట్ంచుకోడు గనక దేవుని

గురించి ఆలోచించడు.
5 అనిన్వేళలా అతడు ఆందోళన లేనివాడుగా ఉంటాడు. కాని, నీ నాయ్యవిధులు అతనికి అందనంత ఎతుత్ లో ఉనాన్యి.

అతడు తన శతువులందరినీ చూసిమండిపడతాడు.
6నేను ఎనన్డూ ఓడిపోను, తరతరాల వరకూ విరోధానిన్ చూడను, అని అతడు తనమనసులో అనుకుంటాడు.
7అతని నోరు శాపంతో, కపటంతో,హానికర నమాటలతో నిండి ఉంది. అతనినాలుక గాయపరిచినాశనం చేసుత్ ంది.

* 8:6 8:6హీబూ 2:6-9 చూడండి
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8గామాల దగగ్ర అతడు పొంచి ఉంటాడు, రహసయ్ పదేశాలోల్ నిరపరాధులను హతయ్ చేసాత్ డు. నిసస్హాయు న బాధితుల
కోసం అతడి కళ ళ్ వెతుకుతాయి.

9గుబురుగాఉనన్పొదలోనిసింహంలాగాఅతడుదాగిఉంటాడు. పీడితులను పటుట్ కోవడానికిపొంచిఉంటాడు. తనవలను
లాగి పీడితులను పటుట్ కుంటాడు.

10అతనిబాధితులు నలిగిపోయిదెబబ్లు తింటారు. వాళ ళ్ అతని బల న వలలోల్ పడిపోతారు.
11 దేవుడు మరచిపోయాడు, ఆయన తన ముఖం కపుప్కునాన్డు, ఆయనకు చూసే ఉదేద్శం లేదు, అని తన హృదయంలో

అనుకుంటాడు.
12యెహోవాలేచిరా. దేవా, నీ చెయెయ్తిత్ తీరుప్ తీరుచ్. పీడితులను మరిచిపోవదుద్ .
13నువువ్ ననున్ బాధుయ్ణిణ్ చెయయ్వు అని దేవుణిణ్ తృణీకరిసూత్ దురామ్రుగ్ డు తన హృదయంలో ఎందుకు అనుకుంటునాన్డు?
14 నువువ్ దీనిన్ గమనించావు. ఎందుకంటే కషట్ం, దుఖం కలిగించే వాళళ్ను నువువ్ ఎపుప్డూ గమనిసూత్ ఉంటావు.

నిసస్హాయుడు తనను తాను నీకు అపప్గించుకుంటాడు. తండిలేని వాళళ్ను నువువ్ కాపాడతావు.
15దుషట్ల, దురాతుమ్ల చెయియ్ విరగగొటుట్ . నువువ్ ఎపప్టికీ కనుకోక్లేవనుకుని అతడు చేసూత్ వచిచ్న చెడుపనులకు అతనేన్

బాధుయ్ణిణ్ చెయియ్.
16ఎనన్టెనన్టికీయెహోవాయేరాజు. ఆయన తన భూభాగం నుంచి అనయ్జాతులను పారదోలుతాడు.
17యెహోవా, పీడితుల అవసరతలు నువువ్ వినాన్వు. నువువ్ వాళళ్ హృదయానిన్ బలపరుసాత్ వు. వాళళ్ పారథ్న వింటావు.
18ఏమనిషీమళీళ్ ఎనన్డూ భయభాంతులు కలగజేయకుండా ఉండేలా తండి లేనివాళళ్ను, పీడితులను నువువ్ ర సాత్ వు.

11
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1నేనుయెహోవాలోఆశయం కోరాను. ప లాగా కొండలోల్ కి ఎగిరిపో, అని నువువ్ నాపాణంతో ఎందుకు చెబుతావు?
2 ఎందుకంటే, చూడు! దురామ్రుగ్ లు విలెల్కుక్పెటిట్ ఉనాన్రు. చీకటిలోయథారథ్హృదయుల మీద వెయయ్డానికి తమ బాణాలు

వింటి నారికి తగిలించి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు.
3పునాదులు పా పోతేనాయ్యవంతులు ఏం చెయయ్గలరు?
4 యెహోవా తన పవితాలయంలో ఉనాన్డు. ఆయన కళ ళ్ గమనిసుత్ నాన్యి. ఆయన కళ ళ్ మనుషులను పరిశీలన

చేసుత్ నాన్యి.
5యెహోవా నాయ్యవంతులనూ, దురామ్రుగ్ లనూ, ఇదద్రినీ పరిశీలన చేసుత్ నాన్డు. హింసించడం పనిగా పెటుట్ కునన్ వాళళ్ను

ఆయన దేవ్షిసాత్ డు.
6 దురామ్రుగ్ ల మీద ఆయన రగులుతునన్ నిపుప్ కణికెలు, అగిన్గంధకం కురిపిసాత్ డు. ఆయన గినెన్లోని వడగాలి వాళళ్

పానీయభాగం అవుతుంది.
7 ఎందుకంటే యెహోవా నాయ్యవంతుడు. ఆయన నీతినాయ్యాలను పేమిసాత్ డు. నిజాయితీపరులు ఆయన ముఖం

చూసాత్ రు.

12
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన. షేమినిత్ రాగం.
1యెహోవానాకు సహాయం చెయియ్, ఎందుకంటే, భకిపరులు అదృశయ్ పోయారు. నమమ్కసుత్ లు కనిపించడం లేదు.
2 అందరూ తమ పొరుగు వాళళ్తో అబదాధ్ లు చెబుతునాన్రు. అందరూ మోసకర న పెదాలతో దవ్ందవ్ హృదయంతో

మాటాల్ డుతునాన్రు.
3యెహోవా,మోసపుమాటలు పలికే పెదాలనూ, గొపప్లు చెపుప్కునే పతి నాలుకనూ కోసివెయియ్.
4మానాలుకలతో మేము సాధిసాత్ ం, మాపెదాలతోమేముమాటాల్ డినపుప్డు మామీద పభువుగా ఎవరు ఉండగలరు? అని

అంటునన్ది వీళేళ్.
5పేదలకు విరోధంగాజరుగుతునన్హింసకారణంగా,అవసరతలోఉనన్వాళళ్మూలుగులకారణంగానేను లేచివసాత్ ను,అని

యెహోవాఅంటునాన్డు. వాళ ళ్ ఎదురు చూసుత్ నన్ ఆ రకష్ణ నేను వాళల్కు అందిసాత్ ను.
6యెహోవామాటలు పవిత నవి. అవి కొలిమిలో ఏడు సారుల్ నిరమ్లం చేసిన వెండి అంత పరిశుదధ్ం.
7 నువువ్ యెహోవావు! నువువ్ వాళళ్ను* కాపాడతావు. భకిగల వాళళ్ను ఈ దురామ్రగ్పు తరం నుంచి శాశవ్తకాలం

సంర సాత్ వు.
8మనుషులోల్ చెడుతనం పబలినపుప్డు, దురామ్రుగ్ లు అనిన్ పులా తిరుగుతారు.

13
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1యెహోవా, ఎంతకాలం ననున్ మరచిపోతూ ఉంటావు? ఎంతకాలం ముఖం దాచుకుంటావు?
2 ఎంతకాలం నా మనసుస్లో నేను ఆందోళన చెందాలి? ఎంతకాలం నా హృదయంలో పగలంతా నేను దుఃఖపడాలి?

ఎంతకాలం నా శతువుకు నామీద చెయియ్ అవుతుంది?

* 12:7 12:7వాళళ్ను మముమ్లను
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3యెహోవానాదేవా,నా చూపు నిలిపినాకు జవాబివువ్. నా కళ ళ్ వెలిగించు, లేకపోతే నేను నిదలోనే చనిపోతాను.
4 నేను అతనిన్ ఓడించాను, అని చెపేప్ అవకాశం నా శతువుకు ఇవవ్కు. నా పతయ్రిధ్ మీద నేను జయం పొందాను, అని నా

శతువు అనకూడదు. అలా జరగకపోతే, నేను పడిపోయినపుప్డు నా శతువులు ఆనందిసాత్ రు.
5నే తే నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ ఆధారం చేసుకునాన్ను. నీ రకష్ణలోనాహృదయం ఆనందిసూత్ ఉంది.
6యెహోవాననున్ మేళళ్తో నింపాడు గనక నేను ఆయనకు కీరన పాడతాను.

14
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1దేవుడు లేడు,అనిబుదిధ్లేనివాడు తనమనసులోఅనుకుంటాడు. వాళ ళ్ చెడిపోయినవాళ ళ్,అసహయ్ నపాపంచేసిన

వాళ ళ్. మంచి చేసేవాడు ఎవడూ లేడు.
2వివేకం కలిగి దేవుణిణ్ వెదికే వాళ ళ్ ఎవ నా ఉనాన్రేమోఅనియెహోవాఆకాశం నుంచి మనుషులను చూసుత్ నాన్డు.
3పతిఒకక్డూ దారి తొలగిపోయాడు. వారంతా రోతగా ఉనాన్రు. మంచి చేసేవాడు ఒకక్డూ లేడు, ఒకక్ నా లేడు.
4యెహోవాకు పారథ్న చెయయ్కుండా ఆహారంమింగినటుట్ నా పజలను మింగుతూ పాపం చేసేవాళళ్ందరికీ తెలివి లేదా?
5వాళ ళ్ భయంతో వణికిపోతారు. ఎందుకంటే దేవుడు నాయ్యవంతుల సభతో ఉనాన్డు.
6యెహోవాఅతనికి ఆశయంగా ఉనాన్, ఆ పేదవాణిణ్ నువువ్ అవమానించాలని చూసుత్ నాన్వు.
7 సీయోనులోనుంచి ఇశాయేలుకు రకష్ణ కలుగు గాక! యెహోవా చెరలో ఉనన్ తన పజలను రపిప్ంచినపుప్డు యాకోబులో

ఆనందం, ఇశాయేలులో సంతోషం కలుగుతుంది.

15
దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీమందిరంలో ఉండదగినవాడు ఎవరు? నీ పవిత పరవ్తం మీద నివసించ గలవాడు ఎవరు?
2అతడుయథారథ్ న పవరన కలిగి,నాయ్య నది చేసూత్ ,హృదయంలోనుంచి సతయ్ం పలుకుతాడు.
3అతడు నాలుకతో కొండేలు చెపప్డు. ఇతరులకు హాని చెయయ్డు, తనపొరుగు వాణిణ్ కించపరచడు.
4 అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహ య్డు. యెహోవా పటల్ భయభకులు గలవాళళ్ను అతడు సనామ్నిసాత్ డు. అతడు మాట

ఇచిచ్నపుప్డు నషట్ం కలిగినా తనమాట వెనకిక్ తీసుకోడు.
5 అపుప్ ఇచేచ్టపుప్డు వడీడ్ తీసుకోడు. నిరపరాధికి వయ్తిరేకంగా సాకష్ ం చెపప్డానికి లంచం తీసుకోడు. ఇలా చేసేవాడు

ఎనన్డూ చలించడు.

16
దావీదు మిఖీత్మ్ (పశసథ్) కీరన.
1దేవా, నీ ఆశయం కోరాను, ననున్ కాపాడు.
2నేనుయెహోవాతోఅంటాను. నువువ్ నా పభువు. నీకు వేరుగా నాకు ఏ మంచీ లేదు.
3భూమిమీద ఉనన్ భకుల విషయానికి వసేత్,వాళ ళ్ శేషుట్ లు. నాఆనందం అంతావాళేళ్.
4యెహోవాను విడిచి ఇతర దేవుళళ్ను ఆశించే వాళల్కు సమసయ్లు ఎకుక్వౌతాయి. వాళ ళ్ అరిప్ంచే రకపానీయ అరప్ణలు

నేను అరిప్ంచను. నాపెదాలతోవాళళ్ పేరుల్ ఎతత్ను.
5యెహోవా,నాకు వారసతవ్ంగా వచిచ్న వాటా నువేవ్. నువేవ్ నా గినెన్. నాఅంతిమ గమయ్ం నీ చేతులోల్ నే ఉంది.
6మనోహర న సథ్లాలోల్ నాకోసం హదుద్ లు గీసి ఉనాన్యి. కచిచ్తంగా శేషఠ్ న సావ్సథ్ ం నాది.
7నాకు ఆలోచనకర అయినయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను,రాతివేళలోల్ కూడానామనసు నాకు ఉపదేశిసూత్ ఉంది.
8అనిన్వేళలాయెహోవా పునేను చూసూత్ ఉంటాను, ఆయన కుడిచేతిలోనుంచి నేను కదిలిపోను!
9 అందువలల్ నా హృదయం సంతోషంగా ఉంది. నా పూరణ్ హృదయం ఆయనను పొగడుతూ ఉంది. కచిచ్తంగా నేను

సుర తంగా ఉంటాను.
10ఎందుకంటే నువువ్ నా ఆతమ్ను పాతాళంలో విడిచి పెటట్వు. నిబంధన నమమ్కతవ్ం ఉనన్వాణిణ్ చావు చూడనివవ్వు.
11జీవమారగ్ం నువువ్ నాకు తెలియజేసాత్ వు. నీ సనిన్ధిలోమహానందం ఉంది. నీ కుడిచేతిలో నితాయ్నందం ఉంది.

17
దావీదు పారథ్న.
1యెహోవా,నాయ్యం కోసం నేను చేసే అభయ్రధ్న ఆలకించు,నామొరపటల్ శదధ్ చూపించు, కపటం లేనినాపెదాలనుంచి వచేచ్

పారథ్న నీకు వినిపించనివువ్.
2నేను నిరోద్ షిననన్ రుజువు నీ సనిన్ధినుంచి రానియియ్. నాయ్య నదేదోదానిన్ నీ కళ ళ్ చూడనియియ్.
3 రాతివేళ నువువ్ ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయానిన్ పరీ సేత్, నువువ్ ననున్ శుదిధ్ చేసాత్ వు, నాలో ఏ దుషట్ పణాళికలూ నీకు

కనబడవు. నానోరు అతికమించిమాటాల్ డదు.
4మనుషుల చేతల విషయ తే, నీ నోటిమాటనుబటిట్ అరాచకులమారాగ్ లనుంచి ననున్ నేను దూరంగా ఉంచుకునాన్ను.
5నీ అడుగుజాడలోల్ నా అడుగులు సిథ్రంగా ఉనాన్యి. నాకాళ ళ్ జారలేదు.
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6నేను నీకు నివేదన చేశాను. ఎందుకంటే నువువ్ నాకు జవాబిసాత్ వు. దేవా, నేను నీతోమాటాల్ డినపుప్డు నామాట నీ చెవిన
పడనివువ్.

7 శతువులబారి నుంచి రకష్ణ కోసం నీలో ఆశయంపొందినవాళళ్ను నీ కుడిచేతితో ర ంచేవాడా, నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్
అదుభ్తంగానాకు కనపరుచు.

8నీ కంటి పాపను కాపాడినటుట్ ననున్ కాపాడు. నీ రెకక్ల నీడలో ననున్ దాచిపెటుట్ .
9నామీదదాడి చేసే దురామ్రుగ్ లనుంచి, ననున్ చుటుట్ ముటిట్న నా శతువులనుంచి ననున్ కాపాడు.
10వాళల్కు ఎవరిమీదా దయలేదు. వాళళ్ నోళ ళ్ గరవ్ంతోమాటాల్ డుతునాన్యి.
11నాఅడుగులను వాళ ళ్ చుటుట్ ముటాట్ రు. ననున్ దెబబ్తీసి నేలకూలచ్డానికి కనిపెడుతునాన్రు.
12వాళ ళ్ వేటకు ఆతురతతో ఉనన్ సింహంలా ఉనాన్రు. చా న సథ్లాలోల్ పొంచి ఉనన్ సింహం కూనలాగాఉనాన్రు.
13యెహోవాలేచిరా! వాళళ్ మీద పడు! వాళళ్ ముఖాలు నేలకు కొటుట్ ! నీ ఖడగ్ ంతో దురామ్రుగ్ లనుంచి నాపాణం ర ంచు.
14 నీ చేతితో మనుషుల బారినుండి, యెహోవా, ఈ జీవితకాలంలో మాతమే సంపదలు ఉనన్ ఈ లోకసంబంధుల నుంచి

ననున్ ర ంచు. నువువ్ అపురూపంగా ఎంచిన నీ వాళళ్ కడుపులు నిధులతో నింపుతావు. వాళ ళ్ బహ సంతానం
కలిగి తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు సంకమింపజేసాత్ రు.

15నే తేనాయ్యవంతుడిగా నీముఖం చూసాత్ ను. నేను మేలొక్నన్పుప్డు నీ సుదరశ్నం చూసి నేను తృపిత్ పొందుతాను.

18
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన. సౌలునుంచీ, తన శతువులందరినుంచీ యెహోవా తనను విడిపించినపుప్డు
యెహోవాసేవకు న దావీదు పాడిన సుత్ తి కీరన
1యెహోవానాబలమా, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్ను.
2యెహోవా నా ఆశయశిల, నా కోట, ననున్ ర ంచేవాడు, ఆయన నా దేవుడు, నా ఆశయశిల. నేను ఆయనలో ఆశయం

పొందుతాను. ఆయననాడాలు,నా రకష్ణ కొముమ్,నాబల న పటుట్ .
3సుత్ తికి అరుహ్ నయెహోవాకు నేను నివేదన చేసాత్ ను, నేను నా శతువులనుంచి రకష్ణపొందుతాను.
4మరణపాశాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి, దురామ్రుగ్ లు వరద పవాహంలానామీద పడి ననున్ అణిచివేసుత్ నాన్రు
5పాతాళపాశాలు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. మరణపుఉచుచ్లు ననున్ చికిక్ంచుకునాన్యి.
6 నా బాధలో నేను యెహోవాకు మొరపెటాట్ ను. నాకు సహాయం చెయయ్మని దేవునికి పారథ్న చేశాను. ఆయన తన

ఆలయంలోనుంచి నా సవ్రం వినాన్డు,నా నివేదన ఆయన సనిన్ధిలో ఆయన చెవిన పడింది.
7అపుప్డు భూమి కంపించి వణికింది. దేవుడు కోపంగా ఉనాన్డు గనక పరవ్తాలపునాదులు కూడా కదిలి వణికాయి.
8ఆయనముకుక్ పుటాలనుంచి పొగ లేచింది. ఆయన నోటోల్ నుంచి అగిన్ వచిచ్ నిపుప్లు రగిలించింది.
9ఆయన ఆకాశాలను తెరిచి కిందకు వచాచ్డు. ఆయనపాదాల కింద చిమమ్చీకటి ఉంది.
10 కెరూబు మీదసావ్రీ చేసూత్ ఆయన ఎగిరి వచాచ్డు. గాలి రెకక్లమీద ఆయన తేలి వచాచ్డు.
11తన చుటూట్ అంధకారానిన్, దటట్ న వరష్మేఘాలను గుడారంగా చేశాడు.
12ఆయన ఎదుట మెరుపులు, వడగళ ళ్,మండుతునన్ నిపుప్లు కురిసాయి.
13యెహోవాఆకాశంలో ఉరిమాడు! సరోవ్నన్తుడు సింహనాదం చేసి వడగళ ళ్,మండుతునన్ నిపుప్లు కుమమ్రించాడు.
14ఆయన తనబాణాలు పయోగించి శతువులను చెదరగొటాట్ డు. మెరుపులు మెండుగామెరిపించి వాళళ్ను బెదరగొటాట్ డు.
15యెహోవా,నీనాసికారంధాలఊపిరికి నీసింహనాదానికిపవాహాలు బయలు దేరాయి. భూమిపునాదులు బయటపడాడ్ యి.
16 నుంచి చెయియ్చాపి ఆయన ననున్ అందుకునాన్డు. దూసుకొచేచ్ జలపవాహాలనుంచి ననున్ బయటకు లాగాడు.
17ననున్ దేవ్షించేనాబల న శతువులనుంచి ఆయన ననున్ ర ంచాడు. ఎందుకంటేవాళళ్ను ఎదురొక్నే బలంనాకు లేదు.
18ఆపతాక్లంలోవాళ ళ్ నామీదకి వచిచ్నపుప్డుయెహోవాననున్ ఆదుకునాన్డు.
19విశాల న సథ్లానికి ఆయన ననున్ తీసుకు వచాచ్డు. ననున్బటిట్ ఆయన సంతోషించాడు గనక ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
20 నా నిరోద్ షతావ్నిన్బటిట్ యెహోవా నాకు పతిఫలం ఇచాచ్డు. నా చేతులు పరిశుభంగా ఉనాన్యి గనక ఆయన ననున్

పునరుదధ్రించాడు.
21ఎందుకంటేయెహోవామారాగ్ లు నేను అనుసరించాను. దురామ్రగ్ంగా నేను నా దేవుణిణ్ విడిచిపెటట్లేదు.
22ఆయననాయ్యవిధులనీన్ నా ఎదుట ఉనాన్యి. ఆయనశాసనాలనుంచి నేను వెనుదిరగలేదు.
23పాపం నుంచి నేను దూరంగా ఉనాన్ను. ఆయన దృషిట్లో నేనుయథారధ్ంగా ఉనాన్ను.
24 కాబటిట్ , నేను నిరోద్ షిగా ఉనన్ కారణంగా, తన దృషిట్లో నా చేతులు పరిశుభంగా ఉనన్ కారణంగా యెహోవా ననున్

పునరుదధ్రించాడు.
25 నిరోద్ షుల పటల్ నినున్ నువువ్ నిరోద్ షివిగా కనపరచుకుంటావు. నమమ్దగిన వాళళ్ పటల్ నువువ్ నమమ్దగిన వాడివిగా

కనపరచుకుంటావు.
26 సవ్చఛ్ంగా ఉనన్వాళళ్ పటల్ నినున్ నువువ్ సవ్చఛ్ంగా కనపరచుకుంటావు. అయితే వకబుదిధ్ గలవాళళ్ పటల్ వికటంగా

ఉంటావు.
27బాధపడేవాళళ్ను నువువ్ ర సాత్ వు. కాని, గరవ్ంతో కళ ళ్ నెతిత్కెకిక్న వాళళ్ను కిందకు అణిచి వేసాత్ వు!
28నా దీపానికి వెలుగును ఇచేచ్వాడివి నువేవ్. నా దేవు నయెహోవానాచీకటిని వెలుగుగా చేసాత్ డు.
29నీవలల్ నేను అడడ్ంకులను అధిగమించగలను. నా దేవుని వలల్ అడుడ్ గోడలు దూకగలను.
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30దేవుని విషయ తే, ఆయన పరిపూరుణ్ డు. యెహోవావాకుక్ సవ్చఛ్ నది. ఆయనలో ఆశయంపొందిన వాళల్కు ఆయన
ఒక డాలు.

31యెహోవాతపప్ దేవుడెవరు? మన దేవుడు తపప్ ఆశయశిల ఏది?
32ఒక నడికటుట్ లాగానాకు బలం ధరింపజేసేవాడు ఆయనే. నిరపరాధిని తనమారగ్ంలో నడిపించేవాడు ఆయనే.
33ఆయననాకాళల్ జింక కాళల్లా చురుగాగ్ చేసుత్ నాన్డు, కొండలమీద ననున్ ఉంచుతునాన్డు.
34నాచేతులకుయుదధ్ం చెయయ్డం, ఇతత్డి విలుల్ ను వంచడం నేరిప్సాత్ డు.
35నీ రకష్ణడాలును నువువ్ నాకిచాచ్వు. నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకుంది, నీ దయ ననున్ గొపప్చేసింది.
36జారిపోకుండానాపాదాలకింద సథ్లం విశాలం చేశావు.
37నా శతువులను తరిమి పటుట్ కునాన్ను. వాళ ళ్ నాశనం అయేయ్వరకు నేను వెనుతిరగలేదు.
38వాళ ళ్ లేవలేనంతగావాళళ్ను చితకగొటాట్ ను. వాళ ళ్ నా కాళళ్ కింద పడాడ్ రు.
39యుదాధ్ నికి కటిట్న దటీట్లా నువువ్ నాకు బలం ధరింపజేశావు. నామీదికి లేచినవాళళ్ను నువువ్ నా కింద పడేశావు.
40నా శతువులమెడ వెనుకభాగం నువువ్ నాకు అపప్గించావు. ననున్ దేవ్షించిన వాళళ్ను నేనుపూరిగానాశనం చేశాను
41వారు సాయం కోసం మొరపెటాట్ రు గాని వాళళ్ను ర ంచడానికి ఎవరూ రాలేదు. వాళ ళ్ యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు గాని

ఆయనవాళల్కు జవాబివవ్లేదు.
42అపుప్డు గాలికి ఎగిరే దుముమ్లాగా నేను వాళళ్ను ముకక్లుగా కొటాట్ ను. వీధులోల్ మటిట్ని విసిరేసినటుట్ విసిరేశాను.
43 పజల కలహాల నుంచి నువువ్ ననున్ కాపాడావు. జాతులకు ననున్ సారధిగా చేశావు. నేను ఎరగని పజలు ననున్

సేవిసుత్ నాన్రు.
44నా గురించి వినగానేవాళ ళ్ నాకు లోబడుతునాన్రు. పరదేశులు బలవంతంగానాకు సాషాట్ ంగపడాడ్ రు.
45తమ దురాగ్ లనుంచి పరదేశులు వణుకుతూ బయటకు వచాచ్రు.
46యెహోవా జీవం గలవాడు. నా ఆశయశిల సుత్ తి పొందుతాడు గాక. నా రకష్ణకర అయిన దేవుడు ఘనత పొందుతాడు

గాక.
47ఆయననా కోసం పగ తీరేచ్ దేవుడు. జాతులను నాకు లోబరిచేవాడు ఆయనే.
48 ఆయన నా శతువుల నుంచి ననున్ విడిపించాడు! నా మీదకి లేచిన వారికంటే ఎతుత్ గా నువువ్ ననున్ హెచిచ్ంచావు.

హింసాతమ్క వయ్కుల నుంచి నువువ్ ననున్ ర ంచావు.
49అందువలల్ యెహోవా,జాతులలో నేను నీకు కృతజఞ్త తెలియజేసాత్ ను. నీ నామానికి సుత్ తుల కీరన పాడతాను!
50దేవుడుతనరాజుకుగొపప్జయంఇసాత్ డు. తానుఅభిషేకించినవాడికి,దావీదుకుఅతనిసంతానానికి,శాశవ్తంగాఆయన

తన నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ చూపిసాత్ డు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన.
1ఆకాశాలు దేవునిమహిమను పకటిసుత్ నాన్యి. గగనం ఆయన చేతి పనిని విశదపరుసుత్ నన్ది!
2రోజు వెంబడి రోజు అదిమాటాల్ డుతూ ఉంది. రాతి వెంబడి రాతిజాఞ్ నం కనపరుసూత్ ఉంది.
3వాటికిభాష గానిమాటలు గాని లేవు. వాటి సవ్రం వినిపించదు.
4అయినా వాటిమాటలు భూమి అంతటా వాయ్పించి ఉనాన్యి, వాటి ఉపదేశం భూమి అంచుల వరకూ వెళిళ్ంది. వాటిలో

ఆయన సూరుయ్డికి గుడారం వేశాడు.
5సూరుయ్డు తన విడిదిలోనుంచి బయటకు వసుత్ నన్ పెళిల్ కొడుకులాగా, పందెంలో పరిగెతత్డానికి వేగిరపడే దృఢకాయునిలాగా

ఉనాన్డు.
6ఆకాశంలో సూరుయ్డు ఈ దిగంశాన ఉదయించి ఆ దికుక్కు దాటతాడు. దాని వేడిని ఏదీ తపిప్ంచుకోలేదు.
7యెహోవానియమించిన ధరమ్శాసం పరిపూరణ్ం, అదిపాణం తెపప్రిలేల్లా చేసుత్ ంది. యెహోవాశాసనాలు నమమ్దగినవి. అవి

బుదిధ్హీనులకు జాఞ్ నం ఇసాత్ యి.
8యెహోవా ఉపదేశాలు నాయ్య నవి. అవి హృదయానిన్ సంతోషపరుసాత్ యి. యెహోవా ఏరప్రచిన నిబంధన శాసనాలు

సవ్చఛ్ నవి. అవి కళళ్ను వెలిగిసాత్ యి.
9 యెహోవా భయం సవ్చఛ్ నది. అది నితయ్ం నిలుసుత్ ంది. యెహోవా నాయ్యవిధులు సతయ్ నవి, అవి పూరిగా

నాయ్య నవి.
10అవిబంగారం కంటేమేలిమిబంగారం కంటేవిలువ గలవి. తేనె కంటే,తేనెపటుట్ నుండిజాలువారేధారలకంటేతీయ నవి.
11వాటివలల్ నీ సేవకుడు హెచచ్రిక పొందుతాడు. వాటికి లోబడినందువలల్ గొపప్ పతిఫలం ఉంటుంది.
12తనపొరపాటుల్ తాను తెలుసుకోగలిగే వారెవరు? దాచిన తపుప్లనుంచి ననున్ శుదిధ్ చెయియ్.
13 దురహంకార పాపాలోల్ పడకుండా నీ సేవకుణిణ్ కాపాడు. అవి ననున్ ఏలకుండా చెయియ్. అపుప్డు నేను పరిపూరుణ్ డిగా

ఉంటాను. అనేక అతికమాల విషయం నిరోద్ షిగా ఉంటాను.
14యెహోవా, నా ఆశయశిలా, నా విమోచకా, నా నోటిమాటలు, నా హృదయ ధాయ్నాలు నీ దృషిట్కి అంగీకారం అవుతాయి

గాక.
20
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1ఆపద సమయంలోయెహోవానీకు జవాబిసాత్ డు గాక. యాకోబు దేవునినామం నినున్ కాపాడుతుంది గాక.
2పరిశుదధ్ సథ్లంలోనుంచి ఆయన నీకు సహాయం చేసాత్ డు గాక. సీయోనులోనుంచి నినున్ ఆదుకుంటాడు గాక.
3ఆయన నీ అరప్ణలు జాఞ్ పకం చేసుకుని, నీ దహన బలులు అంగీకరిసాత్ డు గాక.
4నీహృదయవాంఛను తీరిచ్ నీ పణాళికలనీన్ నెరవేరుసాత్ డు గాక.
5అపుప్డు నీ రకష్ణను బటిట్ మేము ఆనందిసాత్ ము. దేవా, నీపేరట జెండాఎతుత్ తాము. నీఅభయ్రధ్నలనీన్యెహోవామంజూరు

చేసాత్ డు గాక.
6యెహోవా తన అభిషికుణిణ్ ర సాత్ డని నాకిపుప్డు తెలిసింది. ర ంచగల తన కుడిచేతి బలంతో తన పవితాకాశంలోనుంచి

అతనికి జవాబిసాత్ డు.
7కొందరు రథాలను, కొందరు గురాలను నముమ్కుంటారు. కానిమనంమన దేవు నయెహోవాకుమొర పెడతాము.
8వాళ ళ్ కుంగి నేలమీద పడిపోతారు,మనం లేచి తినన్గా నిలిచి ఉంటాము!
9యెహోవా,రాజును ర ంచు. మేముమొరపెటిట్నపుప్డుమాకు సహాయం చెయియ్.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన.
1యెహోవా,రాజు నీ బలానిన్బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్డు. నువువ్ ఇచిచ్న రకష్ణనుబటిట్ అతడు ఎంతగానోహరిష్సుత్ నాన్డు!
2అతనిహృదయవాంఛను నువువ్మంజూరు చేశావు,అతని పెదాలోల్ నుంచి వచిచ్నపారథ్న నువువ్ అంగీకరించకమానలేదు.
3అతని కోసం శేషఠ్ న ఆశీరావ్దాలు తెసాత్ వు, నువువ్ అతని తలమీదమేలిమి బంగారు కిరీటం పెటాట్ వు.
4ఆయుషుష్ ఇమమ్ని అతడు నినున్ అడిగాడు. నువువ్ దానిన్ అతనికిచాచ్వు. శాశవ్తకాలం ఉండే దీరాఘ్ యుషుష్ అతనికిచాచ్వు.
5నీ జయం వలల్ అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగింది. శోభ,ఘనత నువువ్ అతనికి కలగజేశావు.
6శాశవ్త ఆశీరావ్దం నువువ్ అతనికి మంజూరు చేశావు. నీ సనిన్ధిలో ఉనన్ ఆనందంతో అతనిన్ సంతోషపరిచావు.
7ఎందుకంటే రాజుయెహోవాలో నమమ్కం ఉంచుతునాన్డు. సరోవ్నన్తుని నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ అతడు కదలకుండా

ఉంటాడు.
8నీ చెయియ్ నీ శతువులందరినీ పటుట్ కుంటుంది. నినున్ దేవ్షించే వాళళ్ందరినీ నీ కుడిచెయియ్ పటుట్ కుంటుంది.
9నువువ్ నీ కోపసమయంలోఅగిన్గుండంలోవాళళ్ను దహిసాత్ వు. తన పచండ కోపంలోయెహోవావాళళ్ను లయం చేసాత్ డు,

ఆ అగిన్ వాళళ్ను దహించేసుత్ ంది.
10భూమిమీద ఉండకుండావాళళ్ పిలల్లనూ,మానవజాతిలోఉండకుండావాళళ్ వంశసుథ్ లనూ నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు.
11వారు నీకు కీడు చెయాయ్లని ఉదేద్శించారు. ఒక రహసయ్ పథకం పనాన్రు గాని అది సఫలం కాలేదు.
12నువువ్ వాళళ్ను వెనకిక్ తిపుప్తావు. వాళళ్ ఎదుట నువువ్ నీ విలుల్ ఎకుక్పెడతావు.
13యెహోవా, నీ బలానిన్బటిట్ నినున్ నువువ్ హెచిచ్ంచుకో. నీ శకిని బటిట్ నినున్ సుత్ తించి కీరిసాత్ ము.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం, అయయ్లెతు షహరు (జింకల లయ)రాగంలోదావీదు కీరన.
1నాదేవా,నాదేవా,నువువ్ననెన్ందుకు విడిచిపెటేట్శావు? ననున్ ర ంచడానికీ,నావేదనవాకుక్లువినడానికీ,నువువ్దూరంగా

ఎందుకునాన్వు?
2నా దేవా, పగలు నేనుమొరపెడతాను, కాని నువువ్ జవాబివవ్వు. రాతివేళ నేనుమౌనంగా ఉండను!
3నువువ్ పవితుడవు. ఇశాయేలు చేసే సుత్ తులతో రాజుగా సింహాసనంమీద కూరుచ్ని ఉంటావు.
4మాపితరులు నీలో నమమ్కం ఉంచారు. నువువ్ వాళళ్ను ర ంచావు.
5వాళ ళ్ నీకుమొరపెటిట్నపుప్డు విడుదల పొందారు. వాళ ళ్ నీలో నమమ్కం ఉంచి నిరుతాస్హపడలేదు.
6కాని నేను మనిషిని కాదు. పురుగును. మనుషుల దేవ్షం అనుభవించాను,మానవాళికి అవమానంగా ఉనాన్ను.
7ననున్ చూసిన వాళళ్ందరూ ననున్ ఆ పిసుత్ నాన్రు. ననున్ వెకిక్రిసూత్ , ననున్ చూసి తలలు ఆడిసుత్ నాన్రు.
8అతడుయెహోవాలోనమమ్కం పెటుట్ కునాన్డు,యెహోవాఅతనిన్ ర ంచనివవ్ండి. అతడు ఆయనలోఆనందిసుత్ నాన్డు గనక

యెహోవాఅతనిన్ ర ంచనివవ్ండి, అనివాళ ళ్ అంటునాన్రు.
9ఎందుకంటే గరభ్ంలోనుంచి ననున్ తీసిన వాడివి నువేవ్. నేను నా తలిల్ రొముమ్ల ఉనన్పుప్డే నీ నమమ్కం పుటిట్ంచావు.
10 గరభ్ంలో ఉండగానే నేను నీమీద ఆధారపడాడ్ ను. నేను నా తలిల్ కడుపులో ఉనన్పప్టినుంచి నువేవ్ నా దేవుడివి.
11ఆపదముంచుకు వచిచ్ంది. నాకు దూరంగా ఉండకు. నాకు సహాయం చేసేవాళ ళ్ లేరు.
12చాలాఎదుద్ లు, బల నబాషాను దేశపు వృషభాలు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి.
13వేటను చీలుసూత్ , గరిజ్సూత్ ఉనన్ సింహంలాగావాళ ళ్ తమ నోళల్ పెదద్గా తెరిచారు.
14ననున్ నీళళ్లాపారబోసుత్ నాన్రు. నా ఎముకలనీన్ సాథ్ నం తపాప్యి.
నాహృదయం నంలా ఉంది. నాఅంతరాభ్గాలోల్ అది కరిగిపోతూ ఉంది.
15నా బలం* చిలల్పెంకులా ఎండిపోయింది. నా నాలుక నా దవడకు అంటుకుంటూ ఉంది. మరణ ధూళిలో నువువ్ ననున్

పడుకోబెటాట్ వు.

* 22:15 22:15నాబలం నా గొంతు
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16కుకక్లు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి,దుషుట్ లు గుంపుగూడిననున్ ఆవరించారు. వాళ ళ్నాచేతులనునాపాదాలనుపొడిచారు.
17నా ఎముకలనీన్ నేను లెకక్పెటట్గలను. వాళ ళ్ నా పు తేరి చూసుత్ నాన్రు.
18నా వసాలు పంచుకుంటునాన్రు. నాఅంగీ కోసం చీటుల్ వేసుత్ నాన్రు.
19యెహోవా, దూరంగా ఉండకు. నాబలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయం చెయియ్.
20ఖడగ్ ం నుంచి నాపాణానిన్, కుకక్ల పంజాలనుంచి నా విలు న పాణానిన్ ర ంచు.
21సింహం నోటి నుండి ననున్ ర ంచు. అడవిదునన్ కొముమ్లనుంచి ననున్ ర ంచు†.
22నీ నామంనాసోదరులకు పచారం చేసాత్ ను. సమాజంమధయ్ నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
23 యెహోవా పటల్ భయం ఉనన్వారలారా, ఆయనిన్ సుత్ తించండి. యాకోబు వంశసుథ్ లారా, మీరందరూ ఆయనిన్

ఘనపరచండి. ఇశాయేలు వంశసుథ్ లారా,మీరందరూ ఆయనిన్ చూసి విసమ్యం చెందండి.
24ఆయన బాధపడే వాళళ్ బాధను తృణీకరించలేదు, వాళళ్ను చూసి ఆయన అసహయ్పడలేదు. అతనినుంచి తన ముఖం

దాచుకోలేదు. బాధలోఉనన్వాడు ఆయనకుమొరపెటిట్నపుప్డు ఆయన ఆలకించాడు.
25 మహా సమాజంలో నీ నుండి నా సుత్ తి వసుత్ ంది. ఆయనపటల్ భయభకులు కలిగిన వారి ఎదుట నా మొకుక్బడులు

చెలిల్సాత్ ను.
26 బాధితులు భోజనం చేసి తృపిత్ పొందుతారు. యెహోవాను వెదికేవాళ ళ్ ఆయనను సుత్ తిసాత్ రు. వారి‡ హృదయాలు

శాశవ్తకాలం జీవిసాత్ యిగాక.
27 భూనివాసులందరూ జాఞ్ పకం చేసుకుని యెహోవా పు తిరుగుతారు. జాతుల కుటుంబాలనీన్ ఆయన§ ఎదుట వంగి

నమసాక్రం చేసాత్ యి.
28ఎందుకంటే రాజయ్ంయెహోవాదే. జాతులను పాలించేవాడు ఆయనే.
29భూమిమీదవరిధ్లుల్ తునన్ వాళళ్ందరూ *ఆరాధిసాత్ రు. తమసొంతపాణాలు కాపాడుకోలేనివాళ ళ్,మటిట్లోకి దిగిపోతునన్

వాళళ్ందరూ ఆయన ఎదుట వంగి నమసక్రిసాత్ రు.
30రానునన్ ఒక తరం వాళ ళ్ ఆయనిన్ సేవిసాత్ రు. తమ తరవాతి తరానికి పభువును గురించి చెబుతారు.
31వాళ ళ్ వచిచ్ ఆయననాయ్య విధానం గురించి చెబుతారు. ఆయన కియలను ఇంకా పుటట్ని వారికి చెబుతారు!

23
దావీదు కీరన.
1యెహోవానాకాపరి. నాకు ఏ లోటూ లేదు.
2పచిచ్క బయలులోల్ ఆయన ననున్ పండుకునేలా చేసాత్ డు. పశాంత న జలాల ఒడుడ్ న ననున్ నడిపిసాత్ డు.
3నాపాణానిన్ ఆయనపునరుదధ్రిసాత్ డు, తననామానిన్ బటిట్ స నమారాగ్ లోల్ ననున్ నడిపిసాత్ డు.
4చావు నీడ ఉనన్ లోయ గుండా నేను నడిచినా, ఏ హానికీ భయపడను. ఎందుకంటే నువువ్ నాతో ఉనాన్వు. నీ దండం, నీ

చేతికర నాకు ఆదరణ కలిగిసాత్ యి.
5నాశతువుల సముఖంలో నువువ్నాకు భోజనం సిదధ్ం చేసాత్ వు, నూనెతోనాతలఅభిషేకం చేశావు. నాగినెన్ నిండిపొరుల్ తూ

ఉంది*.
6 కచిచ్తంగా నేను బతికిన రోజులనీన్మంచి, నిబంధన నమమ్కతవ్ం ననున్ వెంటాడతాయి. చాలాకాలంయెహోవాఇంటోల్ నేను

నివాసం ఉంటాను.

24
దావీదు కీరన.
1భూమి,దానిలోఉనన్వనీన్యెహోవావే. లోకం,దాని నివాసులందరూ ఆయనకు చెందినవారే.
2ఎందుకంటే ఆయన సముదాలమీదదానికి పునాది వేశాడు. నదుల మీదదానిన్ ఏరప్రిచాడు.
3యెహోవాపరవ్తం ఎకేక్ అరహ్త ఎవరికుంది? ఆయన పవిత సథ్లంలో ఎవరు పవేశించగలరు*?
4 అసతయ్ం మనసు పెటట్కుండా, మోసపూరితంగా ఒటుట్ పెటుట్ కోకుండా, నిరోద్ ష న చేతులూ, శుదధ్ న హృదయం

కలిగినవాడే.
5అతడుయెహోవావలల్ ఆశీరావ్దం పొందుతాడు, తన రకష్కు న దేవుని వలల్ నిరోద్ షతవ్ం పొందుతాడు.
6ఆయనను కోరుకునన్ తరం,యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని కోరుకునన్వాళ ళ్ అలాంటివాళేళ్.

సెలా.
7మహిమ కలిగిన రాజులోపలి వచేచ్లా,దావ్రాలాల్ రా,మీతలలు ఎతత్ండి. శాశవ్త న తలుపులారా, తెరుచుకోండి.
8మహిమగలఈరాజు ఎవరు? బలశౌరాయ్లు కలిగినయెహోవా,యుదధ్శూరు నయెహోవా.
9మహిమగల రాజులోపలికి వచేచ్లాదావ్రాలాల్ రా,మీతలలు ఎతత్ండి. శాశవ్త న తలుపులారా, తెరుచుకోండి.
10మహిమగలఈరాజు ఎవరు? దూతల నాయ్లకు అధిపతియెహోవాయే. ఆయనేఈమహిమగల రాజు.

సెలా.
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25
దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీ కోసం నాపాణం కెతుత్ తునాన్ను.
2నా దేవా, నీలోనా నమమ్కం ఉంచాను. ననున్ సిగుగ్ పడనివవ్కు. నామీదనా శతువులకు జయోతాస్హం కలగనివవ్కు.
3నీ కోసం నమమ్కంతో ఎదురు చూసే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ అవమానంపొందరు. అకారణంగా దోహం చేసేవాళేళ్ సిగుగ్ పడతారు.
4యెహోవా, నీమారాగ్ లు నాకు తెలియజెయియ్. నీ తోవలు నాకు నేరిప్ంచు.
5 నీ సతయ్ంలోకి ననున్ నడిపించి నాకు బోధించు, ఎందుకంటే నువేవ్ నా రకష్ణకర న దేవుడివి. రోజంతా నేను నీ కోసం

కనిపెడతాను.
6యెహోవా, నీ కరుణతో, నిబంధన నమమ్కతవ్ంతో నువువ్ చేసిన పనులు గురు చేసుకో. ఎందుకంటే అవి ఎపుప్డూ నిలిచి

ఉనాన్యి.
7బాలయ్ంలో నేను చేసిన పాపాలు, నా తిరుగుబాటుతనం గురు చేసుకోవదుద్ . యెహోవా, నీ మంచితనంతో, నీ నిబంధన

నమమ్కతవ్ంతో ననున్ గురు చేసుకో.
8యెహోవామంచివాడు, ఆయననాయ్యవంతుడు. కాబటిట్ పాపులకు తనమారగ్ం బోధిసాత్ డు.
9దీనులను నాయ్యంగా నడిపిసాత్ డు, దీనులకు తనమారగ్ం బోధిసాత్ డు.
10 ఆయన చేసిన నిబంధన, ఆయన నియమించిన శాసనాలు పాటించిన వాళల్కు యెహోవా తోవలనీన్ నిబంధన

నమమ్కతవ్ంతోనూ, విశవ్సనీయతతోనూ నిరామ్ణం అయాయ్యి.
11యెహోవా, నీ నామానిన్బటిట్ నా పాపం కష్మించు. ఎందుకంటే అదిచాలాఘోరం.
12యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగినవాడు ఎవరు? అతడు కోరుకోవలసినమారగ్ం ఆయన అతనికి నిరేద్శిసాత్ డు.
13అతనిపాణం సంతోషంగా ఉంటుంది. అతని సంతానం దేశానికి వారసులవుతారు.
14ఆయనపటల్ భయభకులు గల వారికియెహోవాఆలోచన తెలుసుత్ ంది, ఆయన తన నిబంధన వాళల్కు తెలియజేసాత్ డు.
15నా కళ ళ్ ఎపుప్డూయెహోవామీదేఉనాన్యి, ఎందుకంటే ఆయననాపాదాలను వలలోనుంచి విడిపిసాత్ డు.
16నా పుతిరిగి ననున్ కరుణించు, ఎందుకంటే నేను ఒంటరివాణిణ్ ,బాధపొందినవాణిణ్ .
17నాహృదయవేదనలు అతి విసాత్ రం. అమిత నబాధ నుంచి ననున్ బయటకు లాగు.
18నాబాధ,నా కషట్ం చూడు. నాపాపాలనీన్ కష్మించు.
19నా శతువులను చూడు,వాళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్రు. కూర న దేవ్షంతోవాళ ళ్ ననున్ దేవ్షిసుత్ నాన్రు.
20నాపాణం కాపాడి ననున్ ర ంచు. నేను సిగుగ్ పడను. ఎందుకంటే నేను నీ ఆశయం కోరుతునాన్ను.
21నీ కోసం నేను కనిపెడుతునాన్ను గనకయథారథ్త, నిరోద్ షతవ్ం ననున్ సంర సాత్ యిగాక.
22దేవా, తనబాధలనిన్టిలో నుంచి ఇశాయేలును ర ంచు.

26
దావీదు కీరన.
1 యెహోవా, నేను నిజాయితీగా నడుచుకునాన్ను. నాకు నాయ్యం తీరుచ్. ఊగిసలాడకుండా యెహోవాలో నా నమమ్కం

ఉంచాను.
2యెహోవా, ననున్ పరిశీలించు. ననున్ పరీ ంచు. నాఅంతరంగంలో,నాహృదయంలో ఉనన్ సవ్చఛ్తను పరీ ంచు.
3నీ నిబంధన నమమ్కతవ్ం నా కళెళ్దుట ఉంది. నీ సతయ్ంలో నేను నడుచుకుంటునాన్ను.
4మోసగాళల్తో నేను సాంగతయ్ం చెయయ్ను. నిజాయితీ లేనివాళళ్తో నేను కలిసి ఉండను.
5దుషుట్ ల గుంపునాకు అసహయ్ం, దురామ్రుగ్ లతో నేను సహవాసం చెయయ్ను.
6నేను నిరోద్ షిగా నా చేతులు కడుకుక్ంటాను. యెహోవా, నేను నీ బలిపీఠం పు తిరుగుతాను.
7అకక్డ కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. నీ ఆశచ్రయ్కారాయ్లు వివరిసాత్ ను.
8నీమహిమనిలిచే సథ్లం,యెహోవా, నువువ్ నివాసం ఉంటునన్ నీ ఇలుల్ నాకెంతో ఇషట్ం.
9పాపులతోపాటు నాపాణం, కూరులతోపాటు నా జీవంఊడిచ్ వేయకు.
10వాళళ్ చేతులోల్ ఒక కుట ఉంది. వాళళ్ కుడిచెయియ్ లంచాలతో నిండి ఉంది.
11కానినా వర తే నేను నిజాయితీగా నడుచుకుంటాను. ననున్ విమోచించి ననున్ కరుణించు.
12చదు న చోటనాపాదం నిలిపాను. సభలలో నేనుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను.

27
దావీదు కీరన.
1యెహోవానాకు వెలుగు,నాకు రకష్ణ. నేను ఎవరికి భయపడాలి? యెహోవానాపాణానికి ఆశయం, నేను ఎవరికి బెదరాలి?
2నా శరీరానిన్ మింగడానికి దుషుట్ లు నామీదకి వచిచ్నపుప్డు,నావిరోధులూ శతువులూ తొటిలిల్ కూలిపోతారు.
3నాతోయుదధ్ం చెయయ్డానికి శతువు శిబిరం వేసుకుని ఉనాన్, నాహృదయం భయపడదు. నామీదకియుదధ్ం రేగినా నేను

రయ్ంగానే ఉంటాను.
4 యెహోవాను ఒకక్ సంగతి అడిగాను. దాని కోసం చూసుత్ నాన్ను. నేను వెదుకుతునాన్ను. యెహోవా సౌందరాయ్నిన్

చూడడానికి, ఆయన ఆలయంలో ధాయ్నం చెయయ్డానికి నా జీవితకాలమంతా నేను యెహోవా ఇంటోల్ నివాసం
ఉండాలని అడిగాను.
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5 ఆపద కాలంలో ఆయన తన పరణ్శాలలో నాకు ఆశయం ఇసాత్ డు. తన గుడారం చాటున ననున్ కపుప్తాడు. ఉనన్త న
ఆశయశిలమీద ఆయన ననున్ ఉంచుతాడు.

6అపుప్డు ననున్ చుటుట్ కుని ఉనన్ నా శతువుల కంటే నా తల ఎతుత్ గా ఉంటుంది. నేను ఆయన గుడారంలో ఆనంద బలులు
అరిప్సాత్ ను. నేను పాడి,యెహోవాకు సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.

7యెహోవా, నేను సవ్రమెతిత్ నినున్ అడిగినపుప్డు నామనవి ఆలకించు. ననున్ కరుణించి నాకు జవాబివువ్.
8ఆయనముఖానిన్ వెదుకు! అని నీ గురించి నాహృదయం అంటుంది,యెహోవా, నేను నీ ముఖం వెదుకుతాను.
9నానుంచి నీముఖందాచకు. కోపంతో నీ సేవకుణిణ్ దెబబ్ కొటట్కు! నాసహాయకుడిగా నువేవ్ ఉనాన్వు, రకష్ణకర ననా దేవా,

ననున్ విడువకు, ననున్ విడిచి వెళళ్కు.
10నాతలిల్దండులు ననున్ విడిచినా,యెహోవాననున్ చేరదీసాత్ డు.
11యెహోవా, నీమారగ్ం నాకు బోధించు. నా శతువుల నిమితత్ం సమతలంగా ఉనన్ దారిలో ననున్ నడిపించు.
12 శతువులకు నాపాణం అపప్గించకు. ఎందుకంటే అబదధ్ సాకష్ులు నామీదకి లేచారు,వాళ ళ్ హింస వెళల్గకుక్తునాన్రు!
13సజీవుల దేశంలో నేనుయెహోవాదయపొందుతాననన్ నమమ్కం నాకు లేకపోతే నేను నిరీకష్ణ కోలోప్యేవాణిణ్ .
14యెహోవాకోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండు! రయ్ం తెచుచ్కుని నీహృదయానిన్ బలంగాఉంచుకో! యెహోవాకోసం కనిపెటుట్ కుని

ఉండు!
28

దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నేను నీకు మొరపెడుతునాన్ను. నా ఆధారశిలా, ననున్ నిరల్కష్ ం చెయయ్కు. నువువ్ ననున్ నిరల్కష్ ం చేసేత్, నేను

సమాధిలోకి దిగిపోయినవాళళ్లా అవుతాను.
2నేను నీకుమొరపెటిట్నపుడు, నీ పవితాలయం పునా చేతులెతిత్నపుప్డు నా విజాఞ్ పన సవ్రం ఆలకించు.
3 దురామ్రుగ్ లు, పాపులతోబాటు ననున్ ఈడిచ్వేయకు. వాళ ళ్ దురాలోచన హృదయంలో ఉంచుకుని తమ పొరుగు వాళళ్తో

శాంతిమాటలుమాటాల్ డతారు.
4వాళళ్ పనులను బటిట్ ,వాళళ్ దుషట్కియలను బటిట్ వాళల్కు ఇవావ్లిస్ంది ఇవువ్. వాళళ్ చేతిపనినిబటిట్ వాళల్కు చెలిల్ంచు. తగిన

సమయంలోవాళళ్కు ఇవువ్.
5యెహోవా మారాగ్ లు, ఆయన చేతిపనులు వాళ ళ్ అరథ్ం చేసుకోరు గనక ఆయన వాళళ్ను కూలదోసి, ఇంకెనన్డూ తిరిగి

కటట్డు.
6యెహోవానావిజాఞ్ పన సవ్రం ఆలకించాడు గనక ఆయనకు సుత్ తి కలుగు గాక!
7యెహోవానాబలం,నాడాలు. నాహృదయం ఆయనలో నమిమ్క ఉంచుతుంది గనక నాకు సహాయం కలిగింది. కాబటిట్ ,నా

హృదయం ఉపొప్ంగి పోతుంది. కీరనలతో నేను ఆయనను సుత్ తిసుత్ నాన్ను.
8యెహోవాతన పజలకు బలం, ఆయన తన అభిషికునికి రకష్ణాశయం.
9నీ పజలను ర ంచు. నీవారసతావ్నిన్ ఆశీరవ్దించు. వాళల్కు కాపరిగా ఉండి,శాశవ్తంగావాళళ్ను ఎతుత్ కుని నడిపించు.

29
దావీదు కీరన.
1బలవంతులారా,యెహోవాకు మహిమ, పభావం ఉనాన్యని గురించండి!
2యెహోవానామానికిఉనన్ అరహ్తనుబటిట్ ఆయనకుమహిమఉందని గురించండి. ఆయనమహిమకు తగిన వసాలు ధరించి

ఆయనను ఆరాధించండి.
3 యెహోవా సవ్రం జలాల వినిపిసూత్ ఉంది. మహిమగల దేవుడు ఉరుముతునాన్డు. అనేక జలాల యెహోవా

ఉరుముతునాన్డు.
4యెహోవాసవ్రం బల నది,యెహోవాసవ్రం పభావం గలది.
5యెహోవాసవ్రం దేవదారు వృ లను విరిచి వేసుత్ ంది. యెహోవాలెబానోను దేవదారు వృ లను ముకక్లుగా విరిచేసాత్ డు.
6ఆయన లెబానోనును దూడలా గంతులు వేయిసాత్ డు. ఆయన షిరోయ్నును దునన్పెయయ్లాగా చేసాత్ డు.
7యెహోవాసవ్రం అగిన్జావ్లలాల్ గా దాడి చేసుత్ ంది.
8యెహోవాసవ్రం అరణాయ్నిన్ కదిలిసుత్ ంది. యెహోవాకాదేషు అరణాయ్నిన్ కదిలిసాత్ డు.
9యెహోవాసవ్రం ఆడ జింకలు ఈనేలా చేసుత్ ంది. అది అడవిబోడి అయిపోయేలాచేసుత్ ంది. కాని ఆయనఆలయంలోఉనన్

వాళళ్ందరూ “మహిమ!” అంటారు.
10యెహోవాపళయజలాల సింహాసనం వేసుకుని కూరుచ్నాన్డు. శాశవ్తంగాయెహోవారాజుగా కూరుచ్నాన్డు.
11యెహోవాతన పజలకు బలం ఇసాత్ డు,యెహోవాతన పజలకు శాంతిని ఆశీరావ్దంగా ఇసాత్ డు.

30
ఒక కీరన. ఆలయపతిషట్ గీతం. దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నేను నినున్ ఘనపరుసాత్ ను. ఎందుకంటే,నా శతువులు నామీద అతిశయించనియయ్కుండా నీవు కెతాత్ వు.
2యెహోవా,నా దేవా, నేను నీకుమొరపెటాట్ ను. నువువ్ ననున్ సవ్సథ్పరిచావు.
3యెహోవా,పాతాళం నుండి నాపాణానిన్ లేవనెతాత్ వు. నేను సమాధికి వెళళ్కుండా ననున్ బతికించావు.
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4యెహోవాభకులారా, ఆయనిన్ కీరించండి. ఆయన పరిశుదధ్ నామానిన్ బటిట్ ఆయనను సుత్ తించండి.
5 ఆయన కోపం ఒకక్ నిమిషమే ఉంటుంది. అయితే ఆయన దయ జీవిత కాలమంతా ఉంటుంది. రాతంతా దుఃఖం

ఉనన్పప్టికీ ఉదయానికి సంతోషం కలుగుతుంది.
6నేను భదంగా ఉనన్పుప్డు ననెన్వరూ కదిలించలేరు అనుకునాన్ను.
7యెహోవా, నీ దయతో ననున్ ఒక పరవ్తంలాగా సిథ్రంగా నిలబెటాట్ వు. అయితే నువువ్ నీ ముఖానిన్ దాచుకునన్పుప్డు నాలో

కలవరంమొద ంది.
8యెహోవా, నీకే నేనుమొరపెటాట్ ను,నా పభువును బతిమాలుకునాన్ను.
9నేనుచనిపోయిసమాధిలోకిదిగిపోతేపయోజనంఏముంది? మటిట్ నినున్ సుత్ తిసుత్ ందా? నీనమమ్కతావ్నిన్అదివివరిసుత్ ందా?
10యెహోవా, ఆలకించి ననున్ కరుణించు. యెహోవా,నాకు సహాయం చెయియ్.
11నువువ్ నా దుఃఖానిన్ నాటయ్ంగామారాచ్వు. నాగోనెపటట్ తీసివేసి, సంతోషానిన్ నాకు వసంగా ధరింపజేశావు.
12అందుకే నాపాణంమౌనంగాఉండక, నీకు సుత్ తులు పాడుతుంది. యెహోవా,నాదేవా, నేను నినున్ ఎలల్కాలం సుత్ తిసాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీ ఆశయం కోరి వచాచ్ను. ననున్ ఎనన్టికీ అవమానంపొందనీయకు. నీ నీతిని బటిట్ ననున్ ర ంచు.
2నామాటలు ఆలకించి ననున్ తవ్రగా విడిపించు. ననున్ ర ంచే బల న దురగ్ంగా,పాకారం గల కోటగా ఉండు.
3నాకొండ,నాకోట నువేవ్. నీ నామానిన్ బటిట్ నాకు దారి చూపి నడిపించు.
4ననున్ పటుట్ కోడానికి శతువులు రహసయ్ంగా పనిన్న వల నుండి ననున్ తపిప్ంచు. నాఆశయదురగ్ం నీవే.
5నాఆతమ్ను నీ చేతికపప్గిసుత్ నాన్ను. యెహోవా, నమమ్దగిన దేవా, నువువ్ ననున్ విమోచిసాత్ వు.
6నేనుయెహోవాను నముమ్కునాన్ను. పనికిమాలిన విగహాలనుపూజించేవారు నాకు అసహయ్ం.
7నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ నేను సంతోషించి ఆనందభరితుడినౌతాను. ఎందుకంటే నువువ్ నా బాధను గమనించావు.

నాపాణం పడే వేదనను కనిపెటాట్ వు.
8ననున్ నా శతువులకు అపప్గించకుండా, విశాల న సథ్లంలోనాపాదాలు నిలబెటాట్ వు.
9యెహోవా, ననున్ కనికరించు. నేను ఇరుకులో పడిపోయాను. దుఃఖంతో నా కళ ళ్ ణిసుత్ నాన్యి. నా పాణం, దేహం

ణిసుత్ నాన్యి.
10నా బతుకు దుఃఖంతో వెళల్బుచుచ్తునాన్ను. నా ఆయుషుష్ అంతా నిటూట్ రుప్లతో గతించిపోతునన్ది. నాపాపం వలన నా

బలం తగిగ్పోతునన్ది. నా ఎముకలు ణించిపోతునాన్యి.
11 నా శతువులంతా ననున్ హేళన చేసుత్ నాన్రు. నా పొరుగువారు ననున్ చూసి నివెవ్రబోతునాన్రు. నా సేన్హితులు

భయపడుతునాన్రు. వీధిలో ననున్ చూసేవారు నా దగగ్ర నుండి పారిపోతునాన్రు.
12చనిపోయిఎవరూ జాఞ్ పకం చేసుకోని వయ్కిలాగా అందరూ ననున్ మరిచ్పోయారు. నేను ఓటికుండలాగా తయారయాయ్ను.
13 చాలా మంది నా మీద కుట పనున్తునాన్రు. ననున్ చంపడానికి ఆలోచిసుత్ నాన్రు. వారు గుసగుసలాడడం నాకు

వినబడుతూ ఉంది. ఎటు చూసినానాకు భయమే.
14అయితే,యెహోవా, నేను నీలో నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. నువేవ్ నా దేవుడివి అనుకుంటునాన్ను.
15నాభవిషయ్తుత్ అంతా నీ చేతిలోఉంది. నా శతువుల చేతి నుండీ నా వెంటబడి తరుముతునన్ వారినుండీ ననున్ ర ంచు.
16నీ సేవకుని మీద నీముఖకాంతి పసరింపనీ. నీ కృపతో ననున్ ర ంచు.
17 యెహోవా, నీకు మొరపెడుతునాన్ను, నాకు అవమానం కలగనీయకు. భకిహీనులనే అవమానం పొందనీ. వారు

పాతాళంలో పడిమౌనంగా ఉండిపోనీ.
18అబదాధ్ లాడేపెదాలుమూతబడిపోనీ. వారు గరవ్ంతోనీతిమంతులనుచినన్చూపుచూసూత్ వారి కఠినంగామాటాల్ డతారు.
19నీలోభయభకులు గలవారికోసం నువువ్దాచిఉంచినమేలు ఎంతగొపప్ది! మనుషులు చూసుత్ ండగానీఆశయంకోరేవారి

కోసం నువువ్ సిదధ్పరచినమేలు ఎంతో గొపప్ది.
20మనుషులు పనేన్ కుటలకు బలి కాకుండా వారికి నీ సనిన్ధిలో ఆశయం కలిగించావు. మాటలదాడినుండి వారిని తపిప్ంచి

నీ గుడారంలోదాచిపెటాట్ వు.
21ముటట్డికి గు నపటట్ణంలోనేనుండగాయెహోవాతననిబంధననమమ్కతావ్నిన్నాకుచూపించాడు. ఆయనకుసుత్ తి కలుగు

గాక.
22 నేను భయపడి, నీ దృషిట్లో ఇక నాశన పోయాను అనుకునాన్ను. కానీ నేను మొరపెటిట్నపుప్డు నువువ్ నా విజాఞ్ పన

ఆలకించావు.
23యెహోవా భకులంతా ఆయనిన్ పేమించండి. యెహోవాతనను నమిమ్న వారిని కాపాడతాడు. కానీ గరివ్షుట్ ల విషయంలో

ఆయన సంపూరణ్ న పతీకారం జరిగిసాత్ డు.
24యెహోవాకోసం కనిపెటుట్ కునన్ వారలారా,మీరందరూ రయ్ంగా నిబబ్రంగా ఉండండి.
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దావీదు రాసిన కీరన,మసిక్ల్. వధాయ్నం.
1తాను చేసిన అతికమాలకు కష్మాపణపొందినవాడు, తనపాపాలు పరిహారం అయినవాడు ధనయ్జీవి.
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2యెహోవానిరోద్ షిగా పరిగణించిన వాడు, తన ఆతమ్లో కపటమనేది లేనివాడు ధనయ్జీవి.
3నేను నిశశ్బద్ంగా ఉండి రాతంతామూలుగ్ తునాన్ను. దాంతోనా ఎముకలు బలహీన పోతునాన్యి.
4పగలూ రాతీనామీద నీ చెయియ్భారంగా ఉంది. వేసవిలో దురిభ్కష్ంలానా శకి అంతాహరించుకు పోయింది.

సెలా.
5అపుప్డే నాపాపానిన్ నీ ఎదుట ఒపుప్కునాన్ను. నాదోషానిన్ ఇక నేను దాచిపెటుట్ కోలేదు. నేను నా అతికమాలనుయెహోవా

దగగ్ర అంగీకరిసాత్ ను అనుకునాన్ను. అపుప్డు నువువ్ నాపాపాలను కష్మించావు.
సెలా.

6 దీని కారణంగా భయభకులు కలిగిన వాడు నువువ్ దొరికే సమయంలో నీకు పారిధ్ంచాలి. అపుప్డు జల పవాహాలు
ఉపొప్ంగినా అవి అతని దగగ్రకు రావు.

7నా రహసయ్ సాథ్ వరం నువేవ్. సమసయ్ నుండి నువువ్ ననున్ కాపాడతావు. విజయ గీతాలతో నువువ్ ననున్ ఆవరిసాత్ వు.
8నీకు ఉపదేశం చేసాత్ ను. నువువ్ నడవాలిస్నమారగ్ం నీకు బోధిసాత్ ను. నీమీదనా దృషిట్ ఉంచి నీకు ఉపదేశం చేసాత్ ను.
9వివేకం లేని గురంలాగానో,గాడిదలాగానోఉండకు. వాటినిఅదుపుచేయాలంటే కళెళ్ం ఉండాలి. అవి నువువ్ కోరినచోటికి

వెళళ్వు.
10 దురామ్రుగ్ లకు ఎనోన్ దిగుళ ళ్ ఉనాన్యి. అయితే యెహోవాలో నమమ్కం ఉంచిన వాణిణ్ ఆయన నిబంధన కృప ఆవరించి

ఉంటుంది.
11 నీతిపరులారా, యెహోవాలో సంతోషంగా ఉండండి. ఆయనలో ఉతాస్హంగా ఉండండి. హృదయంలో నిజాయితీ

ఉనన్వాళ ళ్ ఆనందంతో కేకలు వేయండి.
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1నీతిపరులారా,యెహోవాలోఆనందించండి. నాయ్యబదధ్ంగా ఉండేవాళ ళ్ సుత్ తించడంయుక నది.
2వీణలుమోగించియెహోవాకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచండి. పది తీగెలునన్ వాయిదయ్ంతో ఆయనకు సుత్ తులు పాడండి.
3ఆయనను గూరిచ్ ఒక కొతత్ పాటపాడండి. పుణయ్ంతో కమమ్గావాయిసూత్ సంతోషాతిరేకంతోపాడండి.
4ఎందుకంటేయెహోవావాకుక్ నాయ్యబదధ్ నది. ఆయన చేసే పతిదీనాయ్యమే.
5ఆయన నీతినీనాయ్యానీన్ పేమిసాత్ డు. నిబంధన పటల్ యెహోవాకు ఉనన్ విశవ్సనీయతతోలోకం నిండి ఉంది.
6యెహోవాతన నోటిమాట వలల్ ఆకాశాలను చేశాడు. తన నోటి శావ్స చేత నకష్తాలను చేశాడు.
7ఆయన సముద జలాలను రాశిగా సమకూరుసాత్ డు. మహాసముద జలాలను గిడడ్ంగిలో నిలవ చేసాత్ డు.
8 భూలోకం అంతా యెహోవాకు భయపడాలి. లోకంలో నివసించే వాళళ్ంతా యెహోవా పటల్ భయభీతులు కలిగి విసమ్యం

చెందాలి.
9ఆయనమాట పలికాడు. ఆమాట పకారమే జరిగింది. ఆయన ఆజాఞ్ పించాడు. అది సిథ్రంగా నిలిచింది.
10దేశాలమధయ్ తినియెహోవానిషఫ్లం చేసాత్ డు. జనాల పణాళికలను ఆయన రదుద్ చేసాత్ డు.
11యెహోవాపణాళికలు నితయ్మూ అమలవుతాయి. ఆయన తనహృదయంలో అనిన్ తరాల కోసం ఆలోచనలు చేసాత్ డు.
12యెహోవాఏపజలకు దేవుడుగాఉనాన్డోఆపజలు ధనయ్జీవులు. తనకుసొతుత్ గాఆయనఎంచుకునన్ జనంధనయ్జీవులు.
13ఆకాశం నుండియెహోవాచూసుత్ నాన్డు. ఆయనమనుషులందరీన్ పరికించి చూసుత్ నాన్డు.
14తాను నివాసమునన్ చోటు నుండి ఆయన భూమి నివసిసుత్ నన్ వాళళ్ందరీన్ చూసుత్ నాన్డు.
15అందరి హృదయాలనూమలచినవాడు వాళ ళ్ చేసే పనులనిన్టినీ గమనిసుత్ నాన్డు.
16 ఏ రాజూ తనకునన్ అపార న నయ్ం వలల్ రకష్ణ పొందలేడు. యోధుడు తనకునన్ గొపప్ శకి వలల్ తనను తాను

ర ంచుకోలేడు.
17 గురం విజయానికిపూచీ కాదు. దానికి గొపప్ శకి ఉనన్పప్టికీ అది ఎవరీన్ ర ంచలేదు.
18చూడండి,వాళళ్ పాణాలను మరణం నుండి తపిప్ంచడానికీ, కరువులోవాళళ్ను సజీవులుగా నిలబెటట్డానికీ,
19 యెహోవా పటల్ భయభకులుగల వాళళ్ నా నిబంధన పటల్ ఆయనకునన్ నిబదధ్త ఆధారపడే వాళల్ నా ఆయన

కనుచూపు నిలిచి ఉంది.
20మనంయెహోవాకోసం వేచి చూసుత్ నాన్ం. మన సహాయమూ భదతా ఆయనే.
21మనహృదయాలు ఆయనలో ఆనందిసుత్ నాన్యి. ఆయన పవితనామం మన నమమ్కం ఉంది.
22యెహోవా, ఆశగా నీ పు చూసుత్ నాన్ం. నీ నిబంధన నిబదధ్తమా ఉండనియియ్.

34
అబీమెలెకు సమకష్ంలో పిచిచ్వాడిలాగా నటించినపుప్డు అతడు దావీదును వెళళ్గొటట్గా దావీదు రాసిన కీరన.
1అనిన్ సమయాలోల్ నేనుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను. నానోటోల్ నితయ్మూ ఆయన సుత్ తి ఉంటుంది.
2నేనుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను. అణచివేతకు గు న వాళ ళ్ అది విని సంతోషిసాత్ రు గాక!
3నాతో కలసియెహోవాను పశంసించండి. మనం అందరం కలసి ఆయననామానిన్ కెతుత్ దాం.
4నేనుయెహోవాకు విజాఞ్ పన చేశాను. ఆయననాకు జవాబిచాచ్డు. నాభయాలనిన్టిమీదానాకు విజయమిచాచ్డు.
5ఆయన పు చూసేవాళ ళ్ పకాశవంతంగా ఉంటారు. వాళళ్ ముఖాలోల్ అవమానం అనన్ది కనిప్ంచదు.
6అణచివేతకు గు న ఈ వయ్కి విలపించాడు. దానిన్యెహోవావినాన్డు. సమసయ్లనిన్టి నుండి అతణిణ్ ర ంచాడు.
7యెహోవాఅంటే భయమూ భకీ ఉనన్ వాళళ్ చుటూట్ ఆయన దూత కాపలాఉంటాడు. వాళళ్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు.
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8యెహోవామంచివాడని అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోండి. ఆయనలో శరణం పొందేవాడు ధనయ్జీవి.
9యెహోవా ఎనున్కునన్ పజలారా! ఆయన అంటే భయమూ, భకీ కలిగి ఉండండి. ఆయనంటే భయభకులు ఉనన్వాడికి

ఎలాంటి కొరతా ఉండదు.
10సింహం పిలల్లు ఆహారం లేక ఆకలితోఉంటాయి. కానియెహోవాను సమీపించిపారిధ్ంచేవారికి అనిన్ మేళల్ కలుగుతాయి.
11పిలల్లూ, రండి,నామాటలు వినండి. యెహోవాఅంటే భయభకులు నేను మీకు బోధిసాత్ ను.
12జీవితానిన్కాం ంచేవాడు, ఎకుక్వకాలం జీవించాలనిఆశించేవాడు,చకక్ని జీవితంకావాలిఅనుకునేవాడు ఏం చేయాలి?
13దురామ్రగ్ నమాటలు పలకకుండా ఉండు. అబదాధ్ లు చెపప్కుండా నీ పెదాలను కాపాడుకో.
14చెడడ్వాటి నుండి మనసుస్ మళిళ్ంచుకో. మంచి పనులు చెయియ్. శాంతిని కోరుకో. శాంతినే వెంటాడు.
15యెహోవా కంటి చూపు ధరామ్తుమ్ల ఉంది. ఆయన చెవులు వాళళ్ పారథ్నలను వింటూ ఉనాన్యి.
16చెడు కారాయ్లు చేసే వాళళ్ జాఞ్ పకం భూమి ఉండకుండా చేయడానికియెహోవావాళల్కు విరోధంగా ఉనాన్డు.
17ధరామ్తుమ్లు పారిథ్ంచినపుప్డుయెహోవావింటాడు. అనిన్ సమసయ్ల నుండి వాళళ్ను విడిపిసాత్ డు.
18విరిగిన హృదయం గల వాళల్కు యెహోవాసమీపంగా ఉనాన్డు. నలిగిపోయినమనసుస్ గల వాళల్ను ఆయన ర సాత్ డు.
19ధరామ్తుమ్డికి ఎనోన్ ఆపదలు కలుగుతాయి. కానీయెహోవావాటనిన్టి నా అతనికి విజయం ఇసాత్ డు.
20ఆయన అతని ఎముకలనిన్టినీ కాపాడుతాడు. వాటిలో ఒకక్టి కూడా విరిగి పోదు.
21చెడుతనం దురామ్రుగ్ లను హతం చేసుత్ ంది. ధరామ్తుమ్ణిణ్ అసహియ్ంచుకునే వాడు శికష్ పొందుతాడు.
22యెహోవాతన సేవకుల పాణాలను విడుదల చేసాత్ డు. ఆయన శరణు వేడిన వాడికి శికష్ ఉండదు.
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దావీదు కీరన
1యెహోవా,నాకు విరోధంగాపనులు చేసుత్ నన్వారికి విరోధంగాఉండు. నాతోపోరాటంచేసేవాళళ్తోనువువ్పోరాటంచెయియ్.
2నీ చినన్ డాలునూ, నీ పెదద్ డాలునూ పటుట్ కో. లేచినాకు సహాయం చెయియ్.
3ననున్ తరిమేవాళళ్కు విరోధంగాఈటెనూ, గొడడ్లినీ పయోగించు. నీ రకష్ణ నేనే అనినాకు అభయమివువ్.
4నాపాణం తీయాలనిచూసేవాళ ళ్ సిగుగ్ పడి అవమానంపాలవుతారు గాక! నాకు హాని చేయాలనిచూసేవాళ ళ్ వెనకిక్ తగిగ్

గందరగోళానికి గురౌతారు గాక!
5యెహోవాదూతవాళళ్ను తరుముతుంటే వాళ ళ్ వీసుత్ నన్ గాలి ఎదుట ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా ఉంటారు గాక!
6యెహోవాదూతవాళళ్ను తరుముతుంటే వాళ ళ్ వెళేళ్ దారి చీకటిగానూ జారుడుగానూ ఉంటుంది గాక!
7 కారణం లేకుండానే వాళ ళ్ ననున్ పటుట్ కోడానికి వల వేశారు. కారణం లేకుండానే వాళ ళ్ నా పాణం తీయాలని నా కోసం

గుంట తవావ్రు.
8వాడి కి వాడికి తెలియకుండా వాణిణ్ విసమ్యానికి గురి చేసూత్ నాశనం రానీ. వాళ ళ్ వేసిన వలలో వాళళ్నే పడనీ. తమ

సవ్నాశనం కోసం వాళళ్నే దానిలో పడనీ.
9అయితే నేనుయెహోవాలోఆనందిసూత్ ఉంటాను. ఆయన ఇచేచ్ రకష్ణలో సంతోషిసూత్ ఉంటాను.
10అపుప్డునాశకిఅంతటితోనేనిలాఅంటాను. యెహోవా,నువువ్అణచివేతకు గు నవాళళ్ను బలవంతులచేతిలోనుండీ,

పేదలనూ, అవసరారుథ్ లనూ దోచుకునే వాళళ్ చేతిలో నుండీ విడిపిసాత్ వు. నీలాటివారెవరు?
11అధరమ్పరు న సాకష్ులు బయలేద్రుతునాన్రు. వాళ ళ్ నా అసతయ్ నిందలు వేసుత్ నాన్రు.
12నేను వాళల్కు చేసినమంచికి బదులుగా వాళ ళ్ నాకు చెడు చేసుత్ నాన్రు. నాకు విచారంగా ఉంది.
13అయితేవాళ ళ్ వాయ్ధితో ఉనన్పుప్డు నేను గోనె గుడడ్ ధరించాను. నాతలవాలిచ్ వాళళ్ కోసం ఉపవాసం ఉనాన్ను.
14అతడు నాకు సోదరు నటుట్ గా వేదన పడాడ్ ను. నాతలిల్ కోసం అయినటుట్ గా కుంగిపోయాను.
15కాని నా అడుగులు తడబడినపుప్డు వాళళ్ంతా గుమికూడి సంతోషించారు. నాకు వయ్తిరేకంగా వాళళ్ంతా కలిశారు. కానీ

నాకు ఆ సంగతి తెలియలేదు. ఆపకుండా అదే పనిగావాళ ళ్ ననున్ నిందించారు.
16గౌరవం ఏమీ లేకుండావాళ ళ్ ననున్ ఎతిత్ పొడిచారు. ననున్ చూసూత్ పళ ళ్ కొరికారు.
17 పభూ, నువువ్ ఇక ఎంతకాలం చూసూత్ ఉంటావు? నీవెనాన్ళల్ చూసూత్ ఊరకుంటావు? వాళళ్ విధవ్ంసకర న దాడుల

నుండి ననున్ కాపాడు. సింహాల నుండి నాపాణానిన్ ర ంచు.
18అపుప్డు నేను మహాసమాజంలో నీకు కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటాను. అనేకమంది జనాలునన్ చోట నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
19 నా విషయంలో నా శతువులు అనాయ్యంగా సంతోష పడేలా చేయకు. వాళళ్ దురామ్రగ్పు పణాళికలను అమలు

చెయయ్నీయకు.
20 వాళ ళ్ శాంతిని గూరిచ్ మాటాల్ డరు. దేశంలో పశాంతంగా జీవిసుత్ నన్ వాళల్కు విరోధంగా మోసపూరిత న మాటలు

కలిప్సాత్ రు.
21ననున్ నిందించడానికి తమ నోళ ళ్ బాగా తెరిచారు. ఆహా,మాకళళ్కు వాడు చేసింది కనిపించిందిలే, అంటునాన్రు.
22యెహోవా, నువువ్ చూసుత్ నాన్వు. మౌనంగా ఉండకు. పభూ,నాకు దూరంగా ఉండకు.
23నా దేవా,నా పభూ,నా పకష్ంగావాదించడానికి లే. లేచినాకు నాయ్యం తీరుచ్.
24యెహోవా,నా దేవా, నీ నీతిని బటిట్ నా పకష్ం వహించు. నావిషయంలోవాళళ్ను సంతోషపడనియయ్కు.
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25వాళ ళ్ తమమనసుస్లోల్ ఆహా, మేము కోరుకునన్టేట్ జరిగింది అని చెపేప్ అవకాశం ఇవవ్కు. మేము వాణిణ్ పూరిగా నాశనం
చేశాం*, అని చెపప్నివవ్కు.

26వాళళ్ను అవమానానికి గురి చెయియ్. నాకు హాని తలపెటేట్ వాళళ్ను చిందరవందర చెయియ్. నాకు వయ్తిరేకంగా వయ్ంగయ్ంగా
మాటాల్ డేవాళ ళ్ అవమానానికీ, అగౌరవానికీ గురౌతారు గాక!

27నానిరోద్ షతవ్ం రుజువుకావాలనికోరుకునేవాళ ళ్ఆనందంతోకోలాహలంచేసూత్ సంతోషిసాత్ రుగాక! తనసేవకుడి సం మం
చూసి ఆనందించేయెహోవాకు వాళ ళ్ నితయ్ం సుత్ తులు చెలిల్సాత్ రు గాక!

28అపుప్డు నేను నీ నాయ్యానిన్ గూరిచ్ పచారం చేసాత్ ను. దినమంతా నినున్ సుత్ తిసూత్ ఉంటాను.

36
పధాన సంగీతకారునికియెహోవాసేవకుడు దావీదు కీరన
1దురామ్రుగ్ డి హృదయంలోపాపం దివయ్వాణిలాగామాటాల్ డుతూ ఉంది. వాడి కళళ్లోల్ దేవుడి భయం కనిప్ంచడం లేదు.
2ఎందుకంటే వాడిపాపం బయటపడదనీ,దానిన్ ఎవరూ అసహియ్ంచుకోరనే భమలోవాడు నివసిసుత్ నాన్డు.
3వాడు పలికే మాటలు పాప భూయిషట్ంగా, మోసపూరితంగా ఉనాన్యి. వాడికి జాఞ్ నంగా పవరించడం, మంచి పనులు

చేయడం ఇషట్ం లేదు.
4వాడు మంచం దిగకుండానే పాపం ఎలా చేయాలాఅని ఆలోచిసాత్ డు. దురామ్రగ్పుమారాగ్ లను ఎంచుకుని వెళాత్ డు. చెడును

నిరాకరించడు.
5యెహోవా, నీ నిబంధన కృప ఆకాశానిన్ అంటుతుంది. నీ విశవ్సనీయతమేఘాలను తాకుతుంది.
6నీనాయ్యంఉనన్త న పరవ్తాలతోసమానం. నీనాయ్యంలో న సముదంతో సమానం. యెహోవానువువ్మానవులను,

జంతువులను సంర సాత్ వు.
7దేవా, నీ నిబంధన కృప ఎంత పశసత్ నది! నీ రెకక్ల నీడనమానవజాతి ఆశయంపొందుతుంది.
8 నీ మందిరపు సమృదిధ్ వలన వాళ ళ్ సంపూరణ్ సంతృపిత్ పొందుతునాన్రు. నీ అమూలయ్ న దీవెనల జలధారలో వాళళ్ని

తాగనిసాత్ వు.
9నీ దగగ్ర జీవపుఊట ఉంది. నీ వెలుగులోనేమేము వెలుగును చూసుత్ నాన్ం.
10 నువవ్ంటే తెలిసినవారికి నీ నిబంధన కృపనూ, యథారధ్ న హృదయం కలిగిన వాళల్కు నీ కాపుదలనూ అధికంగా

విసత్రింపజేయియ్.
11అహంకారిపాదం నా సమీపంలోకి రానియయ్కు. దురామ్రుగ్ డి హసత్ం ననున్ తరమనియయ్కు.
12అదుగో పాపం చేసేవాళ ళ్ అకక్డే పడిపోయారు. ఇక లేచేసామరధ్ ం లేకుండా కూలిపోయారు.

37
దావీదు కీరన
1చెడడ్ వారిని చూసి నువువ్ భపడకు. అధరమ్ంగా పవరించే వాళళ్ని చూసి అసూయ పడకు.
2ఎందుకంటే వాళ ళ్ గడిడ్లాగా తవ్రలోనే ఎండిపోతారు. పచచ్టిమొకక్లాల్ వాడిపోతారు.
3యెహోవాలోనమమ్కం ఉంచు. ఏదిమంచిదోదానేన్ చెయియ్. దేశంలో సిథ్రపడి విశవ్సనీయతను ఆచరించు.
4తరావ్తయెహోవాలోఆనందించు. నీహృదయంలోని ఆశలనిన్టినీ ఆయన తీరుసాత్ డు.
5నీ జీవిత గమనానిన్యెహోవాకు అపప్గించు. ఆయనలో నమమ్కముంచు. ఆయన నీ తరుపున పని చేసాత్ డు.
6పగటి వెలుగులా నీనాయ్యవరననూ,మధాయ్హన్పు వెలుగులా నీ నిరోద్ షతావ్నీన్ ఆయన చూపిసాత్ డు.
7యెహోవా ఎదుట మౌనంగా ఉండు. సహనంతో ఆయన కోసం వేచి ఉండు. దురామ్రాగ్ లు చేసి ఎవరనాన్ విజయం సాధిసేత్

చింతించకు. ఎవరనాన్ కుటలు చేసేత్ విచారించకు.
8కోపపడకు. నిరుతాస్హపడకు. చింతపడకు. దానివలల్ సమసయ్లు కలుగుతాయి.
9దురామ్రగ్కారాయ్లుచేసేవాళ ళ్నిరూమ్లంఅవుతారు. కానీయెహోవాకోసంవేచిచూసేవాళ ళ్దేశానిన్సావ్ధీనంచేసుకుంటారు.
10ఇక కొదిద్ కాలంలోగా దురామ్రుగ్ డు లేకుండాపోతాడు. అతడునన్ సథ్లానిన్ నువువ్ ఎంత వెదికినా అతడు కనిపించడు.
11నమత గలవాళ ళ్ భూమినిసావ్ధీనం చేసుకుంటారు. గొపప్ సమృదిధ్ కలిగి సంతోషిసాత్ రు.
12దుషుట్ డు ధరామ్తుమ్డికి వయ్తిరేకంగా కుటలు చేసాత్ డు. వాడు అతనికి విరోధంగా పళ ళ్ కొరుకుతాడు.
13వాళళ్ సమయం అయిపోవచిచ్ంది కాబటిట్ పభువువాళళ్ను చూసి నవువ్తాడు.
14 అణచివేతకి గు న వాళళ్నీ పేదలనీ నిరుతాస్హపరచడానికీ, నిజాయితీగా ఉండేవాళళ్నీ చంపడానికీ దుషుట్ లు తమ

కతుత్ లు దూశారు. తమ విలుల్ ను వంచారు.
15వాళళ్ కతుత్ లు వాళళ్ గుండెలేన్ చీలిచ్వేసాత్ యి. వాళళ్ విలుల్ లు విరిగిపోతాయి.
16దుషుట్ ల దగగ్ర ఉనన్ సమృదిధ్ కంటే ధరామ్తుమ్డి దగగ్ర ఉనన్ కొంచెమే శేషఠ్ నది.
17దుషుట్ ల చేతులు విరిగిపోతాయి. కానీయెహోవాధరామ్తుమ్లను కాపాడతాడు.
18యెహోవానిందారహితులను పతిరోజూ కనిపెటుట్ కుని ఉంటాడు. వాళళ్ వారసతవ్ం నితయ్మూ ఉంటుంది.
19రోజులు బాగా లేనపుప్డు వాళళ్కు అవమానం కలగదు. కరువు కాలంలోవాళళ్కు చాలినంత ఆహారం ఉంటుంది.

* 35:25 35:25పూరిగానాశనం చేశాంమింగేశాం



కీరనలు 37:20 483 కీరనలు 38:20

20 అయితే దుషుట్ లు నశించిపోతారు. యెహోవా విరోధుల కీరి పచిచ్క బయళళ్ చందంగా ఉంటుంది. వాళ ళ్ సమసిపోయి
పొగలాగా కనిపించకుండాపోతారు.

21దుషుట్ లు అపుప్ చేసాత్ రు, కానీ తిరిగి చెలిల్ంచరు. కానీ ధరామ్తుమ్లు దయతోదానం చేసాత్ రు.
22యెహోవాఆశీరవ్దించిన వాళ ళ్ భూమినిసావ్ధీనం చేసుకుంటారు. ఆయన ఎవరి తే శపిసాత్ డో వాళ ళ్ నాశనమౌతారు.
23దేవుని దృషిట్లో ఏ వయ్కిమారగ్ం కొనియాడదగగ్దిగా ఉందో ఆ వయ్కి నడతనుయెహోవాసిథ్రపరుసాత్ డు.
24యెహోవాఅతని చెయియ్ పటుట్ కుని ఉనాన్డు కాబటిట్ అతడు తనమారగ్ంలో తడబడినా కిందపడడు.
25నేను ఒకపుప్డు చినన్వాడిగాఉనాన్ను. ఇపుప్డు పెదద్వాణిణ్ అయాయ్ను. అయితేనీతిమంతుడు అనాథకావడంగానీ, లేదా

అతడి పిలల్లు అడుకోక్వడం గానీ నేను చూడలేదు.
26అతడు రోజంతా దయతోఅపుప్లిసూత్ ఉంటాడు. అతని పిలల్లు ఆశీరావ్దంగా ఉంటారు.
27చెడు నుండి మళ ళ్కో. ఏదిమంచిదోదానిన్ చెయియ్. అపుప్డు నువువ్ కలకాలం సుర తంగా ఉంటావు.
28ఎందుకంటేయెహోవానాయ్యానిన్ పేమిసాత్ డు. విశావ్సంతో తనను అనుసరించే వాళళ్ను ఆయన విడిచిపెటట్డు. వాళళ్ను

శాశవ్తంగా భదపరుసాత్ డు. అయితే దురామ్రుగ్ ల సంతానం నాశనం అవుతుంది.
29నీతిమంతులు భూమినిసావ్ధీనం చేసుకుంటారు. అకక్డ వాళ ళ్ కలకాలం జీవిసాత్ రు.
30నీతిమంతుని నోరు జాఞ్ నానిన్ పలుకుతుంది. అదినాయ్యానిన్ అధికం చేసుత్ ంది.
31అతనిహృదయంలో అతని దేవుని ధరమ్శాసం ఉంది. అతని అడుగులు జారవు.
32దురామ్రుగ్ డు ధరామ్తుమ్ణిణ్ గమనిసూత్ ఉంటాడు. అతణిణ్ చంపడానికి చూసూత్ ఉంటాడు.
33అయితేయెహోవాఅతణిణ్ దుషుట్ డి చేతిలో వదిలిపెటట్డు. అతనికి తీరుప్ జరిగే సమయంలో నేరంమోపడు.
34 యెహోవా కోసం వేచి ఉండు. ఆయన మారాగ్ నిన్ అనుసరించు. భూమిని సావ్ధీనం చేసుకోవడానికి ఆయన నినున్

లేపుతాడు. దురామ్రుగ్ లు నిరూమ్ల నపుప్డు నువువ్ చూసాత్ వు.
35భీకరు న దురామ్రుగ్ డు సవ్ంత నేలలో పెరిగిన పెదద్ పచచ్ని చెటుట్ లా విసత్రించడం నేను చూశాను.
36అయితే నేను ఆ దారిన వెళిళ్నపుప్డు నేను వాడి కోసం చూశానుగానీవాడు నాకు కనిపించలేదు.
37 చితత్శుదిధ్ కలిగిన వయ్కిని గమనించు. యథారధ్ంగా ఉండే వాణిణ్ కనిపెటుట్ . శాంతి కోసం జీవించేవాడికి మంచి భవిషయ్తుత్

ఉంటుంది.
38పాపులు సమూలంగానాశనం అవుతారు. దురామ్రుగ్ డికి భవిషయ్తుత్ ఉండదు.
39నీతిపరులకు యెహోవాదగగ్రనుండే ముకి కలుగుతుంది. వేదన సమయంలో ఆయనవాళళ్ను కాపాడతాడు.
40యెహోవావాళళ్ని దురామ్రుగ్ ల బారినుంచి ర సాత్ డు. ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఆయనలో ఆశయంపొందారు.
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దావీదు కీరన,జాఞ్ పకం కోసం
1యెహోవా, నీ కోపంలో ననున్ గదిద్ంచవదుద్ . నీ తీవ కోపంలో ననున్ శి ంచవదుద్ .
2నీబాణాలు నాకు గటిట్గా గుచుచ్కుంటునాన్యి. నీ చెయియ్ ననున్ అణచివేసుత్ ంది.
3నీ కోపం వలల్ నా శరీరమంతా అనారోగయ్ం కలిగింది. నాపాపం కారణంగానా ఎముకలోల్ ఆరోగయ్ం లేకుండాపోయింది.
4ఎందుకంటే నా దోషాలు ననున్ ముంచెతిత్ వేసుత్ నాన్యి. అవి నేనుమోయలేనంతభారంగా ఉనాన్యి.
5మూరఖ్ంగా నేను చేసినపాపాల వలల్ నాకు కలిగిన గాయాలు కుళిళ్ దురావ్సన వసుత్ నాన్యి.
6నేనుపూరిగా కుంగిపోయాను. రోజంతానాకు అవమానం కలుగుతుంది.
7అవమానం ననున్ ముంచెతిత్వేసింది. నా శరీరమంతా రోగగసథ్ ంది.
8నేనుమొదుద్ బారిపోయాను. పూరిగా నలిగిపోయాను. నాహృదయంలోని వేదన కారణంగామూలుగుతునాన్ను.
9పభూ,నాహృదయపులోతులోల్ ని తీవ ఆకాంకష్లు నువువ్ అరథ్ం చేసుకుంటావు. నామూలుగ్ లు నీకు వినిపిసూత్ నే ఉనాన్యి.
10నా గుండె వేగంగా కొటుట్ కుంటునన్ది. నా శకి ణించిపోతూ ఉంది. నా కంటి చూపుమసకబారుతూ ఉంది.
11నాఈ పరిసిథ్తి కారణంగానా సేన్హితులూ,తోటివాళ ళ్ ననున్ వదిలేశారు. నాపొరుగువాళ ళ్ దూరంగా నిలబడాడ్ రు.
12నా పాణం తీయాలని చూసేవాళ ళ్ నా కోసం ఉచుచ్ బిగిసుత్ నాన్రు. నాకు హాని కలగాలని చూసేవాళ ళ్ వినాశకర న

మాటలు పలుకుతునాన్రు. రోజంతామోసపూరితంగామాటాల్ డుతునాన్రు
13కానీ నేను చెవిటివాడిలాగా ఏమీ వినకుండా ఉనాన్ను. మూగవాడిలాగా ఏమీమాటాల్ డకుండా ఉనాన్ను.
14ఏమీ విననివాడిలాగా నేను ఉనాన్ను. జవాబు చెపప్లేని వాడిలాగాఉనాన్ను.
15యెహోవా, నేను తపప్కుండా నీ కోసం వేచి ఉనాన్ను. పభూ,నా దేవా,నాకు నువువ్ జవాబిసాత్ వు.
16 నా శతువులు నా రెచిచ్పోకుండా ఉండటానికి నేనిది చెపునాన్ను. నేను కాలు జారితే వాళ ళ్ ననున్ భయంకరంగా

హింసిసాత్ రు.
17నేను పడిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. నేను నిరంతర వేదనలో ఉనాన్ను.
18నాదోషానిన్ నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను. నాపాపానిన్ గూరిచ్ చింతిసుత్ నాన్ను.
19కానీనా శతువులు అసంఖాయ్కంగా ఉనాన్రు. అనాయ్యంగా ననున్ దేవ్షించేవాళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్రు.
20 నేను వాళల్కు చేసిన మేలుకు బదులుగా కీడు చేసుత్ నాన్రు. నేను ఉతత్మ న దానిన్ అనుసరించినా వాళ ళ్ నా నిందలు

వేసుత్ నాన్రు.
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21యెహోవా, ననున్ విడిచిపెటట్వదుద్ . నా దేవా,నాకు దూరంగా ఉండవదుద్ .
22పభూ,నా రకష్ణకి ఆధారమా, తవ్రగా వచిచ్ నాకు సహాయం చెయియ్.
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పధాన సంగీతకారుడుయెదూతూను కోసం. దావీదు కీరన
1ఇదినానిరణ్యం,నానాలుకతోపాపం చేయకుండాఉండటానికినామాటలనుజాగతత్గా చూసుకుంటాను. దురామ్రుగ్ డి దగగ్ర

నా నోటికి కళెళ్ం పెటుట్ కుంటాను.
2నేనుమౌనంగా ఉనాన్ను. మంచి సంగతులను కూడా పలకకుండా ఉనాన్ను. నా వేదన అధిక ంది.
3నా గుండె నాలో రగులుతూ ఉంది. ఈ విషయాలను గూరిచ్ నేను ఆలోచిసూత్ ఉంటే అది ఇంకా అగిన్లా మండుతునన్ది.

చివరకు నేను ఇలా అనాన్ను.
4యెహోవా,నాజీవితం ఎపుప్డు అంతమౌతుందోనాకు తెలియజెయియ్. నాజీవితంలోఇంకా ఎనిన్ రోజులుమిగిలిఉనాన్యో

తెలియజెయియ్. నాజీవితం ఎంత కష్ణ భంగురమో నేను తెలుసుకునేలా చెయియ్.
5 ఇదిగో, నువువ్ నా జీవితంలో రోజులను ఒక బెతెత్డంతగా చేశావు. నా జీవితకాలం నీ ఎదుట అసలు లేనటేట్ ఉంది. పతి

మనిషీ నిశచ్యంగా కేవలం ఊపిరిలాగాఉనాన్డు.
సెలా.

6 నిశచ్యంగా పతి మనిషీ నీడలా తిరుగుతూ ఉంటాడు. నిసస్ందేహంగా మనుషులు సంపదలు సమకూరుచ్కోవడానికి
తవ్రపడుతూ ఉంటారు, అవనీన్ చివరగా ఎవరికి దకుక్తాయోతెలియకపోయినాసరే.

7పభూ, ఇపుప్డు నేను దేని కోసం వేచి ఉనాన్ను? నాకునన్ ఆధారం నువేవ్.
8నాపాపాలనిన్టి నానాకు విజయం దయచెయియ్. మూరుఖ్ లు అవమానించడానికి లకష్ ంగా ననున్ చేయవదుద్ .
9ఇదంతా నువేవ్ జరిగించావు. నేను నోరు తెరవకుండామౌనంగా ఉనాన్ను.
10ననున్ గాయపరచడం ఇక ఆపు. నీ చేతి దెబబ్ ననున్ అణచివేసుత్ ంది.
11 పాపం కారణంగా నువువ్ మనుషులను శి ంచినపుప్డు చెద పురుగులా వారి శకిని నువువ్ హరిసాత్ వు. నిశచ్యంగా

మనుషులందరూ ఆవిరిలాంటివాళ ళ్.
సెలా.

12యెహోవా, నా పారథ్న విను. నేను చెపేప్ది విను. నా రోదనను పటిట్ంచుకో. చెవిటివాడిలాగా ఉండకు. నీ ఎదుట నేను
పరదేశిలా ఉనాన్ను. నాపూరీవ్కులందరిలాగ శరణారిధ్లాగా ఉనాన్ను.

13నేను చనిపోయేముందు నేను సంతోషించేలానా నుంచి నీ కోపపు చూపులు చాలించుకో.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం. దావీదు కీరన
1యెహోవాకోసం నేను సహనంతో వేచి ఉనాన్ను. ఆయననామాటలు వినాన్డు. నామొర ఆలకించాడు.
2భీకర నగుంటలోనుండి,జారుడుమటిట్తోనిండిఉనన్ఊబినుండిఆయనననున్ కి లేవనెతాత్ డు. నాపాదాలనురాయి

నిలబెటాట్ డు. నాఅడుగులు సిథ్రం చేశాడు.
3తనకు సుత్ తులు చెలిల్ంచే ఒక కొతత్ పాటను మన దేవుడు నా నోటోల్ ఉంచాడు. అనేకమంది దానిన్ చూసి ఆయనిన్ కీరిసాత్ రు.

యెహోవాలోనమమ్కముంచుతారు.
4యెహోవాను నముమ్కోకుండా అబదాద్ లను నమేమ్వాళళ్నూ అహంకారులనూ* పటిట్ంచుకోకుండాయెహోవానే తన ఆధారంగా

చేసుకునన్ వాడు ధనయ్జీవి.
5 యెహోవా నా దేవా, నువువ్ చేసిన ఆశచ్రయ్కర న పనులు అసంఖాయ్కంగా ఉనాన్యి. మా కోసం నీకునన్ ఆలోచనలు

లెకిక్ంచడానికి వీలేల్నంత ఉనాన్యి. ఒకవేళ నేను వాటి గురించి చెపాప్లనుకుంటే అవి లెకక్కు అందనంత ఎకుక్వ
ఉనాన్యి.

6నీకు బలులనాన్, వేదాయ్లనాన్ సంతోషంఉండదు. అయితేనువువ్నాచెవులు తెరిచావు. దహనబలులుగానీపాపం కోసం
చేసే బలులు గానీ నీకు అకక్ర లేదు.

7అపుప్డు నేను ఇలా చెపాప్ను. ఇదిగో, నేను వచాచ్ను. గంథం చుటట్లో నా గురించి రాసిన దాని పకారం నేను వచాచ్ను.
8నా దేవా, నీ సంకలాప్నిన్ నెరవేరచ్డం నాకు సంతోషం.
9నేను నీతిని గూరిచ్న శుభవారను మహా సమాజంలో పకటించాను. యెహోవా, అది నీకు తెలుసు.
10 నీ నీతిని నా హృదయంలో దాచుకుని ఉండలేదు. నీ విశవ్సనీయతనూ, నీ ముకినీ నేను పకటించాను. నీ నిబంధన

కృపనూ, నీ విశవ్సనీయతనూమహా సమాజానికి పకటించకుండా నేను దాచలేదు.
11యెహోవా, నా కోసం నువువ్ కనికరంతో చేసే పనులను నా నుండి దూరం చేయకు. నీ నిబంధన కృప, నీ విశవ్సనీయత

ఎపుప్డూ ననున్ కాపాడనీ.
12 అసంఖాయ్క న ఆపదలు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. నా దోషాలు ననున్ తరిమి పటుట్ కునాన్యి. దాంతో నేను తల ఎతిత్

చూడలేకపోతునాన్ను. అవినా తల వెంటుకలకంటే కూడా ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. నా గుండె జారిపోయింది.
13యెహోవా, దయచేసి ననున్ కాపాడు. నాకు సహాయం చేయడానికి వేగిరపడు.

* 40:4 40:4 అహంకారులనూ విగహాలను
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14నా పాణం తీయాలని నా వెంటపడే వాళ ళ్ సిగుగ్ పడేలా, అయోమయానికి గురయేయ్లా చెయియ్. ననున్ గాయపరచాలని
చూసేవాళ ళ్ వెనకిక్ మళేల్లా, అవమానానికి గురయేయ్లా చెయియ్.

15ననున్ చూసి ఆహా, ఆహా అనేవాళ ళ్ తమకు కలిగిన అవమానం చూసి విభాంతి చెందాలి.
16నీ కోసం చూసేవాళళ్ంతా నీలో సంతోషించి, ఆనందిసాత్ రు గాక! నీ రకష్ణను పేమించేవాళళ్ంతా “యెహోవాకు సుత్ తి” అని

చెబుతారు గాక!
17 నేను పేదవాణిణ్ . అవసరాలోల్ ఉనాన్ను. అయినా పభువు నా గురించి ఆలోచిసుత్ నాన్డు. నా సహాయం నువేవ్. ననున్

కాపాడటానికి నువువ్ వసాత్ వు. నా దేవా, ఆలసయ్ం చేయకు.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం దావీదు కీరన
1బలహీనులను పటిట్ంచుకునే వాడు ధనయ్జీవి. కషట్ సమయంలోయెహోవాఅతణిణ్ కాపాడతాడు.
2యెహోవాఅతణిణ్ భదపరచి సజీవంగాఉంచుతాడు. భూమిమీదఅతణిణ్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. అతని శతువులు కోరుకునన్టుట్ గా

అతణిణ్ వాళళ్కి సావ్ధీనం చేయడు.
3జబుబ్ చేసి పడక ఉనన్పుప్డుయెహోవాఅతణిణ్ పరామరిశ్సాత్ డు. వాయ్ధి పడకను నువువ్ సవ్సథ్త పడకగామారుసాత్ వు.
4నేనిలా అనాన్ను. యెహోవా, నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను. ననున్ కనికరించు. నాహృదయానిన్ బాగుచెయియ్.
5 నా శతువులు నాకు వయ్తిరేకంగా చెడడ్ మాటలు అంటారు, వాడు ఎపుప్డు చచిచ్పోతాడు? వాడి పేరు ఎపుప్డు

మాసిపోతుంది? అంటారు.
6నా శతువు ననున్ చూడటానికి వసేత్ నా గురించి పనికిమాలిన మాటలు చెపాత్ డు. వాడి హృదయం నా నాశనం చూడాడ్ నికి

సిదధ్పడి ఉంటుంది. వాడు బయటకు వెళిల్ ఇతరులకు ఆ సంగతి చెపాత్ డు.
7 ననున్ దేవ్షించే వాళళ్ంతా చేరి నాకు వయ్తిరేకంగా గుసగుసలాడుతూ ఉనాన్రు. నాకు గాయం కావాలని వాళ ళ్ ఆశిసూత్

ఉనాన్రు*.
8ఒకచెడడ్ రోగంవాణిణ్ గటిట్గాపటుట్ కుంది. ఇపుప్డువాడు పడక ఉనాన్డు. దాని నుంచివాడికలేవడుఅనిచెపుప్కుంటారు.
9నేను నమిమ్న నా సనిన్హితమితుడు,నాఆహారం పంచుకునన్వాడు ననున్ తనన్డానికి కాలు ఎతాత్ డు.
10కానీయెహోవా,వాళళ్కు బదులు తీరచ్డాని ననున్ కరుణించి కి లేపు.
11అపుప్డు నేనంటే నీకు ఇషట్మని నాకు తెలుసుత్ ంది. నా శతువునా విజయంసాధించలేడు.
12నాయథారథ్తను బటిట్ నువువ్ నాకు సహాయం చేసాత్ వు. నీ సమకష్ంలో ననున్ శాశవ్తంగా నిలబెటుట్ కుంటావు.
13నితయ్తవ్ం నుండి నితయ్తవ్ం వరకూ ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక! ఆమేన్ . ఆమేన్ .

దివ్తీయపరిచేఛ్దము
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కీర 42-72

పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల వ ధాయ్నం.
1జింక సెలయేళల్ కోసం దాహం గొనన్టుట్ గా దేవా,నాహృదయం నీ కోసం తపించిపోతోంది.
2నాపాణం దేవుని కోసం, సజీవు న దేవుని కోసం తీవ న దాహంతో ఉంది. దేవుని సమకష్ంలోకి నేను ఎపుప్డు వసాత్ ను?

ఆయన సమకష్ంలో నేను ఎపుప్డు కనిపిసాత్ ను?
3నా శతువులు పతినితయ్ం నీ దేవుడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? అంటుంటే నా కనీన్ళేళ్ రేయింబవళ ళ్ నాకు ఆహారమయాయ్యి.
4జన సమూహంతో కలసివాళళ్ని దేవునిమందిరానికి తీసుకు వెళిళ్న సంగతినీ,వాళళ్తో కలసి సంతోషగానంతో, సుత్ తులతో

పండగ చేసుకునన్ సంగతినీ జాఞ్ పకం చేసుకుంటుంటే నాపాణం కరిగి నీ పోతునన్ది.
5 నా పాణమా, నువువ్ ఎందుకు నిరుతాస్హంగా ఉనాన్వు? అంతరంగంలో నువువ్ ఎందుకు ఆందోళన పడుతునాన్వు?

దేవునిలో నమమ్కం ఉంచు. ఆయన సనిన్ధి సహాయం కోసం నేను ఆయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.
6నా దేవా, నాహృదయం నాలో నిరుతాస్హంగా ఉంది. కాబటిట్ యొరాద్ ను పదేశం నుండీ హెరోమ్ను పరవ్తం నుండీ మిసారు

కొండ నుండీ నేను నినున్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్ను.
7నీ జలపాతాల ధవ్నికి అగాధం అగాధానిన్ పిలుసుత్ ంది. నీ అలలూ నీ కెరటాలూ నా గా పవహిసుత్ నాన్యి.
8 అయినా పగటివేళ యెహోవా తన నిబంధన కృప కలగాలని ఆజాఞ్ పిసాత్ డు. రాతిపూట ఆయనను గూరిచ్న గీతం నాతో

ఉంటుంది. నాజీవానికి దేవు నయెహోవాపారథ్న నాతో ఉంటుంది.
9నాఆశయశిలఅయినదేవునితోఇలాఅంటాను. నువువ్ ననెన్ందుకు మరిచ్పోయావు? శతువు ననున్ అణగదొకుక్తూఉంటే

నేను రోదిసూత్ ఎందుకు తిరగాలి?
10నీ దేవుడు ఏమయాయ్డనినా శతువులు ననున్ పశిన్సూత్ ఉంటే అది నా ఎముకలోల్ బాకులాగా గుచుచ్కుంటుంది.
11 నా పాణమా, నువువ్ ఎందుకు నిరుతాస్హంగా ఉనాన్వు? అంతరంగంలో నువువ్ ఎందుకు ఆందోళనపడుతునాన్వు?

దేవునిలో నమమ్కం ఉంచు. ఆయన సనిన్ధి సహాయం కోసం నేను ఆయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.

* 41:7 41:7నాకు గాయం కావాలనివాళ ళ్ ఆశిసూత్ ఉనాన్రు నాకు కీడు చేయాలని దురాలోచన చేసాత్ రు
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1దేవా,నాకు నాయ్యం తీరుచ్. వభకిలేని పజలతోనా తరుపునవాదించు.
2నా బలానికి ఆధార న దేవుడివి నువేవ్. ననున్ ఎందుకు తోసివేశావు? నీవు నాకు దురగ్ం వంటి దేవుడివి. శతువు ననున్

అణగదొకుక్తూ ఉంటే నేను రోదిసూత్ ఎందుకు తిరగాలి?
3నీ వెలుగునూ, నీ సతాయ్నీన్ పంపించు. అవినాకు దారి చూపనీ. అవి ననున్ నీ పరిశుదధ్ పరవ్తానికీ, నీ నివాసాలకూ ననున్

తీసుకు వెళళ్నీ.
4 అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠం దగగ్రకూ, నాకు అతయ్ధిక సంతోష కారణ న నా దేవుని దగగ్రకూ వెళాత్ ను. సితారా

వాయిసూత్ నా దేవుణిణ్ సుత్ తిసాత్ ను.
5నాపాణమా,నువువ్ఎందుకు నిరుతాస్హంగాఉనాన్వు? నీలోనువువ్ఎందుకుఆందోళనపడుతునాన్వు? దేవునిలోనమమ్కం

ఉంచు. నా సహాయం,నా దేవుడూ అయిన ఆయనిన్ నేను సుత్ తిసాత్ ను.

44
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల వ ధాయ్నం.
1 దేవా, మాపూరీవ్కుల రోజులోల్ , మాపితరుల కాలంలో నువువ్ చేసిన పనులనిన్టిని గూరిచ్ మా పితరులు మాకు చెపాప్రు.

మేముమాచెవులారా వినాన్ం.
2 నువువ్ నీ చేతోత్ వివిధ జాతులను తోసివేశావు. మా పజలను అకక్డ నాటావు. పజలను బాధపెటాట్ వు. కానీ దేశంలోమా

పజలను విసత్రింపజేశావు.
3వాళ ళ్తమచేతనునన్ కతిత్తోఅకక్డి భూమినితమకోసంసావ్ధీనం చేసుకోలేదు. వారిభుజబలంవారిని ర ంచలేదు. కానీ

నీ కుడి చెయియ్, నీ భుజబలం, నీ ముఖకాంతి వాళళ్కి విజయం సాధించిపెటాట్ యి. నువువ్ వాళళ్కు అనుకూలంగా
ఉనాన్వు.

4దేవా, నువేవ్ నాకు రాజువి. యాకోబుకు విజయం కలగాలని ఆజాఞ్ పించు.
5నీ దావ్రామేముమా శతువులను అణచి వేసాత్ ం. నీ నామానిన్ బటిట్ మేముమా లేచేవాళళ్ను తొకిక్ వేసాత్ ం.
6నేను నా విలుల్ భరోసా ఉంచను. నా కతిత్ ననున్ ర ంచలేదు.
7మాశతువుల నుండి మమమ్లిన్ కాపాడింది నువేవ్. మమమ్లిన్ దేవ్షించే వాళళ్ను సిగుగ్ పరిచిందీ నువేవ్.
8మాదేవునిలోనేమేము రోజంతా గరివ్సుత్ నాన్ం. నీ నామానికి శాశవ్తంగా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటాం.

సెలా.
9 అయితే ఇపుప్డు నువువ్ మమమ్లిన్ తోసివేశావు. మా కి అవమానం పంపించావు. మా నాయ్లతో కలసి నువువ్

బయలుదేరడం లేదు.
10 శతువుల ఎదుట నిలబడలేక వెనకిక్ తిరిగేలా చేసుత్ నాన్వు. మమమ్లిన్ దేవ్షించేవాళ ళ్ తమ కోసం మమమ్లిన్

దోచుకుంటునాన్రు.
11వాళళ్ కోసం ఆహారంగా తయా న గొరెలాల్ గా మమమ్లిన్ చేశావు. అనేక దేశాలోల్ కి మమమ్లిన్ చెదరగొటాట్ వు.
12అతి తకుక్వ వెలకు మమమ్లిన్ అమిమ్వేశావు. అలా చేయడంమూలంగా నీ సంపద ఏమీ అధికం కాలేదు.
13మాపొరుగు వాళళ్ దృషిట్లో మమమ్లిన్ నిందకూ ఎగతాళికీ పరిహాసానికీ కారణంగా చేశావు.
14మాచుటూట్ ఉనన్ దేశాలోల్ మమమ్లిన్ ఒక అవమానంగా, పజలు తలఊపిహేళన చేయడానికి కారణంగా చేశావు.
15పరిహాసం, అవమానం చేసేవాళళ్ కారణంగా, పగ తీరుచ్కునే శతువు కారణంగా
16ఆ అవమానమేరోజంతానా ఎదుట ఉంది. నాముఖంలో కనిపించే అవమానం ననున్ నిలువెలాల్ కపిప్వేసుత్ నన్ది.
17ఇదంతామాకు జరిగినామేముమాతం నినున్ మరిచ్పోలేదు. నీ నిబంధనను అతికమించలేదు.
18మాహృదయం నినున్ విడిచి వెనకిక్ మళళ్లేదు. మాఅడుగులు నీమారాగ్ నిన్ విడువలేదు.
19కానీ నువువ్ నకక్లు తిరిగే చోటమమమ్లిన్ తీవంగా విరగొగ్ టాట్ వు. చావునీడ కింద మమమ్లిన్ కపిప్ ఉంచావు.
20ఒకవేళమేముమా దేవుడినామానిన్ మరిచ్పోయిఅనయ్ దేవతల పుమాచెయియ్చాపితే
21హృదయ రహసాయ్లు తెలిసిన దేవుడు ఇది తెలుసుకోకుండా ఉంటాడా?
22 కచిచ్తంగామేము నీ కోసం రోజంతా వధకు గురౌతునాన్ం. వధించడం కోసం పతేయ్కించిన గొరెలాల్ గా ఉనాన్ము.
23పభూ, నువువ్ ఎందుకు నిదపోతునాన్వు? నిదమేలుకో,మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా విడిచి పెటట్కు.
24నీముఖానిన్మాకెందుకు చాటు చేసుకుంటునాన్వు? మావేదననూమాకు కలిగే హింసనూమరిచ్పోయావెందుకు?
25మాపాణం నేల వరకూ కుంగి పోయింది. మాశరీరం నేలకు కరచుకుని ఉంది.
26మాకు సహాయం చేయడానికి లే. నీ నిబంధన కృపను బటిట్ మమమ్లిన్ విమోచించు.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం, శోషనిన్ము రాగం పాడాలి. కోరహ వారసుల వ ధాయ్నం. ఒక పేమ గీతం.
1 నా హృదయం ఒక శేషఠ్ న విషయంతో నిండి పొంగి పొరుల్ తునన్ది. నేను రాజును గూరిచ్ రచించిన దానిన్ బిగగ్రగా

చదువుతాను. నానాలుక వేగంగా రాసేవాడి కలంలా ఉంది.
2మనుషులందరి కంటే నువువ్ అందంగాఉనాన్వు. దయాకనికరాలు నీ పెదాల పోశారు. కాబటిట్ దేవుడు నినున్ శాశవ్తంగా

ఆశీరవ్దించాడనిమాకు తెలుసూత్ ఉంది.
3బలశాలీ, నీ నడుముకు కతిత్ని ధరించు. నీ తేజసుస్నూ నీ పభావానీన్ ధరించుకో.
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4 నీ విశవ్సనీయత, నీ వినయం, నీ నీతి కారణంగా నీ రాజసంతో వాహనం విజయోతస్వంతో బయలేద్రు. నీ కుడిచెయియ్
భయానిన్ పుటిట్ంచే సంగతులను నీకు నేరుప్తుంది.

5నీబాణాలు పదు నవి. నీ ఎదుట పజలు కూలిపోతారు. రాజు శతువు గుండెలోల్ నీ బాణాలు గుచుచ్కుని ఉంటాయి.
6దేవా, నీ సింహాసనం కలకాలం ఉంటుంది. నీ రాజదండం నాయ్యరాజదండం.
7 నువువ్ నీతిని పేమించావు. దురామ్రగ్తను అసహియ్ంచుకునాన్వు. కాబటిట్ దేవుడు, నీ దేవుడు నినున్ నీ సహచరులకంటే

ఎకుక్వగా ఆనంద లంతో అభిషేకించాడు.
8నువువ్ ధరించే బటట్లనీన్ బోళం, అగరు, దాలిచ్నచెకక్ పరిమళాల వాసనే. ఏనుగు దంతపు భవనాల నుండి వినిపించే తీగ

వాయిదాయ్ల నాదాలు నినున్ సంతోషపెడుతునాన్యి.
9గౌరవనీయు న నీ సీలలోరాజ కుమారెలునాన్రు. ఓఫీరు దేశపు సవ్రాణ్ భరణాలు ధరించుకుని రాణి నీ కుడి పున నిలబడి

ఉంది.
10 కుమారీ, విను,ధాయ్స పెటిట్ ఆలకించు. నీ తండి కుటుంబానీన్, నీసొంతవాళళ్నీ మరిచ్పో.
11ఈ విధంగా రాజు నీసౌందరాయ్నిన్ ఆశిసాత్ డు. ఆయన నీ పభువు. ఆయనిన్పూజయ్భావంతో గౌరవించు.
12తూరు కుమారె తన కానుకతో అకక్డికి వసుత్ ంది. పజలోల్ సంపనున్లు నీ పాపకం కోసం పాధేయపడతారు.
13అంతఃపురంలో ఉనన్ రాజకుమారి భవంగా ఉంది. ఆమె దుసుత్ లు బంగారంతో నేసినవి.
14 వివిధ రంగులతో అలిల్క చేసిన దుసుత్ లు వేసుకునన్ ఆమెను రాజు దగగ్రకు తీసుకువసుత్ నాన్రు. ఆమె వెంట ఆమెను

అనుసరించే ఆమె చెలికతెత్ న కనయ్లను నీ దగగ్రకు తీసుకువసుత్ నాన్రు.
15ఆనందోతాస్హలతోవాళళ్ను తీసుకువసుత్ నాన్రు. వాళళ్ంతారాజ భవనంలో పవేశిసుత్ నాన్రు.
16నీ పితరులకు బదులుగా నీ పిలల్లుంటారు. వాళళ్ను నువువ్ భూమి అంతటోల్ అధిపతులుగా నియమిసాత్ వు.
17అనిన్ తరాలోల్ నూ నీనామంజాఞ్ పకం ఉండేలానేను చేసాత్ ను. కాబటిట్ పజలు అనిన్ తరాలోల్ నీకు కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటారు.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన. అలమోత్రాగం పాడాలి. ఒక గీతం.
1దేవుడు మన ఆశయం. మన బలం. సమసయ్లోల్ మన తకష్ణ సహాయం.
2కాబటిట్ భూమిమారిపోయినా, సముద అఖాతంలో పరవ్తాలు మునిగిపోయినామేము భయపడం.
3సముదంలో నీళ ళ్ గరిజ్ంచినా, తీవ ఉదేకంతో అవిపొంగినా,వాటిపొంగుకు పరవ్తాలు కంపించినా సరే.

సెలా.
4 ఒక నది ఉంది, దాని పవాహాలు దేవుని పటట్ణానిన్, అతుయ్నన్త పభువు మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ సంతోషపెడుతూ

ఉనాన్యి.
5దేవుడు ఆ పటట్ణంమధయ్లోఉనాన్డు. దానిన్ ఎవవ్రూ కదిలించలేరు. దేవుడు ఆమెకు సహాయంచేసాత్ డు. తవ్రలోఆయన

సహాయం చేసాత్ డు.
6జాతులుఘోషిసుత్ నాన్యి. రాజాయ్లు కంపిసుత్ నాన్యి. ఆయన తన సవ్రానిన్ పెంచినపుప్డు భూమి కరిగిపోయింది.
7సేనల పభు నయెహోవామనతోఉనాన్డు. యాకోబు దేవుడు మనకు ఆశయం.
8 రండి,యెహోవాచేసిన పనులు, భూమిని ఆయననాశనం చేసిన విధానం చూడండి.
9 భూమి అంతటి మీదా జరుగుతునన్ యుదాధ్ లను ఆయన నిలిపివేసాత్ డు. ఆయన విలుల్ ను విరుసాత్ డు. ఈటెను ముకక్లు

చేసాత్ డు. యుదధ్ రధాలను* కాలిచ్ వేసాత్ డు.
10నిశశ్బద్ంగా ఉండండి. నేనేయెహోవాని అని తెలుసుకోండి. జనాలలో ననున్ హెచిచ్సాత్ రు. భూమి ననున్ ఉనన్త సాథ్ నంలో

ఉంచుతారు.
11సేనల పభు నయెహోవామనతోఉనాన్డు. యాకోబు దేవుడు మన ఆశయం.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన.
1జాతులనీన్ చపప్టుల్ కొటట్ండి. విజయోతాస్హంతో ఆనంద ధవ్నులు చేయండి.
2అతుయ్నన్తు నయెహోవాభయంకర నవాడు. భూమి అంతటికీ ఆయనమహారాజు.
3ఆయనజాతులను మనకు లోబరుసాత్ డు. దేశాలను మన కాళళ్ కిందకు తీసుకువసాత్ డు.
4మనవారసతావ్నిన్ ఎంపిక చేసాత్ డు. అదితాను పేమించినయాకోబు కీరి పతిషట్ల వారసతవ్ం.
5దేవుడు గొపప్ ధవ్నితో ఆరోహణం అయాయ్డు. బాకా శబద్ంతోయెహోవాఆరోహణం అయాయ్డు.
6దేవునికి సుత్ తులు పాడండి. సుత్ తించండి. మనరాజుకు సుత్ తులు పాడండి, సుత్ తులు పాడండి.
7ఎందుకంటే మన దేవుడు భూమి అంతటికీ రాజు. అవగాహనతో సుత్ తులు పాడండి.
8దేవుడు అనిన్ జాతులల నా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. ఆయన తన పవిత సింహాసనం కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
9జాతుల అధిపతులు అబాహము దేవుని పజలతో కూడి ఉనాన్రు. భూమి రకష్ణ డాళ ళ్ దేవునికే చెందుతాయి. భూమి

అతుయ్నన్త సాథ్ నం ఆయనదే.

* 46:9 46:9 రధాలను డాలులను
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ఒక పాట, కోరహ వారసుల కీరన.
1మన దేవుని పటట్ణంలో తన పరిశుదధ్ పరవ్తం యెహోవాగొపప్వాడు. అతయ్ధికంగా ఆయనిన్ సుత్ తించాలి.
2అదిమన దేవునిమహా పటట్ణం. ఉతత్రం పున ఉనన్ సీయోను పరవ్తం. దాని ఉచఛ్ దశ ఎంతో సుందరంగా ఉంది. అది

భూమి అంతటికీ ఆనందదాయకంగా ఉంది.
3దాని భవనాలలో దేవుడు తనను ఆశయంగా తెలియజేసుకుంటునాన్డు.
4చూడండి,రాజులు సమకూడారు. వాళళ్ంతా కలసి వచాచ్రు.
5వాళ ళ్ దానిన్ చూశారు. ఆశచ్రయ్పోయారు. తరావ్త వాయ్కులపడాడ్ రు. గబగబా అకక్ణిణ్ంచి వెళిళ్పోయారు.
6వాళ ళ్ అకక్డ ఉనన్పుప్డు వాళళ్లో వణుకు పుటిట్ంది. పసవించబోయేసీకి కలిగే నొపుప్లాల్ టి వేదన వాళల్కు కలిగింది.
7తూరుప్గాలిని నువువ్ రేపి దానితో తరీష్షు ఓడలను పగలగొడుతునాన్వు.
8 సేనల పభు న యెహోవా పటట్ణంలో, మన దేవుని పటట్ణంలో మనం ఏ తే వినాన్మో దానినే చూశాం. దేవుడు దానిన్

కలకాలం ఉండేలా సిథ్రం చేశాడు.
9దేవా, నీమందిరంలోమేము నీ నిబంధన కృపను ధాయ్నం చేశాం.
10దేవా, నీ నామం గొపప్ నటుట్ నీ కీరి కూడా భూమి అంచులవరకూ గొపప్గా ఉంది. నీతి నాయ్యాలతో నీ కుడిచెయియ్ నిండి

ఉంది.
11నాయ్య న నీ శాసనాలను బటిట్ సీయోను పరవ్తం సంతోషించనీ. యూదా కుమారెలను* ఆనందించనీ.
12సీయోను పరవ్తం చుటూట్ తిరుగు. దాని చుటూట్ తిరుగుతూ ఆమె గోపురాలను లెకిక్ంచు.
13తరావ్త తరం వాళళ్కు దాని గురించి చెపప్డాని ఆమె గోడలను పరిశీలించు. ఆమె భవనాలను చూడు.
14ఈ దేవుడు నిరంతరం మనకు దేవుడుగా ఉనాన్డు. మరణం వరకూ ఆయనమనలను నడిపిసాత్ డు.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన.
1సరవ్ పజలారా! ఈ సంగతి వినండి. పపంచంలో నివసించే వాళళ్ంతాధాయ్స పెటిట్ వినండి.
2అలుప్లూ అధికులూ సంపనున్లూ పేదలూమీరంతా వినండి.
3నానోరు జాఞ్ నానిన్ పలుకుతుంది. నాహృదయం వివేకం గూరిచ్ ధాయ్నిసుత్ ంది.
4ఒక ఉపమానం నా చెవికి వినిపిసుత్ ంది. సితారాతో ఆ ఉపమానానిన్ పారంభిసాత్ ను.
5నాచుటూట్ ఉనన్వాళళ్ దోషాలు నా కాళళ్ చుటూట్ ఉనన్పుప్డు చెడడ్ రోజులకు నేనెందుకు భయపడాలి?
6వాళ ళ్ విసత్రించిన తమ సంపదలను గూరిచ్ చెపుప్కుంటారు. తమ ఆసుత్ లనే నముమ్కుంటారు.
7వాళళ్లో ఎవడూ తనసోదరుణిణ్ ర ంచుకోలేడు. తనసోదరుడి కోసం ఎవడూ దేవునికి బంధ విముకి వెల చెలిల్ంచలేడు.
8ఎందుకంటే ఒక వయ్కి జీవిత విమోచనకు చాలా వయ్యం అవుతుంది. అది ఎపుప్ నా ఎంతో వయ్యంతో కూడుకునన్ది.
9ఎవరూ తన శరీరం కుళిళ్పోకుండా కలకాలం జీవించరు.
10వాడుతనకష్యానిన్చూసాత్ డు. జాఞ్ నులుచనిపోతారు. మూరుఖ్ డూ, కూరుడూఒకక్లాగేనశించిపోతారు. తమసంపదలను

ఇతరులకు విడిచిపెటిట్ పోతారు.
11వాళ ళ్ తమ కుటుంబాలు నిరంతరం నిలిచి ఉంటాయనీ, తాము కాపురమునన్ ఇళ ళ్ అనిన్ తరాలకీ ఉంటాయనీ తమ

అంతరంగంలో ఆలోచిసాత్ రు. తాము ఉంటునన్ సథ్లాలకు తమ సవ్ంత పేరుల్ పెటుట్ కుంటారు.
12కానీమనిషనన్వాడు ఎంత సంపనున్ నా శాశవ్తంగా సజీవంగా ఉండడు. మృగాలాల్ గానే వాడూ నశించిపోతాడు.
13ఈమారగ్ం వాళళ్మారగ్ం. అవివేకమారగ్ం. అయినామనుషులు వాళళ్ వాదనలను ఆమోదిసూత్ ఉంటారు.
14వాళళ్ంతా ఒక గుంపుగా పాతాళానికి వెళళ్డానికే సిదధ్పడుతునాన్రు. మరణం వాళల్కి కాపరిగా ఉంటుంది. ఉదయాన

వాళళ్ యథారథ్వంతులకు పూరి అధికారం ఉంటుంది. వాళళ్ సౌందరాయ్నికి నిలువ నీడ లేకుండా పాతాళం వారిని
మింగి వేసుత్ ంది.

15అయితే దేవుడు నాపాణానిన్ పాతాళం శకి నుండి కాపాడతాడు. ఆయన ననున్ సీవ్కరిసాత్ డు.
16ఒక వయ్కి ధనవంతు తే అతని వంశ పభావం* అధికమౌతూ ఉనన్పుప్డు నువువ్ భయపడవదుద్ .
17ఎందుకంటే వాడు చనిపోయేటపుప్డు దేనీన్ తీసుకువెళళ్డు. వాడి పభావం వాడి వెంట దిగిపోదు.
18మనుషులు నీ జీవితానిన్ నువువ్ చకక్గా నడిపించుకునాన్వు అని పొగుడుతారు. వాడు బతికిననాన్ళ ళ్ తనను తాను

మెచుచ్కుంటాడు.
19అయినావాడు తన పితరుల తరానికి చేరవలసిందే. వాళ ళ్ ఎనన్టికీ వెలుగును చూడరు.
20ధనముండీ వివేకం లేనివాడు మృగం వంటివాడు. వాడు నశించిపోతాడు.

50
ఆసాపు కీరన
1 శకిశాలి, దేవుడు అయినయెహోవా ఆదేశిసుత్ నాన్డు. పొదుద్ పొడిచే దిశ నుండి పొదుద్ గుంకే దిశ వరకూ ఉనన్ పజలందరీన్

రమమ్ని పిలుసుత్ నాన్డు.

* 48:11 48:11యూదా కుమారెలనుయూదాలోఉనన్ గామాలు * 49:16 49:16 పభావం సంపద
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2పరిపూరణ్ సౌందరయ్ం అయిన సీయోనులో నుండి దేవుడు పకాశిసుత్ నాన్డు.
3మన దేవుడు వసుత్ నాన్డు. ఆయన మౌనంగా ఉండడు. ఆయనకు ముందుగా భీకర అగిన్ కబళించుకుంటూ వెళత్ ంది.

ఆయన చుటూట్ పచండ గాలులు వీసుత్ నాన్యి.
4తన పజలకు నాయ్యం తీరచ్డానికి ఆయన ఆకాశాలనూ భూమినీ పిలుసుత్ నాన్డు.
5బలి అరప్ణ దావ్రానాతో నిబంధన చేసుకునన్ నా విశావ్స పాతులను నా దగగ్రకు సమకూరచ్ండి అని పిలుసుత్ నాన్డు.
6ఆకాశాలు ఆయన నీతిని పకటిసుత్ నాన్యి. ఎందుకంటే దేవుడు తానేనాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు.
7నా పజలారా, వినండి. నేనుమాటాల్ డతాను. నేను దేవుణిణ్ . మీదేవుణిణ్ .
8నీ బలుల విషయ నేను నినున్ నిందించడం లేదు. మీదహనబలులు ఎపుప్డూ నా ఎదుటే ఉనాన్యి.
9నీ ఇంటి నుండి ఎదుద్ నా, నీమందలోనిమేకపోతుల నా నేను తీసుకోను.
10ఎందుకంటే అడవిలో ఉనన్ పతిమృగమూనాదే. వెయియ్ కొండల తిరుగాడే పశువులనీన్ నావే.
11కొండలోల్ ని పకష్ులనీన్ నాకు తెలుసు. పొలాలోల్ ని మృగాలు నా వశమే.
12నాకు ఒకవేళ ఆకలివేసేత్ అది నీకు చెపప్ను. ఎందుకంటే ఈ పపంచమంతానాదే. భూమిలోఉండేదంతానాదే.
13ఎదుద్ లమాంసం నేను తింటానా? మేకల రకం తాగుతానా?
14దేవునికి నీ కృతజఞ్తారప్ణ సమరిప్ంచు. మహోనన్తుడికి నీ పమాణాలను నెరవేరుచ్.
15సమసయ్లు చుటుట్ ముటిట్న రోజుననాకు పారిథ్ంచు. నేను నినున్ కాపాడతాను. నువువ్ ననున్ కీరిసాత్ వు.
16 కానీ దురామ్రుగ్ లతో దేవుడు ఇలా అంటునాన్డు. నా నియమాలను పకటించడానికి నీకేం పని? నా నిబంధన నీ నోట

పలకాలిస్న అవసరం ఏమిటి?
17ఆదేశాలను నువువ్ అసహియ్ంచుకుంటావు. నామాటలు పటిట్ంచుకోకుండా తోసివేసాత్ వు.
18నువువ్ దొంగను చూసి వాడితో ఏకీభవిసాత్ వు. వయ్భిచారం చేసే వాళళ్తో కలుసాత్ వు.
19ఎవరి నా అపకారం తలపెటట్డానికి నోరు తెరుసాత్ వు. నీ నాలుక వంచన చేసుత్ ంది.
20 కూరుచ్ని నీ సోదరుడికి వయ్తిరేకంగామాటాల్ డుతావు. నీ సవ్ంత సోదరుడి అపనిందలుమోపుతావు.
21 నువువ్ ఇలాంటి పనులు చేసుత్ నాన్ నేను మౌనంగానే ఉనాన్ను. దాంతో ననున్ నీతో సమానంగా జమ కటాట్ వు. కానీ నేను

నువువ్ చేసిన పనులనిన్టినీ నీ కళళ్ ఎదుటికి తీసుకువసాత్ ను. నినున్ గదిద్సాత్ ను.
22 దేవుణిణ్ మరిచ్పోయేవాళ ళ్ ఈ సంగతి ఆలోచించండి. లేదా నేను మిమమ్లిన్ ముకక్లుగా చీలిచ్ వేసాత్ ను. మీకు సహాయం

చేయడానికి ఎవరూ రారు.
23 కృతజఞ్తారప్ణ అరిప్ంచే వాడు ననున్ సుత్ తిసుత్ నాన్డు. తన పయాణం స నమారగ్ంలో చేయాలని ఆలోచించే వాళల్కు నేను

దేవునిముకిని చూపిసాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం. బతెష్బతోపాపం చేసిన తరావ్త దావీదు దగగ్రకు నాతాను వచిచ్నపుప్డు దావీదు రాసిన కీరన.
1దేవా, నీ నిబంధన కృప కారణంగా ననున్ కనికరించు. నీ అధిక న కరుణను బటిట్ నా దోషాలను తుడిచివెయియ్.
2నాఅతికమంపోయేలాననున్ శుభంగా కడుగు. నాపాపం నుండి ననున్ పవితపరచు.
3నాఅతికమాలేంటోనాకు తెలుసు. నేను చేసినపాపం నా కళళ్ ఎదుటే ఉంది.
4 నీకు వయ్తిరేకంగా, కేవలం నీకే వయ్తిరేకంగా నేను పాపం చేశాను. నీ దృషిట్కి ఏది దురామ్రగ్మో దానేన్ నేను చేశాను. నువువ్

మాటాల్ డేటపుప్డు సతయ్ంమాటాల్ డుతావు. నువువ్ తీరుప్ తీరేచ్టపుప్డు నాయ్యవంతుడిగా ఉంటావు.
5ఇదిగో, నేను పాపంలోపుటాట్ ను. నాతలిల్ ననున్ గరభ్ం ధరించిన కష్ణంలోనే నేను పాపంలో ఉనాన్ను.*
6 ఇదిగో, నువువ్ నా హృదయంలో నమమ్దగగ్వాడుగా ఉండాలని నువువ్ కోరుతునాన్వు. నా హృదయంలో జాఞ్ నానిన్

తెలుసుకునేలా చేసాత్ వు.
7ననున్ హిసోస్పుతో శుభం చెయియ్. నేను పవితుణిణ్ అవుతాను. ననున్ కడుగు. నేను మంచు కంటే తెలల్గా ఉంటాను.
8నువువ్ విరిచిన ఎముకలు హరిష్ంచడాని ఆనందమూ, సంతోషమూనాకు వినిపించు.
9నాపాపాలనుండి నీముఖం తిపుప్కో. నాదోషాలనిన్టినీ తుడిచి పెటుట్ .
10దేవా,నాలో పవిత నహృదయం సృషిట్ంచు. నాలో స నమనసుస్ను పునరుదద్రించు.
11నీ సనిన్ధిలో నుండి ననున్ తోసివేయవదుద్ . నీ పరిశుదాధ్ తమ్ను నా నుండి తీసివేయవదుద్ .
12నీ రకష్ణలోని ఆనందానిన్ నాలో తిరిగి దయచెయియ్. అంగీకరించే ఆతమ్తో ననున్ బలపరచు.
13అపుప్డు అతికమాలు చేసేవాళళ్కు నీమారాగ్ లు బోధిసాత్ ను. అపుప్డు పాపులు నీ పు తిరుగుతారు.

* 51:5 51:5ఇదిగో,నేనుపాపంలోపుటాట్ ను. నాతలిల్ ననున్ గరభ్ం ధరించిన కష్ణంలోనేనేనుపాపంలోఉనాన్ను. ర్సత్వులుచాలామందిఈవచనానిన్పొరపాటుగా
అరథ్ం చేసుకుంటారు. నాతలిల్ పాపంలో ననున్ గరభ్ం దాలిచ్ంది అంటే, ఆమెపాపం చేయడంమూలంగా నేను పుటాట్ ను అనుకుంటారు. అంటే తలిల్, తండి ననున్ కనడం
కోసం చేసే ంగిక కియపాపం అనే అభిపాయంలోఉంటారు. భారాయ్భరలమధయ్ జరిగేది ఒకక్నాటికీపాపం ఎంతమాతం కానేరదు. పరిశుదధ్ వివాహం చేసుకునన్ వారి
మధయ్ ంగిక కియ పవితం. సీసాంగతయ్ం వలన అపవితం కానివారు అని పకటన 14:4లోరాసిఉనన్ దానిన్ కూడాఈ విధంగానే అపారథ్ం చేసుకుంటారు. దీనిన్బటిట్
పెళిల్ చేసుకునన్ వారు తపప్నిసరిగా అపవితులేననీ, పవితంగా ఉండడం అంటే బహమ్చారిగా కనయ్గా ఉండిపోవడం అనీభావిసాత్ రు. పరిశుదధ్ వివాహంలో జత అయిన
వారిని వివాహ సంబంధం ఎంత మాతం అపవితులుగా చెయయ్దు. అలా తే దేవుడు వివాహానిన్ నియమించే వాడే కాదు. ఈ వచనానికి అరథ్ం నేను తలిల్ కడుపులో
పడిన కష్ణం నుంచీ పాపినే అని.
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14నా రకష్ణకు ఆధార న దేవా, రకానిన్ చిందించినందుకు ననున్ కష్మించు. నీ నీతినాయ్యాలను బటిట్ నేను ఆనందంతో
బిగగ్రగా గానం చేసాత్ ను.

15పభూ,నాపెదాలను తెరువు. నానోరు నీకు సుత్ తి పాడుతుంది.
16 నీకు బలులోల్ సంతోషం ఉండదు. ఒకవేళ నువువ్ బలినే కోరుకుంటే నేను అరిప్సాత్ ను. దహన బలులోల్ నీకు సంతోషం

ఉండదు.
17విరిగినమనసేస్ దేవునికి సమరిప్ంచే నిజ న బలి. దేవా, విరిగి పరితాపం చెందిన హృదయానిన్ నువువ్ తిరసక్రించవు.
18నీ సంతోషానిన్ బటిట్ సీయోనుకు మేలు చెయియ్. యెరూషలేము గోడలను తిరిగి నిరిమ్ంచు.
19 అపుప్డు నీతిమయ న బలులు నీకు సంతోషం కలిగిసాత్ యి. దహనబలులోల్ నూ, సరావ్ంగ బలులోల్ నూ నువువ్

సంతోషిసాత్ వు. అపుప్డు పజలు నీ బలిపీఠం ఎదుద్ లను అరిప్సాత్ రు.
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పధాన సంగీతకారుడి కోసం. ఎదోము వా న దోయేగు సౌలు దగగ్రకు వచిచ్ దావీదు అహీమెలెకు ఇంటోల్ ఉనాన్డు, అని
చెపిప్నపుప్డు దావీదు రాసిన వధాయ్నం.
1బలశాలీ, సమసయ్ను సృషిట్ంచి* ఎందుకు గరివ్సుత్ నాన్వు? దేవుని నిబంధన కృప నితయ్మూ ఉంటుంది.
2నీ నాలుక నాశనానిన్ ఆలోచిసుత్ ంది. అది పదు న కతిత్లా వంచన చేసూత్ ఉంది.
3నువువ్ మంచి కంటే దురామ్రాగ్ నిన్ ఎకుక్వ పేమిసాత్ వు. నాయ్యంమాటాల్ డటం కంటే అబదద్ంమాటాల్ డటం నీకిషట్ం.
4 కపట న నాలుకా! ఇతరులను మింగేసేమాటలను నువువ్ పేమిసాత్ వు.
5 కాబటిట్ దేవుడు నినున్ శాశవ్తంగా నాశనం చేసాత్ డు. ఆయన నినున్ నీ గుడారంలో నుండి పెరికి వేసాత్ డు. సజీవులుండే

పాంతం నుండి నినున్ పెలల్గిసాత్ డు.
6నాయ్యవంతులు అది చూసి దేవుని పటల్ భయభకులు కలిగి ఉంటారు. వారు నవువ్తూ ఇలా అంటారు.
7చూడండి, ఇతడు దేవుణిణ్ తన బలంగా చేసుకోకుండా తనకునన్ అధిక ఐశవ్రయ్ం నమమ్కముంచాడు. నాశనకర న తన

మారగ్ంలోనే సిథ్రంగా నిలిచాడు.
8 కానీ నేను దేవుని మందిరంలో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్ లాగా ఉనాన్ను. దేవుని నిబంధన కృపలో నేను ఎనన్టికీ

నమమ్కముంచుతాను.
9 దేవా, నువువ్ చేసిన వాటిని బటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటాను. నీ భకుల సమకష్ంలో నీ నామానిన్ బటిట్ ఆశతో

ఎదురుచూసాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. మహలతు రాగంలోదావీదు రాసిన వధాయ్నం.
1దేవుడులేడుఅనిబుదిధ్హీనులుతమహృదయంలోఅనుకుంటారు. వారుచెడిపోయారు,అసహయ్కారాయ్లుచేసాత్ రు. మంచి

జరిగించేవాడు ఒకక్డూ లేడు.
2జాఞ్ నం కలిగి తనను వెదికేవారు ఉనాన్రేమోఅని దేవుడు ఆకాశం నుండి మనుషులను పరిశీలించాడు.
3వారంతాదారి తపిప్పూరిగా చెడిపోయారు. మంచి చేసేవాడు లేడు. ఒకక్డూ లేడు.
4వారు దేవునికి పారథ్న చేయరు. వారు నా పజలను దోచుకునాన్రు*. వారికి ఏమీ తెలియడం లేదా?
5భయకారణం లేకుండానే వారు భయభాంతులయాయ్రు. ఎందుకంటే నీకు వయ్తిరేకంగా పోగయేయ్ వారి ఎముకలను దేవుడు

విరగొగ్ డతాడు. దేవుడు వారిని తోసిపుచాచ్డు కాబటిట్ వారు సిగుగ్ పడతారు.
6 సీయోనులో నుండి ఇశాయేలుకు రకష్ణ కలుగుతుంది. దేవుడు తన పజలను చెరలో నుండి వెనకిక్ రపిప్ంచేటపుప్డు

యాకోబు సంతానం హరిష్సుత్ ంది. ఇశాయేలు పజలు సంతోషిసాత్ రు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగెవాయిదాయ్లమీదపాడేది. జీఫీయులు వచిచ్ దావీదుమాదగగ్ర దాకుక్నాన్డు,అనిసౌలుతో
చెపిప్నపుప్డు దావీదు రాసిన వధాయ్నం.
1దేవా, నీ నామానిన్బటిట్ ననున్ ర ంచు. నీ వీరతావ్నిన్ బటిట్ నాకు నాయ్యం తీరుచ్.
2దేవా,నాపారథ్న ఆలకించు. నానోటిమాటలు నీకు వినబడనియియ్.
3 గరివ్కులు*నాకు వయ్తిరేకంగా లేచారు. జాలిలేనివారు నాపాణం తీయాలని చూసుత్ నాన్రు. వారికి దేవుడంటే లెకక్లేదు.
4ఇదిగో, దేవుడేనా సహాయం. పభువే నాపాణానిన్ నిలబెటేట్వాడు.
5నా శతువులు చేసే కీడును ఆయనవారిమీదకే రపిప్సాత్ డు. నీ నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ వారిని నాశనం చెయియ్.
6సేచాచ్రప్ణ బలులు నేను నీకు అరిప్సాత్ ను. యెహోవా, నీ నామం ఉతత్మం. నేను దానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను.
7పతి ఆపద నుండి ఆయన ననున్ విడిపించాడు. నా శతువుల ఓటమినినా కనున్ సంతోషంగా చూసుత్ నన్ది.

* 52:1 52:1 సమసయ్ను సృషిట్ంచి చెడడ్ పనులు చేసి * 53:4 53:4 వారు నా పజలను దోచుకునాన్రు రొటెట్ను తినన్టుట్ గా నా పజలను తినేసూత్ దురామ్రగ్ం

జరిగిసాత్ రు * 54:3 54:3 గరివ్కులు అనుయ్లు
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగెల వాయిదాయ్ల పాడేది. దావీదు రాసిన వధాయ్నం
1దేవా,నాపారథ్న శదధ్గా విను. నావినన్పాలకు నీ ముఖం తిపుప్కోకు.
2నామనవి వినినాకు జవాబు ఇవువ్. నాకునన్ కషాట్ ల వలల్ నాకు నెమమ్ది లేదు.
3 ఎందుకంటే నా శతువులు చేసుత్ నన్ పెదద్ శబాద్ ల వలల్, దురామ్రుగ్ లు చేసుత్ నన్ బలాతాక్రాల వలల్ నేను చింతలో మునిగిపోయి

మూలుగుతునాన్ను. వాళ ళ్ ననున్ ఎంతగానో కషాట్ లపాలు చేసుత్ నాన్రు. ఆగహంతో ననున్ హింసిసుత్ నాన్రు.
4నా గుండె నాలో వేదన పడుతునన్ది. మరణ భయంనాకు కలుగుతునన్ది.
5దిగులు, వణుకు నాకు కలుగుతునాన్యి. తీవ భయం ననున్ ముంచెతిత్ంది.
6ఆహా,నాకు గనక రెకక్లుంటే గువవ్లాగా నేను ఎగిరిపోయినెమమ్దిగా ఉంటాను.
7తవ్రగాపారిపోయిఅరణయ్ంలో నివసిసాత్ ను.
8పెనుగాలిని, సుడిగాలిని తపిప్ంచుకుంటాను, అనుకునాన్ను.
9 పటట్ణంలో హింస, కలహాలు నేను చూశాను. పభూ, అలాటి పనులు చేసేవారిని నిరూమ్లం చెయియ్. వారి మాటలు

తారుమారు చెయియ్.
10రాతింబగళల్ వారు పటట్ణ సరిహదుద్ లోల్ తిరుగుతునాన్రు. అకక్డ అంతాపాపం, చెడుతనం జరుగుతూ ఉంది.
11అకక్డ దురామ్రగ్ం కొనసాగుతూ ఉంది. అణచివేత, కపటం దాని వీధులోల్ జరుగుతూనే ఉనాన్యి.
12ననున్ దూషించేవాడు శతువు కాడు. శతు తే నేను దానిన్ సహించేవాడినే. నా కి లేచినవాడు నా పగవాడు కాడు. అదే

అయితే నేను దాకోక్వచుచ్.
13ఆ పని చేసింది నువువ్ అంటే నా నెచెచ్లివి,నాచెలికాడివి. నా పియమితుడివి.
14మనం కలిసిమధుర సహవాసం అనుభవించాం. ఉతస్వంగా దేవునిమందిరానికి వెళాల్ ం.
15చావువారిమీదికి అకసామ్తుత్ గా ముంచుకు వసుత్ ంది. పాణంతోనే వారు పాతాళానికి దిగిపోతారు. ఎందుకంటే చెడుతనం

వారి ఇళళ్లో,వారి అంతరంగంలో ఉంది.
16అయితే నేను దేవునికిమొరపెడతాను. యెహోవాననున్ ర సాత్ డు.
17సాయంకాలం, ఉదయం,మధాయ్హన్ం ధాయ్నిసూత్ మొరపెడతాను. ఆయననాపారథ్న వింటాడు.
18 నా శతువులు చాలామంది ఉనాన్రు. అయితే వారు నా మీదికి రాకుండా చేసి ఆయన నా పాణానిన్ విమోచించి,

శాంతిసమాధానాలు అనుగహించాడు.
19పూరవ్కాలం నుండి ఉనన్ దేవుడుమారుమనసుస్ లేనివారికి, తనకు భయపడనివారికి జవాబు చెబుతాడు.
20నాసేన్హితుడు తనతోశాంతి సమాధానాలతోఉనన్వారి కి తన చెయియ్ ఎతాత్ డు. వారితోతాను చేసిన నిబంధనమీరాడు.
21అతని నోటిమాటలు వెనన్లాగా మృదువుగా ఉనాన్యి. కాని అతని హృదయం నిండా కలహం ఉంది. అతనిమాటలు

నూనె కంటే నునుపుగా ఉంటాయిగానీ అవి నిజానికి దూసుకు వసుత్ నన్ కతుత్ లు.
22నీభారంయెహోవామీదఉంచు. ఆయనే నినున్ ఆదుకుంటాడు. నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డూ కూలిపోనియయ్దు.
23 దేవా, నువువ్ దుషుట్ లను నాశనకూపంలో పడవేసాత్ వు. ఇతరులతో పోలిసేత్ రకాపరాధులు, వంచకులు సగం కంటే

ఎకుక్వకాలం బతకరు. నే తే నీలోనే నమమ్కం పెటుట్ కుని జీవిసుత్ నాన్ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. యోనతేలెం రెహ కిం అనే రాగంతోపాడేది. ఫిలిషీయులు దావీదును గాతులో పటుట్ కునన్పుడు
అతడు రాసిన కీరన.
1 దేవా, ననున్ కరుణించు. మనుషులు ననున్ మింగివేయాలని చూసుత్ నాన్రు. వారు రోజంతా నా మీద పోరాడుతూ ననున్

అణచివేసుత్ నాన్రు.
2 గరవ్ంగా నాతోపోరాడేవారు అనేకులునాన్రు. రోజంతానా కోసం కాపు కాసి ననున్ మింగాలని చూసుత్ నాన్రు.
3నాకు భయం కలిగిన రోజున నినున్ ఆశయిసాత్ ను.
4నేను ఆయనమాటలను కీరిసాత్ ను. నేను భయపడను. ఎందుకంటే దేవునిలో నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. మనుషులు ననేన్మి

చేయగలరు?
5రోజంతావాళ ళ్ నామాటలోల్ తపుప్లు వెతుకుతారు. నాకు ఎపుప్డు హాని చేయాలాఅని చూసుత్ ంటారు.
6వాళ ళ్ గుంపులు గుంపులుగా కాపు కాసాత్ రు. ననున్ చంపాలని ననున్ వెంబడిసూత్ ఉంటారు.
7దేవా, నీ కోపంతో పజలను అణగదొకుక్. వాళ ళ్ చేసుత్ నన్ దుషట్ కియల ఫలితాలు అనుభవించేలా చెయియ్.
8నాపలాయనాలను నువువ్ లెకిక్ంచావు. నాఅశువులు నీ ఎదుటఉనన్ సీసాలోనింపావు. అవనీన్ నీపుసత్కంలో కనిపిసాత్ యి

కదా.
9నేను నీకుమొరపెటిట్న రోజుననా శతువులు వెనకిక్ మళల్ తారు. దేవుడు నా ప న ఉనాన్డని నాకు తెలుసు.
10నా దేవుణిణ్ బటిట్ ఆయననామానిన్ కీరిసాత్ ను. యెహోవాను బటిట్ ఆయనవాకుక్ను ఘనపరుసాత్ ను.
11నేను దేవుని నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. నేను భయపడను,మనుషులు ననేన్మి చేయగలరు?
12దేవా, నువువ్చావునుండినాపాణానిన్ తపిప్ంచావు. నేను జీవపువెలుగులో దేవుని ఎదుట సంచరించాలనినాఅడుగులు

జారకుండా తపిప్ంచావు.
13అందుకే నేను నీకుమొకుక్కునాన్ను. నీకు సుత్ తియాగాలు అరిప్సాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతోపాడేది. సౌలు దగగ్ర నుండి పారిపోయి గుహలో చేరినపుప్డు దావీదు
రాసినమిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం).
1 దేవా, ననున్ కరుణించు. ననున్ కరుణించు. ఈ ఆపదలు తొలగిపోయే వరకూ నా పాణం నీ రెకక్ల నీడలో ఆశయం

కోరుతునన్ది.
2మహోనన్తు న దేవునికి,నా పనులు సఫలం చేసే దేవునికి నేనుమొరపెడుతునాన్ను.
3 ఆయన ఆకాశం నుండి సహాయం పంపి ననున్ ర సాత్ డు. ననున్ మింగివేయాలని చూసేవారు నా దూషణ మాటలు

పలికినపుప్డు దేవుడు తన నిబంధన నమమ్కతవ్ంతో తన కృపాసతాయ్లను పంపుతాడు.
సెలా.

4నాపాణం సింహాల*మధయ్ ఉంది. ఆగహంతోఊగిపోతునన్ వారి మధయ్ నేను పండుకుని ఉనాన్ను. వారి పళ ళ్ శూలాలు,
బాణాలు. వారినాలుకలు పదు న కతుత్ లు.

5దేవా, ఆకాశంకంటే అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ నీవు కనపరచుకో. నీ పభావం భూమి అంతటిమీద కనబడనివువ్.
6నా అడుగులను పటుట్ కోడానికి వారు వల పనాన్రు. నా పాణం కుంగిపోయింది. వారు నా కోసం ఒక గుంట తవావ్రుగానీ

దానిలోవారే పడాడ్ రు.
సెలా.

7నా హృదయం నిశిచ్ంతగా ఉంది. దేవా, నా హృదయం నిశిచ్ంతగా ఉంది. నేను పాడతాను, అవును, నేను సుత్ తిగానం
చేసాత్ ను.

8నాపాణమా,మేలుకో. సవ్రమండలమా, సితారా,మేలుకోండి. నేను వేకువనే నిద లేసాత్ ను.
9పభూ,జాతులోల్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు అరిప్సాత్ ను. పజలోల్ నినున్ కీరిసాత్ ను.
10ఎందుకంటే, నీ కృప ఆకాశం కంటే ఎతుత్ గా ఉంది, నీ సతయ్ం మేఘమండలం వరకూ వాయ్పించి ఉంది.
11దేవా,ఆకాశం కంటేఉనన్తుడవుగానినున్ నీవు కనపరచుకో. నీపభావంఈభూమిఅంతటిమీదాఉనన్తంగా కనిపిసుత్ ంది

గాక.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతోపాడేది. దావీదు రాసినమిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం)
1అధికారులారా! మీరు నాయ్యంగామాటాల్ డటం నిజమేనా? మనుషులకు,మీరు నిజాయితీగానాయ్యతీరుప్ తీరుసాత్ రా?
2 లేదు, అలా చెయయ్రు. మీరు ఇషట్పూరవ్కంగా చెడుతనం జరిగిసాత్ రు. దేశంలో మీ చేతులారా దౌరజ్నాయ్నిన్ కొలిచి మరీ

జరిగిసుత్ నాన్రు.
3దురామ్రుగ్ లు పుటుట్ కతోనే విపరీత బుదిధ్ కలిగి ఉంటారు. పుటిట్న వెంటనే అబదాధ్ లాడుతూ తపిప్పోతారు.
4వారు చిమేమ్ది నాగుపాము విషం. వారు చెవులు మూసుకునన్ చెవిటిపాముల వంటివారు.
5మంతగాళ ళ్ ఎంతో నేరుప్గా మంతం వేసినావారు ఎంతమాతం పటిట్ంచుకోరు.
6దేవా,వారి నోటోల్ పళ ళ్ విరగొగ్ టుట్ . యెహోవా, ఆ సింహం పిలల్ల కోరలు ఊడబెరుకు.
7పారుతునన్ నీరులాగావారు గతించిపోతారు గాక. వారు విడిచినబాణాలు ముకక్లుగా విరిగిపోతాయిగాక.
8వారు కరిగిపోయి కనిపించకుండా పోయే నతత్లాల్ గా ఉంటారు. నవమాసాలు నిండకుండానే పుటేట్ పిండంలాగా సూరుయ్ణిణ్

ఎనన్టికీ చూడలేరు.
9 మీ కుండలకు ముళల్కంపల మంట వేడి తగలకముందే అది ఉడికినా ఉడకకపోయినా ఆయన సుడిగాలిలో దానిన్

ఎగరగొడతాడు.
10వారికి కలిగిన శికష్ను చూసి నీతిమంతులు సంతోషిసాత్ రు. ఆ దుషుట్ ల రకంలోవారు తమపాదాలు కడుకుక్ంటారు.
11 కాబటిట్ నీతిమంతులకు కచిచ్తంగా బహ మానం కలుగుతుంది. నాయ్యం తీరేచ్ దేవుడు నిజంగా ఈ లోకంలో ఉనాన్డు,

అనిమనుషులు ఒపుప్కుంటారు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతో పాడేది. సౌలు పంపిన మనుషులు ఇంటి దగగ్ర పొంచి ఉనన్పుప్డు
దావీదు రాసినమిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం).
1నా దేవా,నా శతువులబారినుంచి ననున్ తపిప్ంచు. నామీద దండెతేత్ వారికి చికక్కుండా ననున్ కాపాడు.
2పాపం చేసేవారి నుండి ననున్ తపిప్ంచు. రకం చిందించే వారి నుండి ననున్ ర ంచు.
3నాపాణం తీయడానికి వారు కాపుకాశారు. యెహోవా, నేను దోషం చేసినందుకో,పాపం చేసినందుకో కాదు.
4నాలో ఏ అకమం లేకపోయినావారు నామీదికి పరిగెతిత్ రావడానికి సిదధ్పడాడ్ రు. లేచినాకు సహాయం చెయియ్.
5సేనలపభు నయెహోవా, ఇశాయేలు దేవా,అనయ్జాతులను శి ంచడానికిమేలుకో. ఆదురామ్రుగ్ లోల్ ఎవరినీ కనికరించవదుద్ .
6సాయంకాలం వారు మళీళ్ వసాత్ రు. కుకక్లాల్ గామొరుగుతూ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతారు.
7మనమాటలు ఎవరు వింటారులే అనుకుని వారు తమ నోటితోమాటలు వెళల్గకుక్తారు. వారి పెదాలోల్ కతుత్ లునాన్యి.
8అయితేయెహోవా, నువువ్ వాళళ్ను చూసి నవువ్తావు. అనయ్జాతులను నువువ్ ఎగతాళి చేసాత్ వు.
9దేవా,నాబలమా, నేను నీకోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. నా ఎతత్యిన బురుజు నువేవ్.
10నాదేవుడుతననిబంధననమమ్కతవ్ంలోననున్ కలుసుకుంటాడు. నాశతువులకు జరిగినదానిన్ దేవుడునాకు చూపిసాత్ డు.

* 57:4 57:4 సింహాల శతువులు
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11వారినిచంపొదుద్ . ఎందుకంటేనాపజలుదానిన్మరచిపోతారేమో. మాధవ్జంలాంటినువువ్నీబలంతోవారినిచెలాల్ చెదరు
చేసి అణగ గొటుట్ .

12వారిపెదాలమాటలను బటిట్ ,వారినోటిపాపానిన్ బటిట్ ,వారు పలికినశాపాలను బటిట్ ,అబదాధ్ లను బటిట్ వారు తమగరవ్ంలో
చికుక్కునేలా చెయియ్.

13 వారు ఇక కనబడకుండా పోయేలా కోపంతో వారిని నిరూమ్లించు. దేవుడు యాకోబు* సంతానానిన్ ఏలుతునాన్డని
భూదిగంతాల వరకూ మనుషులు తెలుసుకునేలా చెయియ్.

14సాయంకాలం వారు మళీళ్ వసాత్ రు. కుకక్లాల్ గామొరుగుతూ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతారు.
15తిండికోసం అటూ ఇటూ తిరుగుతారు. ఇంకా తృపిత్ కలగకపోతే రాతి అంతా కనిపెడతారు.
16 నీవు నాకు ఎతత్యిన బురుజుగా ఉనాన్వు. ఆపద రోజున నాకు ఆశయంగా ఉనాన్వు. నీ బలానిన్ గూరిచ్ నేను కీరిసాత్ ను.

ఉదయాన నీ కృపను గూరిచ్ ఉతాస్హగానం చేసాత్ ను.
17దేవుడు నాకు ఎతత్యిన కోటగా, నిబంధనా దేవుడుగా ఉనాన్డు. నాబలమా, నేను నినున్ కీరిసాత్ ను.
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పధానసంగీతకారునికోసం. షూషన్ఎదూత్అనేరాగంతోపాడేది. దావీదుఆరామ్నహరాయీమ్వారితోఅరామ్సోబాయీ
వారితో యుదధ్ం చేసినపుప్డు యోవాబు ఉపుప్ లోయలో పనెన్ండు వేలమంది ఎదోమీయులను చంపి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు
దావీదు రాసినమిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం)
1దేవా,మమమ్లిన్ విడిచిపెటాట్ వు. మమమ్లిన్ విరగగొటాట్ వు. మా కోపం పెంచుకునాన్వు. మమమ్లిన్ మళీళ్ బాగు చెయియ్.
2నీవు దేశానిన్ వణికించావు. దానిన్ ముకక్లుగా చేశావు. అది వణికిపోతునన్ది. దానికి తగిలిన గాయాలు బాగు చెయియ్.
3నీ పజలకు నీ కఠిన న కారాయ్లు కనపరిచావు. మేము తూలిపోయేలాచేసేమదాయ్నిన్మాకు తాగించావు.
4సతయ్ం నిమితత్ం ఎతిత్ పటుట్ కోవడానికి నీలో భయభకులు గలవారికి నీవొక ధవ్జానిన్ ఇచాచ్వు.
5నువువ్ పేమించేవారికి విమోచన కలిగేలా నీ కుడిచేతితో ననున్ ర ంచి నాకు జవాబు చెపుప్.
6 తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు పమాణం చేశాడు. నేను ఆనందిసాత్ ను! షెకెమును పంచిపెడతాను, సుకోక్తు లోయను

కొలిపించి ఇసాత్ ను.
7 గిలాదు నాది,మనషేష్ నాది. ఎఫాయిము నాకు శిరసాణం,యూదానారాజదండం.
8మోయాబునేనుకాళల్ కడుకుక్నే పళెళ్ం. ఎదోముమీదనాచెపుప్విసిరేసాత్ ను. ఫిలిషియనుబటిట్ నేను సింహనాదంచేసాత్ ను.
9కోటగల బల న పటట్ణంలోకి ననున్ ఎవడు తోడుకుని వెళాత్ డు? ఎదోములోకి ననున్ ఎవడు నడిపిసాత్ డు? అనాన్డు.
10దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్ విడిచిపెటాట్ వు కదా? మాసేనలతో కలిసి బయలుదేరడం నువువ్మానేశావు కదా?
11మనుషుల సహాయం పయోజనం లేనిది. శతువులను జయించడానికిమాకు సహాయం చెయియ్.
12దేవుని సహాయంతోమేము విజయంసాధిసాత్ ము. మాశతువులను అణగదొకేక్వాడు ఆయనే.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగె వాయిదాయ్లతోపాడేది. దావీదు కీరన
1దేవా,నామొర ఆలకించు,నాపారథ్న శదధ్గా విను.
2 నా పాణం తలల్డిలిల్నపుప్డు భూదిగంతాల నుండి నీకు మొరపెడతాను. నేను ఎకక్లేనంత ఎతత్యిన కొండ కి ననున్

ఎకిక్ంచు.
3నువువ్ నాకు ఆశయదురగ్ంగా ఉనాన్వు. నా శతువుల ఎదుట బల న కోటగా ఉనాన్వు.
4యుగయుగాలు నేను నీ గుడారంలో నివసిసాత్ ను, నీ రెకక్ల కింద దాకుక్ంటాను.

సెలా.
5దేవా, నువువ్ నామొకుక్బడులు అంగీకరించావు. నీ నామానిన్ గౌరవించే వారికిచేచ్ వారసతావ్నిన్ నాకు అనుగహించావు.
6రాజుకు దీరాఘ్ యువు కలుగజేసాత్ వు గాక, అతని సంవతస్రాలు తరతరాలు నడుసాత్ యిగాక.
7అతడు నితయ్ం దేవుని సనిన్ధిలో నివసిసాత్ డు గాక. అతని కాపుదల కోసం నీ కృపాసతాయ్లను నియమించు.
8పతి రోజూనామొకుక్బడులు నేను చెలిల్ంచేలా నీనామానిన్ నితయ్ం కీరిసాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. ఎదూతూను అనే రాగంతోపాడేది. దావీదు కీరన
1నాపాణం దేవుని కోసంమౌనంగా కనిపెడుతునన్ది. ఆయన వలననాకు రకష్ణ కలుగుతుంది.
2ఆయనేనా ఆశయదురగ్ం. నా రకష్ణకర. నాఉనన్త న గోపురం ఆయనే. ననెన్వరూపూరిగా కదలించలేరు.
3 ఎనాన్ళల్ మీరంతా ఒకక్ మనిషి దాడి చేసాత్ రు? ఒకడు ఒరిగిపోయే గోడను, పడిపోతునన్ కంచెను కూలదోసినటుట్ నీవు*

ఎంతకాలం ఒకక్ణిణ్ కూలదోయాలని చూసాత్ రు?
4 గౌరవపద న సాథ్ నం నుండి అతణిణ్ పడదోయడానికే వారు అతనితో ఆలోచిసాత్ రు. అబదాధ్ లు చెపప్డం వారికి సంతోషం.

వారు తమ నోటితో దీవెనలు పలుకుతూ వారిహృదయాలోల్ మాతం అతనిన్ శపిసాత్ రు.
5నాపాణమా,మౌనంగా ఉండి దేవుని కోసం కనిపెటుట్ . ఆయన వలల్నే నాకు నిరీకష్ణ కలుగుతునన్ది.

* 59:13 59:13యాకోబు ఇశాయేలు * 62:3 62:3 నీవుమీరంతా
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6ఆయనేనాఆధార శిల,నా రకష్ణ. ఎతత్యిననా గోపురం ఆయనే. ననెన్వరూపూరిగా కదలించలేరు
7దేవునిలోనేనా రకష్ణ,నామహిమ. నాబల న దురగ్ం,నాఆశయం ఆయనలోనే ఉనాన్యి.
8 పజలారా, ఆయనలో నిరంతరం నమమ్కం ఉంచండి. ఆయన సనిన్ధిలో మీ హృదయాలు కుమమ్రించండి. దేవుడే మనకు

ఆశయం.
9 నిజానికి తకుక్వ సాథ్ యి మనుషులు ఎందుకూ పనికిరానివారు. గొపప్వారేమో మాయలాంటివారు. తాసులో వారంతా

తేలిపోతారు. వారందరినీ కలిపి తూచినావారు గాలికనాన్ తేలికగా ఉనాన్రు.
10 బలాతాక్రంలో, దోచుకోవడంలో నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ . ఐశవ్రయ్ంలో వయ్రధ్ంగా మనసు నిలపవదుద్ . ఎందుకంటే అవేవీ

ఫలించవు.
11పభావం తనదే అని దేవుడు ఒకసారి చెపాప్డు. రెండుసారుల్ నేనామాట వినాన్ను.
12 కృప చూపడం నీకే చెలుల్ తుంది. ఎందుకంటే పభూ, మనుషుయ్లందరికీ వారు చేసిన కియల పకారం నువేవ్

పతిఫలమిసుత్ నాన్వు.

63
దావీదు కీరన. అతడుయూదా అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు రాసినది
1 దేవా, నా దేవుడివి నీవే. మనసారా నినున్ వెదుకుతాను. నీళల్ లేక ఎండిపోయిన పాంతంలో నా పాణం నీకోసం దపిప్గొని

ఉంది. నినున్ చూడాలనినా శరీరం ఆతుతతో ఎదురు చూసుత్ నన్ది.
2నీ బలానిన్, నీమహిమను చూడాలని పరిశుదధ్ మందిరంలో నీ పు చూసూత్ కనిపెడుతునాన్ను.
3నీ నిబంధన నమమ్కతవ్ం జీవం కంటే శేషట్ం. నాపెదాలు నినున్ సుత్ తిసాత్ యి.
4నీ పేరున నా చేతులు కెతిత్ నా జీవిత కాలమంతా నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
5కొవువ్,మూలుగ తినన్టుట్ గా నాపాణం తృపిత్గా ఉంది. ఆనందించే పెదాలతోనానోరు నినున్ కీరిసుత్ ంది.
6రాతిజాములోల్ నా పడక మీద ఉండి నీ గురించి ధాయ్నం చేసాత్ ను.
7నువువ్ నాకు సహాయం చేశావు. నీ రెకక్ల నీడలో నేను సంతోషిసాత్ ను.
8నాపాణం నీ ఆనుకుని ఉంది. నీ కుడిచెయియ్ నాకు ఆధారంగా ఉంది.
9నాపాణం తీయాలని వెతుకుతునన్వారు భూమి అడుగు భాగాలకు దిగిపోతారు.
10వారు కతిత్ పాలవుతారు. నకక్లకు ఆహారం అవుతారు.
11 అయితే రాజు న నేను దేవునిలో సంతోషిసాత్ ను. ఆయన నామంలో పమాణం చేసేవారంతా ఆయన విషయం

గరవ్పడతారు. అబదాధ్ లు చెపేప్ వారి నోరు మూతబడుతుంది.

64
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన
1దేవా, నేనుమొర పెటిట్నపుప్డు నామనవి విను. నా శతువుల భయం నుండి నాపాణానిన్ కాపాడు.
2దురామ్రుగ్ ల కుట నుండి, దుషట్కియలు చేసేవారి అలల్రి నుండి ననున్ దాచిపెటుట్ .
3ఒకడు కతిత్కి పదునుపెటేట్లావారు తమనాలుకలకు పదును పెడతారు. చేదుమాటలు అనేబాణాలనువారు ఎకుక్పెటాట్ రు.
4 నిరపరాధులను కొటాట్ లని రహసయ్ సథ్లాలోల్ ఆ బాణాలు సంధిసాత్ రు. ఏమాతం భయపడకుండా వారు అకసామ్తుత్ గా వారిని

కొడతారు.
5వారు దురాలోచనలు చేసూత్ తమనుతాముపోతాస్హ పరచుకుంటారు. చాటుగా వల పనన్డానికి ఆలోచిసాత్ రు. మనలను*

ఎవరు చూసాత్ రులే అని చెపుప్కుంటారు.
6వారు చెడడ్పనులు చేయడానికి కొతత్ పణాళికలు తయారు చేసాత్ రు. ఇది మంచి పనాన్గం, చాలాజాగతత్గా పణాళిక వేశాం

అనివారు చెపుప్కుంటారు. మానవునిహృదయంలోని ఆలోచనలు చాలాలో నవి.
7దేవుడు వారినిబాణాలతో కొడతాడు. ఉనన్టుట్ ండి వారు గాయాలపాలవుతారు.
8వారు కూలిపోతారు. దానికి కారణం వారి నాలుకలే. వారిని చూసిన వారంతా తలలు ఊపుతారు.
9మనుషులంతా భయం కలిగి దేవుడు చేసిన పనులు పకటిసాత్ రు. ఆయన కారాయ్లను గూరిచ్ చకక్గా ఆలోచిసాత్ రు.
10నీతిపరులుయెహోవాను బటిట్ సంతోషిసూత్ ఆయనలో ఆశయంపొందుతారు. యథారథ్వంతులు ఆయనలో గరివ్సాత్ రు.

65
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన
1దేవా, సీయోనులో నీ ఎదుటమౌనంగా కనిపెటట్డం, నీకుమామొకుక్బడి చెలిల్ంచడం ఎంతోమంచిది.
2పారథ్న ఆలకించే నీ దగగ్రికి మనుషులంతా వసాత్ రు.
3మాదోషాలు మమమ్లిన్ ముంచెతాత్ యి. మాఅతికమాలకు నీవే పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ వు.
4 నీ ఆవరణలోల్ నివసించడానికి నీవు ఎంపిక చేసుకునన్వాడు ధనుయ్డు. నీ పరిశుదాధ్ లయం అనే నీ మందిరంలోని మేలుతో

మేము తృపిత్పొందుతాము.
5మాకు రకష్ణకర న దేవా, భూదిగంతాలోల్ , దూర సముదంమీద ఉనన్ వారికందరికీ నీవే ఆశయం. నీతిని బటిట్ అదుభ్త న

కియలదావ్రా నువువ్మాకు జవాబిసాత్ వు.
* 64:5 64:5మనలను వారిని
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6బలానేన్ నడికటుట్ గా కటుట్ కుని నీ శకితో పరవ్తాలను సిథ్రపరచింది నువేవ్.
7నువేవ్ సముదాలహోరునూ వాటి అలలఘోషనూ శాంతింపజేసేవాడివి. పజల అలల్రిని అణిచేవాడివి.
8 నీ కియలు జాడలను చూసి ఈ భూమి అంచులోల్ నివసించే పజలు భయపడతారు. తూరుప్ పడమరలు సంతోషించేలా

చేసేది నువేవ్.
9 నువువ్ భూమిని దరిశ్ంచి దానిన్ తడుపుతునాన్వు. దానిన్ ఐశవ్రయ్వంతం చేసుత్ నాన్వు. దేవుని నది జలమయంగా ఉంది.

నువువ్ భూమిని ఆ విధంగా సిదధ్ం చేసిమానవాళికి ధానయ్ం దయ చేసుత్ నాన్వు.
10దాని దుకుక్లను నీళల్తో సమృదిధ్గా తడిపి దాని నాగటిచాళళ్ను చదును చేసుత్ నాన్వు. వాన జలుల్ కురిపించి దానిన్ మెతత్న

చేసుత్ నాన్వు. అదిమొలకెతిత్నపుప్డు దానిన్ ఆశీరవ్దిసుత్ నాన్వు.
11సంవతస్రమంతటికీ నీమంచితనం ఒక కిరీటంగా ఉంది. నీ రథ చకాలజాడలు సారం ఒలికిసుత్ నాన్యి.
12అడవి బీడులు సారానిన్ వెదజలుల్ తునాన్యి. కొండలు ఆనందానిన్ నడుముకు కటుట్ కునాన్యి.
13 గొరెల మందలు పచిచ్క దానాలను శాలువాలాగా కపాప్యి. లోయలు పంట ధానయ్ంతో కపిప్ ఉనాన్యి. అవనీన్

సంతోషధవ్ని చేసుత్ నాన్యి. అవనీన్ పాటలు పాడుతునాన్యి.

66
పధాన సంగీతకారుని కోసం
1సరవ్లోకమా, దేవుని గూరిచ్ ఆనంద ధవ్నులు చెయియ్. ఆయన బల ననామానిన్ కీరించండి.
2ఆయననామానికిమహిమఆపాదించండి. ఆయనకు సోత్ తాలు చెపప్ండి.
3నీ కారాయ్లు ఎంతో భీకర నవి. నీమహా శకిని బటిట్ నీ శతువులు నీకు లోబడతారు.
4లోకమంతా నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిసుత్ ంది, నీ నామానిన్బటిట్ నినున్ కీరిసుత్ ంది, అంటూ దేవుణిణ్ ఘనపరచండి.

సెలా.
5దేవునిఆశచ్రయ్కారాయ్లు వచిచ్ చూడండి. మనుషులకు ఆయనచేసేకారాయ్లు చూసినపుప్డు ఆయనభీకరుడుగాఉనాన్డు.
6 ఆయన సముదానిన్ ఎండిన భూమిగా చేశాడు. పజలు కాలినడకన నదిని దాటారు. అకక్డ ఆయనలో మేము

సంతోషించాము.
7ఆయన తన పరాకమంతో శాశవ్తంగా ఏలుతాడు. ఆయన కళ ళ్ అనయ్జాతులను పరిశీలిసాత్ యి. తిరుగుబాటుచేసే పజలు

తమలోతాము గరివ్ంచవదుద్ .
8జనాలాల్ రా,మాదేవుణిణ్ సనున్తించండి. సవ్రమెతిత్ ఆయన కీరిని వినిపించండి.
9మాపాణాలను జీవంతో నింపేది ఆయనే. ఆయనమానడకలు సిథ్రంగా ఉంచుతాడు.
10దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్ పరీ ంచావు. వెండిని పరీ ంచి నిరమ్లం చేసినటుట్ మమమ్లిన్ పరీకష్కు గురిచేశావు.
11మమమ్లిన్ ఒక వలలో ఇరుకుక్నేలా చేశావు. మానడుములమీద పెదద్ బరువు పెటాట్ వు.
12మనుషులు మా మీద ఎకిక్ సావ్రీ చేసుత్ నాన్రు. మేము నిపుప్లగుండా నీళళ్ గుండా నడిచి వెళాళ్ం. అయినా నువువ్

మమమ్లిన్ విశాల న సథ్లానికి రపిప్ంచావు.
13దహనబలులతో నేను నీ మందిరంలోకి వసాత్ ను.
14నేను బాధలోల్ ఉనన్పుప్డు నా పెదాలు,నానోరు పమాణం చేసినమొకుక్బడులు నేను నీకు అరిప్సాత్ ను.
15 పొటేట్ళల్ హోమం ఘుమఘుమలతో కొవివ్న జంతువులను నీకు దహనబలిగా అరిప్సాత్ ను. ఎదుద్ లను, పోతుమేకలను

అరిప్సాత్ ను.
16దేవునిలో భయభకులు గలవారంతా వచిచ్ వినండి, ఆయననా కోసం చేసిన కారాయ్లు నేను వినిపిసాత్ ను.
17ఆయనకు నేనుమొరపెటాట్ ను. అపుప్డే నానాలుక ఆయనిన్ కీరించింది.
18నేను నాహృదయంలోపాపానిన్ ఉంచుకుంటే పభువునామనవి అంగీకరించడు.
19కానీ దేవుడు నామనవి అంగీకరించాడు. ఆయననా వినన్పానిన్ ఆలకించాడు.
20దేవుడు నాపారథ్నను తోసిపుచచ్లేదు,నా నుండి తన కృపను తీసివేయలేదు. ఆయనకు సుత్ తి కలుగు గాక.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగెల వాదాయ్ల పాడేది.
1దేవుడు మమమ్లిన్ కనికరించి ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక. ఆయన తనముఖకాంతిమామీద పకాశింపజేసాత్ డు గాక
2భూమిమీద నీమారాగ్ లు,జాతులనిన్టిలో నీ రకష్ణ వెలల్డి అయేయ్లా అలా చేసాత్ డు గాక.
3దేవా, పజలు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక. పజలంతా నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.
4పజలు సంతోషంతో ఆనందగానాలు చేసాత్ రు. ఎందుకంటే నువువ్ జాతులకు నాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ వు. భూరాజాయ్లను

ఏలుతావు.
5దేవా, పజలు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక. పజలందరు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.
6అపుప్డు భూమిదాని ఫలానిన్ ఇసుత్ ంది. దేవుడు,మాదేవుడు మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించాడు.
7దేవుడు మమమ్లిన్ దీవించాడు. భూదిగంతాల పజలు ఆయనలో భయభకులు నిలుపుతారు.
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1దేవుడు లేసాత్ డు గాక,ఆయన శతువులు చెదరిపోతారుగాక. ఆయనను దేవ్షించేవారు ఆయనసనిన్ధి నుండిపారిపోతారు
గాక.

2 పొగను చెదరగొటిట్నటుట్ నువువ్ వారిని చెదరగొటుట్ . అగిన్కి నం కరిగిపోయేలా దురామ్రుగ్ లు దేవుని సనిన్ధిలో కరిగి
నశించిపోతారు గాక.

3నీతిమంతులు సంతోషిసాత్ రు గాక. వారు దేవుని సనిన్ధిలో సంతోషించి బహ గా ఆనందిసాత్ రు గాక.
4 దేవుని గూరిచ్ పాడండి. ఆయన నామానిన్ బటిట్ సోత్ తగానం చేయండి. యొరాద్ ను నదీ లోయపాంతంలో సావ్రీ చేసే దేవుని

కోసం, ఒక రాజమారగ్ం ఏరాప్టు చేయండి. ఆయన పేరుయెహోవా. ఆయన ఎదుట పండగ చేసుకోండి.
5తన పరిశుదాధ్ లయంలో ఉనన్ దేవుడు, తండి లేని వారికి తండిగా, వితంతువులకు సహాయకుడిగా* ఉనాన్డు.
6 దేవుడు ఒంటరి వారిని కుటుంబాలుగా చేసాత్ డు. ఆయన బంధకాలోల్ ఉనన్ వారిని విడిపించి వారిని వృదిధ్ చెందిసాత్ డు.

తిరుగుబాటు చేసే వారి భూములు బీడు పోతాయి.
7దేవా, నీవు నీ పజలకు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు అరణయ్ంలో పయాణించినపుప్డు
8 దేవుని సనిన్ధిలో ఆయన సీనాయి కొండకు వచిచ్నపుడు, ఇశాయేలు దేవుని సనిన్ధిలో భూమి వణికింది, ఆకాశాలు

వరిష్ంచాయి.
9దేవా, నీవారసతవ్ం మీద వరష్ం సమృదిధ్గా కురిపించావు. అది అలసి ఉనన్పుప్డు నువువ్ దానిన్ బలపరచావు.
10నీ పజలు దానిలో నివసిసాత్ రు. దేవా, నీమంచితనంతో పేదలను అనుగహించావు.
11పభువు ఆజాఞ్ పించాడు. గొపప్ నయ్ం దానిన్ పకటించింది.
12 నాయ్లునన్ రాజులు పారిపోతారు. వారు పారిపోతారు. ఇళళ్లో ఉండే సీలు దోపుడు సొముమ్ పంచుకుంటారు.
13గువవ్లను వెండితో కపిప్నటుట్ ,వాటిరెకక్లకు పచచ్నిబంగారుపూతపూసినటుట్ ఉనన్సొముమ్వారు పంచుకుంటారు. గొరెల

దొడల్లోమీలో కొందరు ఎందుకు పడుకుని ఉండిపోయారు?
14సరవ్శకుడు అకక్డి రాజులను చెదరగొటిట్నపుప్డు సలోమ్ను కొండమీదమంచు కురిసినటుట్ కనిపించింది.
15బాషాను చాలాఉనన్త న పరవ్తం. అది అనేక శిఖరాలు ఉనన్ పరవ్తం.
16 శిఖరాలునన్ పరవ్తాలాల్ రా, దేవుడు తన నివాసంగా ఏరాప్టు చేసిన పరవ్తానిన్ ఎందుకు అంత అసూయగాచూసుత్ నాన్రు?

యెహోవాశాశవ్తంగాదానిలో నివసిసాత్ డు.
17దేవుని రథాలు వేలాదిగా ఉనాన్యి. సీనాయికొండ ఉనన్టుట్ గాయెహోవావాటిమధయ్ తన పరిశుదధ్ సనిన్ధిలో ఉనాన్డు.
18 నీవు ఆరోహణ పోయావు. బందీలను చెరపటుట్ కుపోయావు. మనుషుల నుండి నువువ్ కానుకలు తీసుకునాన్వు.

యెహోవా, నువువ్ అకక్డ నివసించేలా నీ తిరుగుబాటు చేసినవారి నుండి కూడా నువువ్ కానుకలు తీసుకునాన్వు.
19పభువుకు సుత్ తి కలుగు గాక. ఆయన పతిరోజూమాభారాలుమోసుత్ నాన్డు. దేవుడేమా రకష్ణకర.
20మన దేవుడు మనలను ర ంచే దేవుడు. మన దేవు నయెహోవాయేమరణం నుండి తపిప్ంచేవాడు.
21దేవుడు తన శతువుల తలలు తపప్క పగలగొడతాడు. ఎడతెగక తపుప్లు చేసేవారి నడినెతిత్ని ఆయన చితకగొడతాడు.
22పభువు చెబుతునాన్డు, నేను బాషాను నుండి వారిని వెనకిక్ రపిప్సాత్ ను. సముద అగాధాలోల్ నుండి వారిని రపిప్సాత్ ను.
23నువువ్ నీ శతువులను అణచివేసివారి రకంలో నీపాదాలు ముంచుతావు. వారు నీ కుకక్ల నాలుకలకు ఆహారమౌతారు.
24దేవా, నీయాతను, పరిశుదధ్ సథ్లానికి పోయేనారా న దేవునియాతను వారు చూశారు.
25 చుటూట్ రా కనయ్లు తంబురలు వాయిసుత్ ండగా పాటలు పాడేవారు ముందుగా నడిచారు. తంతివాదాయ్లు వాయించేవారు

వారిని వెంబడించారు.
26సమాజాలోల్ దేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఇశాయేలు సంతానమా,యెహోవాను సుత్ తించండి.
27మొదట కనిషుఠ్ న బెనాయ్మీను గోతం,తరవాతయూదాఅధిపతులు,వారిపరివారంఉంది. జెబూలూను, నఫాత్ లి గోతాల

అధిపతులు అకక్డ ఉనాన్రు.
28నీ దేవుడు నీకు బలం ఇచాచ్డు. దేవా, గతంలో చేసినటుట్ నీ శకినిమాకు కనపరచు.
29యెరూషలేములోని నీ ఆలయానిన్బటిట్ రాజులు నీ దగగ్రికి కానుకలు తెసాత్ రు.
30జముమ్గడిడ్లోనిమృగానిన్,ఆబోతుల గుంపును, దూడలాల్ ంటిజాతులను ఖండించు. వారు నీకులోబడి శిసుత్ గా వెండి కడీడ్లు

తెచేచ్లావారిని గదిద్ంచు. యుదాధ్ లు కోరుకునే వారిని చెదరగొటుట్ .
31ఈజిపుట్ నుండి రాకుమారులు వసాత్ రు. ఇతియోపియాదేవుని పు తన చేతులు చాచి పరిగెతిత్ వసుత్ ంది.
32భూరాజాయ్లనీన్ దేవుని గూరిచ్ పాడండి. పభువును కీరించండి.
33అనాదికాలం నుండి ఆకాశాల సావ్రీ చేసే ఆయనను కీరించండి. ఆయనతన సవ్రం వినిపిసాత్ డు. అది బల న సవ్రం.
34దేవునికి బలాతిశయం ఆపాదించండి. ఆయనమహిమ ఇశాయేలు మీద ఉంది. ఆయన బలం అంతరికష్ంలో ఉంది.
35 దేవా, నీ పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్ నువువ్ భీకరుడివి. ఇశాయేలు దేవుడే తన పజలకు బల పభావాలను అనుగహిసుత్ నాన్డు.

దేవునికి సుత్ తి కలుగు గాక.

69
పధాన సంగీతకారుని కోసం. శోషనీన్ము (కలువల రాగం) అనే రాగంలోపాడవలసినది. దావీదు కీరన
1దేవా, ననున్ కాపాడు. నాపాణంమీద నీళ ళ్ పొరిల్ పారుతునాన్యి.

* 68:5 68:5 సహాయకుడిగానాయ్యకరగా
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2 లో న అగాధంలాంటి ఊబిలో నేను దిగబడిపోతునాన్ను. నిలబడలేకుండా ఉనాన్ను. లో న నీళళ్లో నేను
మునిగిపోయాను. వరదలు ననున్ ముంచెతుత్ తునాన్యి.

3నేను కేకలు వేసి అలసిపోయాను,నాగొంతు ఎండిపోయింది. నాదేవుని కోసం కనిపెడుతూ ఉండగానా కళ ళ్ ణించాయి.
4ఏ కారణం లేకుండానామీద పగబటిట్న వారు నా తలవెంటుకలకంటే ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు. అకారణంగానాకు శతువు

ననున్ చంపాలని చూసేవారు అనేకమంది. నేను దోచుకోని దానిన్ నేను తిరిగి ఇవావ్లిస్ వచిచ్ంది.
5దేవా,నాబుదిధ్హీనత నీకు తెలుసు. నాపాపాలు నీకు తెలియనివి కావు.
6దేవా, సేనలపభు నయెహోవా, నీకోసం ఎదురు చూసేవారికినామూలంగాసిగుగ్ కలగనీయవదుద్ . ఇశాయేలు దేవా, నినున్

వెదికే వారు నామూలంగా అవమానంపాలు కానీయకు.
7నీ కోసం నేను నిందలు పడాడ్ ను. నీ కోసమే నేను సిగుగ్ పడాలిస్ వచిచ్ంది.
8నాసోదరులకు నేను పరాయివాణిణ్ అయాయ్ను. నాతలిల్ కొడుకులకు పరదేశిని అయాయ్ను.
9నీ ఇంటిని గూరిచ్న ఆసకి ననున్ తినివేసింది. నినున్ నిందించిన వారి నిందలు నామీద పడాడ్ యి.
10నేను ఉపవాసముండి ఏడిచ్నపుడు నా ఆతమ్కు అది నింద కారణ ంది.
11నేను గోనెపటట్ కటుట్ కునన్పుప్డు వారు అపహాసయ్ం చేశారు.
12నగర దావ్రాలోల్ కూరుచ్నన్వారు ననున్ గురించేమాటాల్ డుకుంటునాన్రు. తాగుబోతులు ననున్ గూరిచ్ పాటలు పాడతారు.
13యెహోవా, నీకే నేను పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. అనుకూల సమయంలో జవాబివువ్. దేవా, నమమ్దగిన నీ రకష్ణ సతాయ్నిన్ బటిట్

నాకు జవాబు దయచెయియ్.
14ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచు. ననున్ మునిగి పోనీయకు. ననున్ దేవ్షించే వారి చేతినుండి, లో న జలాల నుండి ననున్

తపిప్ంచు.
15వరదలు ననున్ ముంచెయయ్నియయ్కు. అగాథం ననున్ మింగనియయ్కు. ననున్ గుంటలో పడనియయ్కు.
16యెహోవా, నీ నిబంధన కృపలోనిమంచితనానిన్ బటిట్ నాకు జవాబివువ్. అధిక న నీ కృపను బటిట్ నా పు తిరుగు.
17నీ సేవకుడి నుండి నీముఖం తిపుప్కోకు. నేను నిసప్ హలోఉనాన్ను,నాకు తవ్రగా జవాబివువ్.
18నా దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ విమోచించు. నా శతువులను చూసి ననున్ విడిపించు.
19నాకు నింద, సిగుగ్ , అవమానం కలిగాయని నీకు తెలుసు. నావిరోధులంతా నీ ఎదుటే ఉనాన్రు.
20నింద వలన నాహృదయం బదద్ ంది. నేను ఎంతో కృశించిపోయాను. ననున్ ఎవ నా కనికరిసాత్ రేమో అని చూశాను గానీ

ఎవరూ లేరు. ఓదారేచ్ వారి కోసం కనిపెటాట్ ను గాని ఎవరూ కనిపించ లేదు.
21వారు నాకు ఆహారంగా చేదు విషానిన్ పెటాట్ రు. నాకు దాహం అయినపుప్డు తాగడానికి పులిసిన దాకష్రసం ఇచాచ్రు.
22వారి సంపద*వారికి ఉరి అవుతుంది గాక. మంగాఉనాన్మనిఅనుకునన్పుప్డు అదివారికి ఒక బోనుగాఉంటుంది గాక.
23వారు చూడలేకపోయేలావారి కళళ్కు చీకటి కముమ్తుంది గాక. వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు పుడుతుంది గాక.
24వారిమీద నీ ఉగతను కుమమ్రించు. నీ కోపాగిన్ వారిని ఆవరిసుత్ ంది గాక.
25వారి నివాసం నిరజ్నం అవుతుంది గాక. వారి గుడారాలోల్ ఎవరూ నివాసం ఉండరు గాక.
26నువువ్ దెబబ్ కొటిట్న వాణిణ్ వారు బాధిసుత్ నాన్రు. నువువ్ గాయపరచినవారి వేదన గూరిచ్ వారు కబురాల్ డుతునాన్రు.
27ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా అపరాధాలు వారికి తగలనివువ్. నీ నీతిగల విజయంలోకి వారిని చేరనివవ్కు.
28జీవగంథంలో నుండి వారి పేరు చెరిపివెయియ్. నీతిమంతుల జాబితాలోవారి పేరుల్ రాయవదుద్ .
29నేను బాధలో, వేదనలోమునిగి ఉనాన్ను. దేవా, నీ రకష్ణ ననున్ లేవనెతుత్ గాక.
30దేవునినామానిన్ గానాలతో సుత్ తిసాత్ ను. కృతజఞ్తలతో ఆయనిన్ ఘనపరుసాత్ ను.
31ఎదుద్ కంటే, కొముమ్లు డెకక్లు గల కోడె కంటే అదియెహోవాకు ఇషట్ం.
32దీనులు అది చూసి సంతోషిసాత్ రు. దేవుని వెదికేవారలారా,మీహృదయాలు తిరిగి బతుకు గాక.
33అకక్రలో ఉనన్వారిపారథ్నయెహోవాఆలకిసాత్ డు. బంధకాలోల్ ఉనన్ తన వారిని ఆయన అలకష్ ం చేయడు.
34భూమీ ఆకాశాలూ ఆయనను సుత్ తిసాత్ యిగాక. సముదాలు,వాటిలోని సమసత్ం ఆయనను సుత్ తిసాత్ యిగాక.
35 దేవుడు సీయోనును ర సాత్ డు. ఆయనయూదా పటట్ణాలను తిరిగి కటిట్సాత్ డు. పజలు అకక్డ నివాసం ఉంటారు. అది

వారిసొంతం అవుతుంది.
36ఆయన సేవకుల సంతానం దానిన్ వారసతవ్ంగాపొందుతారు. ఆయననామానిన్ పేమించేవారు అందులో నివసిసాత్ రు.

70
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు రాసినజాఞ్ పకారథ్ కీరన.
1దేవా, ననున్ విడిపించడానికి తవ్రగా రా. యెహోవా,నాకు సహాయం చేయడానికి తవ్రగా రా.
2ననున్ చంపాలని,బాధించాలని చూసేవారు సిగుగ్ పడి అవమానంపాలవుతారు గాక.
3ఆహా ఆహాఅని పలికేవారు సిగుగ్ పడి వెనకిక్ తిరిగి వెళాత్ రు గాక.
4 నినున్ వెతికే వారంతా నీలో ఆనందించి సంతోషిసాత్ రు గాక. నీ రకష్ణను పేమించే వారంతా దేవునికే మహిమ కలగాలి అని

ఎపుప్డూ చెపుప్కుంటారు గాక.
5 నేను పేదవాణిణ్ . అకక్రలో ఉనన్వాణిణ్ . ననున్ ర ంచడానికి వేగమే రా. నాకు సహాయం నువేవ్. నా రకష్ణకరవు నువేవ్.

యెహోవా, ఆలసయ్ం చేయవదుద్ .

* 69:22 69:22 సంపద భోజనం బలల్
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1యెహోవా, నేను నీ శరణు వేడుకుంటునాన్ను. ననెన్నన్డూ సిగుగ్ పడనియయ్కు.
2ననున్ ర ంచు. నీ నీతిని బటిట్ ననున్ భదపరచు. శదధ్గా ఆలకించి ననున్ ర ంచు.
3 నీ ఆశయదురగ్ంలో పవేశించేందుకు నాకు అనుమతి ఇవువ్. నా కాపుదల, నా దురగ్ం నువేవ్. నువువ్ ననున్ ర ంచాలని

నిరణ్యం చేసుకునాన్వు.
4నా దేవా, దుషుట్ ల చేతిలోనుండి ననున్ ర ంచు. కీడు చేసేవాళళ్, కూరుల పటుట్ లోనుండి ననున్ విడిపించు.
5నా పభూ,యెహోవా,నా నిరీకష్ణకు ఆధారం నువేవ్. నాబాలయ్ం నుండి నా ఆశయం నువేవ్.
6నేను గరభ్ంలోఉనన్దిమొదలు ననున్ పోషించింది నువేవ్. తలిల్ గరభ్ం నుండి ననున్ బయటకు తెచిచ్ంది నువేవ్. నినున్ గూరిచ్

నేను నితయ్మూ సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.
7నేను అనేకులకు ఒక వింతగా కనిపిసుత్ నాన్ను. అయినానాకు బల న ఆశయం నువేవ్.
8నీ కీరితో, పభావ వరణ్నతో దినమంతానానోరు నిండిపోయింది.
9ముసలితనంలో ననున్ విడిచిపెటట్కు. నాబలం ణించినపుప్డు ననున్ వదలకు.
10నా శతువులు ననున్ గూరిచ్మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. నాపాణం తీయాలనిపొంచి ఉనన్వారు కూడబలుకుక్ంటునాన్రు.
11దేవుడువాణిణ్ విడిచిపెటాట్ డు,వాణిణ్ తపిప్ంచేవాడుఎవరూలేరు. వాణిణ్ తరిమిపటుట్ కుందాంఅనివాళ ళ్అనుకుంటునాన్రు.
12దేవా,నాకు దూరంగా ఉండవదుద్ . నా దేవా,నాకు సహాయం చేయడానికి తవ్రగా బయలుదేరు.
13నాపాణంతీయాలనిచూసే విరోధులు సిగుగ్ పడి నశిసాత్ రు గాక. నాకు కీడుచేయాలనిచూసేవాళ ళ్ నిందలపా అవమానం

పొందుతారు గాక.
14నేను అనిన్వేళలా నిరీకష్ణ కలిగి ఉంటాను. మరి ఎకుక్వగా నినున్ కీరిసాత్ ను.
15నీ నీతిని, నీ రకష్ణను రోజంతా వివరిసాత్ ను. వాటిని నేను లెకిక్ంచలేను.
16పభు నయెహోవాబల న కారాయ్లను నేను వరిణ్ంచడంమొదలు పెడతాను. నీ నీతినిమాతమే నేను వివరిసాత్ ను.
17 దేవా, నా బాలయ్ం నుండి నువువ్ నాకు బోధిసూత్ వచాచ్వు. ఇపప్టి వరకూ నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను నేను తెలియజేసూత్ నే

ఉనాన్ను.
18దేవా,నేనుతలనెరిసిముసలివాడి నాననున్విడిచిపెటట్కు. రాబోయేతరాలకునీబలపభావాలగురించి,ఇక పుటట్బోయే

వాళల్కు నీ శకియుకులను గురించి వివరిసాత్ ను.
19దేవా, నీ నీతి ఎతత్యిన ఆకాశాలకనాన్ ఉనన్త నది. ఘన కారాయ్లు చేసిన దేవా, నీకు సాటి ఎవరు?
20ఎనోన్ కఠినబాధలుమాకు కలిగేలాచేసినదేవా, నువువ్మమమ్లిన్మళీళ్ జీవించేలాచేసాత్ వు. అగాధలోయలోల్ నుండిమళీళ్

మమమ్లిన్ లేవనెతుత్ తావు.
21నాగొపప్తనానిన్ వృదిధ్చెయియ్. నా పుతిరిగి ననున్ ఆదరించు.
22 నా దేవా, నేను నీ యథారథ్ కియలను బటిట్ సవ్రమండల వాయిదయ్ంతో నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవా,

సితారాతో నినున్ కీరిసాత్ ను.
23నేను నినున్ కీరిసూత్ ఉనన్పుప్డు నా పెదాలు, నువువ్ విమోచించిన నాపాణం నినున్ గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేసాత్ యి. నాకు

హాని కలిగించాలని పయతిన్ంచే వాళ ళ్ అవమానంపా అయోమయంలోఉనాన్రు.
24అయితేనానాలుక రోజంతా నీ నీతిని వివరిసూత్ ఉంది.
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సొలొమోను కీరన
1దేవా,రాజుకు నీ నాయ్యవిధులను,రాకుమారుడికి నీ నీతిని తెలియజెయియ్.
2అతడు నీతిని బటిట్ నీ పజలకు,నాయ్యవిధులను బటిట్ పేదవారికి నాయ్యం తీరుసాత్ డు గాక.
3నీతిని బటిట్ పరవ్తాలు, కొండలు పజలకు మం కలిగిసాత్ యిగాక.
4పజలోల్ పేదవారికి అతడు నాయ్యం తీరుసాత్ డు గాక. అకక్రలోఉనన్వారి పిలల్లను ర ంచి,బాధపెటేట్ వారిని నలగగొడతాడు

గాక.
5సూరయ్చందులు ఉనన్ంత కాలం, తరతరాలోల్ పజలు నీలో భయభకులు చూపుతారు గాక.
6కోసిన గడిడ్ కురిసే వానలాగా, భూమిని తడిపేమంచి వరష్ంలాగా అతడు దిగి వసాత్ డు గాక.
7అతని కాలంలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్ తారు గాక. చందుడు గతించే వరకూ మాభివృదిధ్ ఉండు గాక.
8 సముదం నుండి సముదం వరకూ, యూఫటీసు నది మొదలుకుని భూదిగంతాల వరకూ అతని ఆధిపతయ్ం వాయ్పిసుత్ ంది

గాక.
9ఎడారి పజలు* అతనికి లోబడతారు గాక. అతని శతువులు నేలమటిట్ నాకుతారు గాక.
10తరీష్షు రాజులు, దీవ్పాల రాజులు కపప్ం చెలిల్సాత్ రు గాక. షేబ రాజులు, సెబారాజులు కానుకలు తీసుకు వసాత్ రు గాక.
11రాజులందరూ అతని ఎదుట సాగిలపడతారు గాక. అనయ్జనాలు అతనికి సేవ చేసాత్ రు గాక.
12ఎందుకంటేఅకక్రలోఉనన్వారుమొరపెటిట్నపుప్డు అతడువారికి సహాయంచేసాత్ డు. సహాయందొరకనిపేదలను అతడు

విడిపిసాత్ డు.
13నిరుపేదల పటాల్ అకక్రలో ఉనన్వారి పటాల్ అతడు జాలి చూపుతాడు. పేదలపాణాలను అతడు ర సాత్ డు.

* 72:9 72:9 ఎడారి పజలు అతని శతువులు
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14బలాతాక్రం నుండీ హింస నుండీ అతడు వారిపాణానిన్ విమోచిసాత్ డు. వారిపాణం† అతని దృషిట్కి విలు నది.
15రాజుచిరంజీవిఅవుతాడు గాక. షేబ బంగారం అతనికి ఇసాత్ రు గాక. అతని మం కోసం పజలు ఎపుప్డూపారథ్న చేసాత్ రు

గాక. దేవుడు రోజంతా అతణిణ్ దీవిసాత్ డు గాక.
16 దేశంలో, పరవ్త శిఖరాల మీదా ధానయ్ం సమృదిధ్గా పండు గాక. వారి పంటలు గాలికి లెబానోను వృ లలాగా ఊగుతూ

ఉంటాయిగాక. పటట్ణ పజలు భూమిమీది పచిచ్కలాగా వరిధ్లుల్ తారు గాక.
17రాజునామంశాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది గాక. అతని పేరు సూరుయ్డునన్ంత కాలం నిలబడుతుంది గాక. అతనిని బటిట్ పజలు

దీవెనలు పొందుతారు గాక. అనయ్జనాలు అతడు ధనుయ్డని చెపుప్కుంటారు గాక.
18ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాసుత్ తులు పొందుతాడు గాక. ఆయన ఒకక్డే ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేసేవాడు.
19 ఆయన మహిమగల నామం నిరంతరం సుత్ తులు పొందుతుంది గాక. ఈ భూమి అంతా ఆయన మహిమతో నిండి

ఉంటుంది గాక. ఆమేన్ . ఆమేన్ .
20యెషష్యి కొడుకు దావీదు పారథ్నలు ముగిశాయి.

తృతీయపరిచేఛ్దము
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ఆసాపు కీరన
1ఇశాయేలు పటల్, శుదధ్హృదయం గలవారి పటల్ దేవుడు నిజంగా దయ గలవాడు.
2నాపాదాలు కొదిద్లో జారిపోయేవి. నాఅడుగులు దాదాపుగాజారిపోయాయి.
3భకిహీనులు మంగా ఉండడం చూసి వారి గరావ్నిన్ చూసి నేను అసూయపడాడ్ ను.
4మరణ సమయంలో కూడావారికియాతన అనిపించదు. వారు పుషిట్గా ఉనాన్రు.
5ఇతరులకు కలిగే ఇబబ్ందులు వారికి కలగవు. ఇతరులకు వచేచ్ విపతుత్ లు వారికి రావు.
6కాబటిట్ గరవ్ం వారిమెడ చుటూట్ కంఠహారం లాగా ఉంది. దురామ్రగ్తను వారు వసంలాగా ధరిసాత్ రు.
7వారి కళ ళ్ కొవువ్ పటిట్ ఉబిబ్ ఉనాన్యి. దురాలోచనలు వారి హృదయంలోనుండి బయటికి వసుత్ నాన్యి.
8వారు ఎగతాళి చేసాత్ రు. పొగరుబోతుమాటలు పలుకుతారు. గరవ్ంగా గొపప్లు చెపుప్కుంటారు.
9వారిమాటలు దేవునికి వయ్తిరేకంగా ఉంటాయి. వారినాలుకతో భూమి అంతటినీ చుటిట్ వసాత్ రు.
10కాబటిట్ దేవుని పజలు వారి పకష్ం చేరతారు. వారిమాటలను మంచినీళ ళ్ తాగినటుట్ తాగుతారు.
11దేవునికి ఎలా తెలుసుత్ ంది? ఇకక్డ ఏమి జరుగుతూ ఉందో ఆయనకి అవగాహన ఉందా? అనివారనుకుంటారు.
12 గమనించండి. వారు దురామ్రుగ్ లు. మరింత డబుబ్ సంపాదిసూత్ విచచ్లవిడిగా ఉంటారు.
13నాహృదయానిన్ పవితంగా ఉంచుకోవడం వయ్రథ్మే. నాచేతులు కడుకుక్ని నిరోద్ షంగా ఉండడం వయ్రథ్మే.
14రోజంతానాకు బాధ కలుగుతూ ఉంది. పతి ఉదయం నేను శికష్కు గురవుతునాన్ను.
15ఇలాటిమాటలు నేను చెబుతాను అని నేను అనన్టట్యితే నేను ఈ తరంలోని నీ పిలల్లనుమోసం చేసినటేట్ .
16అయినాదీనిన్ గురించి ఆలోచించినపుప్డు అది నాకు చాలా కషట్సాధయ్ం అనిపించింది.
17నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి వెళిల్ ధాయ్నించినపుప్డు వారి గతి ఏమిటో గహించ గలిగాను.
18నువువ్ వారిని కాలుజారే సథ్లంలో ఉంచావు. నువువ్ వారిని పడదోసినపుప్డు వారు నశిసాత్ రు.
19ఒకక్ కష్ణంలోవారు అంత పోతారు. విపరీత న భయంతో నశించిపోతారు.
20నిదమేలుకుని తన కల మరచిపోయినటుట్ పభూ, నువువ్ మేలుకుని వారి ఉనికి లేకుండా చేసాత్ వు.
21నాహృదయంలో దుఃఖం ఉంది. నాఅంతరంగంలో నేను గాయపడాడ్ ను.
22అపుప్డు నేను తెలివి తకుక్వగా ఆలోచించాను. నీ సనిన్ధిలోమృగం వంటి వాడుగా ఉనాన్ను.
23అయినానేను నిరంతరం నీతో ఉనాన్ను. నువువ్ నా కుడిచెయియ్ పటుట్ కుని ఉనాన్వు.
24నీ సలహాలతో ననున్ నడిపిసాత్ వు. తరువాత ననున్ మహిమలోచేరుచ్కుంటావు.
25పరలోకంలో నువువ్ తపప్ నాకెవరునాన్రు? నువువ్ నాకుండగాఈలోకంలోనాకింకేమీ అకక్రలేదు.
26నా శరీరం,నాహృదయం ణించిపోయినాదేవుడు ఎపుప్డూ నాహృదయానికి బల న దురగ్ంగా ఉనాన్డు.
27నీకు దూరంగా జరిగేవారు నశించిపోతారు. నీకు అపనమమ్కంగా ఉనన్వారందరినీ నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు.
28నాకు మాతం కావలసింది దేవునికి దగగ్రగా ఉండడమే. యెహోవాను నా ఆశయంగా చేసుకునాన్ను. నీ కారాయ్లనిన్టినీ

నేను పచారం చేసాత్ ను.

74
ఆసాపు కీరన
1దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా ఎందుకు విడిచిపెటాట్ వు? నువువ్ మేపే గొరెలమీద ఎందుకు కోపగించుకుంటునాన్వు?
2నీవారసతవ్ంగా కొనుకుక్నన్ గోతానిన్, నువువ్ అనాదికాలంలోవిమోచించిన నీ పజలను జాఞ్ పకం చేసుకో. నీ నివాస నఈ

సీయోను పరవ్తానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకో.

† 72:14 72:14పాణం రకం
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3నీ పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ శతువులు ఎలాపూరిగాపాడు చేశారో వచిచ్ ఆ శిథిలాలను చూడు.
4నీ పతయ్కష్ గుడారంలో నీ శతువులు గరిజ్సుత్ నాన్రు. వారి విజయధవ్జాలను ఎతిత్ నిలబెటాట్ రు.
5దటట్ న గుబురు చెటల్ మీద గొడడ్ళ ళ్ ఎతిత్నటుట్ అది కనిపిసుత్ నన్ది.
6వారు గొడడ్ళ ళ్, సుతెత్లు తీసుకుని దాని నగిషీ చెకక్డాలనుపూరిగా విరగగొటాట్ రు.
7నీ పరిశుదధ్ సథ్లానికి మంట పెటాట్ రు. నీ నివాస నమందిరానిన్ నేలమటట్ం చేసి అపవితపరిచారు.
8వాటిననిన్టినీపూరిగా ధవ్ంసం చేదాద్ ం అనుకుంటూ వారు దేశంలోని నీ సమావేశమందిరాలనిన్టినీ కాలిచ్వేశారు.
9 దేవుని నుండి మరి ఏ సూచకకియలూ మాకు కనబడటం లేదు. ఇంకా పవక కూడా ఎవరూ లేరు. ఇలా ఎంతకాలం

జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు.
10దేవా, శతువులు ఎంతకాలం నినున్ నిందిసాత్ రు? శతువులు నీ నామానిన్ ఎలల్కాలం దూషిసాత్ రా?
11నీహసాత్ నిన్, నీ కుడి చేతిని ఎందుకు ముడుచుకుని ఉనాన్వు? నీ వసంలో నుండి దానిన్ తీసి వారిని నాశనం చెయియ్.
12పురాతన కాలం నుండీ దేవుడు నా రాజుగాఈ భూమి రకష్ణ కలిగిసూత్ ఉనాన్డు.
13నీ బలంతో సముదానిన్ పాయలుగా చేశావు. నీటిలోని బహామ్ండ న సముద వికృత జీవుల తలలు చితకగొటాట్ వు.
14సముద రాకష్సి తలలను నువువ్ ముకక్లు చేశావు. అరణాయ్లోల్ నివసించే వారికి దానిన్ ఆహారంగా ఇచాచ్వు.
15నీటిఊటలను, పవాహాలను పుటిట్ంచావు. నితయ్ం పారే నదులను ఎండిపోజేశావు.
16పగలు నీదే,రాతి నీదే. సూరయ్చందులను నువేవ్ వాటిసాథ్ నాలోల్ ఉంచావు.
17భూమికి సరిహదుద్ లు నియమించింది నువేవ్. వేసవికాలం, చలికాలం నువేవ్ కలిగించావు.
18యెహోవా, శతువులు నీ నా బుదిధ్హీనులు నీ నామం నా చేసిన దూషణలు నీ మనసుకు తెచుచ్కో.
19నీపావురం పాణానిన్ కూర మృగానికి అపప్గింపకు. బాధలు పొందే నీ పజలను ఎనన్డూ మరువకు.
20నీ నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకో. ఎందుకంటే లోకంలో ఉనన్ చీకటి సథ్లాలనీన్ బలాతాక్రంతో నిండిపోయాయి.
21పీడితుణిణ్ అవమానంతోమరలనియయ్కు. బాధలు పొందినవారు, దరిదులు నీ నామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.
22దేవా, లేచి నీఘనతను కాపాడుకో. బుదిధ్హీనులు రోజంతా నినున్ దూషిసుత్ నన్ సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకో.
23నీ శతువుల సవ్రానిన్, నినున్ ఎడతెగక ఎదిరించేవారి గరిజ్ంపులను మరచిపోవదుద్ .
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తషేహ్త్ అనే రాగంలోపాడేది. ఆసాపు కీరన, ఒక పాట.
1దేవా,మేము నీకు కృతజఞ్తలు అరిప్సుత్ నాన్ము. నువువ్ నీ సనిన్ధినిమాకు వెలల్డించావని నీకు కృతజఞ్తలు అరిప్సుత్ నాన్ము.

మనుషులు నీ ఆశచ్రయ్కారాయ్లు వివరిసాత్ రు.
2నియామక కాలంలో నేను నిషప్కష్పాతంగా తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
3భూమి,దాని నివాసులంతా భయంతో వణుకుతునన్పుప్డు నేనే ఈ భూమి సథ్ంభాలను నిలబెడతాను.

సెలా.
4అహంకారంగా ఉండవదుద్ అని గరివ్షుట్ లకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.
5విజయం దొరుకుతుందని అంతగా నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ . మీతలలు కెతిత్ మాటాల్ డవదుద్ అని దురామ్రుగ్ లతో చెపాప్ను.
6తూరుప్నుండి గానీ పడమటి నుండి గానీ అరణయ్ం నుండి గానీ విజయం రాదు.
7దేవుడే తీరుప్ తీరేచ్వాడు. ఆయన ఒకణిణ్ తగిగ్సాత్ డు, ఒకణిణ్ హెచిచ్సాత్ డు.
8యెహోవాచేతిలోఒకపాతఉంది. అందులోనిదా రసంపొంగుతూ ఉంది. అది సుగంధ దవాయ్లతో నిండి ఉంది. ఆయన

దానిన్ పోసుత్ నాన్డు.
భూమిమీద ఉనన్ దురామ్రుగ్ లంతా ఆఖరు బొటుట్ వరకు దానిన్ తాగాలి.
9నే తే ఎపుప్డూ నువువ్ చేసిన కారాయ్లను పచారం చేసాత్ ను. యాకోబు దేవుణిణ్ నేను నితయ్మూ కీరిసాత్ ను.
10నేను భకిహీనుల కొముమ్లను* విరగగొడతాను. నీతిమంతుల కొముమ్లు కెతుత్ తాను అని ఆయన అనాన్డు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగ వాయిదాయ్లతోపాడేది. ఆసాపు కీరన, ఒక పాట.
1యూదాలో దేవుడు తనను తెలియబరచుకునాన్డు. ఇశాయేలులో ఆయననామంఘన నది.
2షాలేంలో* ఆయన నివాసం ఉంది, సీయోనులో ఆయన గృహం ఉంది.
3అకక్డ ఆయన విలల్ంబులు,డాలు, కతిత్ మిగతాయుదాధ్ యుధాలను విరిచి వేశాడు.

సెలా.
4నువువ్ నీ శతువులను జయించి పరవ్తాల నుంచి దిగి వసూత్ మెరిసిపోతునాన్వు. నీమహిమను పదరిశ్సుత్ నాన్వు.
5 గుండె రయ్ం గలవారు దోపిడికి గురి అయాయ్రు. నిదపోయారు. శూరులంతా నిసస్హాయులయాయ్రు.
6యాకోబు దేవా,యుదధ్ంలో నీ గదిద్ంపుకు గురం, రౌతు కూడామూరిఛ్లాల్ రు.
7నీకు, నీకుమాతమే భయపడాలి. నువువ్ కోపపడితే నీ ఎదుట ఎవరు నిలుసాత్ రు?
8నీ తీరుప్ పరలోకం నుంచి వచిచ్ంది, భూమికి భయమేసింది, అదిమౌనంగా ఉంది.

* 75:10 75:10 కొముమ్లను శకి * 76:2 76:2షాలేంలోయెరూషలేము
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9దేవా! నువువ్ తీరుప్ పకటించడానికి, దేశమంతటా అణగారినవాళళ్ను కాపాడడానికి లేచావు.
సెలా.

10కోపంతోవారి నీ తీరుప్ పజలు కచిచ్తంగా నినున్ సుత్ తించేలా చేసుత్ ంది. నీ ఆగహానిన్ నువువ్పూరిగా వెలల్డిసాత్ వు.
11 మీ యెహోవా దేవునికి మొకుక్కుని వాటిని చెలిల్ంచండి. ఆయన చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ంతా భయభకులకు పాతు న

ఆయనకు కానుకలు తీసుకు రండి.
12అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేసాత్ డు, భూరాజులు ఆయనకు భయపడతారు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం,యెదూతూను అనే రాగంలోపాడేది. ఆసాపు కీరన.
1నేను బిగగ్రగా దేవునికిమొరపెడతాను, నేను దేవుణిణ్ పిలుసాత్ ను,నా దేవుడు నామాట వింటాడు.
2నా కషట్ సమయంలో నేను పభువును వెతికాను. రాతంతా నేను నా చేతులెతిత్ పారిథ్ంచాను, నా పాణం ఓదారుప్ పొందడం

లేదు.
3నా వేదనలో నేను దేవుణిణ్ గురు చేసుకునాన్ను, నీరసించిపోయినేను ఆయనిన్ గురుకు తెచుచ్కునాన్ను.

సెలా
4నువువ్ నా కళ ళ్ తెరచి ఉంచుతునాన్వు. నేనుమాటాల్ డలేనంతగా కలవరపడుతునాన్ను.
5 గతించిన రోజులనూ గత కాలానీన్ గురించి ఆలోచించాను,
6 ఒకపుప్డు నేను పాడిన పాట రాతివేళ గురుకు తెచుచ్కునాన్ను. నేను జాగతత్గా నా హృదయంలో ఆలోచించాను. ఏం

జరిగిందో అరథ్ం చేసుకోవడానికి పయతిన్ంచాను.
7పభువు శాశవ్తంగా ననున్ తోసివేసాత్ డా? ఆయన ఇంకెనన్టికీ మళీళ్ నామీద దయచూపడా?
8ఆయన కృప ఎపప్టికీ రాదా? ఆయనవాగాద్ నం ఎపప్టికీ నేరవేరదా?
9దేవుడు కనికరించడం మరచిపోయాడా? ఆయన కోపం దయకు అడుడ్ పడిందా?

సెలా
10ఇది నాబాధ. మాపటల్ సరవ్శకుని కుడి చెయియ్మారుతూ ఉంది, అని నేననాన్ను.
11అయితేయెహోవా, గతంలోని నీ అదుభ్త కియలను నేను గురుకు తెచుచ్కుంటాను.
12నీ పనులనిన్టినీ నేను తలంచుకుంటాను. వాటినిమననం చేసుకుంటాను.
13దేవా! నీమారగ్ం పవితం. మన గొపప్ దేవునికి సాటి అయిన దేవుడెవరు?
14నువువ్ అదుభ్తాలు చేసే దేవుడివి, పజా సమూహాలోల్ నువువ్ నీ పభావానిన్ పతయ్కష్పరచావు.
15నీ గొపప్ బలంతో నీ పజలకు-యాకోబుయోసేపుల సంతతికి విజయానిన్చాచ్వు.

సెలా
16దేవా, నీళ ళ్ నినున్ చూశాయి, నీళ ళ్ నినున్ చూసి భయపడాడ్ యి, అగాధంలోని నీళ ళ్ వణికిపోయాయి.
17మబుబ్లు నీళల్ కుమమ్రించాయి, ఆకాశం గరిజ్ంచింది, నీబాణాలు రివువ్న ఎగిశాయి.
18నీ ఉరుములమోత సుడిగాలిలోమోగింది. మెరుపులు లోకానిన్ వెలిగించాయి. భూమి వణికి కంపించింది.
19సముదంలో నీదారి వెళిళ్ంది. పవాహాలోల్ గుండా నీదారిమళిళ్ంది. అయితే నీ కాలిముదలు కనబడలేదు.
20మోషేఅహరోనుల దావ్రా నీ పజలను మందలాగా నడిపించావు.
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ఆసాపు కీరన. మసిక్ల్ ( వధాయ్నం)
1నా పజలారా,నాబోధను ఆలకించండి. నేను చెపేప్మాటలు వినండి.
2నానోటితోజాఞ్ నయుక నమాటలు చెబుతాను. పూరవ్కాలం నుండీ రహసయ్ంగా ఉనన్ విషయాలు నేను తెలియజేసాత్ ను.
3మాకు తెలిసిన సంగతులను,మాపూరివ్కులుమాకు తెలిపిన సంగతులను చెబుతాను.
4యెహోవా చేసిన గొపప్ కారాయ్లను, ఆయన బలానిన్, ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్ కియలను దాచకుండా వారి పిలల్లకు మేము

వినిపిసాత్ ం.
5రాబోయేతరాలోల్ పుటేట్ పిలల్లు దానిన్ తెలుసుకుని తమ పిలల్లకు దానిన్ వివరించాలి. వారు కూడా దేవునిలో నిరీకష్ణ ఉంచి

దేవుని కారాయ్లు మరచిపోకూడదు.
6వారిపూరివ్కులుయథారథ్హృదయులు కారు. దేవుని విషయంలో సిథ్ర బుదిధ్ లేనివా ఆయన తిరగబడాడ్ రు.
7మీరు ఆ తరం వారిలాగాఉండకూడదు. ఆయన ఆజఞ్లు అనుసరించాలి.
8 ఆయనయాకోబు సంతానానికి శాసనాలు ఏరాప్టు చేశాడు. ఇశాయేలు సంతానానికి ధరమ్శాసం అనుగహించాడు. తమ

సంతానానికి దానిన్ నేరిప్ంచాలనిమనపూరీవ్కులకు ఆజాఞ్ పించాడు.
9 ఎఫాయిము గోతం వారు విలల్ంబులు పటుట్ కుని యుదాధ్ నికి సిదధ్పడాడ్ రు కానీ యుదధ్ం జరిగిన రోజు వెనకిక్ తిరిగి

పారిపోయారు.
10వారు దేవునితో నిబంధనను నెరవేరచ్లేదు. ఆయన ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించ లేదు.
11ఆయన చేసిన కారాయ్లూ ఆయనవారికి చూపిన తన ఆశచ్రయ్ కియలూవారు మరిచ్ పోయారు.
12ఈజిపుట్ దేశంలోనిసోయను పాంతంలోవారిపూరీవ్కుల మధయ్ ఆయన ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేశాడు.
13ఆయన సముదానిన్ రెండుగా చీలిచ్ వారిని అవతలికి దాటించాడు. నీటిని రెండు పులా గోడలాల్ గా నిలబెటాట్ డు.
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14పగలు మేఘంలో నుండీ రాతి అగిన్ వెలుగులో నుండీ ఆయనవారిని నడిపించాడు.
15అరణయ్ంలో బండరాయిని చీలిచ్ సముదమంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు అనుగహించాడు.
16బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు పారజేశాడు.
17అయినావారు మహోనన్తుని మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆయనకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేసూత్ నే వచాచ్రు.
18వారు తమ ఆశకొదీద్ ఆహారం అడుగుతూ తమహృదయాలోల్ దేవుణిణ్ పరీ ంచారు.
19ఈఅరణయ్ంలో దేవుడు భోజనం సిదధ్పరచగలడా?
20 ఆయన గండ శిలను కొటిట్నపుప్డు నీరు ఉబికి కాలువ పారింది. ఆయన మనకు ఆహారం కూడా ఇవవ్గలడా? తన

పజలకుమాంసం సమకూరచ్గలడా? అనివారు చెపుప్కుంటూ దేవునికి విరోధంగామాటాల్ డారు.
21యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించాడు. యాకోబు సంతానానిన్ దహించడానికి ఆయన అగిన్ రాజుకుంది. ఇశాయేలు

సంతానంమీద ఆయన కోపం రగులుకుంది.
22వారు దేవునిలో విశావ్సముంచలేదు. ఆయన అనుగహించిన రకష్ణలో నమమ్కం పెటుట్ కోలేదు.
23అయినపప్టికీ ఆయన నునన్ ఆకాశాలకు ఆజాఞ్ పించాడు. అంతరికష్ దావ్రాలను తెరిచాడు.
24ఆయనవారికి ఆహారంగామనాన్ను కురిపించాడు. ఆకాశధానయ్ం వారికి అనుగహించాడు.
25మనుషులు దేవదూతల ఆహారం తినాన్రు. ఆయనవారికి ఆహారం సమృదిధ్గా పంపించాడు.
26ఆకాశంలో తూరుప్ గాలి విసిరేలా చేశాడు. తన బలంతో ద ణపుగాలి రపిప్ంచాడు.
27ధూళిఅంతవిసాత్ రంగామాంసానీన్ సముదపుఇసుక రేణువులంతవిసాత్ రంగాపకష్ులనూఆయనవారికోసం కురిపించాడు.
28అవివారి శిబిరం మధయ్లోవారి గుడారాల చుటూట్ రాలి పడాడ్ యి.
29వారు కడుపారా తినాన్రు. వారు దేని కోసం వెంపరాల్ డారో దానిన్ ఆయన అనుగహించాడు.
30అయితే,వారి ఆశ తీరక ముందే, అంటే ఆహారం ఇంకా వారి నోటిలోఉండగానే,
31 వారి మీద దేవుని కోపం చెలరేగింది. వారిలో బల న వారిని ఆయన సంహరించాడు. ఇశాయేలు యువకులు

కూలిపోయేలాచేశాడు.
32ఇంత జరిగినావారు ఇంకాపాపం చేసూత్ వచాచ్రు. ఆయన ఆశచ్రయ్కారాయ్లను చూసి ఆయనిన్ నమమ్లేదు.
33కాబటిట్ ఆయనవారి రోజులు తకుక్వ చేశాడు. వారి సంవతస్రాలు భయంతో నింపాడు.
34ఆయనవారినిబాధలకు గురి చేసినపుప్డలాల్ వారు ఆయన పుతిరిగిహృదయపూరవ్కంగా దేవుణిణ్ బతిమాలుకునాన్రు.
35దేవుడు తమ ఆశయదురగ్మనీమహోనన్తు న దేవుడు తమకు విమోచకుడనీ వారు జాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు.
36అయితేవారు తమ నోటితో నే ఆయనిన్ సుత్ తించారు. తమనాలుకలతో ఆయన ఎదుట అబదాధ్ లు పలికారు.
37ఎందుకంటే వారిహృదయం ఆయనమీద నిలుపుకోలేదు. ఆయన నిబంధనను నమమ్కంగాపాటించలేదు.
38 అయితే ఆయన తన కనికరానిన్ బటిట్ వారిని నాశనానికి గురి చేయకుండా వారి దోషానిన్ కష్మించాడు. చాలాసారుల్ తన

ఉగతను రేపుకోకుండాదానిన్ అణచుకునాన్డు.
39ఎందుకంటేవారు కేవలంమానవమాతులనీ, వీచినతరవాతతిరిగిరానిగాలిలాంటివారనీఆయనజాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు.
40అరణయ్ంలోవారు ఆయనమీద ఎనోన్సారుల్ తిరగబడాడ్ రు. ఎడారిలో ఆయనను ఎనోన్సారుల్ దుఃఖపెటాట్ రు.
41మాటిమాటికీ దేవుణిణ్ శోధించారు. మాటిమాటికీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవునికి దుఃఖం పుటిట్ంచారు.
42ఆయనబాహ బలానీన్, ఏ విధంగా ఆయన తమ శతువుల చేతిలో నుండి తమను విమోచించాడోదానినీ,
43 ఈజిపుట్ లో ఆయన చూపిన సూచక కియలనూ సోయను పాంతంలో ఆయన చేసిన అదుభ్తాలనూ వారు జాఞ్ పకం

చేసుకోలేదు.
44 లునది కాలవలను,వారి పవాహాలను ఆయన రకంగామారిచ్నపుప్డు ఐగుపీత్యులు తాగలేక పోయారు.
45 ఆయన వారి మీదికి ఈగల గుంపులను పంపించాడు. అవి వారిని ముంచివేశాయి, కపప్లను పంపాడు. అవి వారి

నేలంతటినీ కపిప్వేశాయి.
46ఆయనవారి పంటలను చీడపురుగులకిచాచ్డు. వారి కషట్ఫలానిన్ మిడతలకు అపప్గించాడు.
47వడగండల్ చేత వారి దాకష్తీగెలను,మంచు చేతవారిమేడిచెటల్ను ఆయనపాడు చేశాడు.
48వారి పశువుల వడగళ ళ్ కురిపించాడు. వారిమందల పిడుగులు రాలాయి.
49ఆయన విపతుత్ ను కలిగించే దూతలుగా తన ఉగతను,మహోగతను,బాధను వారిమీదికి పంపించాడు.
50తన కోపానికి దారి చదునుగా చేశాడు. వారినిమరణం నుండి తపిప్ంచకుండావారిపాణానిన్ తెగులుకు అపప్గించాడు.
51ఈజిపుట్ లోని పెదద్ కొడుకులందరినీ హాము గుడారాలోల్ వారి బలానికి గురుగా ఉనన్ పథమ సంతానానిన్ ఆయన చంపాడు.
52ఆతరవాతఆయనతనపజలను గొరెలనుతోలినటుట్ గా నడిపించాడు. ఒకడు తనమందను ఎలానడిపిసాత్ డోఅరణయ్ంలో

ఆయనవారిని అలా నడిపించాడు.
53వారు భయపడకుండా ఆయనవారిని సుర తంగా నడిపించాడు. వారి శతువులను సముదంలోముంచివేశాడు.
54తన పరిశుదధ్ భూమి సరిహదుద్ దగగ్రికి, తన కుడిచెయియ్ సంపాదించిన ఈ పరవ్తం దగగ్రికి ఆయనవారిని రపిప్ంచాడు.
55వారి ఎదుట నుండి అనయ్ జాతులను వెళల్గొటాట్ డు. ఆ పజల వారసతావ్నిన్ వారికి పంచి ఇచాచ్డు. ఇశాయేలు గోతాలను

వారి గుడారాలోల్ సిథ్రపరిచాడు.
56అయినపప్టికీ వారు మహోనన్తు న దేవుణిణ్ పరీ ంచి తిరుగుబాటు చేశారు. ఆయనశాసనాలను పాటించలేదు.
57తమపూరివ్కులాల్ గా వారు అపనమమ్కసుత్ దోహం చేశారు. పనికిరాని విలుల్ లాగా నిషప్ర్యోజకులయాయ్రు.
58వారు ఉనన్త సథ్లాలోల్ దేవసాథ్ నాలు నిలిపి ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచారు. విగహాలు నిలబెటిట్ ఆయనకు రోషం కలిగించారు.
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59దానిన్ చూసిన దేవుడు ఆగహించి ఇశాయేలునుపూరిగాతోసిపుచాచ్డు.
60షిలోహ పటట్ణంలోమందిరానిన్,తాను మనుషులతో కలిసి నివసించిన గుడారానిన్ విడిచిపెటాట్ డు.
61ఆయన తన బలానిన్ చెరలోకీ తనమహిమను విరోధుల చేతిలోకీ వెళళ్డానికి అనుమతించాడు.
62తన పజలను ఖడాగ్ నికి అపప్గించాడు. ఆయన తనవారసతవ్ం మీద కోపించాడు.
63అగిన్ వారియువకులను దహించివేసింది. వారి కనయ్లకు పెండిల్పాటలు లేకుండాపోయాయి.
64వారియాజకులు కతిత్పా కూలిపోయారు. విధవ న వారిభారయ్లు రోదనం చేయలేక పోయారు.
65అపుప్డు నిద నుండి మేలొక్నన్ వయ్కిలాగా,దాకష్రసం తాగి కేకపెటేట్ యోధుడిలాగా పభువు లేచాడు.
66ఆయన తన విరోధులను వెనకిక్ తరిమికొటాట్ డు. వారిని నితయ్ న అవమానానికి గురి చేశాడు.
67తరవాత ఆయనయోసేపు గుడారానిన్ అసహియ్ంచుకునాన్డు. ఎఫాయిము గోతానిన్ కోరుకోలేదు.
68యూదాగోతానిన్,తాను పేమించిన సీయోను పరవ్తానిన్ ఆయన ఎనున్కునాన్డు.
69అంతరికష్ంలాగా,తాను శాశవ్తంగా సిథ్రపరచిన భూమిలాగా ఆయన తనమందిరానిన్ కటిట్ంచాడు.
70తన సేవకుడు దావీదును ఎనున్కుని గొరెలమందలమధయ్ నుండి అతణిణ్ పిలిపించాడు.
71పాలిచేచ్గొరెలవెంటనడవడంమానిప్ంచితనపజ నయాకోబును,తనవారసతవ్ నఇశాయేలునుమేపడానికిఆయన

అతణిణ్ రపిప్ంచాడు.
72అతడుయథారథ్ హృదయంతోవారినిపాలించాడు. పుణయ్ంతోవారిని నడిపించాడు.
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ఆసాపు కీరన
1 దేవా, విదేశీయులు నీ వారసతవ్ భూమిలోకి వచేచ్శారు, వాళ ళ్ నీ పవితాలయానిన్ అపవితపరచారు. యెరూషలేమును

రాళళ్ కుపప్గామారిచ్వేశారు.
2వాళ ళ్ నీసేవకుల శవాలనురాబందులకు ఆహారంగా,నీభకులమృతదేహాలనుఅడవిజంతువులకు ఆహారంగాపడేశారు.
3నీళల్లాగావారి రకానిన్యెరూషలేము చుటూట్ పారబోశారు. వాళళ్ను పాతిపెటేట్వారు ఎవరూ లేరు.
4మాపొరుగు వారికి మేము ఎగతాళి అయాయ్ం. మాచుటుట్ పకక్ల వాళ ళ్ మమమ్లిన్ వెకిక్రించి అపహసిసాత్ రు.
5యెహోవా,ఎంతకాలంనీకుమామీదకోపం? నీకోపంశాశవ్తంగాఉంటుందా? నీరోషంఎంతకాలంమంటలాగామండుతూ

ఉంటుంది?
6నినెన్రగని రాజాయ్లమీద, నీ పేరున పారథ్న చేయనిరాజాయ్లమీద నీ ఉగత కుమమ్రించు.
7వాళ ళ్యాకోబు సంతతిని దిగమింగారు. అతని గామాలను పాడు చేశారు.
8మేమెంతో కుంగిపోయిఉనాన్ం. మాపూరీవ్కుల అపరాధాలకు మమమ్లిన్ బాధుయ్లను చేయవదుద్ . నీ వాతస్లయ్ంమామీదికి

రానివువ్.
9దేవా,మారకష్కా! నీ పేరు పతిషట్లకు తగగ్టుట్ గామాకు సాయం చెయియ్. నీ నామానిన్ బటిట్ మాపాపాలను కష్మించిమమమ్లిన్

ర ంచు.
10వాళళ్ దేవుడెకక్డ? అని ఇతర పజలు ఎందుకు అనాలి? వాళ ళ్ ఒలికించిన నీ సేవకుల రకం విషయం పతిదండనమా

కళళ్ ఎదుట కనబడనీ.
11 దీల నిటూట్ రుప్లు నీ దగగ్రికి రానివువ్, నీ గొపప్ బలంతోచావ ఉనన్ వారిని కాపాడు.
12పభూ,మాపొరుగు దేశాలు నినున్ నిందించినందుకు పతిగావారిని ఏడంతల నిందకు గురి చెయియ్.
13అపుప్డు నీ పజలమూ నీ మంద గొరెలమూ అయిన మేము ఎపప్టికీ నీకు ధనయ్వాదాలు చెబుతాం. తరతరాలకు నీ కీరి

పచురిసాత్ ం.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం,సోషనీన్ము ఏదూత్ (ఒడంబడిక కలువలు)రాగంతోపాడేది. ఆసాపు కీరన.
1 ఇశాయేలు కాపరీ! మందలాగా యోసేపును నడిపించేవాడా, విను. కెరూబులకు గా ఆసీనుడ నవాడా, మా మీద

పకాశించు.
2ఎఫాయిము బెనాయ్మీను మనషేష్ గోతాల ఎదుట నీ బల పభావాలను చూపించు. వచిచ్ మమమ్లిన్ కాపాడు.
3దేవా, చెరలోనుంచి మమమ్లిన్ రపిప్ంచు,మాకు విడుదల దొరికేలా నీముఖకాంతిమామీద పకాశించనివువ్.
4యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, నీ పజలు పారథ్న చేసూత్ ఉంటే నువెవ్ంతకాలం కోపపడతావు?
5 కనీన్ళల్ వారికి ఆహారంగా ఇసుత్ నాన్వు. తాగడానికి కడివెడు కనీన్ళల్ వాళల్కిచాచ్వు.
6మాపొరుగువారుమా గురించిఘరష్ణ పడేలా చేసుత్ నాన్వు,మాశతువులు తమలోతాముమమమ్లిన్ చూసి నవువ్తునాన్రు.
7సేనల పభు న దేవా, చెరలోనుంచిమమమ్లిన్ రపిప్ంచు,మాకు విడుదల దొరికేలానీముఖకాంతిమామీదపకాశించనివువ్.
8నువువ్ ఈజిపుట్ లోనుంచి ఒక దా తీగె తెచాచ్వు, ఇతర రాజాయ్లను వెళల్గొటిట్ దానిన్ నాటావు.
9దాని కోసం నేల సిదధ్ం చేశావు. అదిలోతుగా వేరు పారి దేశమంతావాయ్పించింది.
10దాని నీడ కొండలను కపిప్ంది. దాని తీగెలు దేవుని దేవదారు చెటల్ను కమేమ్శాయి,
11దాని తీగెలు సముదం వరకూ దాని రెమమ్లుయూఫటీసు నది వరకూ వాయ్పించాయి.
12దారినపోయేవాళళ్ంతాదాని పళ ళ్ కోసేలాదాని కంచెలను నువెవ్ందుకు పడగొటాట్ వు?
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13అడవిపందులు దానిన్ పాడు చేసుత్ నాన్యి,పొలంలోని పశువులు దానిన్ మేసుత్ నాన్యి.
14సేనల పభు న దేవా, వెనకిక్ చూడు. ఆకాశం నుంచి చూచి ఈదా వలిల్ని గమనించు.
15నీ కుడిచెయియ్ నాటింది ఈ వేరునే. ఈ కొమమ్నే నువువ్ పెంచావు.
16దానిన్ నరికి కాలిచ్వేశారు, నీ గదిద్ంపుతో నీ శతువులు నశించుదురు గాక.
17నీ కుడిచెయియ్మనిషిమీద ఉంచు. నువువ్ బలపరచినమానవపుతునిమీద నీ చెయియ్ ఉంచు.
18అపుప్డు మేము నీ దగగ్రనుంచి వెనకిక్ వెళళ్ం,మమమ్లిన్ బతికించు. అపుప్డు నీ పేరునే పారథ్న చేసాత్ ం.
19యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, చెరలో నుంచి మమమ్లిన్ రపిప్ంచు, మాకు విడుదల దొరికేలా, నీ ముఖకాంతిమామీద

పకాశించ నివువ్.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం, గితీత్తు రాగంతోపాడేది. ఆసాపు కీరన.
1మనకు బలం అయిన దేవునికి బిగగ్రగా పాడండి,యాకోబు దేవునికి ఉతాస్హంగా కేకలు వేయండి.
2పాటపాడి, కంజరి వాయించండి,మధురంగా తీగ వాయిదాయ్లు వాయించండి.
3అమావాసయ్ రోజు,మన పండగమొదలయేయ్పౌరణ్మి రోజు కొముమ్ ఊదండి.
4అది ఇశాయేలీయులకు చటట్ం. యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన కటట్డ.
5ఆయనఈజిపుట్ దేశం మీదికి దండెతిత్నపుప్డుయోసేపు సంతతికి దీనిన్ శాసనంగా నియమించాడు. అకక్డ నేనెరగని భాష

వినాన్ను.
6వారి భుజాల నుంచి నేను బరువు దించాను,వారి చేతులుమోతగంపలుమోయకుండా విడుదల పొందాయి.
7 నీ ఆపదలో నువువ్ మొరపెటాట్ వు. నేను నినున్ విడిపించాను. ఉరిమే మబుబ్లోల్ నుంచి నీకు జవాబిచాచ్ను. మెరీబా నీళళ్

దగగ్ర నీకు పరీకష్ పెటాట్ ను.
సెలా.

8నా పజలారా, వినండి. ఎందుకంటే నేను మిమమ్లిన్ హెచచ్రిసాత్ ను. అయోయ్ ఇశాయేలూ, నువువ్ నా మాట వింటే ఎంత
బాగుండేది!

9ఇతర దేవుళ ళ్ ఎవరూమీమధయ్ ఉండకూడదు, వేరే దేవుళళ్లో ఎవరినీ నువువ్పూజించకూడదు.
10 నేనే మీ దేవుణిణ్ , యెహోవాను. ఈజిపుట్ దేశంనుంచి మిమమ్లిన్ తెచిచ్ంది నేనే. నీ నోరు బాగా తెరువు. నేను దానిన్

నింపుతాను.
11అయితేనా పజలు నామాట వినలేదు, ఇశాయేలీయులు నాకు లోబడలేదు.
12కాబటిట్ వాళ ళ్ తమసొంత ఉదేద్శాలను అనుసరించనిచాచ్ను. వారిహృదయకాఠినాయ్నికి నేను వారిని అపప్గించాను.
13అయోయ్,నా పజలు నామాట వింటే ఎంతబాగుండేది! నా పజలు నా విధానాలు అనుసరిసేత్ ఎంత బాగుండేది!
14అపుప్డు నేను తవ్రగావారి శతువులను అణిచి వేసేవాణిణ్ . వాళళ్ను అణిచి వేసేవారిమీదికి నా చెయియ్ ఎతుత్ తాను.
15 యెహోవాను దేవ్షించేవాళ ళ్ ఆయనకు భయంతో వినయంగా ఆయన ఎదుట పణమిలుల్ తారు. వాళ ళ్ శాశవ్తంగా

అవమానానికి గురి అవుతారు గాక!
16అతిశేషఠ్ న గోదుమలతో నేను ఇశాయేలును పోషిసాత్ ను, కొండ తేనెతో నినున్ తృపిత్పరుసాత్ ను.
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ఆసాపు కీరన
1దివయ్ సమాజంలో దేవుడు నిలబడి ఉనాన్డు. దేవుళళ్గా చెపుప్కొనేవారు వారిమధయ్ ఆయన తీరుప్ తీరేచ్వాడు.
2ఎంతకాలంమీరు అనాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ రు? ఎంతకాలంమీరు దురామ్రుగ్ ల పటల్ పకష్పాతం చూపుతారు?

సెలా.
3పేదలకు, అనాథలకు నాయ్యం చేయండి, అణగారినవాళళ్, అనాథలహకుక్లను పరిర ంచండి.
4పేదలనూ దరిదులనూ విడిపించండి. దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి వాళళ్ను తపిప్ంచండి.
5వాళల్కు తెలివి లేదు, అరథ్ం చేసుకోలేరు. వాళ ళ్ చీకటోల్ తిరుగుతుంటారు. భూమిపునాదులనీన్ చితికి పోతునాన్యి.
6మీరు దేవుళ ళ్,మీరంతా సరోవ్నన్తుని కుమారులు, అని నేను అనాన్ను.
7అయినా ఇతరులాల్ గే మీరూ చనిపోతారు అధికారులోల్ ని ఒకరిలాగా కూలిపోతారు.
8దేవా, లేచి భూమికి తీరుప్ తీరుచ్. నువువ్ రాజాయ్లనిన్టినీ వారసతవ్ంగాపొందుతావు.
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ఒక పాట. ఆసాపు కీరన.
1దేవా,మౌనంగా ఉండవదుద్ ! దేవా,మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా సప్ందించకుండా ఉండవదుద్ .
2నీ శతువులు నీకు ఎదురు తిరుగుతునాన్రు, నినున్ దేవ్షించే వాళ ళ్ రెచిచ్పోతునాన్రు.
3నీ పజలమీదవాళ ళ్ కుట పనున్తునాన్రు. నువువ్ కాపాడేవాళళ్ మీద దురాలోచన చేసుత్ నాన్రు.
4వాళిళ్లా చెబుతునాన్రు, వాళళ్ రాజాయ్నిన్ నాశనం చేదాద్ ం రండి. అపుప్డు ఇశాయేలు అనే పేరు ఇక గురుకు రాకుండా

ఉంటుంది.
5ఏకగీవంగావాళ ళ్ ఆలోచన చేశారు. నీకు విరోధంగా ఒపప్ందాలు చేసుకునాన్రు.
6 గుడారాలోల్ జీవించే ఎదోమీయులు, ఇషామ్యేలీయులు,మోయాబీయులు,హగీయీలు,
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7 గెబలు జాతివాళ ళ్, అమోమ్నీయులు, అమాలేకీయులు, ఫిలిషీయులు, తూరు నివాసులు,
8అషూష్ రు దేశసుథ్ లు వాళళ్ ప న చేరారు. లోతు వంశసుథ్ లకు వాళ ళ్ సాయం చేసుత్ నాన్రు.

సెలా
9నువువ్ మిదాయ్నుకు ఏమి చేశావో కీషోను వాగు దగగ్ర నువువ్ సీసెరాకు,యాబీనుకు ఏమి చేశావో అలాగేవారికి చెయియ్.
10వాళ ళ్ ఏనోద్ రు దగగ్ర నాశన పోయారు. నేలకు ఎరువు అయాయ్రు.
11ఓరేబు, జెయేబు నాయకులకు నువువ్ చేసినటుట్ వారి పధానులకు చెయియ్. జెబహ సలుమ్నాన్ అనే వారికి నువువ్ చేసినటుట్

వాళళ్ రాజులందరికీ చెయియ్.
12దేవుని పచిచ్క భూములను మనం ఆకమించుకుందాం అనివాళ ళ్ అంటునాన్రు.
13నా దేవా, సుడి తిరిగే దుముమ్లాగా,గాలికి కొటుట్ కుపోయేపొటుట్ లాగావాళళ్ను చెయియ్.
14మంటలు అడవిని కాలిచ్వేసినటుట్ , కారుచిచుచ్ కొండలను తగలబెటిట్నటుట్ ,
15నీ తుఫానుతోవాళళ్ను తరిమి వెయియ్. నీ సుడిగాలిచేతవారికి భయంపుటిట్ంచు.
16యెహోవా,వాళ ళ్ నీ నామానిన్ వెతికేలావాళల్ ముఖాలకు అవమానం కలిగించు.
17వాళ ళ్ ఎపుప్డూ అవమానం, భయం అనుభవించాలి,వాళ ళ్ సిగుగ్ పా నాశనం కావాలి.
18యెహోవాఅనే పేరునన్ నువువ్మాతమేలోకమంతటోల్ మహోనన్తుడవని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

84
పధాన సంగీతకారుని కోసం, గితీత్తు రాగంతోపాడేది. కోరహ వారసుల కీరన.
1సేనల పభు నయెహోవా, నువువ్ నివసించే చోటు ఎంతమనోహరం!
2యెహోవా మందిరావరణాల కోసం నా పాణం ఎంతో ఆశగా ఉంది. తహతహలాడుతూ ఉంది. సజీవ దేవుని కోసం నా

హృదయం,నా సమసత్ం కేకలు పెడుతునన్ది.
3సేనల పభు నయెహోవా,నారాజా,నా దేవా, నీ బలిపీఠం దగగ్ర పిచుచ్కలకు నివాసం దొరికింది. తన పిలల్లను పెటట్డానికి

వానకోయిలకు గూడు దొరికింది.
4నీ ఇంటోల్ నివసించేవాళ ళ్ ధనుయ్లు,వాళ ళ్ ఎపుప్డూ నినున్ సుత్ తిసూత్ ఉంటారు.

సెలా
5ఎవరి బల తే నీలోనే ఉనన్దో వాడు ధనుయ్డు. సీయోను రాజమారాగ్ నిన్ హృదయంలో ఉంచుకునన్వాడు ధనుయ్డు.
6వారు విలాపలోయగుండా వెళ తూ నీటిఊటలు కనుగొంటారు. తొలకరి వానదానిన్ జలమయంగా చేసుత్ ంది.
7వాళళ్ బల పభావం ఎపప్టికపుప్డు పెరుగుతూ ఉంటుంది. వాళళ్లో పతివాడూ సీయోనులో దేవుని ఎదుట కనబడతాడు.
8యెహోవా, సేనల పభు న దేవా,నాపారథ్న విను. యాకోబు దేవా, నేను చెపేప్ది ఆలకించు.

సెలా.
9దేవా,మాడాలుకు కాపలాగాఉండు. నువువ్ అభిషేకించిన వాడి పటల్ శదధ్ చూపు.
10నీ ఆవరణాలోల్ గడిపిన ఒక రోజు, బయట గడిపిన వెయియ్ రోజుల కంటే మేలు. దురామ్రుగ్ ల గుడారాలోల్ ఉండడం కంటె నా

దేవుని ఆలయానికి కాపలావాడిగాఉండడం నాకిషట్ం.
11యెహోవాదేవుడుమన సూరుయ్డు,మనడాలు. యెహోవాకృప,ఘనత ఇసాత్ డు,యథారధ్ంగా పవరించేవారికి ఆయనఏ

మేలూ చేయకుండామానడు.
12సేనల పభు నయెహోవా, నీమీద నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్ ధనుయ్లు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. కోరహ వారసుల కీరన.
1యెహోవా, నువువ్ నీ దేశానిన్ దయ చూశావు,యాకోబు వంశసుత్ ల మానిన్ తిరిగి ఇచాచ్వు.
2నీ పజలపాపాలు కష్మించావు,వారిపాపాలనీన్ కపిప్వేశావు.

సెలా.
3నీ ఉగతనంతామానుకునాన్వు, నీ తీవ కోపానిన్ చలాల్ రుచ్కునాన్వు.
4మారకష్ణకర న దేవా,మమమ్లిన్ ఉదధ్రించు. మామీద నీ కోపం చాలించు.
5మామీద కలకాలం కోపంగా ఉంటావా? తరతరాలుగా నీ కోపం సాగిసాత్ వా?
6నీ పజలు నీ వలన సంతోషించేలా నువువ్ మళీళ్ మమమ్లిన్ బతికించవా?
7యెహోవా, నీ కృపమాకు చూపించు, నీ రకష్ణమాకు అనుగహించు.
8యెహోవా దేవుడు తెలియచేసే మాట నేను వింటాను, ఆయన తన పజలతో తన నమమ్క న అనుచరులతో శాంతితో

మసలుతాడు. అయితేవాళ ళ్ మళీళ్ మూరుఖ్ లు కాకూడదు.
9ఆయనపటల్ భయభకులునన్వారికిఆయనరకష్ణఅతిసమీపంగాఉంది. అపుప్డుమనదేశంలోమహిమనిలిచిఉంటుంది.
10 నిబంధన విశవ్సనీయత, నమమ్కతవ్ం కలుసుకునాన్యి, నీతినాయ్యాలు, శాంతిసమాధానాలు ఒకదానినొకటి ముదుద్

పెటుట్ కునాన్యి.
11భూమిలోనుంచి విశావ్సయ్తమొలుసుత్ ంది. ఆకాశం నుంచి విజయం తొంగిచూసుత్ ంది.
12యెహోవాతనమంచి దీవెనలనిసాత్ డు. మన భూమిదాని పంటనిసుత్ ంది.
13నీతి ఆయనకు ముందుగా నడుసుత్ ంది. ఆయన అడుగుజాడలకు దారి ఏరప్రసుత్ ంది.



కీరనలు 86:1 506 కీరనలు 88:10

86
దావీదు పారథ్న.
1యెహోవా, నేను పేదవాణిణ్ . ననున్ అణిచి వేశారు. నామాట వినినాకు జవాబివువ్.
2నేను నీ విధేయుణిణ్ . ననున్ కాపాడు. నా దేవా, నినున్ నముమ్కునన్ నీ సేవకుణిణ్ ర ంచు.
3పభూ, రోజంతా నీకుమొరపెడుతునాన్ను, ననున్ కనికరించు.
4పభూ,నాఆతమ్ నీ పు ఎతుత్ తునాన్ను. నీ సేవకుడు సంతోషించేలా చెయియ్.
5పభూ, నువువ్ మంచివాడివి. కష్మించడానికి సిదధ్ంగా ఉంటావు. నీకుమొరపెటేట్ వారందరినీ అమితంగా కనికరిసాత్ వు.
6యెహోవా,నాపారథ్న విను. నావినన్పాల శబద్ం ఆలకించు.
7నా కషాట్ లోల్ నేను నీకుమొరపెడతాను. నువువ్ నాకు జవాబిసాత్ వు.
8పభూ, దేవుళళ్లో నీకు సాటి ఎవరూ లేరు. నీ పనులకు సాటి ఏదీ లేదు.
9పభూ, నువువ్ సృజించిన రాజాయ్లనీన్ వచిచ్ నీ ఎదుట పణమిలుల్ తారు. వాళ ళ్ నీ నామానిన్ గొపప్ చేసాత్ రు.
10నువువ్ గొపప్ వాడివి. ఆశచ్రయ్ న పనులు చేసాత్ వు. నీవొకక్డివే దేవుడివి.
11యెహోవా, నీ పదధ్తులు నాకు బోధించు. అపుప్డు నేను నీ సతయ్ంలో నడుసాత్ ను. నినున్ గౌరవించేలానాహృదయానిన్ ఏక

భావంగలదిగా చెయియ్.
12పభూ,నా దేవా,నాహృదయమంతటితో నేను నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. నీ నామానిన్ శాశవ్తకాలం గొపప్ చేసాత్ ను.
13నా పటల్ నీ కృప ఎంతో గొపప్ది. చచిచ్న వాళ ళ్ండే అగాధం నుంచి నాపాణానిన్ తపిప్ంచావు.
14దేవా, గరివ్షుఠ్ లు నామీదికి ఎగబడాడ్ రు. దురామ్రుగ్ లు నాపాణం తీయాలని చూసుత్ నాన్రు. నువవ్ంటే వాళళ్కు లెకక్ లేదు.
15 అయితే పభూ, నువువ్ కృపా కనికరాలు గల దేవుడివి. కోపించడానికి నిదానించే వాడివి. అతయ్ంత కృపగల వాడివి.

నమమ్దగిన వాడివి.
16నా పుతిరిగి ననున్ కనికరించు, నీ సేవకుడికి నీ బలం ఇవువ్. నీ సేవకురాలి కొడుకును కాపాడు.
17యెహోవా, నీ ఆదరణ గురు నాకు చూపించు. అపుప్డు ననున్ దేవ్షించేవాళ ళ్ అది చూచి సిగుగ్ పాలవుతారు. ఎందుకంటే

నువువ్ నాకు సాయం చేసి ననున్ ఆదరించావు.
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కోరహ వారసుల కీరన. ఒక పాట.
1పవిత పరవ్తాల పభువు పటట్ణపుపునాది ఉంది.
2యాకోబు గుడారాలనిన్టికంటే సీయోను దావ్రాలుయెహోవాకు ఇషట్ం.
3దేవుని పటట్ణమా, నీ గురించి చాలా గొపప్ విషయాలు చెపుప్కునాన్రు.

సెలా
4రాహాబును*, బబులోనును నా అనుచరులకు గురు చేసాత్ ను. చూడండి, ఫిలిషీయ, తూరు, ఇతియోపియాఉనాన్యి గదా,

ఇది అకక్డే పుటిట్ంది.
5సీయోను గురించి ఇలా అంటారు, వీళళ్ంతా ఆమెకే పుటాట్ రు. సరోవ్నన్తుడు తానే ఆమెను సుసిథ్రం చేసాత్ డు.
6యెహోవాజనాభా లెకక్లు రాయించేటపుప్డు,ఈ పజ అకక్డే పుటిట్ంది అంటాడు.

సెలా
7గాయకులు, నరకులు,మాఊటలనీన్ నీలోనే ఉనాన్యిఅంటారు.

88
ఒక పాట, కోరహ వారసుల కీరన. పధాన సంగీతకారుని కోసం, మహలతు లయనోన్తు అనే రాగంతో పాడేది. ఎజా వంశం
వా నహేమాను మసిక్ల్ ( వ ధాయ్నం)
1యెహోవా,నా రకష్ణకర న దేవా, రేయింబవళ ళ్ నేను నీకుమొరపెడుతునాన్ను.
2నాపారథ్న విను. నామొరజాగతత్గా ఆలకించు.
3నాపాణం కషాట్ లోల్ ఇరుకుక్పోయింది. నాజీవితం చావుకు దగగ్రగా ఉంది.
4సమాధిలోకి దిగిపోయేవాడిగా పజలు ననున్ ఎంచుతునాన్రు. నేను నిసస్హాయుడిలాగాఉనాన్ను.
5 చచిచ్నవాళళ్ మధయ్ ననున్ వదిలేశారు. మృతుడు సమాధిలో పడి ఉనన్టుట్ నేనునాన్ను. నువివ్క పటిట్ంచుకోని వాడిలాగా

అయాయ్ను. వాళ ళ్ నీ పభావం నుంచి తెగతెంపులు చేసుకునాన్రు.
6నువువ్ ననున్ లో న గుంటలో, చీకటితావులోల్ అగాధాలోల్ ఉంచావు.
7నీ ఉగతనామీదభారంగా ఉంది. నీ అలలనీన్ ననున్ ముంచుతునాన్యి.

సెలా.
8 నీ మూలంగా నా సనిన్హితులు ననున్ దూరంగా ఉంచుతునాన్రు. వాళళ్ దృషిట్లో నువువ్ ననున్ నీచునిగా చేశావు. నేను

ఇరుకుక్ పోయాను, తపిప్ంచుకోలేను.
9బాధతోనా కళ ళ్ అలసిపోయాయి. యెహోవా, రోజంతా నేను నీకుమొరపెడుతునాన్ను, నీ పునా చేతులు చాపాను.
10మృతులకోసం నువువ్ అదుభ్తాలు చేసాత్ వా? చచిచ్న వాళ ళ్ లేచి నినున్ సుత్ తిసాత్ రా?

సెలా.
* 87:4 87:4రాహాబును ఐగుపు దేశం
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11సమాధిలో నీ కృపను ఎవ నాచాటిసాత్ రా? శమ్శానంలో నీ విశవ్సనీయతను ఎవ నా వివరిసాత్ రా?
12చీకటోల్ నీ అదుభ్తాలు తెలుసాత్ యా? మరుభూమిలో నీ నీతి తెలుసుత్ ందా?
13అయితేయెహోవా, నేను నీకుమొరపెడతాను. ఉదయాననాపారథ్న నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.
14యెహోవా, నువువ్ ననున్ ఎందుకు వదిలేసుత్ నాన్వు? నీముఖానిన్ నాకెందుకు దాసుత్ నాన్వు?
15చినన్పప్టి నుంచి నేను కషాట్ లోల్ ఉనాన్ను,మరణం అంచులోల్ ఉనాన్ను. నీ భయాందోళనలను నేను అనుభవించాను. నేను

నిసస్హాయుణిణ్ .
16నీ కోపాగిన్ ననున్ ముంచెతిత్ంది. భయపెటేట్ నీ పనులు ననున్ హతమారాచ్యి.
17నీళల్లాగా రోజంతా అవి ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. ననున్ కమేమ్శాయి.
18నామితులనూ బంధువులనూ నువువ్ నాకు దూరం చేశావు. చీకటి ఒకక్టే నా చుటట్ం.
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ఎజా వంశం వా న ఏతాను వ ధాయ్నం.
1యెహోవా కృపాకారాయ్లను నేను కలకాలం గానం చేసాత్ ను. రాబోయేతరాలకు నీ నమమ్కతావ్నిన్ పకటిసాత్ ను.
2నేను అంటునాన్ను, నిబంధన విశవ్సనీయతశాశవ్తంగాసాథ్ పించావు. నీ సతయ్ం పరలోకంలో శాశవ్తంగా సిథ్రపరచావు.
3నేను ఏరప్రచుకునన్ వాడితో ఒడంబడిక చేసుకునాన్ను. నా సేవకుడు దావీదుతో పమాణం చేశాను.
4శాశవ్తంగా ఉండేలా నీ సంతానానిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను, తరతరాలకు నీ సింహాసనం సుసిథ్రం చేసాత్ ను.

సెలా.
5 యెహోవా, ఆకాశాలు నీ అదుభ్తాలను పసుత్ తిసాత్ యి, పవితుల సమావేశంలో నీ విశవ్సనీయతకు సుత్ తులు

కలుగుతునాన్యి.
6ఆకాశాలోల్ యెహోవాకు సాటి ఎవడు? వపుతులోల్ యెహోవాలాంటివాడెవడు?
7పవితుల సభలోఆయనగౌరవనీయు న దేవుడు. తన చుటూట్ ఉనన్ వారందరిలో ఆయన సంభమాశచ్రాయ్లుగొలిపేవాడు.
8యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, నీలాంటి బలిషుట్ డెవడు? నీ విశావ్సయ్త నినున్ ఆవరించి ఉంది.
9ఉపొప్ంగే సముదానిన్ నువువ్ అదుపులోఉంచుతావు, అలలు ఉవెవ్తుత్ గా లేసేత్ నువువ్ వాటిని అణచివేసాత్ వు.
10చచిచ్న దానితో సమానంగా నువువ్ రాహాబును* నలిపేశావు. నీబాహ బలంతో నీ శతువులను చెదరగొటిట్ వేశావు.
11ఆకాశాలు నీవే, భూమి కూడా నీదే. లోకానీన్ దానిలోఉనన్దంతా నువేవ్ చేశావు.
12ఉతత్ర ద ణ దికుక్లను నువేవ్ సృషిట్ంచావు. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామానిన్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్యి.
13నీకు బలిషట్ న హసత్ం ఉంది. నీహసత్ం దృఢ నది. నీ కుడిచెయియ్ఘన నది.
14నీతినాయ్యాలు నీ సింహాసనానికి ఆధారాలు. కృప, నమమ్కతవ్ం నీకు ముందుగా నడుసాత్ యి.
15నినున్ ఆరాధించే వాళ ళ్ ధనుయ్లు! యెహోవా, నీముఖకాంతిలోవాళ ళ్ నడుసాత్ రు.
16నీ నామానిన్ బటిట్ వాళ ళ్ రోజంతా ఆనందిసాత్ రు, నీ నీతిలోవాళ ళ్ నినున్ పొగడుతారు.
17వాళళ్ భవోపేత న బలం నువేవ్. నీ దయవలల్ మాకు విజయం కలిగింది.
18మాడాలుయెహోవాది. మారాజుఇశాయేలు పరిశుదుధ్ డు.
19 ఒకపుప్డు నువువ్ దరశ్నంలో నీ భకులతో మాటాల్ డావు. నువివ్లా అనాన్వు, నేను ఒక శూరుడికి కిరీటం పెటాట్ ను.

పజలోల్ నుంచి ఎనున్కుని అతణిణ్ హెచిచ్ంచాను.
20నా సేవకు న దావీదును నేను ఎనున్కునాన్ను. నా పవిత లంతో అతనిన్ అభిషేకించాను.
21నాచెయియ్ అతనికి తోడుగా ఉంటుంది,నాబాహ బలం అతనిన్ బలపరుసుత్ ంది.
22ఏ శతువూ అతనిన్మోసగించలేడు, దురామ్రుగ్ లు ఎవరూ అతనిన్ అణచలేరు.
23అతని శతువులను అతని ఎదుటే పడగొడతాను. అతనిన్ దేవ్షించే వాళళ్ను నేను చంపేసాత్ ను.
24నా సతయ్ం,నా కృప అతనికి తోడుగా ఉంటుంది. నానామానిన్బటిట్ అతనికి విజయం వసుత్ ంది.
25సముదం మీద అతని చేతినీ నదుల మీద అతని కుడిచేతినీ నేను ఉంచుతాను.
26నువువ్ నా తండివి,నా దేవుడివి,నా రకష్ణ దురగ్ం అని అతడు ననున్ పిలుసాత్ డు.
27నేను అతనిన్ నా పెదద్కొడుకుగా చేసుకుంటాను, భూరాజులందరికంటే ఉనన్త సిథ్తి ఇసాత్ ను.
28నా కృప శాశవ్తంగా అతనిపటల్ ఉండేలా చేసాత్ ను. నాఒడంబడిక అతనితో ఎపుప్డూ ఉంటుంది.
29అతని సంతానం శాశవ్తంగా ఉండేలా చేసాత్ ను ఆకాశమునన్ంత వరకూ అతని సింహాసనానిన్ నేను నిలుపుతాను.
30అతని సంతానం నా ధరమ్శాసానిన్ విడిచిపెడితే,నాఆజఞ్లను అనుసరించకపోతే,
31వాళ ళ్ నా నియమాలను ఉలల్ంఘించి నానాయ్యవిధులను పాటించకపోతే,
32నేను వారి తిరుగుబాటుకు బెతత్ంతో,వారి దోషానికి దెబబ్లతో శి సాత్ ను.
33అయితేనా కృపను అతని నుంచి తీసివేయను. నామాటతపప్ను.
34నాఒడంబడిక నేను రదుద్ చేయను. నాపెదాలమీదిమాటమారచ్ను.
35అతని సంతానం శాశవ్తంగా ఉంటుంది అతని సింహాసనం సూరుయ్డునన్ంత కాలం నా ఎదుట ఉంటుంది
36చందుడునన్ంత కాలం అది శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటుంది. ఆకాశంలో ఉనన్ ఈసాకష్ ం నమమ్కంగా ఉంది.

* 89:10 89:10రాహాబును రాకష్సి
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37నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పమాణం చేశాను దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను.
సెలా.

38అయితే నువువ్ మమమ్లిన్ నిరాకరించి వదిలేశావు, నీ అభిషికుని మీద నువువ్ కోపంతో ఉనాన్వు.
39నీ సేవకుని ఒడంబడిక విడిచిపెటేట్శావు. అతని కిరీటానిన్ నేలమీద పడేసి అపవితపరచావు.
40అతని గోడలనీన్ నువువ్ పగలగొటాట్ వు. అతని కోటలను పాడు చేశావు.
41దారినపోయేవాళళ్ంతా అతనిన్ దోచుకునాన్రు. తనపొరుగువాళల్కు అతడు నిందకు ఆసప్దమయాయ్డు.
42అతని విరోధుల కుడిచేతిని నువువ్ హెచిచ్ంచావు. అతని శతువులందరికీ నువువ్ ఆనందం కలిగించావు.
43అతని కతిత్మొన తొలగించావుయుదద్ంలో అతనిన్ నిలవకుండా చేశావు.
44అతని భవానికి చరమగీతం పాడావు. అతని సింహాసనానిన్ నేలమటట్ం చేశావు.
45అతనియువపాయానిన్ కుదించావు. సిగుగ్ తో అతనిన్ కపాప్వు.

సెలా.
46యెహోవా, ఎంతకాలం? నువువ్ శాశవ్తంగాదాకుక్ంటావా? ఎంతకాలం నీ కోపం మంటలాగామండుతూ ఉంటుంది?
47నాఆయుషుష్ ఎంత సవ్లప్మో తలచుకో. పనికిరాని దేనికోసం నువువ్ మనుషులందరినీ సృషిట్ంచావు?
48చావకుండా బతికేవాడెవడు? లేక మృతుయ్లోకంనుంచి తన జీవానిన్ తపిప్ంచుకోగల వాడెవడు?

సెలా.
49పభూ, నీ విశవ్సనీయతతో నువువ్ దావీదుతో పమాణం చేసిమొదట చూపిన నీ కృపా కారాయ్లు ఏవి?
50పభూ,నీసేవకులకు వచిచ్ననిందనుబల నరాజాయ్లనిన్టినుంచివచిచ్నఅవమానానిన్నాగుండెలోనేనెలాభరిసుత్ నాన్నో

తలచుకో.
51యెహోవా, నీ శతువులు నిందలుమోపుతునాన్రు, నీ అభిషికుని అడుగుల వాళ ళ్ నిందలుమోపుతునాన్రు.
52యెహోవాకు శాశవ్తంగా సుత్ తి కలుగు గాక. ఆమేన్ , ఆమేన్ .

చతురథ్ పరిచేఛ్దము
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దేవునిమనిషిమోషేపారథ్న.
1పభూ, తరతరాలుగా నువేవ్మాకు నివాససాథ్ నం.
2పరవ్తాలు ఉనికిలోకి రాకముందే, భూమినీలోకానీన్ నువువ్ సృషిట్ంచకముందే, ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ నువేవ్ దేవుడివి.
3నువువ్ మనుషులను తిరిగి మటిట్గామారుసాత్ వు. మనుషులారా, తిరిగి రండి, అంటావు.
4నీ దృషిట్లో వెయేయ్ళ ళ్ గడిచిపోయిన నినన్లాగా ఒక రాతిపూటలాగాఉనాన్యి.
5 వరదలో కొటుట్ కుపోయినటుట్ నువువ్ వారిని లాకెక్ళిళ్పోతావు, వాళ ళ్ నిద పోతారు. పచచ్ గడిడ్లాగా వాళ ళ్ పొదుద్ నేన్

చిగురిసాత్ రు.
6ఉదయానఅదిమొలిచి పెరుగుతుంది,సాయంకాలం అదివాడిపోయిఎండిపోతుంది.
7నీ కోపం చేతమేము హరించుకుపోతునాన్ం, నీ ఉగతమమమ్లిన్ భయపెడుతూ ఉంది.
8మాఅపరాధాలను నువువ్ నీ ఎదుట ఉంచుకునాన్వు, నీముఖకాంతిలోమా రహసయ్ పాపాలు కనబడుతునాన్యి.
9నీ ఉగత భరిసూత్ మా జీవితం గడుపుతునాన్ం. నిటూట్ రుప్లాగామాజీవితకాలం తవ్రగా గడిచిపోతుంది.
10మాబలము* డె ఏళ ళ్. ఆరోగయ్ంగా ఉంటే ఎన ఏళ ళ్కూడా ఉండొచుచ్. అయినామా శేషట్ కాలం కషాట్ లూ దుఃఖాలే.

అవును, అవి తవ్రగా గడిచిపోతాయి. మేము ఎగిరిపోతాం.
11నీ కోపం ఎంత తీవమోఎవరికి తెలుసు? నీ ఆగహం దానికి తగిన భయానిన్ రేపుతుందని ఎవరికి తెలుసు?
12కాబటిట్ మేము జాఞ్ నంగా బతికేలామాబతుకును గురించి ఆలోచించడంమాకు నేరుప్.
13యెహోవా, తిరిగి రా! ఎంతకాలం పడుతుంది? నీ సేవకుల పటల్ జాలి పడు.
14ఉదయాన నీ కృపతోమమమ్లిన్ తృపిత్పరచు. అపుప్డు మేముమారోజులనీన్ ఉలాల్ సంగా ఆనందంగా గడుపుతాం.
15 నువువ్ మమమ్లిన్ బాధించిన రోజుల లెకక్పకారం మేము కషాట్ లు అనుభవించిన సంవతస్రాలకు తగగ్టుట్ గా మమమ్లిన్

సంతోషపరచు.
16నీ సేవకులకు నీ పని చూపించు,మాసంతానం నీ భవానిన్ చూడనివువ్.
17మాయెహోవాదేవుని పసనన్తమామీద ఉండు గాక. మాచేతి పనినిమాకు సుసిథ్రం చెయియ్. నిజంగా, మాచేతి పనిని

మాకు సుసిథ్రం చెయియ్.

91
1సరోవ్నన్తుడి చాటున నివసించే వాడు సరవ్శకిశాలి నీడలో నిలిచి ఉంటాడు.
2ఆయనేనాకు ఆశయం,నాకోట, నేను నముమ్కునే నా దేవుడు, అని నేనుయెహోవాను గురించి చెబుతాను.
3వేటగాడు పనిన్న ఉచుచ్ నుంచి పాణాంతకవాయ్ధి నుంచి ఆయన నినున్ విడిపిసాత్ డు.
4 ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్తాడు. ఆయన రెకక్ల కింద నీకు ఆశయం దొరుకుతుంది. ఆయన నమమ్కతవ్ం నినున్

కాపాడే కవచంగా ఉంటుంది.
* 90:10 90:10 బలము అహంకారం
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5రాతిలో కలిగే భయభాంతులకు, పగటివేళ ఎగిరి వచేచ్ బాణాలకూ నువువ్ భయపడవు.
6చీకటోల్ తచాచ్డే రోగానికిగానీమధాయ్హన్ం సోకే వాయ్ధికి గానీ నువువ్ బెదిరిపోవు.
7నీ పకక్న వేయిమంది, నీ కుడిపకక్న పదివేలమంది నేలకూలినా అది నీ దరిదాపులకు రాదు.
8దురామ్రుగ్ లకు పడే శికష్ నువువ్ చూసూత్ ఉంటావు.
9యెహోవానాఆశయం. మహోనన్తుణిణ్ నీకు కూడా శరణుగా చేసుకో.
10ఏహానీ నినున్ ముంచెతత్దు. ఏ ఆపదా నీ ఇంటి దరిదాపులకు రాదు.
11నువువ్ చేసే వాటనిన్టిలో నినున్ కాపాడడానికి ఆయన తన దూతలను పురమాయిసాత్ డు.
12నువువ్ జారి బండ రాయి పడిపోకుండావాళ ళ్ నినున్ తమ చేతులోల్ ఎతిత్ పటుట్ కుంటారు.
13నువువ్ సింహాలనూ నాగుపాములను నీ కాళళ్ కింద తొకుక్తావు, సింహం కూనలను,పాములను అణగదొకుక్తావు.
14అతనికి నా మీద భకి విశావ్సాలునాన్యి గనక నేనతనిన్ ర సాత్ ను. అతడు నా పటల్ సావ్మిభకి గలవాడు గనక నేనతనిన్

కాపాడతాను.
15 అతడు నాకు మొరపెడితే నేనతనికి జవాబిసాత్ ను. కషాట్ లోల్ నేను అతనితో ఉంటాను, అతనికి విజయమిచిచ్ అతనిన్

సతక్రిసాత్ ను.
16దీరాఘ్ యుషుష్ తో అతనిన్ తృపిత్పరుసాత్ ను. నా రకష్ణ అతనికి చూపిసాత్ ను.
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విశాంతి దినం కోసం పాట, ఒక కీరన.
1యెహోవాకు కృతజఞ్తలు చెపప్డం,మహోనన్తుడా, నీ నామానికి సుత్ తి పాడడం మంచిది.
2ఉదయాన నీ కృపను పతి రాతీ నీ విశవ్సనీయతను తెలియజేయడంమంచిది.
3పది తీగల వాయిదయ్ంతో, సితారామాధురయ్ంతో సుత్ తించడం మంచిది.
4ఎందుకంటేయెహోవా, నీ పనులతో నువువ్ ననున్ సంతోషపరుసుత్ నాన్వు. నీ చేతిపనులబటిట్ నేను ఆనందంగాపాడతాను.
5యెహోవా, నీ పనులు ఘన నవి! నీ ఆలోచనలు ఎంతోలో నవి.
6పశుపాయులకు ఇవేమీ తెలియదు. తెలివిలేనివాడు అరథ్ం చేసుకోలేడు.
7దురామ్రుగ్ లు పచచ్ని గడిడ్ మొకక్లాల్ గామొలిచినా చెడడ్పనులు చేసే వాళళ్ంతా వరిధ్లిల్నా నితయ్నాశనానికే గదా!
8అయితేయెహోవా, నువేవ్ శాశవ్తంగా పరిపాలిసాత్ వు.
9యెహోవా, నీ శతువులను చూడు, చెడడ్పనులు చేసే వాళళ్ంతా చెదరిపోతారు.
10అడవి దునన్ కొముమ్లాల్ గా* నువువ్ నా కొముమ్ కెతాత్ వు. కొతత్ నూనెతో ననున్ అభిషేకించావు.
11నా శతువుల అధోగతినినా కనున్లు చూశాయి. దుషుట్ న నా విరోధుల పతనం నా చెవులు వినాన్యి.
12నీతిమంతులు ఖరూజ్ ర చెటుట్ లాగా అభివృదిధ్ చెందుతారు. లెబానోనులోని దేవదారు చెటుట్ లాగావాళ ళ్ ఎదుగుతారు.
13వాళ ళ్యెహోవాఇంటిలోనాటుకుని ఉంటారు. వాళ ళ్ మన దేవుని ఆవరణాలోల్ వరిధ్లుల్ తారు.
14యెహోవాయథారథ్వంతుడనితెలియచేయడంకోసంవాళ ళ్ముసలితనంలో కూడాఫలిసాత్ రు. తాజాగాపచచ్గాఉంటారు.
15ఆయనేనాఆధార శిల, ఆయనలో ఎలాంటి అనాయ్యమూ లేదు.
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1 యెహోవా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. పభావం ధరించుకునాన్డు. యెహోవా బలం ధరించాడు, బలానిన్ నడికటుట్ గా

కటుట్ కునాన్డు. లోకం సుసిథ్రంగా ఉంది, అది కదలదు.
2పాచీన కాలంనుంచి నీ సింహాసనం సుసిథ్రంగా ఉంది. నువువ్ శాశవ్తకాలం ఉనాన్వు.
3యెహోవా,మహాసముదాలు కి లేచాయి,అవి తమగొంతెతాత్ యి,మహాసముదాల అలలు ఎగిసిపడిహోరెతుత్ తునాన్యి.
4అనేక అలలఘోషకు మించి, బల న సముద తరంగాలను మించి, నునన్యెహోవా శకిశాలి.
5యెహోవా, నీ శాసనాలు నమమ్దగినవి, పరిశుదధ్త నీ ఇంటికి శాశవ్త అలంకారంగా ఉంది.
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1పతీకారం చేసే దేవా! యెహోవా! పతీకారం చేసే దేవా! మామీద పకాశించు.
2లోకనాయ్యమూరీ, లే! గరివ్షుట్ లకు తగినటుట్ గా పతిఫలం ఇవువ్.
3యెహోవా, దురామ్రుగ్ లు ఎంతకాలం, ఎంతకాలం గెలుసాత్ రు?
4వాళ ళ్ గరవ్ంగా తిరసాక్రంగామాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ంతా గొపప్లు చెపుప్కుంటునాన్రు.
5యెహోవా,వాళ ళ్ నీ పజలను అణిచివేసుత్ నాన్రు. నీకు చెందిన జాతినిబాధిసుత్ నాన్రు.
6వాళ ళ్ వితంతువులనూ విదేశీయులనూ చంపేసుత్ నాన్రు. అనాథలను హతయ్ చేసుత్ నాన్రు.
7వారుయెహోవాచూడడు,యాకోబు దేవుడు ఇదంతా గమనించడు, అంటారు.
8బుదిధ్లేని పజలారా, తెలుసుకోండి. మూరుఖ్ లారా,మీరెపుప్డు నేరుచ్కుంటారు?
9చెవులిచిచ్నవాడు వినలేడా? కళ ళ్ చేసినవాడు చూడలేడా?
10రాజాయ్లను అదుపులో పెటేట్వాడు సరిచేయడా? మనిషికి తెలివి ఇచేచ్వాడు ఆయనే.

* 92:10 92:10 కొముమ్లాల్ గా బలం
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11మనుషుల ఆలోచనలుయెహోవాకు తెలుసు, అవి పనికిరానివని ఆయనకు తెలుసు.
12యెహోవా, నీ దగగ్ర శికష్ణ పొందేవాడు నీ ధరమ్శాసంలో నుంచి నీ దగగ్ర నేరుచ్కునేవాడు ధనుయ్డు.
13దురామ్రుగ్ లకు గుంట తవేవ్ వరకూ అతని కషట్కాలాలోల్ నువువ్ నెమమ్ది ఇసాత్ వు.
14యెహోవాతన పజలను విడిచిపెటట్డు. తనసొతుత్ ను వదిలి పెటట్డు.
15నాయ్యం గెలుసుత్ ంది, నిజాయితీపరులంతాదానిన్ అనుసరిసాత్ రు.
16దురామ్రుగ్ ల ఎదుట నా ప న ఎవరు నిలబడతారు? దుషుట్ లకు వయ్తిరేకంగానా కోసం ఎవరు నిలుసాత్ రు?
17యెహోవానాకు సాయం రాకపోతే నేను మరణనిశశ్బద్ంలో పండుకునే వాడినే.
18నాకాలు జారింది అని నేనంటే,యెహోవా, నీ కృప ననున్ ఎతిత్పటుట్ కుంది.
19నాలోని ఆందోళనలు ననున్ ఉకిక్రిబికిక్రి చేసి ననున్ బెదిరిసుత్ ంటే, నీ గొపప్ ఆదరణనాపాణానికి నెమమ్ది కలగచేసింది.
20దురామ్రగ్ పాలకులు నీతో జత కటట్గలరా? అనాయ్యం చేదాద్ మనివాళ ళ్ చటట్ం కలిప్సాత్ రు.
21వాళ ళ్ నీతిమంతులకు వయ్తిరేకంగా కుట పనున్తారు. నిరోద్ షులకు మరణ దండన విధిసాత్ రు.
22అయితేయెహోవానాకు ఎతత్యిన కోట. నా దేవుడు నాకు ఆశయదురగ్ం.
23ఆయనవాళళ్ దోషం వాళళ్ మీదికి రపిప్సాత్ డు. వాళళ్ చెడుతనంలోనే వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ డు. మనయెహోవా దేవుడు

వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ డు.
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1 రండి,యెహోవాకు పాటపాడదాం,మన రకష్ణకు ఆధారశిలకు ఆనందంగాపాడదాం.
2 కృతజఞ్తతో ఆయన సనిన్ధికి వదాద్ ం, ఆయనకు సుత్ తి గీతాలు పాడదాం.
3యెహోవాగొపప్ దేవుడు. దేవుళళ్ందరికీ గా ఉనన్ గొపప్ రాజు.
4భూమి అగాధసథ్లాలు ఆయన చేతిలోఉనాన్యి. పరవ్త శిఖరాలు ఆయనవే.
5సముదం ఆయనది. ఆయనేదానిన్ చేశాడు. ఆయన చేతులు పొడి నేలను చేశాయి.
6 రండి సాగిలపడి ఆరాధన చేదాద్ ం. మన సృషిట్కరయెహోవాఎదుటమోకరిలుల్ దాం.
7ఆయనమన దేవుడు. మనం ఆయనపోషించే పజలం. ఆయన చేతికింది గొరెలం. ఈ రోజునమీరు ఆయన సవ్రం వింటే

ఎంతబాగుండు!
8మెరీబా* దగగ్ర, ఎడారిలోమసాస్ దగగ్ర ఉనన్ సమయంలోమీపూరీవ్కులాల్ గామీ గుండె కఠినం చేసుకోవదుద్ .
9అకక్డ వాళ ళ్ నా అధికారానిన్ సవాలు చేశారు నా కారయ్ కలాపాలు చూసి కూడానా ఓపికను పరీ ంచారు.
10 నల ఏళ ళ్ నేను ఆ తరం వారితో కోపంగా ఉనాన్ను. వాళళ్ హృదయాలు దారి తపుప్తునాన్యి. వాళ ళ్ నా పదధ్తులు†

తెలుసుకోలేదు అనాన్ను.
11కాబటిట్ ,వాళ ళ్ నా విశాంతి సథ్లంలో ఎనన్డూ పవేశించరని నేను నా కోపంలో శపథం చేశాను.
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1యెహోవాకు ఒక కొతత్ పాటపాడండి, పపంచమంతాయెహోవాకు పాడండి.
2యెహోవాకు పాడండి, ఆయననామం సుత్ తించండి, పతిరోజూఆయన రకష్ణ పకటించండి.
3రాజాయ్లోల్ ఆయన గొపప్దనానిన్ తెలియచేయండి, పపంచ దేశాలోల్ ఆయన అదుభ్తాలను వివరించండి.
4యెహోవాగొపప్వాడు. ఆయనిన్ మెండుగా పసుత్ తించాలి. దేవుళళ్ందరికంటె ఎకుక్వగా ఆయన భయభకులు నిలపాలి.
5జాతుల దేవుళళ్ంతా వటిట్ విగహాలే. అయితే ఆకాశాలను చేసిందియెహోవా.
6ఘనతాపభావాలు ఆయనముందునాన్యి. బలం,సౌందరయ్ం ఆయన పవిత ఆలయంలోఉనాన్యి.
7పపంచంలోని పజా సమూహాలనీన్యెహోవాకు చెలిల్ంచండి. మహిమ, బలంయెహోవాకు చెలిల్ంచండి.
8యెహోవానామానికి తగిన గొపప్దనం ఆయనకు చెలిల్ంచండి. అరప్ణతో ఆయన ఆవరణాలోల్ కి రండి.
9పవితాలంకారాలతోయెహోవాఎదుట సాగిలపడిమొకక్ండి. పపంచమంతా ఆయన ఎదుట వణకండి.
10యెహోవా పరిపాలిసుత్ నాన్డు. లోకం సిథ్రంగా ఉంది. అది కదలదు. ఆయన పజలకు నాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ డు అని

రాజాయ్లోల్ చెపప్ండి.
11యెహోవారాబోతునాన్డు. ఆకాశం సంతోషించు గాక. భూమిఆనందించు గాక. సముదం,దానిలోఉనన్దంతాఆనందంతో

ఘోషించు గాక.
12 దానాలు,వాటిలోఉనన్దంతా ఆనందించు గాక.
అడవి చెటల్నీన్ ఉతాస్హంతో కేకలు వేసాత్ యిగాక
13లోకానికితీరుప్ తీరచ్డానికిఆయనవసుత్ నాన్డు. నీతితోఆయనలోకానికితనవిశవ్సనీయతతోపజాసమూహాలకు ఆయన

తీరుప్ తీరుసాత్ డు.

97
1యెహోవాపరిపాలిసుత్ నాన్డు. భూమి ఆనందిసుత్ ంది గాక. దీవ్పాలనీన్ సంతోషిసాత్ యిగాక.
2మబుబ్లూ చీకటీ ఆయనచుటూట్ ఉనాన్యి. నీతినాయ్యాలుయెహోవాసింహాసనానికి పునాదిగా ఉనాన్యి.

* 95:8 95:8మెరీబా కలహాలు † 95:10 95:10 పదధ్తులు ఆజఞ్లు
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3ఆయనముందు అగిన్ బయలు దేరింది. చుటూట్ ఉనన్ ఆయన శతువులను అది కాలిచ్వేసుత్ ంది.
4ఆయనమెరుపులు లోకానిన్ వెలిగిసాత్ యి. భూమిదానిన్ చూసి వణికిపోతుంది.
5లోకనాథు నయెహోవాఎదుట, పరవ్తాలు నంలాగా కరిగిపోతాయి.
6ఆకాశాలు ఆయన నీతిని పకటిసుత్ నాన్యిరాజాయ్లనీన్ ఆయనమహాతామ్ నిన్ చూసాత్ యి.
7 చెకిక్న పతిమలను పూజించేవాళ ళ్, పనికిరాని విగహాలను బటిట్ గొపప్లు చెపుప్కునే వాళ ళ్ అవమానం పాలవుతారు.

అలాటి దేవుళ ళ్ అందరూయెహోవాకుమొకక్ండి.
8 యెహోవా, సీయోను ఇది విని సంతోషించింది. యూదా పటట్ణాలు ఆనందించాయి. నీ నీతికర న ఆదేశాలనుబటిట్

సంతోషిసుత్ నాన్యి.
9 ఎందుకంటే యెహోవా, నువువ్ పపంచమంతటికీ గా ఉనన్ సరావ్తీతుడివి. దేవుళళ్ందరిలోకీ నువువ్ ఎంతో ఉనన్తంగా

ఉనాన్వు.
10యెహోవాను పేమించేమీరంతా దురామ్రాగ్ నిన్ అసహియ్ంచుకోండి! తన భకుల పాణాలను ఆయన కాపాడతాడు, దురామ్రుగ్ ల

చేతిలోనుంచి ఆయనవారిని తపిప్సాత్ డు.
11నీతిమంతులకు వెలుగును, నిజాయితీపరులకు ఆనందానిన్ వితత్నాలుగా చలల్డం జరిగింది.
12నీతిమంతులారా,యెహోవామూలంగా ఆనందించండి, ఆయన పవితనామానిన్ బటిట్ కృతజఞ్తలు చెపప్ండి.
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ఒక కీరన.
1యెహోవాకు కొతత్ పాటపాడండి. ఆయనఅదుభ్తాలు చేశాడు. ఆయనకుడిచెయియ్,ఆయనపవితహసత్ంమనకు విజయం

తెచాచ్యి.
2యెహోవాతన రకష్ణను వెలల్డిచేశాడు. రాజాయ్లనిన్టికీ తన నాయ్యానిన్ కనపరిచాడు.
3ఆయన ఇశాయేలు వంశం పటల్ తన నిబంధన విశవ్సనీయత, తన నమమ్కతవ్ం గురు చేసుకునాన్డు. భూదిగంతాలు మన

దేవుని విజయానిన్ చూసాత్ రు.
4లోకమా, యెహోవాకు ఆనందంతో కేకలు వేయండి. ఉలాల్ సంగా పాడండి. పాటలెతిత్ ఆనందంగా పాడండి. పసుత్ తులు

పాడండి.
5తీగ వాయిదయ్ంతోయెహోవాకు పశంసలు పాడండి. తీగ వాయిదయ్ంతోమధురంగాపాడండి.
6బాకాలతో కొముమ్బూర ధవ్నితో,రా నయెహోవాఎదుట సంతోషంగా కేకలు వేయండి.
7సముదం,దానిలోఉనన్దంతాఘోషిసుత్ ంది గాక. లోకం,దాని నివాసులు కేకలు వేసాత్ రు గాక!
8నదులు చపప్టుల్ కొటాట్ లి. కొండలు ఆనందంతో కేకలు పెటాట్ లి.
9లోకానికి తీరుప్ తీరచ్డానికి, నీతితో పపంచ పజలందరికీ తీరుప్ తీరచ్డానికియెహోవారాబోతునాన్డు.

99
1 యెహోవా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. రాజాయ్లు వణికిపోతాయి. ఆయన కెరూబులకు గా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. భూమి

కంపిసుత్ ంది.
2సీయోనులోయెహోవాగొపప్వాడు. రాజాయ్లనిన్టి గా ఆయన ఉనన్తంగా ఉనాన్డు.
3వాళ ళ్ నీఘననామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు. యెహోవాపవితుడు.
4రాజు బలశాలి. ఆయన నాయ్యానిన్ పేమిసాత్ డు. నువువ్ నీతి నాయ్యాలను సుసిథ్రం చేశావు, యాకోబు పజల పటల్ నీతి

పాలనసాథ్ పించావు.
5మనయెహోవాదేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఆయనపాదపీఠం ముందర ఆరాధించండి. ఆయన పవితుడు.
6 ఆయన యాజకులోల్ మోషే అహరోనులు ఉనాన్రు. ఆయనకు పారథ్న చేసేవాళళ్లో సమూయేలు ఉనాన్డు. వాళ ళ్

యెహోవాను పారిథ్సేత్ ఆయన జవాబిచాచ్డు.
7మేఘసత్ంభంలో నుంచి ఆయన వాళళ్తో మాటాల్ డాడు. వాళ ళ్ ఆయన శాసనాలను పాటించారు. ఆయన తమకిచిచ్న

కటట్డను అనుసరించారు.
8యెహోవామాదేవా, నువువ్వాళల్కు జవాబిచాచ్వు. వాళళ్ అకమకారాయ్లకు వాళళ్ను శి ంచినా, నువువ్వాళళ్ను కష్మించిన

దేవుడివి.
9మనయెహోవాదేవుడు పవితుడు,మనయెహోవాదేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఆయన పవిత పరవ్తం ఎదుట ఆరాధించండి.

100
కృతజఞ్త కీరన.
1పపంచ పజలారా,యెహోవాకు సంతోషంతో కేకలు వేయండి.
2ఆనందంగాయెహోవాకు సేవ చేయండి, ఆనంద గీతాలు పాడుతూ ఆయన సనిన్ధికి రండి.
3యెహోవాయే దేవుడని తెలుసుకోండి. ఆయన మనలను పుటిట్ంచాడు. మనం ఆయన వాళళ్ం. మనం ఆయన పజలం.

ఆయనమేపే గొరెలం.
4 కృతజఞ్తతో ఆయన దావ్రాలగుండా పవేశించండి. సుత్ తులతో ఆయన ఆవరణాలోల్ కి రండి. ఆయనకు ధనయ్వాదాలు

చెపప్ండి. ఆయననామానిన్ పొగడండి.
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5యెహోవామంచివాడు. ఆయన కృప శాశవ్తంగా ఉంటుంది. ఆయన విశవ్సనీయత తరతరాలకు ఉంటుంది.

101
దావీదు కీరన
1యెహోవా, నేను నినున్ కీరిసాత్ ను. నీ నిబంధన విశవ్సనీయత,నాయ్యాలను గూరిచ్ గానం చేసాత్ ను.
2 ఎలాంటి దోషమూ లేకుండా వివేకంతో నడుచుకుంటాను. నువువ్ నా దగగ్రికి ఎపుప్డు వసాత్ వు? నేను నా ఇలల్ంతటిలో

యథారథ్ న పవరనతో నడుచుకుంటాను.
3 వయ్రధ్ వి నా కనున్ల ఎదుట ఉండకుండా చూసుకుంటాను. భయభకులు లేనివాళ ళ్ చేసుత్ నన్ పనులు నాకు అసహయ్ం.

వాటికి నేను దూరంగా ఉంటాను.
4మూరఖ్ంగా ఆలోచించేవాడు నాకు దూరంగా ఉండాలి. దుషట్కారాయ్లంటే నాకు అసహయ్ం.
5తమపొరుగువాణిణ్ చాటుగా ఎగతాళి చేసే వాళళ్ను నేను హతం చేసాత్ ను. అహంకారంతో పవరించే వాళళ్ను, గరివ్షుట్ లను

నేను దూరంగా ఉంచుతాను.
6దేశంలో నమమ్కంగా ఉండేవాళ ళ్ నా చుటూట్ ఉండాలని నేను కోరుకుంటునాన్ను. సనామ్రగ్ంలో నడుచుకునే వాళ ళ్మాతమే

నాకు సేవకులుగా ఉంటారు.
7మోసంతో బతికేవాడు నా ఇంటోల్ ఉండకూడదు. అబదాధ్ లు పలికేవాడు నా కళళ్ ఎదుట నిలబడకూడదు.
8 పతిరోజూ ఉదయానేన్ దేశంలో దురామ్రుగ్ లందరినీ నేను సంహరిసాత్ ను. యెహోవా పటట్ణంలో పాపం చేసేవాళ ళ్ లేకుండా

చేసాత్ ను.

102
బాధితుడి పారథ్న, దుఃఖంలోసోలిపోయియెహోవాసనిన్ధిలో పెటిట్నమొర.
1యెహోవా,నాపారథ్న విను,నామొర నీకు చేరనివువ్.
2నా కషట్సమయాన నీముఖం నాకు దాచవదుద్ . నామాట విను. నేను నినున్ పిలిచినపుప్డు వెంటనే నాకు జవాబివువ్.
3పొగలాగానా రోజులు గతించిపోతునాన్యి. నా ఎముకలు కాలిపోతునన్టుట్ ఉనాన్యి.
4నా గుండె కుంగిపోయింది. నేను వాడిన గడిడ్ పరకలాగా ఉనాన్ను. నేనేమీ తినలేక పోతునాన్ను.
5నేను ఆపకుండామూలుగుతూ ఉండడం వలనచాలా చికిక్పోయాను.
6నేను అడవి గూడబాతులాంటివాణిణ్ . పాడుబడిపోయినచోటల్ ఉండే గుడల్గూబలాంటివాణిణ్ .
7ఇంటిమీద ఏకాకిగా కూరుచ్నన్ ఒంటరి పిటట్లాగా రాతంతామెలకువగా ఉనాన్ను.
8రోజంతానా విరోధులు నామీద వయ్ంగయ్ంగామాటాల్ డుతునాన్రు. ననున్ నిందించేవాళ ళ్ నా పేరు ఎతిత్ శపిసాత్ రు.
9బూడిదను అనన్ం లాగా తింటునాన్ను. కనీన్ళళ్తో కలిపి నీళ ళ్ తాగుతునాన్ను.
10నీ కోపాగిన్ని బటిట్ నువువ్ ననున్ కెతిత్ అవతలపారేశావు.
11నారోజులు అదృశయ్మయేయ్ నీడలాఉనాన్యి, గడిడ్లాగా నేను వాడిపోయాను.
12అయితేయెహోవా, నువువ్ శాశవ్తంగా ఉంటావు. నీ కీరి తరతరాలుంటుంది.
13నువువ్ లేచి సీయోనును కనికరిసాత్ వు. దానిమీద దయచూపడానికి స న సమయం వచిచ్ంది.
14దానిరాళల్ంటే నీ సేవకులకు ఎంతో ఇషట్ం. దాని శిథిలాల దుముమ్ అంటే వారికి వాతస్లయ్ం.
15యెహోవా,రాజాయ్లు నీ నామానిన్ గౌరవిసాత్ యి, పపంచ రాజులంతా నీ గొపప్దనానిన్ గౌరవిసాత్ రు.
16యెహోవాసీయోనును తిరిగి కటిట్సాత్ డు. ఆయన తనమహిమతో పతయ్కష్మవుతాడు.
17అపుప్డు ఆయన దికుక్లేని వాళళ్ పారథ్నకు సప్ందిసాత్ డు. వాళళ్ పారథ్న ఆయన నిరాకరించడు.
18రాబోయేతరాలకు ఇది రాసి పెటిట్ ఉంటుంది, ఇంకా పుటట్ని పజలుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ రు.
19బందీలమూలుగులు వినడానికీ చావు ఖరా నవాళళ్ను విడిపించడానికీ,
20యెహోవాఉనన్త న పవిత సథ్లం నుంచి కిందికి చూశాడు, పరలోకం నుంచి భూమిని చూశాడు.
21యెహోవాను సేవించడానికి రాజాయ్లూ పజలూ సమకూడినపుప్డు,
22మనుషులుయెహోవానామానిన్ సీయోనులో పకటిసాత్ రు. యెరూషలేములో ఆయన కీరిని పకటిసాత్ రు.
23ఆయననాయవవ్నంలోనా బలం తీసేశాడు. నారోజులు తగిగ్ంచేసాడు.
24నేనిలా అనాన్ను,నా దేవా, నడివయసుస్లో ననున్ తీసి వేయవదుద్ . నువువ్ తరతరాలూ ఇకక్డ ఉనాన్వు.
25పురాతన కాలంలో నువువ్ భూమినిసాథ్ పించావు, ఆకాశాలు నీ చేతిపనులే.
26అవి అంతరించిపోతాయి. కానీ నువువ్ నిలిచి ఉంటావు. అవనీన్ బటట్లాల్ గా పాత పోతాయి. నువువ్ వాటిని దుసుత్ లాల్ గా

మారిచ్ వేసాత్ వు. అవి ఇక కనబడవు.
27అయితే నువువ్ అలానే ఉనాన్వు, నీ సంవతస్రాలకు అంతం లేదు.
28నీ సేవకుల పిలల్లు నిలిచి ఉంటారు. వారి వంశసుథ్ లు నీ సనిన్ధిలో జీవిసాత్ రు.
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దావీదు కీరన.
1నాపాణమా,యెహోవాను సుత్ తించు. నాఅంతరంగమా, ఆయన పవితనామానిన్ సుత్ తించు.



కీరనలు 103:2 513 కీరనలు 104:23

2నాపాణమా,యెహోవాను సుత్ తించు, ఆయన చేసిన ఉపకారాలనీన్ మరచిపోవదుద్ .
3ఆయన నీపాపాలనీన్ కష్మిసాత్ డు. నీ జబుబ్లనీన్ బాగుచేసాత్ డు.
4నాశనానున్ంచి నీ పాణానిన్ విడుదల చేసాత్ డు. కృప,వాతస్లయ్ం నీకు కిరీటంగా ఉంచాడు.
5నీయవవ్నం గరుడ ప లాగా కొతత్దనం సంతరించుకునన్టుట్ మే న వాటితో నీ జీవితానిన్ తృపిత్పరుసాత్ డు.
6యెహోవానాయ్య నదానిన్ జరిగిసాత్ డు. అణగారినవారందరికీ నాయ్యం చేసాత్ డు.
7ఆయనమోషేకు తన విధానాలూ ఇశాయేలు వంశసుథ్ లకు తన కారాయ్లూ తెలియచేశాడు.
8యెహోవాదయాళ వు, కృపాభరితుడు. ఆయన సహనశీలి, నిబంధన సంబంధ న నమమ్కతవ్ం ఆయనలోఉంది.
9ఆయన ఎపుప్డూ అదుపులో పెటేట్వాడు కాదు. ఆయన అసత్మానం కోపంగా ఉండడు.
10 మన పాపాలకు తగినటుట్ ఆయన మనతో వయ్వహరించలేదు. మన పాపాలకు సరిపోయినంతగా మనకు పతీకారం

చేయలేదు.
11భూమికంటే ఆకాశం ఎంత ఉనన్తమోతనను గౌరవించేవారి పటల్ ఆయన కృప అంత ఉనన్తం.
12పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమోఆయనమనపాపాల అపరాధభావన కూడామననుంచి అంత దూరం చేశాడు.
13తండి తన పిలల్లను జాలితో చూసినటుట్ ,యెహోవాతనను గౌరవించే వాళళ్ను జాలితో చూసుకుంటాడు.
14మనం ఎలా సృషిట్ అయాయ్మోఆయనకు తెలుసు,మనంమటిట్ అని ఆయనకు తెలుసు.
15మనిషి రోజులు గడిడ్ మొకక్లాంటివి. పొలంలోపూసేపువువ్లాగా అతడుపూసాత్ డు.
16దానిమీదగాలి వీసేత్ అది ఇక ఉండదు.
17యెహోవాను గౌరవించే వారి పటల్ ఆయన కృప తరతరాలకూ ఉంటుంది. ఆయన నీతివారివారసులకు కొనసాగుతుంది.
18వాళ ళ్ ఆయన నిబంధనపాటిసాత్ రు. ఆయన ఆదేశాలను మనసులో ఉంచుకుంటారు.
19యెహోవాపరలోకంలో తన సింహాసనానిన్ సుసిథ్రం చేశాడు. ఆయనరాజయ్ం అందరినీ పాలిసూత్ ఉంది.
20యెహోవాదూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయనమాట వినే బలాశాలు నమీరంతా, ఆయనను సుత్ తించండి.
21యెహోవాసేనలారా, ఆయన సంకలప్ం నెరవేరేచ్ సేవకు న మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి.
22యెహోవా చేసిన జీవులారా, ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయన రాజయ్ంలోని పతి పదేశంలో ఉనన్ మీరంతా ఆయనను

సుత్ తించండి. నాపాణమా,యెహోవాను సుత్ తించు.
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1నాపాణమా, యెహోవాను సనున్తించు. యెహోవా, నా దేవా, నీవుమహాఘనత వహించిన వాడివి. నీవుమహాతామ్ నిన్,

పభావానిన్ ధరించుకునాన్వు.
2ఉతత్రీయం లాగా నీవు వెలుగును కపుప్కునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ ఆకాశ విశాలానిన్ నీవు పరిచావు.
3 జలాలోల్ ఆయన తన గదుల దూలాలు వేశాడు. మేఘాలను తనకు వాహనంగా చేసుకుని గాలి రెకక్లమీద

పయాణిసుత్ నాన్డు.
4వాయువులను తనకు దూతలుగా అగిన్జావ్లలను తనకు పరిచారకులుగాయెహోవాచేసుకునాన్డు.
5భూమిశాశవ్తంగా కదలకుండా ఆయనదానిన్ పునాదులమీద సిథ్రపరిచాడు.
6దానిమీద అగాధ జలాలను నీవు వసం లాగా కపాప్వు. కొండలకు గా నీళల్ నిలిచాయి.
7నీవు గదిద్ంచగానే అవిపారిపోయాయి. నీ ఉరుము ధవ్ని విని అవి తవ్రగాపారిపోయాయి.
8నీవువాటికి నియమించిన చోటికి పోవడానికి అవి పరవ్తాలెకాక్యి. పలాల్ లకు దిగాయి.
9అవిమరలి వచిచ్ భూమిని కపప్కుండేలాదాటలేని సరిహదుద్ లు నీవువాటికి నియమించావు.
10ఆయన కొండలోయలోల్ నీటిఊటలు పుటిట్సాత్ డు. అవి కొండలోల్ పవహిసాత్ యి.
11అవి అడవి జంతువులనిన్టికీ దాహం తీరుసాత్ యి. వాటివలన అడవి గాడిదలు సేదదీరుతాయి.
12వాటి ఒడుడ్ న ఆకాశపకష్ులు గూడు కటుట్ కుంటాయి. కొమమ్ల మధయ్ అవి కిలకిలారావాలు చేసాత్ యి.
13తనమేడ గదులోల్ నుండి* ఆయన కొండలకు జలధారలనిసాత్ డు. నీ కియల ఫలం చేత భూమి తృపిత్ పొందుతునన్ది.
14పశువులకు గడిడ్ని,మనుషుల వాడకానికి కాయగూరమొకక్లను ఆయనమొలిపిసుత్ నాన్డు
15అందువలల్ భూమిలోనుండి ఆహారానీన్ మనుషుల హృదయానిన్ సంతోషపెటేట్ దా రసానీన్ వారి ముఖాలకు మెరుపునిచేచ్

లానీన్ మనుషుల హృదయానిన్ బలపరిచే ఆహారానీన్ ఆయనమొలకెతిత్సుత్ నాన్డు.
16యెహోవావృ లు ఆయననాటిన లెబానోను దేవదారు వృ లు నీటి వసతి గలిగి ఉనాన్యి.
17అకక్డ పకష్ులు తమ గూళల్ కటుట్ కుంటాయి. అకక్డ సరళవృ ల కొంగలు నివాసముంటునాన్యి.
18ఎతత్యిన కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ . బండరాళ ళ్ కుందేళల్కు ఆశయసాథ్ నాలు.
19ఋతువులను సూచించడానికి ఆయన చందుణిణ్ నియమించాడు. సూరుయ్డికి అతడు అసత్మించవలసిన కాలం తెలుసు.
20నీవు చీకటి కమమ్ జేయగారాతి అవుతునన్ది. అపుప్డు అడవిజంతువులనీన్ సంచరిసుత్ నాన్యి.
21సింహం పిలల్లు వేట కోసం గరిజ్సుత్ నాన్యి. తమ ఆహారానిన్ దేవుని చేతిలోనుండి తీసుకోడానికి చూసుత్ నాన్యి.
22సూరుయ్డు ఉదయించగానే అవిమరలిపోయితమ గుహలోల్ పడుకుంటాయి.
23సాయంకాలం దాకాపాటుపడి తమ పనులు జరుపుకోడానికి మనుషులు బయలుదేరుతారు.
* 104:13 104:13మేడ గదులోల్ నుండి ఆకాశంలోనుండి
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24యెహోవా, నీ కారాయ్లు ఎనెన్నిన్ రీతులుగా ఉనాన్యో! జాఞ్ నం చేత నీవువాటనిన్టినీ నిరిమ్ంచావు. నీవు కలగజేసినవాటితో
భూమి నిండి ఉంది.

25అదిగో విశాల నమహాసముదం. అందులో లెకక్లేననిన్ జలచరాలు, చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులు ఉనాన్యి.
26అందులో ఓడలు నడుసుత్ నాన్యి. నీవు సృషిట్ంచినమొసళ ళ్ దానిలో జలకాలాడుతూ ఉనాన్యి†.
27తగిన కాలంలో నీవువాటికి ఆహారమిసాత్ వని ఇవనీన్ నీ దయకోసం కనిపెడుతునాన్యి.
28నీవువాటికి అందిసేత్ అవి కూరుచ్కుంటాయి. నీవు గుపిప్లి విపిప్తే అవిమంచివాటిని తిని తృపిత్ చెందుతాయి.
29నీవుముఖందాచుకుంటేఅవికలతచెందుతాయి. నీవువాటిఊపిరిఉపసంహరిసేత్ అవిపాణంవిడిచిమటిట్పాలవుతాయి.
30నీవు నీఊపిరి విడిసేత్ అవి ఉనికిలోకి వసాత్ యి. ఆ విధంగా నీవు దానాలను నూతనపరుసుత్ నాన్వు.
31యెహోవామహిమనితయ్ం ఉండుగాక. యెహోవాతన కియలను చూసి ఆనందించు గాక.
32ఆయన భూమిని చూడగా అది వణికి పోతుంది. ఆయన పరవ్తాలను ముటట్గా అవిపొగరాజుకుంటాయి.
33నాజీవితకాలమంతా నేనుయెహోవాకు కీరనలు పాడతాను. నేనునన్ంత కాలం నా దేవుణిణ్ కీరిసాత్ ను.
34ఆయనున్ గూరిచ్న నాధాయ్నం ఆయనకు ఇంపుగా ఉండు గాక. నేనుయెహోవావిషయం సంతోషిసాత్ ను.
35పాపులు భూమి లేకుండా పోవాలి. భకిహీనులు ఇక ఉండకపోదురు గాక. నా పాణమా, యెహోవాను సనున్తించు.

యెహోవాను సుత్ తించండి.

105
1 యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన నామానిన్ పకటన చేయండి. జాతులోల్ ఆయన కారాయ్లను

తెలియచేయండి.
2ఆయనను గూరిచ్ పాడండి. ఆయనను కీరించండి. ఆయన ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనిన్టిని గూరిచ్ సంభాషణ చేయండి.
3ఆయన పరిశుదధ్ నామానిన్బటిట్ అతిశయించండి. యెహోవాను వెతికేవారు హృదయంలో సంతోషించుదురు గాక.
4యెహోవాను వెదకండి. ఆయన బలానిన్ వెదకండి. ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ం అనేవ్షించండి.
5ఆయన సేవకు న అబాహాము వంశసుథ్ లారా, ఆయన ఏరప్రచుకునన్యాకోబు సంతతివారలారా, ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్

కారాయ్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
6ఆయన చేసిన సూచక కియలను, ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
7ఆయనమన దేవు నయెహోవా. ఆయన తీరుప్లు భూమి అంతటా అమలు అవుతునాన్యి.
8తాను సెలవిచిచ్నమాటను వెయియ్ తరాల వరకూ ఆయన గురుంచుకుంటాడు. అబాహాముతోతాను చేసిన నిబంధనను,
9ఇసాస్కుతోతాను చేసిన పమాణానిన్, నితయ్ం ఆయనజాఞ్ పకం చేసుకుంటాడు.
10వారి సంఖయ్ కొదిద్గా ఉనన్పుప్డు, ఆ కొదిద్ మంది ఆ దేశంలో పరదేశులుగా ఉనన్పుప్డు,
11కొలిచినవారసతవ్ంగా కనాను దేశం మీకిసాత్ నని ఆయన చెపాప్డు.
12ఆమాటయాకోబుకు శాసనంగాను ఇశాయేలుకు నితయ్ నిబంధనగాను సిథ్రపరచాడు.
13వారు జనం నుండి జనానికి,రాజయ్ం నుండి రాజాయ్నికి తిరుగులాడుతుండగా
14వారినిహింసించడానికి ఆయన ఎవరినీ అనుమతించలేదు. ఆయనవారి కోసం రాజులను శి ంచాడు.
15నేను అభిషేకించిన వారినితాకవదుద్ ,నా పవకలకు హాని చేయవదుద్ అని ఆయన చెపాప్డు.
16దేశం మీదికి ఆయన కరువు రపిప్ంచాడు. జీవనాధార నధానయ్మంతా ధవ్ంసం చేశాడు.
17వారికంటేముందుగా ఆయన ఒకణిణ్ పంపించాడు. వారుయోసేపును బానిసగా అమేమ్శారు.
18వారు సంకెళల్తో అతని కాళల్ నొపిప్ంచారు. ఇనుము అతనిపాణానిన్ బాధించింది.
19అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరేదాకాయెహోవావాకుక్ అతణిణ్ పరీ ంచాడు.
20రాజు వరమానం పంపి అతణిణ్ విడిపించాడు. పజలపాలకుడు అతణిణ్ విడుదల చేశాడు.
21ఇషట్పకారం అతడు తన అధిపతుల పెతత్నం చెయయ్డానికి, తన పెదద్లకు బుదిధ్ చెపప్డానికి,
22తన ఇంటికియజమానిగా, తన ఆసిత్ అంతటి అధికారిగా అతణిణ్ నియమించాడు.
23ఇశాయేలు ఈజిపుట్ లోకి వచాచ్డు. యాకోబు హాము దేశంలో పరదేశిగా ఉనాన్డు.
24ఆయన తన పజల సంతానానిన్ వృదిధ్ చేశాడు. వారి విరోధులకంటే వారికి అధికబలం దయచేశాడు.
25తన పజల పగబటేట్లా తన సేవకుల పటల్ కుయుకిగా నడుచుకునేలా ఆయనవారిహృదయాలను మళిళ్ంచాడు.
26ఆయన తన సేవకు నమోషేను,తాను ఏరప్రచుకునన్ అహరోనును పంపించాడు.
27వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ ఆయన సూచక కియలను,హాము దేశంలోమహతాక్రాయ్లను జరిగించారు.
28ఆయన అంధకారం పంపించి చీకటి కమేమ్లా చేశాడు. వారు ఆయనమాటను ఎదిరించలేదు.
29ఆయనవారి జలాలను రకంగామారాచ్డు. వారి చేపలను చంపాడు.
30వారి దేశంలో కపప్లు నిండిపోయాయి. అవివారి రాజుల గదులోల్ కి వచాచ్యి.
31ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గాజోరీగలు పుటాట్ యి. వారిపాంతాలనిన్టిలోకీ దోమలు వచాచ్యి.
32ఆయనవారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించాడు. వారి దేశంలో అగిన్జావ్లలు పుటిట్ంచాడు.
33వారిదాకష్తీగెలను,వారి అంజూరు చెటల్ను పడగొటాట్ డు. వారిపాంతాలోల్ వృ లను విరగగొటాట్ డు.
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34ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలు, లెకక్లేననిన్ చీడపురుగులు వచాచ్యి,
35అవివారి దేశంలోని కూరగాయల చెటల్నిన్టిని,వారి భూమి పంటలను తినివేశాయి.
36వారి దేశంలోని జేయ్షుఠ్ లను,వారి పథమ సంతానానిన్ ఆయనహతం చేశాడు.
37 అకక్డనుండి తన పజలను వెండి బంగారాలతో ఆయన రపిప్ంచాడు. వారి గోతాలోల్ నిసస్తుత్ వ చేత తొటిలేల్వాడొకక్ నా

లేడు.
38వారివలన ఐగుపీత్యులకు భయం వేసింది. వారు వెళిల్పోయినపుప్డు ఐగుపీత్యులు సంతోషించారు.
39వారికి నీడగా ఆయనమేఘానిన్ కలిప్ంచాడు. రాతి వెలుగివవ్డానికి అగిన్ని కలగజేశాడు.
40వారు మనవి చేయగాఆయనపూరేళల్ను రపిప్ంచాడు. ఆకాశంలోనుండి ఆహారానిన్చిచ్ వారిని తృపిత్ పరిచాడు.
41 శిలను చీలచ్గా నీళల్ ఉబికి వచాచ్యి. ఎడారులోల్ అవి ఏరు పవహించాయి.
42ఎందుకంటే ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్ నానిన్, తన సేవకు న అబాహామును జాఞ్ పకం చేసుకుని,
43తన పజలను సంతోషంతోను,తాను ఏరప్రచుకునన్ వారిని ఉతాస్హధవ్నితోను బయటికి రపిప్ంచాడు.
44అనయ్జనుల భూములను ఆయనవారికపప్గించాడు. ఇతర జాతుల సౌభాగాయ్నిన్ వారు సావ్ధీనపరచుకునాన్రు.
45 వారు తన కటట్డలను కొనేలా, తన ధరమ్శాసవిధులను ఆచరించేలా చేయడానికి ఆయనిలా చేశాడు. యెహోవాను

సుత్ తించండి.

106
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాదయాళ డు. ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం ఉంటుంది.
2యెహోవాపరాకమ కారాయ్లను వరిణ్ంచగలవాడెవడు? ఆయన కీరి అంతటినీ ఎవడు పకటించగలడు?
3నాయ్యం అనుసరించేవారు, ఎలల్వేళలా నీతిననుసరించి నడుచుకునేవారు ధనుయ్లు.
4యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకునన్వారి మం నేను చూసూత్ నీ పజలకు కలిగే సంతోషానిన్ బటిట్ నేను సంతోషిసూత్ ,
5నీవారసతవ్ పజతో కలిసి కొనియాడేలానీ పజల పటల్ నీకునన్ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్ పకానికి తెచుచ్కో. నాకు దరశ్నమిచిచ్

ననున్ ర ంచు.
6మాపితరులాల్ గానేమేము పాపం చేశాము. దోషాలు మూటగటుట్ కుని భకిహీనుల పోయాము.
7ఈజిపుట్ లో మా పూరీవ్కులు నీ అదుభ్తాలను గహించలేదు. నీ కృపాబాహ ళయ్ం జాఞ్ పకం తెచుచ్కోలేదు. సముదం దగగ్ర,

ఎరసముదం దగగ్ర వారు తిరుగు బాటు చేశారు.
8అయినాతనమహా పరాకమానిన్ పసిదిధ్ చేయడానికి ఆయన తననామానిన్బటిట్ వారిని ర ంచాడు.
9 ఆయన ఎరసముదానిన్ గదిద్ంచగా అది ఆరిపోయింది. దానం మీద నడిచినటుట్ ఆయన వారిని అగాధజలాలోల్

నడిపించాడు.
10పగవారి చేతిలోనుండి వారిని ర ంచాడు. శతువుల చేతిలోనుండి వారిని విమోచించాడు.
11నీళల్ వారి శతువులను ముంచివేశాయి. వారిలో ఒకక్ నామిగలేల్దు.
12అపుప్డు వారు ఆయనమాటలు నమామ్రు. ఆయన కీరిని గానం చేశారు.
13అయినావారు ఆయన కారాయ్లను వెంటనేమరిచ్పోయారు. ఆయన ఆలోచన కోసం కనిపెటుట్ కోలేదు.
14అరణయ్ంలోవారు ఎంతో ఆశించారు. ఎడారిలో దేవుణిణ్ పరీ ంచారు.
15వారు కోరినది ఆయనవారికి ఇచాచ్డు. అయినావారిపాణాలకు ఆయన ణత కలగజేశాడు.
16వారు తమ శిబిరంలోమోషే నాయెహోవాకు పతిషిఠ్తుడు అహరోను నా అసూయపడాడ్ రు.
17భూమి నెరె విచిచ్ దాతానును మింగేసింది. అది అబీరాము బృందానిన్ కపేప్సింది.
18వారిమధయ్లో అగిన్ రగులుకుంది. దానిమంట భకిహీనులను కాలిచ్వేసింది.
19హోరేబులోవారు దూడను చేయించుకునాన్రు. పోతపోసిన విగహానికిమొకాక్రు.
20తమ దేవునిమహిమను వారు గడిడ్ మేసే ఎదుద్ రూపానికిమారిచ్వేశారు.
21ఈజిపుట్ లో గొపప్ కారాయ్లను,హాము దేశంలో ఆశచ్రయ్కారాయ్లను
22ఎరసముదం దగగ్ర భయం గొలిపే కియలను చేసిన తమ రకష్కు న దేవుణిణ్ మరిచ్పోయారు.
23అపుప్డు ఆయన “నేను వారిని నశింపజేసాత్ ను” అనాన్డు. అయితే ఆయన వారిని నశింపజేయకుండేలా ఆయన కోపం

చలాల్ రచ్డానికి ఆయన ఏరప్రచుకునన్మోషే ఆయన సనిన్ధిలో నిలిచి అడుడ్ పడాడ్ డు.
24 రమయ్ న దేశానిన్ వారు నిరాకరించారు. ఆయనమాట నమమ్లేదు.
25యెహోవామాటవినకుండావారు తమ గుడారాలోల్ సణుగుకునాన్రు.
26అపుప్డు అరణయ్ంలోవారు కూలిపోయేలాచేయడానికి,
27అనయ్జనులలోవారి సంతానానిన్ కూలచ్డానికి, దేశంలోవారిని చెదరగొటట్డానికి ఆయనవారి చెయియ్ ఎతాత్ డు.
28వారు బయలెప్యోరును హతుత్ కుని, చచిచ్న వారికి అరిప్ంచిన బలిమాంసానిన్ భుజించారు.
29వారు తమ కియలచేత ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచగావారిలో తెగులు చెలరేగింది.
30ఫీనెహాసు లేచి పరిహారం చేయగాఆ తెగులు ఆగిపోయింది.
31నితయ్ం తరాలనిన్టిలో అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడింది.
32మెరీబా జలాల దగగ్ర వారు ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచారు. కాబటిట్ వారి మూలంగామోషేకు బాధ కలిగింది.
33ఎలాగంటే వారు అతనికి విరకి పుటిట్ంచారు. ఫలితంగా అతడు తొందరపడిమాటాల్ డాడు.
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34యెహోవావారికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ వారు అనయ్జాతులను నాశనం చేయలేదు.
35అనయ్జనులతో సహవాసం చేసి వారి కియలు నేరుచ్కునాన్రు.
36వారి విగహాలకుపూజ చేశారు. అవివారికి ఉరి అయినాయి.
37వారు తమ కొడుకులను, తమ కూతుళళ్ను దయాయ్లకు బలిగా అరిప్ంచారు.
38నిరోద్ ష రకం, అంటే తమ కొడుకుల రకం తమ కూతుళళ్ల రకం ఒలికించారు. కనాను జాతివారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా

అరిప్ంచారు. ఆ రకం వలన దేశం అపవితం అయిపోయింది.
39తమ కియల వలనవారు అపవితు పోయారు. తమ నడవడిలో వయ్భిచారులయాయ్రు.
40కాబటిట్ యెహోవాకోపం ఆయన పజలమీద రగులుకుంది. ఆయన తనవారసతవ్ం అసహయ్పడాడ్ డు.
41ఆయనవారిని అనయ్జనుల చేతికి అపప్గించాడు. పగవారు వారిని ఏలారు.
42 శతువులు వారినిబాధపెటాట్ రు. వారు శతువుల చేతి కింద అణగారిపోయారు.
43అనేకమారుల్ ఆయన వారిని విడిపించాడు. అయినావారు తమ ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేసూత్ వచాచ్రు.

తమపాపంమూలంగాహీనదశకు వెళిళ్పోయారు.
44అయినావారి రోదన తనకు వినబడగావారికి కలిగిన బాధను ఆయన చూశాడు.
45 వారిని తలంచుకుని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. తన నిబంధన విశావ్సయ్తను బటిట్ వారిని

కరుణించాడు.
46వారిని చెరగొనిపోయినవారికందరికీ వారంటే జాలిపుటిట్ంచాడు.
47యెహోవామాదేవా,మమమ్లిన్ ర ంచు. మేమునీపరిశుదధ్నామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచేలా,నినున్ సుత్ తిసూత్ మేము

గరివ్ంచేలా అనయ్జనులోల్ నుండి మమమ్లిన్ పోగుచెయియ్.
48ఇశాయేలీయులదేవు నయెహోవాయుగయుగాలకూ సుత్ తినొందుగాక. పజలందరూఆమేన్ అందురు గాక. యెహోవాను

సుత్ తించండి.
పంచమ పరిచేఛ్దము
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1యెహోవాదయాళ డు. ఆయనకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్ం ఉంటుంది.
2యెహోవావిమోచించినవారు ఆమాట పలుకుతారు గాక. విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారూ,
3 తూరుప్ నుండి, పడమర నుండి, ఉతత్రం నుండి, ద ణం నుండి నానాదేశాల నుండి ఆయన పోగు చేసినవారూ ఆమాట

పలుకుతారు గాక.
4వారు అరణయ్మారాగ్ లోల్ ఎడారి తోవలోల్ తిరుగులాడుతూ ఉండే వారు. నివాసపురమేదీవారికి దొరకలేదు.
5ఆకలి దపుప్ల వలల్ వారి పాణం వారిలోసొమమ్సిలిల్పోయింది.
6వారు కషట్కాలంలోయెహోవాకుమొరపెటాట్ రు. ఆయనవారి ఆపదలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.
7వారొక నివాసపురం చేరేలా చకక్ని దారిలో ఆయనవారిని నడిపించాడు.
8 ఆయన నిబంధన విశవ్సనీయతను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనుబటిట్ , వారు యెహోవాకు

కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచుదురు గాక.
9ఎందుకంటే దాహం గొనన్ వారిని ఆయన తృపిత్పరచాడు. ఆకలి గొనన్వారినిమేలుతో నింపాడు.
10చీకటిలోమసక చీకటిలో కొందరు బాధతో, ఇనప గొలుసులతో బంధితు కూరుచ్నాన్రు.
11దేవునిమాట తిరుగుబాటు చేసినందువలల్,మహోనన్తుని సూచనలను తోసిపుచిచ్నందువలల్ ఇది జరిగింది.
12 కడగండల్ మూలంగా ఆయనవారిహృదయాలను లొంగదీశాడు. వారు తొటుపడినపుప్డు ఆదుకునేవాడు లేకపోయాడు.
13 కషట్కాలంలోవారుయెహోవాకుమొరపెటాట్ రు. ఆయనవారి దురవసథ్లోనుండి వారిని విడిపించాడు
14వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండి,మరణాంధకారంలో నుండి వారిని బయటికి రపిప్ంచాడు.
15 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్కారాయ్లను బటిట్ , వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచుదురు గాక.
16ఎందుకంటే ఆయన ఇతత్డి తలుపులను పగలగొటాట్ డు, ఇనపగడియలను విరగగొటాట్ డు.
17బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పవరన చేత, తమదోషం చేత,బాధ కొనితెచుచ్కుంటారు.
18భోజనపదారాథ్ లనీన్ వారి పాణానికి అసహయ్ పోతాయి. వారు మరణదావ్రాలను సమీపిసాత్ రు.
19 కషట్కాలంలోవారుయెహోవాకుమొరపెటాట్ రు. ఆయనవారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించాడు.
20ఆయన తనవాకుక్ను పంపి వారినిబాగు చేశాడు. ఆయనవారు పడిన గుంటలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.
21 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనుబటిట్ , వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచుదురు గాక.
22వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురు గాక. ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన కారాయ్లను పకటించుదురు గాక.
23ఓడలెకిక్ సముద పయాణం చేసేవారు మహాజలాలమీద తిరుగుతూ వాయ్పారం చేసేవారు
24యెహోవాకారాయ్లను, సముదంలో ఆయన చేసే అదుభ్తాలను చూశారు.
25ఆయన సెలవియయ్గా తుఫాను పుటిట్ంది. అదిదాని తరంగాలను కెతిత్ంది.
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26వారు ఆకాశందాకా ఎకుక్తూ అగాధానికి దిగుతూ ఉనాన్రు. బాధతోవారి*పాణం కరిగిపోయింది.
27మతెత్కిక్న వారివలె వారు ముందుకి, వెనకిక్ దొరుల్ తూ ఇటు అటు తూలుతూ ఉనాన్రు. వారు ఏమీతోచక ఉనాన్రు.
28బాధకు తాళలేక వారుయెహోవాకుమొరపెటాట్ రు. ఆయనవారి ఆపదలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.
29ఆయన తుఫానును ఆపివేయగాదాని తరంగాలు అణిగిపోయాయి.
30అవి నిమమ్ళ పోయాయనివారు సంతోషించారు. వారు కోరిన రేవుకు ఆయనవారిని నడిపించాడు.
31 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను బటిట్ , వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచుదురు గాక.
32జనసమాజంలోవారాయనను ఘనపరచుదురు గాక. పెదద్ల సభలో ఆయనను కీరించుదురు గాక.
33ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను,
34దేశనివాసుల చెడుతనానిన్ బటిట్ సారవంత న భూమిని చవిటిపరగానుమారాచ్డు.
35అడివిని నీటిమడుగుగాను, ఎండిన నేలను నీటిఊటలతావుగాను ఆయనమారాచ్డు.
36వారు అకక్డ నివాససథ్లం ఏరప్రచుకునేలాపొలంలో వితత్నాలు చలిల్,దాకష్తోటలు నాటి,
37వాటివలనమంచి పంటలు పండిసూత్ ఉండేలా ఆయన ఆకలిగొనన్ వారిని అకక్డ కాపురముంచాడు.
38ఆయనవారిని ఆశీరవ్దించగావారికి సంతానాభివృదిధ్ కలిగింది. ఆయనవారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు.
39వారు బాధ వలనా ఇబబ్ంది వలనా దుఃఖం వలనా తగిగ్పోయినపుప్డు,
40 శతువులు రాజులను తృణీకరిసూత్ దారిలేని ఎడారిలోవారిని తిరుగులాడజేశాడు.
41అలాటి దరిదుల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతాత్ డు. వారి వంశానిన్ మందవలె వృదిధ్ చేశాడు.
42యథారథ్వంతులు దానిన్ చూసి సంతోషిసాత్ రు. మోసగాళ ళ్మౌనంగా ఉంటారు.
43బుదిధ్మంతుడు ఈ విషయాలను ఆలోచిసాత్ డు. యెహోవా కృపాతిశయాలను పజలు తలపోసాత్ రు గాక.

108
లలిత గీతం. దావీదు కీరన
1దేవా,నాహృదయం నిబబ్రంగా ఉంది. నేను పాడుతూ నా ఆతమ్తో సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.
2సవ్రమండలమా, సితారా,మేలు మేలుకోండి. నేను వేకువనే లేసాత్ ను.
3పజలమధయ్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. పజలోల్ నినున్ కీరిసాత్ ను.
4యెహోవా, నీ కృప ఆకాశం కంటే ఎతత్యినది. నీ సతయ్ం మేఘాలంత ఎతుత్ గా ఉంది.
5దేవా, ఆకాశం కంటే అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకో.
6నీ పభావం భూమిఅంతటిమీదా కనబడనియియ్. నీకు ఇషట్ నవారు విమోచనపొందేలానీ కుడిచేతితోననున్ ర ంచినాకు

జవాబియియ్.
7 తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట ఇచాచ్డు. నేను హరిష్సాత్ ను. షెకెమును పంచిపెడతాను. సుకోక్తు లోయను

కొలిపిసాత్ ను.
8 గిలాదు నాది,మనషేష్ నాది, ఎఫాయిము నాకు శిరసాణం,యూదానారాజ దండం.
9మోయాబు నేను కాళల్ కడుకుక్నే పళెళ్ం. ఎదోము కి నా చెపుప్ విసిరేసాత్ ను. ఫిలిషియనుబటిట్ జయోతస్వం చేశాను.
10కోటగల పటట్ణంలోకి ననున్ ఎవరు తోడుకుపోతారు? ఎదోములోకి ననెన్వరు నడిపిసాత్ రు?
11దేవా, నీవుమమమ్లిన్ విడనాడావు గదా? దేవా,మాసేనలతో నీవు కూడా బయలుదేరడం చాలించుకునాన్వు గదా?
12మనుషుయ్ల సహాయం వయ్రథ్ం. శతువులను జయించడానికి నీవుమాకు సహాయం చెయియ్.
13దేవుని వలనమేము శూరకారాయ్లు జరిగిసాత్ ము. మాశతువులను అణగదొకేక్వాడు ఆయనే.

109
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1నేను పసుత్ తించే దేవా,మౌనంగా ఉండకు.
2దుషుట్ లు,మోసగాళ ళ్ నా దాడి చేసుత్ నాన్రు. వారు నామీద అబదాధ్ లు పలుకుతునాన్రు.
3ననున్ చుటుట్ ముటిట్ నామీద దేవ్షపూరిత నమాటలు పలుకుతునాన్రు. అకారణంగానాతోపోటాల్ డుతునాన్రు
4నేను చూపిన పేమకు పతిగావారు నా నిందలు వేసుత్ నాన్రు. అయితే నేను వారికోసం పారథ్న చేసుత్ నాన్ను.
5నేను చేసినమేలుకు పతిగా కీడు చేసుత్ నాన్రు. నేను చూపిన పేమకు బదులుగా నా దేవ్షం పెటుట్ కునాన్రు.
6ఇలాటి శతుమూక దురామ్రుగ్ డొకణిణ్ అధికారిగా నియమించు. నేరాలుమోపేవాడు వారి కుడి పున నిలబడతాడు గాక.
7వాడికి విచారణ జరిగినపుప్డు దోషి అని తీరుప్ వచుచ్ గాక. వాడిపారథ్న పాపంగా ఎంచబడు గాక
8వాడి బతుకు దినాలు తరిగిపోవుగాక. వాడిఉదోయ్గం వేరొకడు తీసుకొను గాక.
9వాడి బిడడ్లు తండిలేని వారౌతారు గాక. వాడిభారయ్ వితంతువు అగు గాక
10వాడి బిడడ్లు దేశదిమమ్రు భికష్మెతుత్ గాక. శిథిల పోయిన తమ ఇళళ్కు దూరంగాసాయం కోసం అరిథ్సాత్ రు గాక.
11వాడి ఆసిత్ అంతా అపుప్లవాళ ళ్ ఆకమించుకుంటారు గాక. వాడు సంపాదించినది పరులు దోచుకుంటారు గాక.

* 107:26 107:26వారినావికులు
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12వాడి జాలిపడేవారు ఎవరూ లేకపోదురు గాక. వాడి అనాథ పిలల్ల దయ చూపేవారు ఉండక పోదురు గాక.
13వాడి వంశం నిరూమ్లం అగు గాక. రాబోయేతరంలోవారి పేరుమాసిపోవుగాక.
14వాడి పితరుల దోషంయెహోవాజాఞ్ పకం ఉంచుకుంటాడు గాక. వాడి తలిల్ చేసిన పాపం మరుపుకు రాకుండు గాక.
15యెహోవావారిజాఞ్ పకానిన్ భూమి నుండి కొటిట్ వేసాత్ డు గాక. వారి దోషం నితయ్ంయెహోవాసనిన్ధిని కనబడు గాక.
16ఎందుకంటే దయ చూపడానికి వాడు ఎంతమాతం పయతిన్ంచలేదు. దానికి బదులుగా నలిగిపోయినవాణిణ్ , అవసరంలో

ఉనన్వాణిణ్ పీడించాడు. గుండె పగిలిన వాణిణ్ చంపాడు.
17 శపించడం వాడికిమహా ఇషట్ం. కాబటిట్ అదివాడిమీదికే రావాలి. దీవెనను వాడు అసహియ్ంచుకునాన్డు. కాబటిట్ ఏ దీవెనా

వాడికి దకక్దు.
18ఉతత్రీయంలాగా వాడు శాపానిన్ ధరించాడు. నీళల్వలె అది వాడి కడుపులోకి దిగిపోయింది. నూనె వలె వాడి ఎముకలోల్ కి

ఇంకింది.
19 కపుప్కోడానికి ధరించే వసం లాగా,తాను నితయ్ం కటుట్ కునే నడికటుట్ లాగా అదివాణిణ్ వదలకుండు గాక.
20నా నేరంమోపేవారికి,నా గురించి చెడుగామాటాల్ డే వారికి ఇదేయెహోవావలన కలిగే పతీకారం అవుతుంది గాక.
21యెహోవాపభూ, నీ నామానిన్బటిట్ నా పటల్ దయ చూపు. నీ నిబంధన విశవ్సనీయతఉదాతత్ నది గనక ననున్ ర ంచు.
22నేను పీడితుణిణ్ . అవసరంలో ఉనాన్ను. నాహృదయంనాలోగాయపడి ఉంది.
23సాయంతం నీడలాగా నేను ణించిపోతునాన్ను. మిడతలను విదిలించినటుట్ ననున్ విదిలిసాత్ రు.
24ఉపవాసం మూలాననామోకాళల్ బలహీన పోయాయి. నా శరీరం ఎముకల గూడు అయిపోయింది.
25నా నిందలుమోపేవారు ననున్ పిచిచ్వాడనన్టుట్ చూసుత్ నాన్రు. వారు ననున్ చూసి తలాడిసుత్ నాన్రు.
26యెహోవానాదేవా,నాకు సహాయం చెయియ్. నీ నిబంధన విశావ్సయ్తను బటిట్ ననున్ ర ంచు.
27ఇది నీ వలల్నే జరిగిందనీ,యెహోవా న నీవే దీనిన్ చేశావనీవారికి తెలియాలి.
28వారు ననున్ శపిసుత్ నాన్రు గానీ దయచేసి నీవు ననున్ దీవించు. వారు నా దాడి చేసేత్ వారికే అవమానం కలగాలి. నీ

సేవకుడుమాతం సంతోషించాలి.
29నావిరోధులు అవమానం ధరించుకుంటారు గాక. తమ సిగుగ్ నే ఉతత్రీయంగా కపుప్కుంటారు గాక.
30సంతోషంతో నేనుయెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు మెండుగా చెలిల్సాత్ ను. సమూహాలమధయ్ నేనాయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.
31ఎందుకంటే పీడితులను బెదిరించే వారినుండి వారిని విడిపించడానికి వారి కుడి పున ఆయన నిలబడతాడు.

110
దావీదు కీరన
1యెహోవానాపభువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్. నేను నీ శతువులను నీపాదాలకు పీఠంగా చేసే వరకూ నా కుడి పున కూరోచ్.
2యెహోవాఅంటునాన్డు, సీయోనులోనుండి నీ పరిపాలన దండానిన్ చాపు. నీ శతువుల పరిపాలన చెయియ్.
3 నీవు నీ భవానిన్ పదరిశ్ంచేటపుప్డు నీ పజలు ఇషట్పూరవ్కంగా నీతో వసాత్ రు. అరుణోదయ గరభ్ంలో నుండి కురిసే

మంచులాగా నీయవవ్నం ఉంటుంది.
4మెలీక్సెదెకు* కమం చొపుప్న నీవు నిరంతరంయాజకుడ ఉంటావు, అని యెహోవా పమాణం చేశాడు. ఆయనమాట

తపప్నివాడు.
5పభువు నీ కుడిచేతి పున ఉండి తన కోపదినాన రాజులను హతమారుసాత్ డు.
6 అనయ్జాతులకు ఆయన తీరుప్ తీరుసాత్ డు. ఆయన లోయలను శవాలతో నింపుతాడు. అనేక దేశాల నేతలను ఆయన

హతమారుసాత్ డు.
7దారిలో ఏటి నీళల్ పానం చేసాత్ డు. విజయగరవ్ంతో తన తల కెతుత్ తాడు.

111
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యథారథ్వంతుల సభలో, సమాజంలోపూరణ్ హృదయంతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్సాత్ ను.
2యెహోవా కియలు గొపప్వి. వాటిని ఇషట్పడేవారంతావాటిని తలపోసాత్ రు.
3ఆయన పనులు మహిమాపభావాలు గలవి. ఆయన నీతి నితయ్ం నిలకడగా ఉంటుంది.
4ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారాయ్లకు జాఞ్ పకారథ్ సూచన నియమించాడు. యెహోవాదయాదా ణయ్పూరుణ్ డు.
5తన పటల్ భయభకులు గలవారికి ఆయన ఆహారమిచాచ్డు. ఆయన నితయ్ం తన నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకుంటాడు.
6ఆయన తన పజలకు అనయ్జాతుల ఆసిత్పాసుత్ లను అపప్గించాడు. తన కియలమహాతామ్ నిన్ వారికి వెలల్డి చేశాడు.
7ఆయన పనులు సతయ్ నవి,నాయ్య నవి. ఆయనశాసనాలనీన్ నమమ్దగినవి.
8అవి శాశవ్తంగాసాథ్ పించబడి ఉనాన్యి. సతయ్ంతో,యథారథ్తతో అవి తయా నాయి.
9 ఆయన తన పజలకు విమోచన కలగజేసేవాడు. తన నిబంధన ఆయన శాశవ్తంగా ఉండాలని ఆదేశించాడు. ఆయన

నామం పవితం,పూజయ్ం.
10యెహోవాపటల్ భయం జాఞ్ నానికి మూలం. ఆయన శాసనాలను అనుసరించేవారంతామంచి వివేకం గలవారు. ఆయనకు

నితయ్ం సోత్ తం.

* 110:4 110:4మెలీక్సెదెకు చూడండిఃహెబీ 5:6, 6:20, 7:17-21
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112
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవా పటల్ భయభకులు గలవాడు, ఆయన ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికంగా ఆనందించేవాడు

ధనుయ్డు.
2అతని సంతానం భూమిమీద బలవంతులౌతారు. యథారథ్వంతుల వంశం దీవెనలు పొందుతారు.
3 కలిమి, సంపద అతని ఇంటోల్ ఉంటాయి. అతని నీతి నితయ్ం నిలకడగా ఉంటుంది.
4యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. వారు కృపాభరితులు, దయాపరులు,నాయ్యవంతులు.
5జాలిపరులు, అపిప్చేచ్ వారు, తమ వయ్వహారాలుయధారథ్ంగా నిరవ్హించుకునే వారు మంగా ఉంటారు.
6అలాటివారు ఎనన్టికీ సిథ్రంగా ఉండిపోతారు. నీతిమంతులు నితయ్ం జాఞ్ పకంలో ఉంటారు.
7అతడు దురావ్రకు జడిసి పోడు. అతడుయెహోవాను నముమ్కుని నిబబ్రంగా ఉంటాడు.
8అతనిమనసుస్ సిథ్రంగా ఉంటుంది. తన శతువుల గెలిచేదాకా అతడు భయపడడు.
9అతడు ఉదారంగా పేదలకు దానం చేసాత్ డు. అతని నీతి నితయ్ం నిలిచి ఉంటుంది. అతడు ఘనతపొందుతాడు.
10 భకిహీనులు అది చూసి కోపం తెచుచ్కుంటారు. వారు పళ ళ్ కొరుకుతూ ణించి పోతారు. భకిహీనుల ఆశ

భంగ పోతుంది.

113
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాసేవకులారా, ఆయనను సుత్ తించండి. యెహోవానామానిన్ సుత్ తించండి.
2ఇపుప్డు, ఎలల్కాలంయెహోవానామానికి సనున్తి.
3సూరోయ్దయంమొదలు సూరాయ్సత్మయం వరకూయెహోవానామం సుత్ తినొందదగినది.
4యెహోవాఅనయ్జనులందరి ఎదుట మహోనన్తుడు. ఆయనమహిమఆకాశానిన్ అంటుతునన్ది.
5ఉనన్త సథ్లంలో ఆసీను ఉనన్ మన దేవు నయెహోవాను పోలినవాడెవడు?
6ఆయన భూమినీ ఆకాశానీన్ వంగి చూసుత్ నాన్డు.
7ఆయన దుముమ్లోనుండి దరిదులను లేవనెతుత్ తాడు. బూడిద కుపప్ మీద నుండి పేదలను కెతుత్ తాడు.
8పధానులతో తన పజల పధానులతోవారిని కూరోచ్బెటట్డం కోసం ఆయన ఇలా చేసాత్ డు.
9ఆయన పిలల్లు లేని దానిన్ ఇలాల్ లుగా చేసాత్ డు. ఆమెకు పిలల్ల తలిల్గా సంతోషం కలగజేసాత్ డు. యెహోవాను సుత్ తించండి.

114
1ఈజిపుట్ లోనుండి ఇశాయేలు, విదేశీ జాతులోల్ నుండియాకోబు వెళిల్పోయినపుప్డు,
2యూదాఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లం అయింది. ఇశాయేలు ఆయనకు రాజయ్ం అయింది.
3సముదం దానిన్ చూసి పారిపోయింది. యొరాద్ ను నది వెనకిక్ మళిళ్ంది.
4పరవ్తాలు పొటేట్ళల్లాగా, కొండలు గొరెపిలల్లాల్ గా గంతులు వేశాయి.
5ఓ సముదం,పారిపోయావేమిటి? యొరాద్ నూ, నీవు వెనకిక్ మళాల్ వేమిటి?
6పరవ్తాలాల్ రా,మీరు పొటేల్ళల్లాగానూ కొండలాల్ రా,మీరు గొరెపిలల్లాల్ గానూ కుపిప్గంతులు వేశారెందుకు?
7భూమీ, పభువు సనిన్ధిలో,యాకోబు దేవుని సనిన్ధిలో వణకు.
8ఆయన బండరాతిని నీటిమడుగుగా, చెకుముకి రాతి శిలను నీటిఊటలుగా చేశాడు.

115
దావీదు కీరన
1మాకు కాదు యెహోవా, మాకు కాదు. నీ నిబంధన విశావ్సయ్త, అధారపడ దగిన నీ గుణానిన్ బటిట్ నీ నామానికే మహిమ

కలుగు గాక.
2వారి దేవుడు ఎకక్డ, అని అనయ్జాతులు ఎందుకు చెపుప్కుంటునాన్రు?
3మాదేవుడు ఆకాశంలో ఉనాన్డు. తన ఇషట్పకారం సమసాత్ నీన్ ఆయన చేసుత్ నాన్డు
4వారి విగహాలు వెండి బంగారువి. అవిమనుషుయ్ల చేతిపనులు.
5వాటికి నోరుండి కూడా పలకవు. కళ ళ్ండి కూడా చూడవు.
6చెవులుండి కూడా వినవు. ముకుక్లుండి కూడావాసన చూడవు.
7చేతులుండి కూడాముటుట్ కోవు. పాదాలుండి కూడా నడవవు. గొంతుకతోమాటలాడవు.
8వాటిని చేసేవారు,వాటి నమిమ్క ఉంచే వారు వాటివంటి వారే.
9ఇశాయేలీయులారా,యెహోవా నమమ్కం ఉంచండి. ఆయనవారికి సహాయం,వారికి కవచం.
10అహరోను వంశసుథ్ లారా,యెహోవా నమమ్కం ఉంచండి. ఆయనవారికి సహాయం,వారి కవచం.
11యెహోవాపటల్ భయభకులునన్ వారంతాయెహోవా నమిమ్క ఉంచండి. ఆయనవారికి సహాయం,వారికి డాలు.
12 యెహోవా మమమ్లిన్ మరిచ్పోలేదు. ఆయన మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. ఆయన ఇశాయేలీయులను ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

అహరోను వంశసుథ్ లనాశీరవ్దిసాత్ డు.
13పినన్లనేమి, పెదద్లనేమి తన పటల్ భయభకులు గల వారినియెహోవాఆశీరవ్దిసాత్ డు.
14యెహోవామిమమ్లిన్,మీపిలల్లను వృదిధ్ పొందిసాత్ డు.
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15భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచినయెహోవాచేతమీరు దీవెనపొందారు.
16ఆకాశాలుయెహోవావశం. భూమిని ఆయనమనుషులకు ఇచాచ్డు.
17మృతులు,మౌనసిథ్తిలోకి దిగిపోయేవారుయెహోవాను సుత్ తించరు.
18మే తే ఇపప్టినుండి నితయ్ంయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ము. యెహోవాను సుత్ తించండి.
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1యెహోవానామొర,నావినన్పాలు ఆలకించాడు. నేనాయనిన్ పేమిసుత్ నాన్ను.
2ఆయననామాటలు శదధ్గా వినాన్డు. కాబటిట్ నా జీవితకాలమంతా నేనాయనకుమొర పెడతాను.
3మరణబంధాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి. పాతాళ వేదనలు ననున్ పటుట్ కునాన్యి. బాధ, దుఃఖం నాకు కలిగింది.
4అపుప్డుయెహోవా, దయచేసినాపాణానిన్ విడిపించమనియెహోవానామానిన్బటిట్ నేనుమొరపెటాట్ ను.
5యెహోవాదయాళ డు, నీతిపరుడు. మన దేవుడు వాతస్లయ్ం గలవాడు.
6యెహోవాసాధుజీవులను కాపాడేవాడు. నేను కుంగి ఉనన్పుప్డు ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
7నాపాణమా,యెహోవానీకు మం విసత్రింపజేశాడు. తిరిగి నీ విశాంతిలో పవేశించు.
8మరణం నుండి నాపాణానిన్, కనీన్ళల్ కారచ్కుండానా కళళ్ను,జారిపడకుండానాపాదాలను నువువ్ తపిప్ంచావు.
9సజీవులునన్ దేశాలోల్ యెహోవాసనిన్ధిలో నేను కాలం గడుపుతాను.
10నేను అలామాటాల్ డి నమమ్కం ఉంచాను. నేను చాలాబాధపడినవాణిణ్ .
11నేను తొందరపడి ఏమనిషీ నమమ్దగినవాడు కాదు, అనుకునాన్ను.
12యెహోవానాకు చేసిన ఉపకారాలనిన్టికీ నేనాయనకేమి చెలిల్సాత్ ను?
13 రకష్ణపాతను ఎతిత్ పటుట్ కునియెహోవానామంలోపారథ్న చేసాత్ ను.
14యెహోవాకు నామొకుక్బళల్ చెలిల్సాత్ ను. ఆయన పజలందరి ఎదుటనే చెలిల్సాత్ ను.
15యెహోవాభకుల మరణం ఆయన దృషిట్కి విలువ గలది.
16యెహోవా, నేను నిజంగా నీ సేవకుణిణ్ . నీ సేవకుణిణ్ , నీ సేవకురాలి కుమారుణిణ్ . నీవునా కటుల్ విపాప్వు.
17నేను నీకు కృతజఞ్త అరప్ణలు అరిప్సాత్ ను. యెహోవానామంలోపారథ్న చేసాత్ ను
18ఆయన పజలందరి ఎదుటాయెహోవాకు నామొకుక్బడులు తీరుసాత్ ను.
19యెహోవామందిర ఆవరణాలోల్ ,యెరూషలేమా, నీమధయ్నే నేనుయెహోవాకు నామొకుక్బడులు చెలిల్సాత్ ను. యెహోవాను

సుత్ తించండి.
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1యెహోవాను సుత్ తించండి. జాతులారా, సరవ్పజానీకమా, ఆయనను కొనియాడండి.
2 ఎందుకంటే ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త మన పటల్ అధికంగా ఉంది. ఆయన నమమ్కతవ్ం నిరంతరం నిలిచే ఉంటుంది.

యెహోవాను సుత్ తించండి.
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1 యెహోవా దయాళ డు. ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలిచి ఉంటుంది. ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచండి.
2ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందని ఇశాయేలీయులు అందురు గాక.
3ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందని అహరోను వంశసుథ్ లు అందురు గాక.
4ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందనియెహోవా భయభకులు గలవారు అందురు గాక.
5ఇరు నచోట ఉండి నేనుయెహోవాకుమొరపెటాట్ ను. విశాలసథ్లంలోయెహోవానాకు జవాబిచాచ్డు.
6యెహోవానాపకష్ంగా ఉనాన్డు నేను భయపడను. మనుషులు నాకేమి చేయగలరు?
7యెహోవానాపకష్ం వహించినాకు సహకారిగా ఉనాన్డు. నా శతువుల విషయంలోనా కోరిక నెరవేరడం నేను చూసాత్ ను.
8మనుషులను నముమ్కోవడం కంటేయెహోవాను ఆశయించడం మేలు.
9రాజులను నముమ్కోవడం కంటేయెహోవాను ఆశయించడం మేలు.
10అనయ్జనులందరూ ననున్ చుటుట్ కుని ఉనాన్రు. యెహోవానామానిన్బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
11నలుదెసలావారు ననున్ చుటుట్ ముటిట్ ఉనాన్రు. యెహోవానామానిన్బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
12 కందిరీగలాల్ గావారు నామీదముసురుకునాన్రు. ముళళ్ పొదలమంట ఆరిపోయినటుట్ వారు నశించిపోయారు. యెహోవా

నామానిన్ బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
13వారు నా దాడి చేసి పడదోశారు. కానీయెహోవానాకు సహాయం చేశాడు.
14యెహోవానాబలం,నాగానం. ఆయనేనా రకష్ణాధారం.
15నీతిమంతుల గుడారాలోల్ జయజయధావ్నాలు వినిపిసాత్ యి. యెహోవా కుడి చెయియ్ విజయంసాధిసుత్ ంది.
16యెహోవా కుడి చెయియ్మహోనన్తం అయింది. యెహోవాద ణహసత్ం విజయంసాధిసుత్ ంది.
17నేను చావను. బతికి ఉంటాను. యెహోవా కియలు వరిణ్సాత్ ను.
18యెహోవాననున్ కఠినంగా శి ంచాడు గానీ ఆయన ననున్ మరణానికి అపప్గించలేదు.
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19 నేను పవేశించేలా నీతి దావ్రాలు తెరవండి, ఎకక్డ దేవుని పజలు పవేశిసాత్ రో. నేను పవేశించి యెహోవాకు కృతజఞ్తా
సుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను.

20ఇదియెహోవాదావ్రం. నీతిమంతులు దీనిలో పవేశిసాత్ రు.
21నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. ఎందుకంటే నేను పిలిసేత్ పలికావు. నాకు రకష్ణాధారం అయాయ్వు.
22ఇలుల్ కటేట్వారు తిరసక్రించిన రాయిమూలరాయిఅయింది.
23ఇదియెహోవామూలంగా జరిగింది. ఇదిమన దృషిట్కి అబుబ్రం.
24ఇదియెహోవాఏరాప్టు చేసిన దినం. దీనిలోమనం ఉపొప్ంగిపోతూ ఆనందించుదాము.
25యెహోవా, దయచేసి ననున్ ర ంచు. యెహోవా, దయచేసి అభివృదిధ్ కలిగించు.
26యెహోవాపేరట వచేచ్వాడికి ఆశీరావ్దం కలుగు గాక. యెహోవామందిరంలోనుండిమిమమ్లిన్ దీవిసుత్ నాన్ము.
27యెహోవాయే దేవుడు. ఆయన మనకు వెలుగు అనుగహించాడు. ఉతస్వ బలిపశువును తాళల్తో బలిపీఠం కొముమ్లకు

కటట్ండి.
28నువువ్ నా దేవుడివి. నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. నువువ్ నా దేవుడివి. నినున్ ఘనపరుసాత్ ను.
29యెహోవా దయాళ డు. ఆహా, ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త శాశవ్తకాలం

నిలిచి ఉంది.
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ఆలెఫ్ 
1ఎవరిమారాగ్ లు నిషక్లమ్షంగా ఉంటాయోఎవరుయెహోవాధరమ్శాసం పకారం నడుచుకుంటారోవారు ధనుయ్లు.
2ఆయన పవిత శాసనాలను పాటిసూత్ పూరణ్హృదయంతో ఆయనిన్ వెదికేవారు ధనుయ్లు.
3వారు ఆయనబాటలో నడుసూత్ ఏ తపూప్ చేయరు.
4మేము నీ ఆజఞ్లను జాగతత్గా పాటించాలని,వాటికి కటుట్ బడాలని నీవుమాకు ఆజాఞ్ పించావు.
5ఆహా, నేను నీ చటాట్ ల పకారం పవరించేలానా పవరన సిథ్రం అయితే ఎంతమంచిది!
6నీ ఆజఞ్లనిన్టినీ నేను శిరసావహిసేత్ నాకు అవమానం కలగదు.
7నీ నాయ్యచటాట్ లను నేను నేరుచ్కునన్పుప్డుయథారథ్ హృదయంతో నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను.
8నీ కటట్డలను నేను పాటిసాత్ ను. ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్వదుద్ .
బేత్ 
9యువత దేనిమూలంగా తమమారగ్ం పవితంగా ఉంచుకోగలరు? నీవాకుక్కు లోబడడం మూలంగానే గదా?
10నాపూరణ్హృదయంతో నినున్ వెదికాను. ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి ఎటో వెళిళ్పోనియయ్కు.
11నీకు వయ్తిరేకంగా నేను పాపం చేయకుండేలానాహృదయంలో నీవాకుక్ను పదిలపరచుకునాన్ను.
12యెహోవా, నీవే ఆరాధయ్ వం. నీ నియమాలను నాకు బోధించు.
13నీవు వెలల్డి చేసిన నాయ్యవిధులనిన్టినీ నా నోటితో వివరిసాత్ ను.
14సంపదలనిన్టి కంటే గా నీ నిబంధన శాసనాలదారిని బటిట్ నేను ఉపొప్ంగిపోతునాన్ను.
15నీ ఆజఞ్లను నేను ధాయ్నిసాత్ ను. నీమారాగ్ ల మనసుస్ ఉంచుతాను.
16నీ కటట్డలను బటిట్ నేను హరిష్సాత్ ను. నీవాకుక్ను విసమ్రించను.
గీమెల్ 
17నీ సేవకుణిణ్ దయ చూడు. అపుప్డు నేను సజీవంగా ఉండి నీ వాకుక్ పాటిసాత్ ను.
18నేను నీ ధరమ్శాసంలోని అదుభ్త న విషయాలు చూడగలిగేలానా కళ ళ్ తెరువు.
19నేను భూమిమీద పరదేశిని. నీ ఆజఞ్లను నాకు కనిపించకుండాదాచకు.
20అసత్మానం నీ నాయ్యవిధులను తెలుసుకోవాలనే ఆశతోనాపాణం నీరసించిపోతోంది.
21 గరివ్షుఠ్ లను నువువ్ గదిద్సుత్ నాన్వు. వారు నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగులాడే శాపగసుత్ లు.
22నేను నీ నిబంధన శాసనాలకు లోబడినవాణిణ్ . ననున్ అపదిషట్ , అవమానాలపాలు చెయయ్ వదుద్ .
23పాలకులు నాకు విరోధంగా కుట పనిన్ అపనిందలు వేసినా నీ సేవకుడుమాతం నీ కటట్డలను ధాయ్నిసూత్ నే ఉంటాడు.
24నీ శాసనాలు నాకు సంతోషదాయకం. అవినాకు ఆలోచనకరలు.
దాలెత్ 
25నాపాణంమటిట్ కరిచింది. నీవాకుక్తో ననున్ బతికించు.
26నా పవరనంతా నీకు చెపుప్కునాన్ను. నాకు జవాబిచాచ్వు. నీ కటట్డలను నాకు బోధించు.
27నీ ఉపదేశమారగ్ం నాకు బోధపరచు. అపుప్డు నీ దివోయ్పదేశానిన్ నేను నెమరు వేసుకుంటాను.
28విషాదంతోనాపాణం కరిగి నీ పోతోంది. నీవాకుక్తో ననున్ లేపి నిలబెటుట్ .
29మోసపుమారగ్ం నా నుండి దూరం చెయియ్. దయచేసినాకు నీ ఉపదేశం వినిపించు.
30విశవ్సనీయతమారగ్ం ఎంచుకునాన్ను. నీ నాయ్యవిధులను నేను ఎపుప్డూ నా ఎదుట పెటుట్ కుని ఉనాన్ను.
31యెహోవా, నేను నీ శాసనాలను అంటి పెటుట్ కుని ఉనాన్ను. ననున్ సిగుగ్ పాలు చెయయ్వదుద్ .
32నాహృదయానిన్ నీవు విశాలం చేసేత్ నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్ంలో పరిగెతుత్ తాను.
హే
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33యెహోవా, నీ శాసనాలను అనుసరించడం నాకు నేరుప్. అపుప్డు నేను కడదాకావాటినిపాటిసాత్ ను.
34 నీ ధరమ్శాసం అనుసరించడానికి నాకు అవగాహన దయచెయియ్. అపుప్డు నా పూరణ్హృదయంతో నేను దాని పకారం

నడుచుకుంటాను.
35నీ ఆజఞ్ల జాడలోల్ ననున్ నడిపించు. వాటి పకారం నడుచుకోవడం నాకెంతో ఆనందం.
36నాహృదయానిన్ నీ శాసనాల పు తిపుప్. అకమలాభం నుండి ననున్ విముఖుణిణ్ చెయియ్.
37పనికిమాలినవాటిని చూడకుండానా కళ ళ్ తిపిప్వెయియ్. నీమారాగ్ లోల్ నాకు ఊపిరి పొయియ్.
38నినున్ కొలిచేవారికి నీవిచిచ్న వాగాద్ నం నీ సేవకుని పటల్ నెరవేరుచ్.
39నీ నాయ్యవిధులు మంచివి. నాకు భయం గొలుపుతునన్ నా అవమానానిన్ తీసివెయియ్.
40నీ ఉపదేశాల కోసం తహతహలాడుతునాన్ను. నాయ్య న నీ విమోచనమూలంగా ననున్ సజీవంగా ఉంచు.
వావ్ 
41యెహోవా, విఫలం కాని నీ పేమను నాకు అనుగహించు. నీవాగాద్ నం చొపుప్న నీ రకష్ణ కలిగించు.
42అపుప్డు ననున్ హేళన చేసేవారికి నేను జవాబు చెపప్గలుగుతాను. ఎందుకంటే నీమాట నమమ్కం ఉంచాను.
43నానోటినుండి సతయ్ వాకుక్ను ఏమాతం తీసి వేయకు. ఎందుకంటే నేను నీ నాయ్యవిధులమీదనా ఆశ పెటుట్ కునాన్ను.
44ఎడతెగక నిరంతరం నీ ధరమ్శాసం అనుసరిసాత్ ను.
45నేను నీ ఉపదేశాలను వెదికే వాణిణ్ గనక భదంగా నడుసాత్ ను.
46సిగుగ్ పడక రాజుల ఎదుట నీ పవిత శాసనాలను గూరిచ్ నేనుమాటాల్ డతాను.
47నీ ఆజఞ్లోల్ నేను హరిష్సాత్ ను. అవినాకు అతి పియం.
48నాకు ఎంతో ఇషట్ న నీ ఆజఞ్ల పునా చేతులెతుత్ తాను. నీ కటట్డలను నేను ధాయ్నిసాత్ ను.
జాయిన్ .
49నీ సేవకుడికి నీవు దయచేసినమాటజాఞ్ పకం చేసుకో. దానివలన నీవునాలోఆశాభావం రేకెతిత్ంచావు.
50నీవాకుక్ ననున్ బతికించింది. నాబాధలో ఇదేనాకు ఉపశమనం కలిగిసుత్ నన్ది.
51 గరివ్షుఠ్ లు ననున్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఎగతాళి చేశారు. అయినానీ ధరమ్శాసానున్ండి నేను తొలగలేదు.
52యెహోవా,పూరవ్కాలంనుండి ఉనన్ నీ నాయ్య విధులను జాఞ్ పకం చేసుకుని నేను ఓదారుప్ నొందాను.
53నీ ధరమ్శాసానిన్ విడిచి నడుసుత్ నన్ భకిహీనులను చూసేత్ నాకు పటట్రాని కోపం పుడుతునన్ది.
54యాతికుడి న నా బసలో నీ శాసనాలేనాపాటలు.
55యెహోవా,రాతివేళ నీ నామానిన్ సమ్రణ చేసుత్ నాన్ను నీ ధరమ్శాసం అనుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
56నీ ఉపదేశం అనుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను. ఇదే నాకు వరంగా అనుగహించావు.
హేత్ 
57యెహోవా, నీవే నాభాగం. నీవాకుక్లననుసరించి నడుచుకుంటానని నేను నిశచ్యించుకునాన్ను.
58 కటాకష్ం చూపమనినాపూరణ్హృదయంతో నినున్ బతిమాలుకుంటునాన్ను. నీవిచిచ్నమాట పకారం ననున్ కరుణించు.
59నామారాగ్ లు నేను పరిశీలన చేశాను. నీ శాసనాల పునాముఖం తిపుప్కునాన్ను.
60నీ ఆజఞ్లను పాటించడానికి నేను జాగుచేయక వేగిరపడాడ్ ను.
61భకిహీనుల పాశాలు ననున్ చుటుట్ కుని ఉనాన్ నీ ధరమ్శాసానిన్ నేను విసమ్రించ లేదు.
62నాయ్య న నీ విధులనుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచడానికి అరథ్రాతివేళ నేను నిద లేసుత్ నాన్ను.
63నీపటల్ భయభకులు గలవారందరికీ, నీ ఉపదేశాలను అనుసరించే వారికీ నేను నెచెచ్లిని.
తేత్
64యెహోవా, భూమి నీ నిబంధన విశావ్సయ్తతో నిండి ఉంది. నీ కటట్డలను నాకు బోధించు.
65యెహోవా, నీమాటచొపుప్న నీ సేవకుడికి మేలు చేశావు.
66నేను నీ ఆజఞ్ల నమిమ్క ఉంచాను. మంచి వివేచన,మంచిజాఞ్ నం నాకు నేరుచ్.
67బాధ కలగక మునుపు నేను దారి విడిచాను. ఇపుప్డు నీ వాకుక్ ననుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
68నీవు దయాళ డి మేలు చేసుత్ నాన్వు. నీ కటట్డలను నాకు బోధించు.
69 గరివ్షుఠ్ లు నామీద అబదాధ్ లు అలుల్ తునాన్రు. అయితేపూరణ్హృదయంతో నేను నీ ఉపదేశాలను అనుసరిసాత్ ను.
70వారిహృదయం కొవెవ్కిక్ బండబారిపోయింది*. నేను నీ ధరమ్శాసానిన్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్ను.
71బాధలపాలు కావడం నాకు మంచిదయింది. ఎందుకంటే వాటిమూలంగా నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కునాన్ను.
72వేవేల వెండి బంగారు నాణాలకంటే నీ విచిచ్న ధరమ్శాసం నాకు మేలు.
యోద్ 
73నీ చేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపం ఏరప్రచాయి. నేను నీ ఆజఞ్లను నేరుచ్కునేలానాకు బుదిధ్ దయ చెయియ్.
74నీవాకుక్ మీద నేను ఆశపెటుట్ కునాన్ను. నీపటల్ భయభకులు గలవారు ననున్ చూసి సంతోషిసాత్ రు.
75యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్య నవనీ నీవు ననున్ బాధపరచింది నీ నమమ్కతవ్ం వలల్నే అనీ నాకు తెలుసు.
76నీ సేవకుడికి నీవిచిచ్నమాటచొపుప్న నీ నిబంధన విశావ్సయ్త ననున్ ఆదరించు గాక.

* 119:70 119:70వారిహృదయం కొవెవ్కిక్ బండబారిపోయిందివారిహృదయంలో సతయ్ం లేదు
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77నీ ధరమ్శాసం నాకు సంతోషదాయకం. నేను బతికేలా నీ కరుణాకటా లు నాకు కలుగు గాక.
78నేను నీ ఉపదేశాలను ధాయ్నిసుత్ నాన్ను. గరివ్షుఠ్ లు నామీద అబదాధ్ లాడినందుకు వారు సిగుగ్ పడతారు గాక.
79నీపటల్ భయభకులుగలవారూ నీ శాసనాలను తెలుసుకునే వారూ నా పకష్ంగా ఉంటారు గాక.
80నేను సిగుగ్ పడకుండేలానాహృదయం నీ కటట్డల విషయ నిరోద్ షంగా ఉండు గాక.
కఫ్ 
81నీ రకష్ణ కోసం నాపాణంసొమమ్సిలిల్పోతునన్ది. నేను నీ వాకుక్ మీద ఆశపెటుట్ కునాన్ను.
82ననున్ ఎపుప్డు ఆదరిసాత్ వా అనినా కళ ళ్ నీవిచిచ్నమాట కోసం కనిపెటిట్ ణించిపోతునాన్యి.
83నేను పొగ పటిట్న దాకష్ తితిత్లాగా అయిపోయాను. అయినానీ కటట్డలను నేను మరచిపోవడం లేదు.
84నీ సేవకుడి దినాలు ఎంత తగిగ్పోయాయి! ననున్ తరిమేవారికి నీవు తీరుప్ తీరచ్డం ఎపుప్డు?
85నీ ధరమ్శాసానిన్ లెకక్ చెయయ్ని గరివ్షుఠ్ లు ననున్ చికిక్ంచుకోడానికి గుంటలు తవావ్రు.
86నీ ఆజఞ్లనీన్ నమమ్దగినవి. పగవారు అకారణంగా ననున్ తరుముతునాన్రు. నాకు సహాయం చెయియ్.
87భూమిమీద ఉండకుండావారు ననున్ దాదాపుగానాశనం చేసేశారు. అయితే నీ ఉపదేశాలను నేను విడిచిపెటట్డం లేదు.
88నీవు నియమించిన శాసనానిన్ నేను అనుసరించేలా నీ నిబంధన విశావ్సయ్త చేత ననున్ బతికించు.
లామెద్ .
89యెహోవా, నీవాకుక్ శాశవ్తం. అది పరలోకంలో సుసిథ్రంగా ఉంది.
90నీ విశావ్సయ్త తరతరాలు ఉంటుంది. నీవు భూమినిసాథ్ పించావు. అది సిథ్రంగా ఉంది.
91అనీన్ నీ నాయ్య నిరణ్యం చొపుప్న నేటికీ సిథ్రంగా ఉనాన్యి. ఎందుకంటే అవనీన్ నీకు ఊడిగం చేసుత్ నాన్యి.
92నీ ధరమ్శాసం నాకు సంతోషమియయ్క పొతేనాబాధలో నేను సమసిపోయేవాణిణ్ .
93నీ ఉపదేశాలను ఎనన్టికీ మరచిపోను. ఎందుకంటే వాటి వలల్నే నీవు ననున్ పాణాలతో ఉంచావు.
94నీ ఉపదేశాలను నేను వెతుకుతునాన్ను. నేను నీవాణిణ్ . ననున్ ర ంచు.
95ననున్ సంహరించాలని భకిహీనులు నా కోసం పొంచి ఉనాన్రు. అయితే నేను నీ శాసనాలను తలపోసుకుంటునాన్ను.
96సంపూరణ్త నా పరిమితి ఉందని నాకు తెలుసు. కానీ నీ ధరోమ్పదేశానికి ఎలల్లు లేవు.
మేమ్ 
97నీ ధరమ్శాసం నాకెంతో ఇషట్ంగా ఉంది. రోజంతా నేను దానిన్ ధాయ్నిసుత్ నాన్ను.
98నీ ఆజఞ్లు అనునితయ్ం నాకు తోడుగా ఉనాన్యి. నా శతువులను మించినజాఞ్ నం అవి నాకు కలగజేసుత్ నాన్యి.
99నీ శాసనాలను నేను ధాయ్నిసుత్ నాన్ను కాబటిట్ నా బోధకులందరికంటే నాకు ఎకుక్వ అవగాహన ఉంది.
100నీ ఉపదేశాలను నేను లకష్ పెడుతునాన్ను గనక వయోవృదుధ్ ల కంటే నాకు విశేషజాఞ్ నం ఉంది.
101నేను నీ వాకుక్ననుసరించేలా దుషట్మారాగ్ లనిన్టిలోనుండి నాపాదాలు తొలగించుకుంటునాన్ను.
102నీవునాకు బోధించావు గనక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను తొలగక నిలిచాను.
103నీవాకుక్లు నా జిహవ్కు ఎంతోమధురం. అవినా నోటికి తేనెకంటే తియయ్గా ఉనాన్యి.
104నీ ఉపదేశం మూలంగానాకు వివేకం కలిగింది. తపుప్మారాగ్ లనీన్ నాకు అసహయ్మనిపించాయి.
నూన్ 
105నీవాకుక్ నాపాదాలకు దీపం,నాదారిలో వెలుగు.
106నీ నాయ్యవిధులను అనుసరిసాత్ నని నేనుమాట ఇచాచ్ను. దానిన్ నిలబెటుట్ కుంటాను.
107యెహోవా, నేను తీవ బాధ అనుభవిసుత్ నాన్ను. నీమాటచొపుప్న ననున్ బతికించు.
108యెహోవా,నానోటి సేవ్చాఛ్రప్ణలను అంగీకరించు. నీ నాయ్యవిధులను నాకు బోధించు
109నాపాణం ఎపుప్డూ అపాయంలోఉంది. అయినానీ ధరమ్శాసానిన్ నేను మరిచిపోను.
110ననున్ పటుట్ కోడానికి భకిహీనులు ఉచుచ్లు పనాన్రు. అయినానీఉపదేశాలనుండి నేను తొలగిపోవడం లేదు.
111నీ శాసనాలు నాకు ఆహాల్ దకరం. అవినాకు నితయ్ వారసతవ్ం అని ఎంచుకుంటునాన్ను.
112నీ కటట్డలను పాటించడానికి నాహృదయానిన్ నేను లోబరిచాను. ఇది తుదివరకూ నిలిచే నితయ్నిరణ్యం.
సామెహ్ 
113 రెండు ఆలోచనలమధయ్ ఊగిసలాడేవారంటే నాకు అసహయ్ం. నీ ధరమ్శాసం నాకు పీతికరం.
114నాఆశయసాథ్ నం,నాడాలు నువేవ్. నీవాకుక్ నేను ఆశపెటుట్ కునాన్ను.
115నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరిసాత్ ను. దురామ్రగ్ం జరిగించే వారంతానా నుండి తొలిగిపొండి.
116నేను బతికేలా నీమాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకో. నాఆశ భంగ నేను సిగుగ్ పడకుండా ఉంటాను గాక.
117నాకు రకష్ణ కలిగేలా నీవు ననున్ ఉదధ్రించు. అపుప్డు నీ కటట్డలను నితయ్ం లకష్ పెడతాను.
118నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరినీ నీవుతోసిపుచుచ్తావు. అలాటివారంతా దగాకోరులే, నమమ్లేని వారే.
119భూమిమీదనునన్ భకిహీనులనందరినీ నీవు తెటుట్ వలె నాశనం చేసాత్ వు. కాబటిట్ నీ శాసనాలు నాకు ఇషట్ం.
120నీ భయం వలన నా శరీరం వణికిపోతోంది. నీ నాయ్యవిధులకు నేను భయపడుతునాన్ను.
అయిన్ 
121నేను నీతినాయ్యాలను అనుసరిసుత్ నాన్ను. ననున్ బాధించేవారి వశంలో ననున్ విడిచిపెటట్వదుద్ .
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122మేలు కోసం నీ సేవకుడికి హామీఉండు. గరివ్షుఠ్ లు ననున్ బాధించకుందురు గాక.
123నీ రకష్ణ కోసం నీతి గల నీమాట కోసం ఎదురు చూసూత్ నా కళ ళ్ ణించి పోతునాన్యి.
124నీ కృప చొపుప్న నీ సేవకుడికి మేలు చెయియ్. నీ కటట్డలను నాకు బోధించు.
125నేను నీ సేవకుణిణ్ . నీ శాసనాలను గహించేలానాకు జాఞ్ నం కలగజెయియ్
126పజలు నీ ధరమ్శాసానిన్ నిరరథ్కం చేశారు. యెహోవాతన పని చెయయ్డానికి ఇదే సమయం.
127బంగారం కంటే మేలిమి బంగారం కంటే నీ ఆజఞ్లు నాకు ఇషట్ంగా ఉనాన్యి.
128నీ ఉపదేశాలనీన్యథారథ్మని నేను వాటిని శిరసావహిసుత్ నాన్ను. అబదధ్ మారాగ్ లనీన్ నాకు అసహయ్ం.
పే
129నీ శాసనాలు ఆశచ్రయ్కర నవి. అందుకే నేను వాటినిపాటిసుత్ నాన్ను.
130నీవాకుక్లు వెలల్డి కావడంతోనే వెలుగు ఉదయిసుత్ ంది. అవి తెలివిలేనివారికి తెలివినిసాత్ యి.
131నీ ఆజఞ్లపటల్ తీవ వాంఛ చేత నేను నోరు తెరచి వగరుసూత్ ఉనాన్ను.
132నీ నామానిన్ పేమించేవారికి నీవు చేసే విధంగానా పు తిరిగి ననున్ కరుణించు.
133నీవాకుక్నుబటిట్ నా అడుగులు సిథ్రపరచు. ఏపాపం ననున్ ఏలనియయ్కు.
134నీ ఉపదేశాలను నేను అనుసరించేలామనుషుయ్ల బలాతాక్రం నుండి ననున్ విడిపించు.
135నీ సేవకుడి నీముఖకాంతి పకాశింపనియియ్. నీ కటట్డలను నాకు బోధించు.
136పజలు నీ ధరమ్శాసం అనుసరించక పోవడం చూసి నేను కనీన్రుమునీన్ పోతునాన్ను.
సాదె
137యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడివి. నీ నాయ్యవిధులుయథారథ్ం.
138నీతినిబటిట్ ,పూరణ్ విశావ్సయ్తనుబటిట్ , నీ శాసనాలను నీవు నియమించావు.
139నావిరోధులు నీ వాకుక్లు మరచిపోతారు. అందువలన నా ఆసకి ననున్ తినేసుత్ నన్ది.
140నీమాట ఎంతో సవ్చఛ్ నది. అది నీ సేవకుడికి పియ నది.
141నేను అలుప్ణిణ్ . నిరాకరణకు గురి అయినవాణిణ్ . అయినానీఉపదేశాలను నేను మరువను.
142నీ నీతి శాశవ్తం. నీ ధరమ్శాసం కేవలం సతయ్ం.
143బాధ, వేదన ననున్ పటుట్ కునాన్యి. అయినానీ ఆజఞ్లు నాకు సంతోషానిన్ కలిగిసుత్ నాన్యి.
144నీ శాసనాలు శాశవ్త నీతిగలవి. నేను బతికేలానాకు తెలివి దయచెయియ్.
ఖొఫ్ 
145యెహోవా,హృదయపూరవ్కంగా నేనుమొర పెడుతునాన్ను. నీ కటట్డలను నేను పాటించేలానాకు జవాబు ఇవువ్.
146నేను నీకుమొర పెడుతునాన్ను. నీ శాసనాల పకారం నేను నడుచుకునేలా ననున్ ర ంచు.
147తెలల్వారకమునుపేమొరపెటాట్ ను. నీమాటల నేను ఆశపెటుట్ కునాన్ను
148నీవిచిచ్న వాకుక్ను నేను ధాయ్నించడానికి నాకళ ళ్ రాతిజాములు గడవక ముందే తెరుసాత్ ను.
149నీ కృపను బటిట్ నామొర ఆలకించు. యెహోవా, నీవాకయ్విధులనుబటిట్ ననున్ బతికించు.
150దుషాక్రాయ్లు చేసే వారు, నీ ధరమ్శాసానిన్ తోసివేసేవారు ననున్ సమీపిసుత్ నాన్రు.
151యెహోవా, నీవు దగగ్రగా ఉనాన్వు. నీ ఆజఞ్లనీన్ సతయ్ నవి.
152నీ శాసనాలను నీవు శాశవ్తంగా సిథ్రపరిచావు అని నేనుపూరవ్ం నుండి వాటిమూలంగానే తెలుసుకునాన్ను.
రేష్ 
153నేను నీ ధరమ్శాసానిన్ మరిచిపోయేవాణిణ్ కాదు. నాబాధను గమనించి ననున్ విడిపించు.
154నా పకష్ంగావాయ్జెయ్మాడి ననున్ విమోచించు. నీవిచిచ్నమాటచొపుప్న ననున్ బతికించు.
155భకిహీనులు నీ కటట్డలను వెదకడం లేదు గనక రకష్ణ వారికి దూరంగా ఉంది.
156యెహోవా, నీ దయాదా ణాయ్లు మితిలేనివి. నీ నాయ్యవిధులను బటిట్ ననున్ బతికించు.
157ననున్ తరిమేవారు,నావిరోధులు చాలామంది. అయినానీనాయ్యశాసనాలనుండి నేను తొలగకుండా ఉనాన్ను.
158దోహ లను చూసి నేను అసహియ్ంచుకునాన్ను. నీవిచిచ్నమాటను వారు లకష్ పెటట్రు.
159యెహోవా, చితత్గించు. నీ ఉపదేశాలు నాకెంతో పీతికరం. నీ కృపచొపుప్న ననున్ బతికించు.
160నీవాకయ్ సారాంశం సతయ్ం. నీవు నియమించిననాయ్యవిధులనీన్ నితయ్ం నిలిచే ఉంటాయి.
షీన్ 
161అధికారులు వటిట్ పుణాయ్నికి ననున్ తరుముతారు. అయినానీవాకయ్భయంనాహృదయంలో నిలిచి ఉంది.
162పుషక్లంగా దోపుడుసొముమ్ సంపాదించిన వాడిలాగా నీవిచిచ్నమాటను బటిట్ నేను సంతోషిసుత్ నాన్ను.
163అబదధ్ం నాకు అసహయ్ం. నీ ధరమ్శాసం నాకు పీతికరం.
164నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ రోజుకు ఏడు సారుల్ నేను నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను.
165నీ ధరమ్శాసానిన్ పేమించేవారికి ఎంతో నెమమ్ది ఉంది. వారు తూలి తొటిలేల్ కారణం ఏమీ లేదు
166యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం నేను కనిపెడుతునాన్ను. నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
167నేను నీ శాసనాలనుబటిట్ పవరిసుత్ నాన్ను. అవినాకు ఎంతో ఇషట్ం.
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168నామారాగ్ లనీన్ నీ ఎదురుగా ఉనాన్యి. నీ ఉపదేశాలను నీ శాసనాలను నేను అనుసరిసుత్ నాన్ను.
తౌ
169యెహోవా,నామొర నీ సనిన్ధికి వసుత్ ంది గాక. నీమాటచొపుప్న నాకు వివేకం దయచెయియ్.
170నావినన్పం నీ సనిన్ధిని చేరనియియ్. నీవిచిచ్నమాటచొపుప్న ననున్ విడిపించు.
171నీవు నీ కటట్డలను నాకు బోధిసుత్ నాన్వు. నాపెదాలు నీ సోత్ తం పలుకుతాయి.
172నీ ఆజఞ్లనీన్ నాయ్యం. నీవాకుక్ను గూరిచ్ నానాలుక గానం చేసుత్ ంది.
173నేను నీ ఉపదేశాలను కోరుకునాన్ను. నీ చెయియ్ నాకు సహాయమగు గాక.
174యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం నేను ఎంతో ఆశపడుతునాన్ను. నీ ధరమ్శాసం నాకు సంతోషకరం.
175నీవు ననున్ బతికించు. నేను నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. నీ నాయ్యవిధులు నాకు సహాయాలగు గాక
176 తపిప్పోయిన గొరెలాగా నేను దారి తపిప్ తిరిగాను. నీ సేవకుణిణ్ వెతికి పటుట్ కో. ఎందుకంటే నేను నీ ఆజఞ్లను

విసమ్రించేవాణిణ్ కాను.

120
యాతల కీరన
1నా దీన సిథ్తిలో నేనుయెహోవాను వేడుకునాన్ను. ఆయననామొర ఆలకించాడు.
2యెహోవా, అబదాధ్ లు పలికే పెదాల నుండి,మోసకర న నాలుక నుండి ననున్ కాపాడు.
3మోసకర న నాలుకా, ఆయన నీకేం చేసాత్ డో, ఎలాంటి కీడు కలిగిసాత్ డో తెలుసా?
4తంగేడు నిపుప్ల వంటి బాణాలు, శూరులు ఎకుక్పెటిట్న పదు న బాణాలు ఆయన నీమీదికి వదులుతాడు.
5అయోయ్, నేను మెషెకు పజల వదద్ విదేశీయునిగా ఉనాన్ను. కేదారు గుడారాల దగగ్ర నివసిసుత్ నాన్ను.
6విరోధుల మధయ్ నేను చాలాకాలం నుండి నివసిసుత్ నాన్ను.
7నాకు కావలసింది శాంతి సమాధానాలే. అయినానానోటి వెంటమాటరాగానేవాళ ళ్ నాతోయుదాధ్ నికి సిదధ్మవుతారు.

121
యాతల కీరన
1కొండల పునా కనున్లు ఎతిత్ చూసుత్ నాన్ను. నాకు సహాయం ఎకక్డనుండి వసుత్ ంది?
2యెహోవాయేనాకు సహాయం చేసాత్ డు. భూమిని, ఆకాశాలను సృషిట్ంచింది ఆయనే.
3ఆయన నీపాదాలను జారనియయ్డు. నినున్ కాపాడేవాడు కునికిపాటుల్ పడదు.
4ఇశాయేలు పజల సంరకష్కుడు కునికిపాటుల్ పడడు, నిదపోడు.
5నినున్ కాపాడేవాడుయెహోవాయే. నీ కుడి పకక్నయెహోవానీకు తోడూనీడా.
6పగలు సూరుయ్డు గానీ రాతి చందుడు గానీ నీకు హాని చెయయ్రు.
7ఎలాంటి పమాదం జరగకుండాయెహోవానినున్ కాపాడతాడు. నీపాణానిన్ కాపాడేది ఆయనే.
8ఇకనుండి అనిన్ వేళలా నువువ్ చేసే వాటనిన్టిలోయెహోవానినున్ కాపాడతాడు.

122
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1పదండి,యెహోవామందిరానికి వెళాద్ ం, అని పజలు నాతో చెపిప్నపుప్డు నేను సంతోషించాను.
2యెరూషలేమా,మాపాదాలు నీ పవేశ దావ్రాల వదద్ నిలబడుతునాన్యి.
3యెరూషలేమును కుదు న నగరంగా కటాట్ రు.
4యెహోవానామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచడానికియెహోవాగోతాలు అకక్డికి ఎకిక్పోవాలనివారికి శాసనం ఉంది.
5నాయకులు అకక్డ సింహాసనాల కూరుచ్ంటారు. అవిదావీదు రాజవంశం సింహాసనాలు.
6యెరూషలేము మంగా ఉండాలనిపారథ్న చేయండి. యెరూషలేమా, నినున్ పేమించేవాళ ళ్ వృదిద్ చెందుతారు.
7నీ సరిహదుద్ లు పశాంతంగా ఉండాలి. నీ పటట్ణాలోల్ శాంతి వరిధ్లుల్ తూ ఉండాలి.
8మీకు శాంతి సమాధానాలు కలుగుతాయి, అనినా సహోదరులను,నా సేన్హితులను దీవిసాత్ ను.
9మన దేవు నయెహోవామందిరం కోసం, నీకు మేలు కలగడం కోసం పారథ్న చేసాత్ ను.

123
యాతల కీరన
1పరలోకంలో సింహాసనం ఆసీను ఉనన్వాడా,నా కనున్లెతిత్ నీ పు చూసుత్ నాన్ను.
2 సేవకుల కళ ళ్ తమ యజమాని చేతి పు, దాసి కళ ళ్ తన యజమానురాలి చేతి పు చూసాత్ యి. అలాగే దేవు న

యెహోవామన కరుణ చూపించేదాకామన కళ ళ్ ఆయన పు చూసుత్ నాన్యి.
3యెహోవా,మమమ్లిన్ కరుణించు,మమమ్లిన్ కరుణించు. మేము తీవ తిరసాక్రానికి గురయాయ్ము.
4అలగాజనం వేసే నిందలతో, గరివ్షుఠ్ ల తిరసాక్రాలతోమేము నిండిపోయాము.
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124
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1ఇశాయేలు పజలు ఈ విధంగా చెపాప్లి. యెహోవామనకు తోడుగా ఉండకపోతే,
2మనుషులు మనమీదికి ఎగబడినపుప్డు,యెహోవామనకు తోడుగా ఉండకపోతే,
3వాళళ్ ఆగహజావ్లలు మన రగులుకునన్పుప్డు వాళ ళ్ మనలను పాణాలతోనే దిగమింగి ఉండేవాళ ళ్.
4నీళ ళ్ మనలను కొటుట్ కుపోయేలాచేసి ఉండేవి. పవాహాలు మనలను ముంచెతిత్ ఉండేవి.
5జల పవాహాలపొంగు మనలను ఉకిక్రిబికిక్రి చేసి ఉండేవి.
6వారి పళ ళ్ మనలను చీలిచ్వేయకుండా కాపాడినయెహోవాకు సుత్ తి.
7వేటగాడి ఉరి నుండి ప తపిప్ంచుకొనన్టుట్ మన పాణం తపిప్ంచుకుంది. ఉరి తెగిపోయింది. మనం తపిప్ంచుకునాన్ము.
8భూమినీ, ఆకాశాలనూ సృషిట్ంచినయెహోవాయేమనకు సహాయం.

125
యాతల కీరన
1యెహోవామీద నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్ సీయోను పరవ్తంలాగా నిశచ్లంగా శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటారు.
2యెరూషలేము చుటూట్ పరవ్తాలు ఉనన్టుట్ ఇపప్టినుండియెహోవాతన పజల చుటూట్ నిరంతరం ఉంటాడు.
3నీతిమంతులు పాపం చేయకుండా ఉండేలా నీతిమంతుల వారసతవ్ం దుషుట్ ల రాజదండం పెతత్నం చెయయ్దు.
4యెహోవా,మంచివారికి మంచి జరిగించు. యథారథ్హృదయం గలవారికి శుభం కలిగించు.
5 తమ కుటిల మారాగ్ లకు తొలగిపోయిన వాళళ్ విషయానికొసేత్ ఆయన పాపం చేసేవాళళ్ను పారదోలేటపుప్డు వారిని

దురామ్రుగ్ లతో సహా వెళళ్గొడతాడు. ఇశాయేలు మీద శాంతి సమాధానాలు ఉండు గాక.

126
యాతల కీరన
1సీయోను నగరవాసులనుయెహోవాచెరలో నుండి తిరిగి రపిప్ంచినపుప్డు మనం కల కంటునన్వాళళ్ వలే ఉనాన్ం.
2 మన నోరు నవువ్తో నిండిపోయింది. మన నాలుక ఆనంద గీతాలు ఆలపిసుత్ ంది. అపుప్డు యెహోవా వీళళ్ కోసం

గొపప్కారాయ్లు జరిగించాడు, అని అనయ్జనులు చెపుప్కునాన్రు.
3మనకి ఎంత ఆనందం! ఎందుకంటేయెహోవామన కోసం ఘన కారాయ్లు చేశాడు.
4ద ణపాంతపు సెలయేరులవలేయెహోవా,మాఅదృషాట్ నిన్ తిరిగి చిగురింపజెయియ్.
5 కనీన్ళల్ కారుసూత్ వితత్నాలు చలేల్వాళ ళ్ కేరింతలతో పంట కోసాత్ రు.
6వితత్నాలు చేతబటుట్ కుని ఏడుసూత్ చలేల్వాడు సంబరంగా పనలుమోసుకుంటూ తిరిగి వసాత్ డు.

127
సొలొమోను రాసినయాతల కీరన
1యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచకపోతే దానిన్ కటేట్ వారు పాటుబడడం వయ్రధ్ం. యెహోవా పటట్ణానికి కావలిగా ఉండకపోతే దానిన్

కాపలా కాసేవాళ ళ్ నిలబడి ఉండడం వయ్రధ్ం.
2మీరుతెలాల్ రే లేచిచాలాఆలసయ్ంగాఇంటికివసూత్ , కషట్పడిపనిచేసిఆహారంతింటూఉండడంవయ్రధ్ం. దేవుడుతనకిషట్ న

వారికి నిదనిసుత్ నాన్డు.
3చూడండి, పిలల్లు యెహోవాపసాదించేవారసతవ్ం. గరభ్ఫలం ఆయన ఇచేచ్ బహ మానం.
4యవవ్న కాలంలోపుటిట్న పిలల్లు శూరుడి చేతిలోనిబాణాల వంటివాళ ళ్.
5వారితో తన అంబులపొది నింపుకునన్ మనిషి ధనుయ్డు. వాళ ళ్ గుమమ్ంలో తమ విరోధులను ఎదిరించి నిలబడినపుప్డు

అవమానంపాలు కారు.
128

యాతల కీరన.
1యెహోవాఅంటే భయభకులు కలిగి, ఆయన విధానాలోల్ నడుచుకునే వాళ ళ్ ధనుయ్లు.
2నువువ్ కషట్పడి సంపాదించినది తపప్కుండా అనుభవిసాత్ వు. నీకు అంతా శుభం కలుగుతుంది, నువువ్ వరిధ్లుల్ తావు.
3నీ ఇంటోల్ నీ భారయ్ ఫలవంత న దా తీగెలాగాఉంటుంది. నీ పిలల్లు నీ బలల్ చుటూట్ ఒలీవమొకక్లాల్ గా ఉంటారు.
4యెహోవాను గౌరవించేవాడు ఈ విధంగా ఆశీరావ్దాలు పొందుతాడు.
5 సీయోనులో నుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించు గాక. నువువ్ జీవిత కాలమంతా యెరూషలేము సుసంపనన్ం కావడం

చూసాత్ వు.
6నీమనవలు,మనవరాళళ్ను నువువ్ చూసాత్ వు. ఇశాయేలు మీద శాంతి సమాధానాలు ఉండు గాక.

129
యాతల కీరన
1ఇశాయేలు ఇలా చెపాప్లి. నాయవవ్నపాయం నుంచి శతువులు నా దాడి చేశారు.
2నాబాలయ్ం నుండి నా యుదధ్ం చేసూత్ వచాచ్రు. అయినావాళ ళ్ ననున్ ఓడించలేకపోయారు.
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3భూమిని దునిన్నటుట్ వాళ ళ్ నా వీపును దునాన్రు. నాకు నాగటిచాళళ్వంటి గాయాలు చేశారు.
4యెహోవానాయ్యవంతుడు. దురామ్రుగ్ ల తాళళ్ను ఆయన తెంపివేశాడు.
5సీయోనును దేవ్షించే వాళళ్ంతా సిగుగ్ పడి, వెనుకడుగు వేసాత్ రు గాక.
6వాళ ళ్ ఇంటికపుప్ మొలకెతేత్ గడిడ్మొకక్లవలె ఉంటారు గాక. అవి ఎదిగీ ఎదగక ముందే వాడిపోతాయి.
7కోసేవాడి గుపిప్లిలో నా ఆ గడిడ్ చాలదు. పనలు కటేట్వాడు దానితో తన ఒడిని నింపుకోడానికి అదిచాలదు.
8ఆదారినపోయేవాళ ళ్,యెహోవాదీవెనమీ ఉండు గాక,యెహోవానామంలోమిమమ్లిన్ దీవిసుత్ నాన్ము అనరు గాక.

130
యాతల కీరన
1యెహోవా,లో నలోయలోఉండి నేను నినున్ పాధేయపడుతునాన్ను.
2పభూ,నాపారథ్న అంగీకరించు. నేను చేసే ఆరనాదం శదధ్గా ఆలకించు.
3యెహోవా, నువువ్మాపాపాలను కనిపెటిట్ చూసినపుప్డు నీ ఎదుట ఎవవ్రూ నిలవలేరు.
4అయినపప్టికీ నువువ్ వాళళ్ను కష్మిసుత్ నాన్వు. నీ పటల్ భయభకులు కలిగి జీవించేలా చేసుత్ నాన్వు.
5యెహోవాకోసం నేను ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. నాపాణం ఎదురు చూసుత్ ంది. ఆయనమాట నే ఆశ పెటుట్ కునాన్ను.
6రాతికాపలాదారులు ఉదయం కోసం ఎలాఎదురు చూసాత్ రో అంతకంటే ఎకుక్వగానాపాణం పభువుకోసం ఎదురు చూసూత్

ఉంది.
7యెహోవాజాలిపరుడు. ఇశాయేలూ,యెహోవామీద ఆశలు నిలుపుకో. ఆయన కష్మించడానికి ఇషట్పడే వాడు.
8ఇశాయేలువారిపాపాలనిన్టి నుండి విముకి కలిగించేది ఆయనే.

131
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1యెహోవా, నా హృదయంలో అహంకారం లేదు. నా కళ ళ్ నెతిత్కెకిక్ పవరించడం లేదు. నాకు మించిన విషయాల జోలికి

నేను వెళళ్డం లేదు.
2తలిల్పాలువిడిచినపిలల్ తనతలిల్ దగగ్ర నిశిచ్ంతగాఉనన్టుట్ నేను పశాంతంగాఉండినాపాణానిన్సిథ్మితంగాఉంచుకునాన్ను.
3ఇశాయేలు పజలారా, ఇపప్టి నుండి ఎపప్టికీయెహోవా నే ఆశ పెటుట్ కోండి.

132
యాతల కీరన
1యెహోవా,దావీదుకు దాపురించినబాధలనిన్టినీ అతడి తరపునజాఞ్ పకం చేసుకో.
2అతడుఏవిధంగాయెహోవాకుపమాణంచేశాడో,పరాకమశాలిఅయినయాకోబుదేవుడికిఏమివాగాద్ నంచేశాడోమనసుకు

తెచుచ్కో.
3-5నేనుయెహోవాకోసంఒక సథ్లం చూసేదాకా,యాకోబుపరాకమశాలికిఒక నివాససథ్లం సమకూరేచ్దాకానాఇంటోల్ అడుగు

పెటట్ను. నా కళళ్కు నిద,నా కనురెపప్లకు విశాంతి రానివవ్ను.
6ఆ సథ్లం ఎఫాతాలోఉనన్టుట్ వినాన్ం. యాయరు పొలంలో అది దొరికింది.
7యెహోవామందిరానికి వెళాద్ ం పదండి. రండి, ఆయనపాదపీఠం ఎదుట సాషాట్ ంగపడదాం.
8యెహోవా, లే. నీ విశాంతి సథ్లానికి రా.
9నీయాజకులు నాయ్యానిన్ ధరించుకుంటారు గాక. నీ భకులు జయజయధావ్నాలు చేసాత్ రు గాక.
10నీ సేవకు న దావీదుమొహం చూసి నీ అభిషికునికి విముఖత చూపించకు.
11 నీ సంతానానిన్ నీ సింహాసనానికి శాశవ్త వారసులుగా చేసాత్ ను అనీ, దావీదు పటల్ నమమ్కంగా ఉంటాననీ ఆయన శపథం

చేశాడు.
12నీ కొడుకులు నా నిబంధన పాటిసేత్ నేను నేరిప్న నా శాసనాలు అనుసరిసేత్ ఇలా జరుగుతుంది, అనాన్డు.
13తపప్నిసరిగాయెహోవాసీయోనును ఎనున్కునాన్డు. దానిన్ తన నివాససథ్లంగా కోరుకునాన్డు.
14ఇది నేను కోరుకునన్ సథ్లం. ఇది శాశవ్తంగానా విశాంతి సథ్లంగా ఉంటుంది. ఇకక్డే నేను నివసిసాత్ ను.
15దానిలో ఆహారం సమృదిధ్గా ఉండేలా దీవిసాత్ ను. దానిలోని పేదలను చాలినంత ఆహారంతో తృపిత్ పరుసాత్ ను.
16దానియాజకులకు రకష్ణ ధరింపజేసాత్ ను. దానిలో భకులు ఎలుగెతిత్ హరష్ ధావ్నాలు చేసాత్ రు.
17అకక్డేదావీదు వంశానికి చిగురుమొలకెతేత్లా చేసాత్ ను. అకక్డేనాఅభిషికుని కోసం నేను ఒక దీపం సిదధ్ం చేసి ఉంచాను.
18అతని శతువులు అవమానం ధరించుకునేలా చేసాత్ ను. అతని కిరీటంమాతం పకాశిసుత్ ంది.

133
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1చూడండి,సోదరులు ఐకయ్ంగా కలసి ఉండడం ఎంతమంచిది! ఎంత రమయ్ నది!
2అది ఆహరోను తలమీదపోసిన పరిమళ లం వంటిది. అది అహరోను గడడ్ం నుండి అతడి అంగీ అంచులదాకా కారుతూ

ఉనన్ పరిమళ లం వంటిది.
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3అది సీయోను కొండలమీదికి దిగి వచేచ్హెరోమ్ను పరవ్తంమంచులాంటిది. అకక్డ ఆశీరావ్దం ఉంటుందనీ అదిశాశవ్తంగా
నిలిచి ఉండే జీవమనీయెహోవాసెలవిచాచ్డు.

134
యాతల కీరన
1యెహోవాసేవకులు, ఆయనమందిరంలో రాతివేళ నిలిచి సేవించే వాళళ్ంతా రండి. యెహోవాను కీరించండి.
2పరిశుదధ్ సథ్లం పుమీ చేతులెతిత్ యెహోవాను కీరించండి.
3భూమినీ, ఆకాశాలనూ సృషిట్ంచినయెహోవాసీయోనులోనుండిమిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక.

135
1యెహోవాసేవకులారా,యెహోవాను సుత్ తించండి. ఆయననామానిన్ కీరించండి.
2యెహోవామందిరంలో,మన దేవునిమందిరపు ఆవరణంలో నిలబడేవాళళ్ంతాయెహోవాను సుత్ తించండి.
3యెహోవామంచివాడు. ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయననామానిన్ కీరించడం అతయ్ంతమనోహరం!
4యెహోవాతన కోసంయాకోబును ఎనున్కునాన్డు. ఇశాయేలు పజను తన ఆసిత్గా ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు.
5యెహోవాగొపప్వాడనినాకు తెలుసు. దేవుళళ్ని పిలిచేవాళళ్ందరికంటే మన పభువు గొపప్వాడు.
6భూమి న, ఆకాశంలో, సముదాలోల్ , అగాధ సముదాలోల్ ఆయన ఏమనుకుంటే అది చేసాత్ డు.
7 భూమి అంచుల నుంచి ఆయన మేఘాలను రపిప్సాత్ డు. వరష్ంతో బాటు ఆకాశంలో మెరుపులు పుటిట్సాత్ డు. తన

గిడడ్ంగిలోనుంచి గాలిని బయటికి తెసాత్ డు.
8ఈజిపుట్ పజల తొలిచూలు సంతానానిన్, పశువుల తొలి సంతతిని ఆయనహతం చేశాడు.
9 ఐగుపూ, నీ మధయ్ ఆయన సూచకకియలు, అదుభ్తాలు కనపరచాడు. ఫరోకు, అతని పరివారానికీ వయ్తిరేకంగా వాటిని

చేశాడు.
10ఆయన అనేక జాతుల దాడి చేసాడు. బలిషుట్ న రాజులను ఆయనహతం చేశాడు.
11అమోరీయుల రాజు సీహోనును,బాషాను రాజు ఓగును కనాను రాజాయ్లనిన్టినీ నేలమటట్ం చేశాడు.
12ఆయనవాళళ్ దేశాలను సావ్సథ్ ంగా, తన పజ న ఇశాయేలీయులకు వారసతవ్ంగా ఇచాచ్డు.
13యెహోవా, నీ నామం శాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది. యెహోవా, నినున్ గూరిచ్న జాఞ్ పకం తరతరాలకు నిలిచి ఉంటుంది.
14యెహోవాతన పజల పకష్ంగా నిలబడతాడు. అయితే తన సేవకుల విషయం కనికరం చూపిసాత్ డు.
15ఇతర పజల దేవుళ ళ్ మనుషులు తమ చేతులతో తయారు చేసిన వెండి, బంగారం విగహాలు.
16వాటికి నోళ ళ్ ఉనన్పప్టికీమాటాల్ డవు. కళ ళ్ ఉనాన్ చూడలేవు.
17వాటికి చెవులు ఉనాన్యిగానీ వినలేవు. వాటికి నోటోల్ ఊపిరి లేదు.
18వాటిని తయారు చేసేవాళ ళ్,వాటి నమమ్కముంచిపూజించేవాళల్ంతావాటిలాగే అవుతారు.
19ఇశాయేలు వంశానికి చెందిన పజలారా,యెహోవాను కీరించండి. అహరోను వంశసుథ్ లందరూయెహోవాను సుత్ తించండి.
20లేవి వంశసుథ్ లందరూయెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాఅంటే భయభకులు ఉనన్వాళళ్ంతాయెహోవాను కీరించండి.
21యెరూషలేములో నివసించేయెహోవాకు సీయోనులో సుత్ తి కలుగు గాక. యెహోవాను సుత్ తించండి.
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1యెహోవాదయ గలవాడు. ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
2ఘను న దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
3పభువుల పభువుకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
4గొపప్ అదుభ్త కారాయ్లు చేయగలిగేది ఆయన ఒకక్డే. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
5ఆయన తనజాఞ్ నానిన్ అనుసరించి ఆకాశాలను ఏరప్రచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
6ఆయన నీళల్మీద భూమిని విశాలపరచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
7ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
8పగటి సమయానిన్ పాలించడానికి ఆయన సూరుయ్ణిణ్ ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
9రాతిని ఏలడానికి చందుణిణ్ , నకష్తాలను ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
10ఈజిపుట్ దేశంలోని తొలిచూలు సంతానానిన్ ఆయన సంహరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
11ఈజిపుట్ పజలమధయ్నుండి ఇశాయేలీయులను ఆయన బయటకు రపిప్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
12ఆయన చెయియ్చాపి తన భుజబలంతో ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
13ఎరసముదం రెండు పాయలుగా చీలిపోయేలాచేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
14ఇశాయేలీయులు ఎరసముదం మధయ్లో నడిచి వెళేళ్లా చేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
15ఫరో నాయ్నిన్ ఎరసముదంలోమునిగిపోయేలాచేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
16ఎడారిమారగ్ం గుండా ఆయన తన పజలను నడిపించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
17గొపప్ రాజులను ఆయన కూలగొటాట్ డు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
18ఘనత వహించిన రాజులను ఆయనహతం చేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
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19అమోరీయుల రా న సీహోనును ఆయన సంహరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
20బాషాను రా న ఓగును ఆయన సంహరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
21వాళళ్ దేశానిన్ మనకు వారసతవ్ సంపదగా అపప్గించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
22తన సేవకు న ఇశాయేలుకు దానిన్ సొతుత్ గా అపప్గించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
23 మనం దీనావసథ్లో పడి ఉనన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్ పకం చేసుకుని ఆదరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ

నిలుసుత్ ంది.
24మన శతువుల చేతిలోనుండి మనలను విడిపించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
25సమసత్ జీవరాశులకు ఆయన ఆహారం అనుగహిసుత్ నాన్డు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
26పరలోకంలో ఉనన్ దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
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1మనం బబులోను నదుల దగగ్ర కూరుచ్ని ఏడుసూత్ సీయోనును జాఞ్ పకం చేసుకునాన్ం.
2అకక్డ ఉనన్ నిరవంజి చెటల్ కొమమ్లకు మన తంతివాయిదాయ్లు తగిలించాం.
3మనలను బందీలుగా పటుట్ కునిహింసిసుత్ నన్వాళ ళ్ సీయోను కీరనలోల్ ఒకపాటపాడండి,మేము విని ఆనందిసాత్ ం అనాన్రు.
4మనం అనుయ్ల దేశంలో ఉంటూయెహోవా కీరనలు ఎలాపాడగలం?
5యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచిపోతేనా కుడి చెయియ్ తన పుణాయ్నిన్ కోలోప్తుంది గాక.
6 నేను నినున్ జాఞ్ పకం ఉంచుకోకపోతే, నాకునన్ మహానంద కారణాలకు మించి యెరూషలేమును పాముఖయ్ నదిగా

ఎంచకపోతేనానాలుక నా అంగిటికి అంటుకుంటుంది గాక.
7యెహోవా, ఎదోము పజలు ఏమి చేశారో జాఞ్ పకం చేసుకో. యెరూషలేము పా పోయిన రోజులను జాఞ్ పకం చేసుకో. దానిన్

నాశనం చేయండి, సమూలంగా ధవ్ంసం చెయయ్ండి, అనివాళ ళ్ చాటింపు వేశారు గదా.
8నాశనం అయేయ్ందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్ బబులోను కుమారీ, నువువ్మా పటల్ జరిగించిన దుషట్ కియలను బటిట్ నీకు పతీకారం

చేయబోయేవాడు ధనుయ్డు.
9నీ పసిపిలల్లను పటుట్ కుని బండ కేసి కొటేట్వాడు ధనుయ్డు.
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దావీదు కీరన
1నేను నాహృదయపూరవ్కంగా నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను. అనయ్ దేవుళళ్ ఎదుట కూడా నినున్ కీరిసాత్ ను.
2 నీ పరిశుదధ్ ఆలయం పుకు తిరిగి నినున్ ఆరాధిసాత్ ను. నీ నిబంధన విశవ్సనీయత, నీ నమమ్కతావ్లను బటిట్ నీ నామానికి

కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. నీవు నీ పేరు పతిషట్లను, నీవాకుక్ను గొపప్ చేశావు.
3నేను నినున్ వేడుకునన్ రోజున నువువ్ నాకు జవాబిచాచ్వు. ననున్ రయ్పరచి నాలో బలం పుటిట్ంచావు.
4యెహోవా, భూమి ఉనన్ రాజులంతా నీ నోటి వెంట వచిచ్నమాటలు విని నీకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సాత్ రు.
5యెహోవామహాబలపభావాలు గలవాడనివారుయెహోవావిధానాలను గూరిచ్ పాటలు పాడతారు.
6 యెహోవా మహా ఘను నపప్టికీ ఆయన దీనులను పటిట్ంచుకుంటాడు. గరివ్షుఠ్ ల కదలికలు ఆయన దూరం నుండే

పసికడతాడు.
7నేను ఆపదలోల్ చికుక్కుని ఉనన్పుప్డు నువువ్ ననున్ బతికిసాత్ వు. నీ చెయియ్చాపినా శతువుల కోధం నుండి ననున్ ర సాత్ వు.

నీ కుడిచేతి నుండి నాకు సంరకష్ణ దొరుకుతుంది.
8యెహోవా నా తరపున పని సవయ్ంగా జరిగిసాత్ డు. యెహోవా, నీ కృప సదాకాలం నిలుసుత్ ంది. నీ చేతులు చేసిన వాటిని

విడిచిపెటట్వదుద్ .

139
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1యెహోవా, ననున్ పరీ ంచి నా గురించిపూరిగా తెలుసుకునాన్వు.
2నేను కూరోచ్వడం,నా నడక అంతా నీకు తెలుసు. నామనసులో ఆలోచనపుటట్క ముందే అది నీకు తెలుసు.
3నేను వెళేళ్ సథ్లాలు, నేను నిదించే నా పడక నువువ్ పరిశీలనగా చూసాత్ వు. నేను చేసే పనులనీన్ నీకు కష్ుణణ్ంగా తెలుసు.
4యెహోవా,నానోటమాటరాకముందే అది నీకుపూరిగా తెలుసు.
5నా వెనకా,ముందూ, అంతటా నువువ్ ఉనాన్వు. నీ సంరకష్ణలో ననున్ ఉంచుకునాన్వు.
6ఇలాంటి తెలివినాకు అందనిది. అది ఆశచ్రయ్కరం. అదినాకు అందదు.
7నీ ఆతమ్ నుండి నేనెకక్డికి వెళళ్గలను? నీ సమకష్ంలో నుండి నేనెకక్డికి పారిపోగలను?
8 ఆకాశానికి ఎకిక్ వెళాద్ మంటే నువువ్ అకక్డ ఉనాన్వు. మృతుయ్లోకంలో దాకుక్ందామనుకుంటే అకక్డ కూడా నువువ్

ఉనాన్వు.
9నేను ఉదయకాలం రెకక్లు కటుట్ కుని ఎగిరివెళిళ్ సముదపులోతులోల్ దాకుక్ంటాను.
10అకక్డ కూడా నీ చెయియ్ ననున్ నడిపిసుత్ ంది. నీ కుడిచెయియ్ ననున్ పటుట్ కుంటుంది.
11నేనిలా అనుకుంటాను, చీకటి ననున్ దాచిపెడుతుంది. నాచుటూట్ ఉనన్ వెలుగు రాతిలాగా అవుతుంది.
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12 అపుప్డు చీకటి కూడా నీకు చీకటి కాదు. రాతి నీకు పగటి వెలుగుగా ఉంటుంది. చీకటీ, వెలుగూ ఈ రెండూ నీకు ఒకే
విధంగా ఉనాన్యి.

13దేవా,నాలోపలిభాగాలను నువేవ్ నిరిమ్ంచావు. నాతలిల్ గరభ్ంలో ననున్ రూపొందించావు.
14 నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే నీవు ననున్ తయారు చేసిన విధానం దిగభ్ర్మ కలిగించేది,

అదుభ్త నది. నాజీవితం నీకు బాగా తెలుసు.
15 నేను రహసయ్ంగా తయారౌతునన్పుప్డు, నా సవ్రూపం భూమి అగాధసథ్లాలోల్ విచితంగా నిరిమ్తమౌతునన్పుప్డు నా

శరీరమంతా నీకు తేట తెలల్మే.
16నేను పిండంగాఉనన్పుప్డే నీ కళ ళ్ ననున్ చూశాయి. నాకు నియమిత న రోజులోల్ ఒక నా గడవకముందేనా రోజులనీన్

నీ గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.
17దేవా, నీ ఆలోచనలు నాకెంతో పశసత్ నవి. వాటిమొతత్ం ఎంతో గొపప్ది.
18వాటిని లెకక్పెడదామనుకుంటే అవి ఇసక రేణువుల కంటే ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. నిద మేలొక్నన్పుప్డు నేనింకా నీ దగగ్రే

ఉనాన్ను.
19దేవా, దుషుట్ లను నువువ్ కచిచ్తంగాహతమారుసాత్ వు. హింసించే వాళళ్ంతానా దగగ్ర నుండి వెళిళ్పొండి.
20వాళ ళ్ దుషట్ తలంపులు మనసులో ఉంచుకుని నీ తిరగబడతారు. నీ శతువులు అబదాధ్ లాడతారు.
21 యెహోవా, నినున్ దేవ్షించే వాళళ్ను నేను దేవ్షిసుత్ నాన్ను గదా. నీ మీద తిరుగుబాటు చేసేవాళళ్ను నేను

అసహియ్ంచుకుంటునాన్ను గదా.
22వాళళ్ మీదనాకు తీవ న దేవ్షం ఉంది. వాళ ళ్ నాకు శతువులు.
23 దేవా, ననున్ పరిశోధించు. నా హృదయంలో ఏమునన్దో పరిశీలించి చూడు. ననున్ పరీ ంచి నా ఆలోచనలు ఎలాంటివో

తెలుసుకో.
24నీకు బాధ కలిగించే విధానాలు నేను అనుసరిసుత్ నాన్నేమో ననున్ పరిశీలించు. శాశవ్తమారగ్ంలో ననున్ నడిపించు.

140
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1యెహోవా, దుషుట్ ల బారి నుండి ననున్ విడిపించు. దురామ్రుగ్ ల చేతులోల్ పడకుండా ననున్ కాపాడు.
2 వాళ ళ్ తమ హృదయాలోల్ పమాదకర న తలంపులు పెటుట్ కుంటారు. అనిన్వేళలా కలహాలు పుటిట్ంచాలని ఎదురు

చూసుత్ ంటారు.
3వాళ ళ్ పాము నాలుకలాగా తమనాలుకలు పదును చేసుకుంటారు. వారి పెదాల కింద పాము విషం ఉంచుకుంటారు.

సెలా.
4యెహోవా, దురామ్రుగ్ ల బారిన పడకుండా ననున్ కాపాడు. దౌరజ్నయ్పరుల చేతిలోనుండి ననున్ ర ంచు. ననున్ పడగొటట్డానికి

వాళ ళ్ పథకాలు వేసుత్ నాన్రు.
5 గరావ్ంధులు నాకోసం బోను పెటాట్ రు. వాళ ళ్ దారి పకక్న వల పరిచారు. ననున్ బంధించడానికి ఉచుచ్లు పనాన్రు.

సెలా.
6అయితే నేనుయెహోవాతో ఇలామనవి చేసుకుంటునాన్ను,యెహోవా,నా దేవుడివి నువేవ్. నావినన్పాలు ఆలకించు.
7యెహోవాపభూ, నువేవ్ నాకు ఆశయమిచేచ్ కోట. యుదధ్ సమయంలోనా తలకు కాపు కాసేవాడివి నువేవ్.
8యెహోవా, భకిహీనుల కోరికలను నేరవేరచ్కు. వాళ ళ్ మిడిసిపడకుండేలావాళళ్ పథకాలు భగన్ం చెయియ్.

సెలా.
9నాచుటూట్ మూగిన వాళళ్ తలమీదికి వాళళ్మాటలదావ్రా కీడు కలుగు గాక.
10 కణకణలాడే నిపుప్లు వాళళ్ కురియాలి. వాళళ్ను అగిన్గుండంలో పడవెయియ్. ఎనన్టికీ లేవకుండా అగాధంలో

పడవెయియ్.
11దూషకులకు భూమిమీద భదత లేకుండాపోవాలి. దురామ్రుగ్ లను ఆపదలు వెంటాడి పడగొటాట్ లి.
12బాధితుల తరపునయెహోవావాదిసాత్ డనీ. ఆయన దరిదులకు నాయ్యం చేకూరుసాత్ డని నాకు తెలుసు.
13నీతిపరులు నీ నామానికి కచిచ్తంగా కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ రు. యథారథ్వరనులు నీ సనిన్ధిలో నివసిసాత్ రు.

141
దావీదు కీరన
1యెహోవా, నేను నీ కోసం ఆకోశిసుత్ నాన్ను. వెంటనే నా దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ ఆదుకో. నేనుమొరపెడుతునాన్ను, నేను చెపేప్ది

ఆలకించు.
2నాపారథ్న నీకు ధూపం లాగా నేను చేతులెతత్డం సాయంకాల వేదయ్ం లాగా ఉండు గాక.
3యెహోవా,నానోటికి కాపలాఉంచు. నాపెదాలు అనే దావ్రానిన్ కాపు కాయి.
4నామనసును దుషట్తవ్ం పు తిరగనియయ్కు. పాపులతో చేరి దుషట్ కారయ్కలాపాలోల్ పాలు పొందనీయకు. వాళ ళ్ తినే రుచి

గల పదారాథ్ లు నేను తినకుందును గాక.
5నీతిమంతులు ననున్ కొడితే అది నాకు దయ చూపినటేట్ . వాళ ళ్ ననున్ మందలిసేత్ అది నా తలకి నూనె రాసినటేట్ . అలాంటి

దానిన్ నేను అంగీకరిసాత్ ను. నాపారథ్నలుమాతం దురామ్రుగ్ ల కియలకు వయ్తిరేకంగా ఉంటాయి.
6దురామ్రుగ్ ల నాయకులను కొండల అంచుల నుండి పడదోసాత్ రు. అపుప్డు పజలు నా ఇం నమాటలు వినేందుకు వసాత్ రు.
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7వారు అంటారు, ఒకడు భూమిని దునిన్ చదును చేసినటుట్ మా ఎముకలు పాతాళదావ్రంలో చెలాల్ చెదురుగా పడి ఉనాన్యి.
8యెహోవా,నా పభూ,నా కళ ళ్ నీ పే చూసుత్ నాన్యి. నినేన్ శరణు వేడుకొంటునాన్ను. నాపాణానికి భదత కలిగించు.
9నాకోసం వాళ ళ్ పనిన్న వలలో పడకుండా ననున్ తపిప్ంచు. దుషుట్ లు పెటిట్న బోనుల నుండి ననున్ కాపాడు.
10నేను తపిప్ంచుకుపోతూ ఉనన్పుప్డు దుషుట్ లు తాము పనిన్న వలలోల్ తామే చికుక్కుంటారు గాక.

142
దావీదు వధాయ్నం. గుహలోఉనన్పుప్డు దావీదు చేసినపారథ్న
1నేను గొంతెతిత్ యెహోవాకుమొరపెడుతునాన్ను. ఎలుగెతిత్ యెహోవాను బతిమాలుకుంటునాన్ను.
2ఆయన సనిన్ధిలో దీనంగా నేను వేడుకుంటునాన్ను. నాకు కలిగిన బాధలనిన్టినీ ఆయనకు మనవి చేసుకుంటునాన్ను.
3నాలోనాపాణం కృంగి ఉనన్పుప్డు నా సిథ్తి ఏమిటో నీకు తెలుసు. ననున్ బంధించడానికి నేను నడిచే దారులోల్ శతువులు

దొంగచాటుగా వల పనున్తునాన్రు.
4నా కుడి పకక్న చూసేత్ ననున్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డు కూడా కనిపించలేదు. తపిప్ంచుకునే దారి లేదు. నాపాణం గురించి

పటిట్ంచుకునే వాడే లేడు.
5యెహోవా, నేను నీకే మొరపెడుతునాన్ను. ననున్ ఆదుకునేది నువేవ్. సజీవులు నివసించే భూమి మీద నా భాగం నువేవ్

అంటునాన్ను.
6నా ఆకందన ఆలకించు. నేను కుంగిపోయి ఉనాన్ను. ననున్ తరుముతునన్వాళ ళ్ నాకంటే బలవంతులు. వాళళ్ చేతులోల్

పడకుండా ననున్ కాపాడు.
7 నేను నీ నామానిన్ కీరించేలా చెరలోనుండి నా పాణానిన్ తపిప్ంచు. అపుప్డు నీవు నాకు చేసిన మహోపకారానిన్ బటిట్

నీతిమంతులు నా చుటూట్ చేరి ఆనందిసాత్ రు.
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దావీదు కీరన
1యెహోవా,నాపారథ్న విను. నావినన్పాలు అంగీకరించు. నీ నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ , నీ నాయ్యానిన్ బటిట్ నాకు జవాబివువ్.
2నీ సేవకుణిణ్ విచారణలోకి రపిప్ంచకు. ఎందుకంటే ఏ ఒకక్డూ నీ సమకష్ంలో నీతిమంతుడు కాదు.
3 నా శతువు ననున్ వెంబడిసుత్ నాన్డు. ననున్ నేలకేసి తొకిక్పెటాట్ డు. ఎపుప్డో చనిపోయిన వాళళ్తో బాటు ననున్ కూడా

పాతాళంలో ఉండిపోయేలాచేయాలని చూసుత్ నాన్డు.
4నాహృదయంనాలో నిరాశకులో ంది. నాఆతమ్ నాలో ణించిపోయింది.
5 పాత రోజులను గురు చేసుకుంటునాన్ను. నీ పనులనీన్ మననం చేసుకుంటునాన్ను. నువువ్ సాధించిన వాటిని

తలపోసుకుంటునాన్ను.
6నీ పునా చేతులు ఆశగాచాపుతునాన్ను. ఎండి నెరెలు విచిచ్న నేలలాగానాపాణం నీ కోసం ఆశపడుతూ ఉంది.

సెలా.
7యెహోవా, నా ఆతమ్ సోలిపోయింది. తవ్రగా నాకు జవాబియియ్. నీ ముఖం దాచుకోవదుద్ . అలా చేసేత్ నేను సమాధిలోకి

దిగిపోయినవాడిలాగాఅవుతాను.
8 నీ నేను నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. తెలల్వారగానే నువువ్ చూపే నిబంధన విశవ్సనీయత సమాచారం వినిపించు. నా

మనసును నీ పే ఎతిత్ ఉనాన్ను. నేను ఎలా నడుచుకోవాలోనాకు నేరిప్ంచు.
9యెహోవా,నా శతువుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించు. నీ అండనే కోరుతునాన్ను.
10నీచితత్ం పకారం నడుచుకోవడంనాకు నేరిప్ంచు. నాదేవుడివినువేవ్. నీఆతమ్దావ్రాయథారథ్త నివసించే పదేశంలోననున్

నడిపించు.
11యెహోవా, నీ నామం నిమితత్ం ననున్ బతికించు. నీ నాయ్యానిన్ బటిట్ ననున్ బాధలోల్ నుండి తపిప్ంచు.
12 నేను నీ సేవకుణిణ్ . నీ నిబంధన విశవ్సనీయతను బటిట్ నా విరోధులను లేకుండా చెయియ్. నా శతువులందరినీ నాశనం

చెయియ్.
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దావీదు కీరన
1నాఆశయశిల అయినయెహోవాకు సుత్ తి. నాచేతులకు, వేళల్కు యుదధ్ పుణయ్ం నేరిప్ంచేవాడు ఆయనే.
2నీవేనానిబంధన విశవ్సనీయుడివి,నాదురాగ్ నివి. ఆయనేననున్ కాపాడేఎతత్యిననాగోపురం. నేనుదాగిఉండేనాడాలు

ఆయనే. ఆయన నే నేను ఆధారపడతాను. జాతులు నాకు లోబడేలా అణిచేవాడుయెహోవానే.
3యెహోవా, నువువ్మనుషులను లకష్ పెటట్డానికివాళ ళ్ ఎంతటివాళ ళ్? వాళళ్ గురించి ఆలోచించడానికివాళళ్కునన్ అరహ్త

ఏమిటి?
4మనిషి కేవలం శావ్స వంటివాడు. వాళళ్ రోజులు కదిలిపోతునన్ నీడలాగాఉనాన్యి.
5యెహోవా, ఆకాశాలను కృంగజేసి కిందికి దిగిరా. పరవ్తాలను తాకి అవిపొగలు వెళళ్గకేక్లా చెయియ్.
6మెరుపులు మెరిపించి శతువులను చెదరగొటుట్ . నీబాణాలు వేసి వాళళ్ను ఓడించు.
7ఆకాశం నుండి నీ చెయియ్చాపి ననున్ తపిప్ంచు. మహాజలపవాహాల నుండి, విదేశీయుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించు.
8వాళ ళ్ వంచనమాటలుమాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ కుడిచేతులుమోసంతో నిండి ఉనాన్యి.
9దేవా, నినున్ గురించి నేనొక కొతత్ గీతం పాడతాను. పదితంతుల సితారామోగిసూత్ నినున్ కీరిసాత్ ను.
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10రాజులకు విజయం ఇచేచ్ది నువేవ్. దురామ్రుగ్ ల కతిత్వేటు నుండి నీ సేవకు న దావీదును తపిప్ంచే వాడివి నువేవ్.
11విదేశీయుల చేతులోల్ నుంచి ననున్ విడిపించు. వాళ ళ్ వంచనమాటలుమాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ కుడిచేతులుమోసంతో

నిండి ఉనాన్యి.
12 యవవ్నంలో ఉనన్ మా కొడుకులు మొకక్లాల్ గా ఏపుగా ఎదగాలి. మా కూతుళ ళ్ రాజభవనం కోసం చెకిక్న మూల

సత్ంభాలాల్ గా ఉండాలి.
13మాగోదాములోల్ రకరకాల ధానయ్ నిధులు నిండాలి. మాపచిచ్క దానాలోల్ మా గొరెలు వేలు, పదివేలు పిలల్లు పెటాట్ లి.
14అపుప్డు మా పశువులు ఎనోన్ దూడలు ఈనతాయి. అవేవీమా కంచెలు విరగొగ్ టుట్ కుని పరుగులెతత్కుండా ఉండాలి. మా

వీధులోల్ ఎలాటి గలాటాఉండకూడదు.
15ఇలాంటి దీవెనలు గల పజలు ధనుయ్లు. యెహోవాఎవరికి దేవుడుగా ఉంటాడోవాళ ళ్ ధనయ్జీవులు.
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దావీదు రాసిన సుత్ తి కీరన
1నారాజా,నా దేవా, నినున్ ఘనపరుసాత్ ను. నీ నామానిన్ అనిన్వేళలా కీరిసాత్ ను.
2అనుదినం నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. శాశవ్తకాలం నీ నామానిన్ కీరిసాత్ ను.
3యెహోవాఘనతవహించినవాడు. ఆయనఅధికసుత్ తులకుపాతుడు. ఆయనగొపప్తనానిన్ గహించడంఎవరితరంకాదు.
4 ఒక తరం వారు మరో తరం వారి ఎదుట కారాయ్లు తెలియజేసి నినున్ కొనియాడతారు. నీ పరాకమ కారాయ్లను నెమరు

వేసుకుంటారు.
5వారు నీ మహిమ భవానిన్ ధాయ్నిసాత్ రు. నేను నీ అదుభ్త కియలను తలపోసుకుంటాను.
6వారు నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లోల్ ని పభావానిన్ వరిణ్సాత్ రు. నేను నీ పతాపానిన్ వివరిసాత్ ను.
7నువువ్ కనపరిచే కరుణ ఉనన్తిని వాళ ళ్ చాటిసాత్ రు. నీ నీతి కియలను వాళ ళ్ ఆలపిసాత్ రు.
8యెహోవా దయ, వాతస్లయ్ం గలవాడు. ఆయన కోపం విషయంలో నిదానించే వాడు. నిబంధన విశవ్సనీయత ఆయనలో

పొంగిపొరలుతూ ఉంది.
9యెహోవాఅందరికీ మేలు చేసాత్ డు. సృషిట్ అంతటిమీదాఆయనవాతస్లయ్ం చూపుతాడు.
10యెహోవానీ కియలనిన్టిని బటిట్ నువువ్ సుత్ తి పశంసలకు పాతుడవు. నీ భకులు నినున్ సనున్తిసాత్ రు.
11నీ భకులు నీ రాజయ్ భవానిన్ గురించి, నీ పభావానిన్ గురించిమాటాల్ డుకుంటారు.
12మహోనన్త ననీరాజయ్పాభవానిన్, నీ శకిసామరాధ్ య్లను పజలకు తెలపడానికి నీబలపభావాలను గూరిచ్మాటాల్ డతారు.
13నీ రాజయ్ం కలకాలం ఉంటుంది. నీ రాజయ్ పరిపాలన తరతరాలు నిలిచి ఉంటుంది.
14 కూలిపోతునన్ వాళళ్నుయెహోవాసిథ్రపరుసాత్ డు. కృంగిన వాళళ్ను లేవనెతుత్ తాడు.
15జీవులనిన్టి కళ ళ్ నీ పే చూసుత్ నాన్యి. తగిన కాలంలో నువువ్ వాటికి ఆహారం పెడుతునాన్వు.
16నీ గుపిప్లి విపిప్ పతిపాణి ఆకలి తీరుసుత్ నాన్వు.
17యెహోవాతన విధానాలనిన్టిలో నిజాయితీగా పవరిసాత్ డు. ఆయన తన కృప దావ్రా పనులు సఫలం చేసాత్ డు.
18ఆయన తనను వేడుకునే వాళళ్ందరికీ, తనకుయథారధ్ంగా పారథ్న చేసే వాళళ్ందరికీ చేరువగా ఉనాన్డు.
19తన భకుల కోరికలు ఆయన నెరవేరుసాత్ డు. వాళళ్ పారథ్న విని వాళళ్ను కాపాడతాడు.
20తనను పేమించేవాళళ్ందరినీయెహోవాకాపాడతాడు. అదే సమయంలో దుషుట్ లంతా నశించిపోయేలాచేసాత్ డు.
21నా నోరు యెహోవాకు సుత్ తి గీతాలు పాడుతుంది. శరీరం ఉనన్వాళళ్ంతా ఆయన పవిత నామానిన్ సదాకాలం సుత్ తిసాత్ రు

గాక.
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1యెహోవాను సుత్ తించండి. నాపాణమా,యెహోవాను కీరించు.
2నాజీవితకాలమంతా నేనుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను. నేను పాణంతో ఉనన్ కాలమంతానా దేవునికి కీరనలు పాడతాను.
3రాజులను,మనుషులను నముమ్కోకండి. వాళళ్ వలల్ రకష్ణ దొరకదు.
4వాళళ్ ఊపిరి ఆగిపోగానేమటిట్లో కలసిపోతారు. ఆ దినానవాళళ్ పథకాలనీన్ ముగిసిపోతాయి.
5యాకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయంగా ఉంటాడో, తమ దేవు న యెహోవా మీద ఎవరు ఆశాభావం పెటుట్ కుని ఉంటారో

వాళ ళ్ ధనుయ్లు.
6ఆయనభూమినీ,ఆకాశాలనూ, సముదాలనూ,వాటిలోఉనన్ సమసాత్ నీన్ సృషిట్ చేసినవాడు. ఆయనఇచిచ్నమాటఎనన్డూ

తపప్డు.
7దోపిడీకి గు న వాళల్కు ఆయన నాయ్యం చేకూరుసాత్ డు. ఆకలిగొనన్ వాళల్కు ఆహారం అనుగహిసాత్ డు. దీలకు విడుదల

కలిగిసాత్ డు.
8యెహోవా గుడిడ్వాళళ్ కళ ళ్ తెరిపిసాత్ డు. అణగారిపోయినవాళళ్ను ఆదరించి లేవనెతుత్ తాడు. యెహోవా నీతిమంతులను

పేమిసాత్ డు.
9ఇతరజాతులపజలనుయెహోవాకాపాడతాడు. తండిలేనిఅనాథలను,విధవరాళళ్నుఆదరించేవాడుఆయనే. దుషుట్ లను

ఆయన వయ్తిరేకిసాత్ డు.
10యెహోవాశాశవ్తంగా రాజయ్పాలన చేసాత్ డు. సీయోనూ, ఆయన తరతరాలకు నీ దేవుడు. యెహోవాను సుత్ తించండి.
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147
1యెహోవాను సుత్ తించండి. మన దేవు న యెహోవాను కీరిసూత్ గానం చేయడం మంచిది. అది మనోహరం. సోత్ తగానం

చేయడం ఎం నా తగినది.
2యెరూషలేమును కటేట్వాడుయెహోవాయే. చెదరిపోయిన ఇశాయేలు పజలను తిరిగి సమకూరేచ్వాడు ఆయనే.
3 గుండె చెదరిన వారినిబాగు చేసేవాడు,వాళళ్ గాయాలు నయం చేసేవాడు ఆయనే.
4ఆకాశంలో నకష్తాలను వాటిసాథ్ నంలో ఆయనే నియమించాడు. వాటినిన్టికీ పేరుల్ పెటిట్ంది ఆయనే.
5మన పభువు గొపప్వాడు. ఆయన గొపప్ శకి సామరాధ్ య్లు గలవాడు. ఆయనజాఞ్ నం అమిత నది.
6యెహోవాదీన సిథ్తిలో ఉనన్వారిని ఆదరిసాత్ డు. ఆయన దుషుట్ లను నేలమటట్ం చేసాత్ డు.
7 కృతజఞ్తా సుత్ తులతోయెహోవాను కీరించండి. తంతి వాయిదయ్ంతోమన దేవునికి సుత్ తి గీతాలు పాడండి.
8ఆయన ఆకాశానిన్ మేఘాలతో నింపుతాడు. భూమి కోసం వరష్ం సిదధ్ం చేసాత్ డు. కొండలమీద గడిడ్ మొలిపిసాత్ డు.
9పశువులకు, అరుసూత్ ఉండే కాకి పిలల్లకు ఆయన ఆహారం అనుగహిసాత్ డు.
10 గురాల బలం ఆయనకు సంతోషం కలిగించదు. మనుషుల శకి సామరాధ్ య్లను బటిట్ ఆయనకు ఆనందం కలగదు.
11తన పటల్ భయభకులు ఉనన్వాళల్ంటే, తన అనుగహం కోసం ఎదురు చూసే వాళళ్ంటే ఆయనకు ఆనందం.
12యెరూషలేమా,యెహోవాను ఘనపరచు. సీయోనూ, నీ దేవుణిణ్ కీరించు.
13ఆయన నీదావ్రబంధాల గడులు దిటట్ం చేశాడు. మీనివాసాలమధయ్మీ పిలల్లను ఆశీరవ్దించాడు.
14నీపొలిమేరలోల్ శాంతి సమాధానాలు నిలిచిఉండేలాచేసేది ఆయనే. నీకు ఆహారంగామంచి గోదుమ పంటను ఇచిచ్ నినున్

తృపిత్పరచేవాడు ఆయనే.
15భూమికి ఆజఞ్ జారీ చేసేవాడు ఆయనే. ఆయనవాకుక్ భూమి చాలా వేగంగా పరుగెతుత్ కుంటూ వెళత్ ంది.
16గొరెబొచుచ్ లాంటి తెలల్ని మంచు కురిపించేవాడు ఆయనే. బూడిదలాంటిమంచు ముదద్లు చలేల్వాడు ఆయనే.
17వడగళ ళ్ ముకక్లు ముకక్లుగా నేల విసిరేది ఆయనే. ఆయన చలిపుటిట్ంచినపుప్డు ఎవరు తటుట్ కోగలరు?
18ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు అవనీన్ కరిగిపోతాయి. ఆయన తన గాలి వీచేలా చేసేత్ నీళల్ పవహిసాత్ యి.
19తనవాకుక్నుయాకోబుకు తెలియజేశాడు. తన నియమనిబంధనలు,నాయ్య నిరణ్యాలు ఇశాయేలుకు తెలియజేశాడు.
20మరి ఏ జనాంగం విషయంలోనూ ఆయన ఇలా చెయయ్ లేదు. అయినా ఆయననాయ్య నిరణ్యాలు వాళ ళ్ గహించలేదు.

యెహోవాను సుత్ తించండి.

148
1యెహోవానుసుత్ తించండి. పరలోకనివాసులారా,యెహోవానుసుత్ తించండి. ఉనన్తసథ్లాలోల్ నివసించేవాళళ్ంతాఆయనను

సుత్ తించండి.
2ఆయన దూతలారా,మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయన నయ్ సమూహమా,మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి.
3సూరయ్డా, చందుడా, ఆకాశంలో పకాశించే నకష్తాలాల్ రామీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి.
4అంతరికష్ంలో ఉనన్ నగరాలాల్ రా, ఆయనను సుత్ తించండి. ఆకాశం ఉనన్ జలాశయాలాల్ రా ఆయనను సుత్ తించండి.
5అవనీన్యెహోవానామానిన్ సుత్ తిసాత్ యిగాక. ఎందుకంటేయెహోవాఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు అవనీన్ ఏరప్డాడ్ యి.
6ఆయనవాటికిశాశివ్తనివాససాథ్ నాలు ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయనవాటికిశాసనాలు నియమించాడు. పతిదీవాటికిలోబడక

తపప్దు.
7 భూమి మీద సృషిట్ అయిన పతి వసుత్ వూ ఆయనను సుత్ తించాలి. సముదంలో ఉనన్ అగాధజలాలాల్ రా, యెహోవాను

సుత్ తించండి.
8అగిన్పరవ్తాలూ, వడగళ ళ్,మంచూ, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరేచ్ తుఫానూ,యెహోవాను సుత్ తించండి.
9పరవ్తాలూ, ఎనెన్నోన్ కొండలూ, ఫలాలిచేచ్ చెటూల్ , అనిన్ దేవదారు వృ లూయెహోవాను సుత్ తించండి.
10మృగాలూ, పశువులూ, నేలమీదపాకే జీవులూ, రెకక్లతో ఎగిరే పకష్ులూయెహోవాను సుత్ తించండి.
11 భూరాజులూ, సమసత్ పజల సమూహాలూ, భూమి ఉనన్ అధిపతులూ, సమసత్ నాయ్యాధిపతులూ యెహోవాను

సుత్ తించండి.
12యువకులు, కనయ్లు, వృదుధ్ లు,బాలబాలికలు అందరూయెహోవానామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.
13ఆయననామంమాతమేమహోనన్త నది. ఆయన పభావం భూమి కంటే, ఆకాశం కంటే ఉనన్త నది.
14 ఆయన తన పజలకు రెటిట్ంపు ఘనత కలిగించాడు. అది ఆయన భకులకు, ఆయన శరణు కోరిన ఇశాయేలు పజలకు

గరవ్కారణంగా ఉనన్ది. యెహోవాను సుత్ తించండి.

149
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాకు నూతన గీతం పాడండి. భకులు సమకూడే పతిచోటా ఆయనకు సుత్ తి గీతాలు

పాడండి.
2ఇశాయేలు పజలు తమ సృషిట్కరను బటిట్ సంతోషిసాత్ రు గాక. సీయోను పజలు తమరాజును బటిట్ ఆనందిసాత్ రు గాక.
3వాళ ళ్ నాటయ్ం చేసూత్ ఆయననామానిన్ఘనపరుసాత్ రు గాక. తంబుర, సితారామోగిసూత్ ఆయనను గూరిచ్ ఆనంద గీతాలు

గానం చేసాత్ రు గాక.
4యెహోవాతన పజలందరినీ అమితంగా పేమిసుత్ నాన్డు. దీను న తన పజలకు రకష్ణ భాగయ్ం పసాదించాడు.
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5 ఆయన భకులు ఘన న సిథ్తిలో సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోతారు గాక. తమ పడకల వాళ ళ్ సంతోషంగా పాటలు
పాడతారు గాక.

6దేవుణిణ్ కీరించేందుకు వాళళ్ నోటినిండా ఉతాస్హ గీతాలు ఉనాన్యి.
7వాళళ్ చేతులోల్ రెండంచుల ఖడగ్ ం ఉంది. ఆ ఖడగ్ ం చేబూని వాళ ళ్ అనుయ్లకు పతీకారం చేసాత్ రు,వాళళ్ను శి సాత్ రు.
8వాళళ్ రాజులను గొలుసులతో,వాళళ్లోఘనత వహించినవారిని ఇనుప సంకెళల్తో బంధిసాత్ రు.
9 తీరుప్లో శికష్ పొందిన వాళల్కు శికష్ అమలు పరుసాత్ రు. ఆయన భకులందరికీ ఈ ఉనన్త న గౌరవం దకుక్తుంది.

యెహోవాను సుత్ తించండి.

150
1యెహోవాను కీరించండి. ఆయన పరిశుదధ్ ఆలయంలో దేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఆయన పభావానిన్ గొపప్చేసే ఆకాశవిశాలాలోల్

ఆయనను సుత్ తించండి.
2ఆయనబల నకారాయ్లనుబటిట్ ఆయననుసుత్ తించండి. ఆయనకునన్గొపప్బలపభావాలనుబటిట్ ఆయననుసుత్ తించండి.
3బాకాలు ఊదుతూ ఆయనను సుత్ తించండి. సితారాతో,శావయ్ న సవ్రాలతో ఆయనను సుత్ తించండి.
4 తంబుర వాయిసూత్ , నాటయ్ం చేసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి. తంతివాదయ్ం మీటుతూ, వేణువు మోగిసూత్ ఆయనను

సుత్ తించండి.
5తాళాలుమోగిసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి. గంభీర న ధవ్నులు చేసేతాళాలు వాయిసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి.
6పాణం ఉనన్ పతి జీవీయెహోవాను సుత్ తిసుత్ ంది గాక. యెహోవాను కీరించండి.
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సామెతలు
గంథకర

సామెతలు పధాన రచయిత సొలొమోను. సొలొమోను పేరు 1:1; 10:1; 25:1 లో కనిపిసుత్ నన్ది. ఇతర రచయితలు
జాఞ్ నులు అనే వరాగ్ నికి చెందిన వివిధ వయ్కులు, అగూరు, లెమూయేలు రాజు. బిలు ఇతర గంథాల వలె సామెతలు కూడా
దేవుని రకష్ణ పణాళికను సూచిసుత్ నన్ది. అయితే కొంత అసప్షట్ంగా ఈ గంథం ఇశాయేలీయిలకు సరి న జీవిత విధానం,
దేవుని మారగ్ం అనుసరించవలసిందని సూచిసుత్ నన్ది. సొలొమోను తన జీవిత కాలమంతా గడిచిన విజాఞ్ నానిన్ గంథసథ్ం
చెయయ్మని దేవుడు అతణిణ్ పేరేపించి ఉండవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 971 - 931
సొలొమోను పరిపాలన కాలంలో గంథ రచన జరిగింది. ఈసామెతలు అనేక వేల సంతస్రాల వాటివి. అయితే వజాఞ్ నం

ఏ కాలంలో నా ఏ సంసృతిలో నా వరిసుత్ ంది.

సీవ్కర
సామెతలు గంథం అనేక వరాగ్ ల కోసం రాసినది. ఇది పిలల్ల విషయంలో తలిల్దండులకు సలహాలు ఇసుత్ ంది.

జాఞ్ నానిన్ అనేవ్షించే యువతీయువకులకు ఇది అకక్రకు వసుత్ ంది. భకిగా ఉండగోరే నేటి బిలు పాఠకులకు ఇందులో
ఆచరణాతమ్క న సలహాలు ఉనాన్యి.

పయోజనం
సామెతలు గంథంలో సొలొమోను సాధారణ, నందిన పరిసిద్తులోల్ ను, ఉనన్త జాఞ్ న సంబంధిత విషయాలోల్ నూ దేవుని

మనసుస్ను వెలల్డించాడు. సోలొమోను రాజు ఏ అంశానీన్ ఉపే ంచలేదు. వయ్కిగత పవరన, ంగిక సంబధాలు, వాయ్పారం,
సంపద,దానధరామ్లు,ఆశయాలు, కమశికష్ణ,అపుప్లు,పిలల్లను పెంచడం,వయ్కితవ్ం,మదయ్పానం,రాజకీయాలు,పగ, వ
భకిమొద న అనేక అంశాలు ఈజాఞ్ న వాకుక్ల సంకలనంలోచోటు చేసుకునాన్యి.

ముఖాయ్ంశం
జాఞ్ నం

విభాగాలు
1. జాఞ్ నంయొకక్ ఉతత్మాంశాలు— 1:1-9:18
2. సోలొమోను సామెతలు (అధాయ్. — 10:1-22:16)
3. జాఞ్ నులు ఉవాచలు— 22:17-29:27
4. అగూరుమాటలు— 30:1-33
5. లెమూయేలు వాకుక్లు— 31:1-31

ఉదేద్శం, నేపథయ్ం
1దావీదు కుమారుడు, ఇశాయేలు రాజు అయినసొలొమోను సామెతలు.
2 జాఞ్ నం, ఉపదేశం నేరుచ్కోవడానికీ, వివేకం, జాఞ్ నవాకుక్లు బోధించడానికీ, 3 నీతి, నాయ్యం, యథారథ్తల పకారం

నడుచుకుంటూ దిదుద్ బాటు చేసుకోవడానికి, 4 ఉపదేశం పొందని వారికి వివేకం ఇవవ్డానికి, యువతకు తెలివి, విచకష్ణ
కలిగేలా చేయడానికి ఉపకరిసాత్ యి.

5 తెలివి గలవాడు ఈ సామెతలు విని తన జాఞ్ నం వృదిధ్ చేసుకుంటాడు. వివేకం గలవాడు విని నీతి సూతాలు
అలవరుచ్కుంటాడు.

6వీటిమూలంగాసామెతలు, ఉపమానాలు,జాఞ్ నులమాటలు,వారు చెపిప్న నిగూఢ సతాయ్లు పజలు గహిసాత్ రు.
7 యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం తెలివికి మూలకారణం. మూరఖ్పజలు జాఞ్ నానిన్, నీతి వాకాయ్లను

వయ్తిరేకిసాత్ రు.
దురామ్రుగ్ లకు దూరంగా ఉండాలనిహెచచ్రికలు

8 కుమారా, నీ తండి చెపేప్ సదోబ్ధ విను. నీ తలిల్ చెపేప్మాటలు నిరల్ కష్ ం చెయయ్కు.
9అవి నీ తల అంద న పుషప్ కిరీటంలా ఉంటాయి. నీమెడలోహారాలుగా నిలబడతాయి.
10 కుమారా, దుషుట్ లు నినున్ పేరేపిసేత్ అంగీకరించవదుద్ .
11దుషుట్ లు నీతో “మాతోచేతులు కలుపు. ఎవరి నా చంపడానికి కాపు కాదాద్ ం. అమాయకు న ఒకణిణ్ పటుట్ కుందాం.
12ఆరోగయ్ వంతుణిణ్ పాతాళం అకసామ్తుత్ గా తీసేసుకునన్టుట్ వారిని సజీవంగామింగేదాద్ ం. సమాధిలోకి దిగే వారిలావారిని

చేసేదాద్ ం.
13దోచుకునన్ సొముమ్తోమన ఇలుల్ నింపుకుందాం, రకరకాల విలు న వసుత్ వులు మనకు దొరుకుతాయి.
14 నువువ్ మాతో కలసి ఉండు, మనమంతా ఒకే చోట సొముమ్ దాచుకుందాం” అని నీతో చెబితే వాళళ్ మాటలు

లకష్ పెటట్వదుద్ .
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15 కుమారా, నువువ్ వాళ ళ్ నడిచే దారిలో వెళళ్ వదుద్ . వాళళ్ ఆలోచన పకారం చేయకుండేలా నీ పాదాలు అదుపులో
ఉంచుకో.

16మనుషులను చంపడానికివాళ ళ్తొందరపడుతూఉంటారు. హానికలిగించడానికిఆతుతగాఎదురు చూసూత్ ఉంటారు.
17ఒక ప చూసూత్ ఉండగాదానికి వల వేయడం అనవసరం.
18వాళ ళ్ తమ సవ్ంత నాశనానికేమాటు వేసాత్ రు. తాము పటట్బడతామనిదాకుక్ని ఉంటారు.
19అకమ ఆరజ్న ఆశించే వాళల్కు ఇదే గతి పడుతుంది. ఆమారగ్ంలో నడిచేవాళళ్ పాణాలు అదే తీసుత్ ంది.
జాఞ్ నం తిరసక్రించడం వలల్ ఫలితం

20జాఞ్ నం వీధులోల్ కేకలు వేసూత్ ఉంది. వీధుల వెంబడి బిగగ్రగామాటాల్ డుతూ ఉంది.
21జాఞ్ నం సందడిగా ఉనన్ పాంతాలోల్ పకటన చేసూత్ ఉంది. పటట్ణ పధాన పవేశాలోల్ పచారం చేసూత్ ఇలా తెలియజేసూత్

ఉంది.
22“జాఞ్ నహీనులారా,జాఞ్ నంతెచుచ్కోకుండాఎంతకాలంఉండాలనికోరుకుంటారు? అపహాసకులారా,మీరుఎగతాళిచేసూత్

ఎనేన్ళ ళ్ ఆనందంగా కాలం గడుపుతారు? బుదిధ్హీనులారా,మీరు ఎంతకాలం జాఞ్ నానిన్ అసహియ్ంచుకుంటారు?
23నా గదిద్ంపు మాటలు వినండి. నా పు తిరగండి. నా ఆతమ్ను మీ మీద కుమమ్రిసాత్ ను. మంచి సంగతులు మీకు

తెలియజేసాత్ ను.
24నేను పిలిచినపుప్డు నామాటమీరు వినలేదు. నాచెయియ్చాపినపుప్డు ఎవవ్రూ అందుకోలేదు.
25నేను మిమమ్లిన్ గదిద్ంచి మంచిమాటలు బోధించినపుప్డు నామాటలు లకష్ పెటట్లేదు,లోబడలేదు.
26కాబటిట్ మీకు అపాయం కలిగినపుప్డు నేను నవువ్తాను. మీరు భయంతో వణుకుతునన్పుప్డు నేనుమిమమ్లిన్ ఎగతాళి

చేసాత్ ను.
27తుఫాను వచిచ్నటుట్ మీకు భయం కలుగుతుంది, సుడిగాలిరేగినటుట్ పమాదంవచిచ్ పడుతుంది. మీకు కషట్ సమయాలు,

దుఃఖ సమయాలు సంభవిసాత్ యి. అపుప్డు నేను మిమమ్లిన్ నవువ్ల పాలు చేసాత్ ను.
28అపుప్డు వాళ ళ్ నా కోసంమొరపెడతారు, కానీ నేను ఎలాంటి జవాబూ ఇవవ్ను. నా కోసం ఆసకిగా వెతుకుతారు కానీ

నేను వాళల్కు కనబడను.
29 జాఞ్ నం అంటే వాళల్కు అసహయ్ం వేసుత్ ంది. యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి జీవించడం వాళల్కు ఇషట్ం లేకుండా

పోయింది.
30వాళ ళ్ నేను చెపిప్న నామంచి ఆలోచనలు అంగీకరించలేదు. నామందలింపును నిరల్కష్ ం చేశారు.
31కాబటిట్ వారుతమపవరనకు తగినపతిఫలంఅనుభవిసాత్ రు. విరకి కలిగేదాకాతమసవ్ంతఆలోచనలుఅనుసరిసాత్ రు.
32ఉపదేశం పొందని వారు దేవుణిణ్ తిరసక్రించి నాశనమవుతారు. మూరుఖ్ ల నిరల్కష్ ం వారిని నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.
33నా ఉపదేశం విని దాని పకారం నడుచుకునేవాడు సుర తంగా నివసిసాత్ డు. కీడు కలుగుతుందనన్ భయం లేకుండా

పశాంతంగా ఉంటాడు.”

2
జాఞ్ నం వలల్ పతిఫలం

1 కుమారా, నీవు నా మాటలు అంగీకరించి, నా ఆజఞ్లను నీ మనసులో ఉంచుకుంటే దేవుణిణ్ గూరిచ్న వివేచన నీకు
దొరుకుతుంది.

2జాఞ్ నం మనసు నిలిపి హృదయపూరవ్కంగా వివేచన అభాయ్సం చేసినపుప్డు, 3తెలివితేటల కోసంమొరపెటిట్నపుప్డు,
వివేచన కోసం వేడుకొనన్పుప్డు, 4పోగొటుట్ కునన్ వెండిని వెతికినటుట్ దానిన్ వెదికినపుప్డు, దాచుకునన్ ధనం కోసం వెతికినటుట్
జాఞ్ నానిన్ వెతికినపుప్డు, 5యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం ఎలా ఉంటుందో నువువ్ గహిసాత్ వు. దేవుణిణ్ గూరిచ్న
విజాఞ్ నం నీకు దొరుకుతుంది.

6యెహోవామాతమేజాఞ్ నం అనుగహిసాత్ డు. తెలివి, వివేచన ఆయనమాటలోల్ నిండి ఉంటాయి.
7యథారథ్వంతులను ఆయన వరిధ్లల్జేసాత్ డు. సరి నమారగ్ం నుండి తపిప్పోకుండా నడుచుకునే వాళళ్కు ఆయన రకష్ణ

కలుగజేసాత్ డు.
8నాయ్య పవరన నుండి తొలగిపోకుండా ఆయన కనిపెటుట్ కుని ఉంటాడు. తన భకులు మంచి పవరనలో కొనసాగేలా

ఆయన కావలి కాసాత్ డు.
9అపుప్డు నీతి,నాయ్యం,యథారథ్త అనేమంచిమారాగ్ లు నువువ్ తెలుసుకుంటావు.
10జాఞ్ నం నీ హృదయంలోకి చొచుచ్కుపోతుంది. తెలివి కలిగి ఉండడం నీకు ఇషట్ంగా ఉంటుంది.
11తెలివితేటలు నినున్ కాపాడతాయి. వివేకం నీకు కాపలా కాసుత్ ంది.
12అది దుషుట్ లు నడిచేమారాగ్ ల నుండి,మూరఖ్పుమాటలుమాటాల్ డే వారిబారి నుండి నినున్ కాపాడుతుంది.
13దుషుట్ లు చీకటిమారాగ్ లోల్ నడవడం కోసంయథారథ్ నమారాగ్ లను విడిచిపెడతారు.
14 కీడు చేసేవాళ ళ్ తమ పనుల వలల్ సంతోషిసాత్ రు. తీవ నమూరఖ్తవ్ంతో పవరించే వాళళ్ను చూసి ఆనందిసాత్ రు.
15తమ దుషట్ మారాగ్ లగుండా పయనిసాత్ రు. వాళ ళ్ కపటంతో ఉంటారు.
16వయ్భిచారి వలలో పడకుండా, తియయ్గామాటాల్ డిమోసపుచేచ్ వేశయ్ బారి నుండి జాఞ్ నం నినున్ కాపాడుతుంది.
17అలాంటి సీ తనయవవ్నకాలంలో తన భరను విడిచిపెటిట్ తన దేవుని నిబంధన పెడచెవిన పెడుతుంది.
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18ఆ సీ ఇలుల్ మరణానికి నడిపిసుత్ ంది. ఆ సీ నడిచేమారగ్ం శవాల దగగ్రికి చేరుతుంది.
19ఆ సీ దగగ్రికి వెళేళ్వాళ ళ్ ఎవవ్రూ వెనకిక్ తిరిగిరారు. వాళ ళ్ జీవమారగ్ం చేరుకోలేరు.
20 నేను చెపేప్ మాటలు విని ఆ విధంగా నడుచుకుంటే నువువ్ యథారథ్వంతులు నడిచే మారగ్ంలో నడుచుకుంటావు.

నీతిమంతుల పవరన అనుసరిసాత్ వు.
21నిజాయితీపరులు దేశంలో కాపురం ఉంటారు. సతయ్వరనులు దేశంలో సిథ్రంగా ఉంటారు.
22చెడడ్ పనులు చేసేవారు నిరూమ్లం అవుతారు. నమమ్కదోహ లు దేశంలో లేకుండాపోతారు.

3
జాఞ్ నం వలన కలిగే ఆశీరవ్దం

1 కుమారా, నేను బోధించే ఉపదేశానిన్ మనసులో ఉంచుకో. నేను బోధించే ఆజఞ్లు హృదయపూరవ్కంగా ఆచరించు.
2అవి నీకు మనశాశ్ంతితో కూడిన ఆయుషుష్ ను, సుఖంగా జీవించే కాలానిన్ కలగజేసాత్ యి.
3అనిన్ వేళలా దయ, సతయ్ పవరన కలిగి ఉండు. వాటిని మెడలో హారాలుగా ధరించుకో. నీ హృదయమనే పలక మీద

వాటిని రాసుకో.
4అపుప్డు దేవుని కృప,మనుషుల కృప పొంది నీతిమంతుడవని అనిపించుకుంటావు.
5నీ సవ్ంత తెలివితేటల ఆధారపడకుండామనసూఫ్రిగాయెహోవాను నముమ్కో.
6ఆయన అధికారానికి నినున్ నీవు అపప్గించుకో. అపుప్డు ఆయన నీమారాగ్ లనీన్ సరళం చేసాత్ డు.
7నేను జాఞ్ నం గలవాణిణ్ అనుకోవదుద్ . యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండి చెడుతనానికి దూరంగా ఉండు.
8అపుప్డు నీ శరీరానికి ఆరోగయ్ం, నీ ఎముకలకు సతుత్ వ కలుగుతాయి.
9యెహోవాకు నీ రాబడిమొతత్ంలో పథమ ఫలం, నీ ఆసిత్లో వాటా ఇచిచ్ ఆయనను ఘనపరచు.
10అలా చేసేత్ నీ వాకిటోల్ ధానయ్ం సమృదిధ్గా ఉంటుంది. నీ గానుగలోల్ కొతత్ దా రసం పొంగి పారుతుంది.
11 కుమారా,యెహోవాబోధను తిరసక్రించకు. ఆయన గదిద్ంచినపుప్డు విసుగు తెచుచ్కోకు.
12ఒక తండి తన పియ న కొడుకును ఎలా గదిద్సాత్ డో అలాగేయెహోవాతాను పేమించేవాళళ్ను గదిద్సాత్ డు.
13జాఞ్ నం సంపాదించుకుని, వివేకం కలిగి ఉనన్ మనిషి ధనుయ్డు.
14 వెండి వలన పొందే లాభం కనాన్ జాఞ్ నం సంపాదించుకోవడం మంచిది. మేలిమి బంగారం సంపాదించుకోవడం కనాన్

జాఞ్ నం వలన లాభం పొందడం ఉతత్మం.
15 రతాన్ల కంటే జాఞ్ నం శేషఠ్ నది. అది నీకు ఇషట్ న అనిన్ వసుత్ వుల కంటే విలు నది.
16జాఞ్ నం కుడి చేతిలో సుదీరఘ్ న ఆయుషుష్ , ఎడమ చేతిలో సంపదలు, పేరు పఖాయ్తులు ఉనాన్యి.
17అది నడిపించే దారులు రమయ్ నవి. దాని విధానాలు మం కలిగించేవి.
18దానిన్ అనుసరించే వాళళ్కు అది జీవఫలాలిచేచ్ వృకష్ం. దానిన్ అలవరచుకునే వాళ ళ్ ధనయ్జీవులు.
19తనజాఞ్ నంతోయెహోవాభూమిని సృషిట్ంచాడు. వివేకంతో ఆయన ఆకాశమండలాలను సిథ్రపరచాడు.
20 ఆయన తెలివివలల్ జలరాసులు అగాథం నుండి పవహిసుత్ నాన్యి. ఆకాశంలోని మేఘాలు మంచు బిందువులు

కురిపిసుత్ నాన్యి.
21 కుమారా,లో నజాఞ్ నానిన్, వివేకానిన్ పదిలం చేసుకో. వాటిని నీమనసులో నుండి తొలగి పోనివవ్కు.
22జాఞ్ నం, వివేకాలు నీకు పాణపదంగా, నీమెడలో అలంకారాలుగా ఉంటాయి.
23అపుప్డు నువువ్ నడిచేమారాగ్ లోల్ భదంగా ఉంటావు. నీ నడక ఎపుప్డూ తొటుపడదు.
24పండుకొనే సమయంలో నీకు భయం వెయయ్దు. నీవు పండుకుని హాయిగా నిదపోతావు.
25అకసామ్తుత్ గా భయం వేసేత్ కలవరపడకు. దురామ్రుగ్ లు నాశనం అవుతునన్పుప్డు అది చూసి నువువ్ భయపడవదుద్ .
26యెహోవాయేనీకు అండగా ఉంటాడు. నీ కాలు ఊబిలో చికుక్కోకుండా ఆయన నినున్ కాపాడతాడు.
27అవసరంలో ఉనన్వారికి సహాయం చేయడానికి నీకు అవకాశం ఉనన్పుప్డు దానిన్ చేయడానికి వెనకడుగు వెయయ్వదుద్ .
28నీపొరుగువాడు కోరినది నీ దగగ్ర ఉంటే “రేపు ఇసాత్ ను పోయిరా” అనవదుద్ .
29నీపొరుగువాడు నీ దగగ్ర భయం ఏమీ లేకుండా జీవిసుత్ నన్పుప్డు అతనికి కీడు తలపెటట్వదుద్ .
30నీకేమీ కీడు తలపెటట్ని వాడితో కారణం లేకుండాపోటాల్ డవదుద్ .
31దౌరజ్నయ్ం చేసేవాణిణ్ చూసి అసూయ పడవదుద్ . వాడు చేసే పనులు నువువ్ చెయాయ్లని ఏమాతం కోరుకోవదుద్ .
32 కుటిల బుదిధ్ గలవాణిణ్ యెహోవాఅసహియ్ంచుకుంటాడు. నీతిమంతులకు ఆయనతోడుగా ఉంటాడు.
33దురామ్రుగ్ ల ఇళళ్ మీదికియెహోవాశాపాలు పంపిసాత్ డు. నీతిమంతులు నివసించే సథ్లాలను ఆయన దీవిసాత్ డు.
34ఎగతాళి చేసేవాళళ్ను ఆయన ఎగతాళి చేసాత్ డు. దీనమనసుస్ గలవారిని ఆయన కనికరిసాత్ డు.
35జాఞ్ నం గలవారు పేరుపతిషట్లు సంపాదించుకుంటారు. జాఞ్ నం లేనివాళ ళ్ అవమానాలకు గురౌతారు.

4
జాఞ్ నం సంపాదించమని ఆదేశం

1 కుమారులారా, తండి చెపేప్ మంచిమాటలు విని వివేకం తెచుచ్కోండి.
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2నేను మీకు మంచిమాటలు చెబుతాను. నామాటలు పెడచెవిన పెటట్కండి.
3నేను నా తండి కుమారుణిణ్ . నాతలిల్కి నేను అంద న ఏ క కుమారుణిణ్ .
4 ఆయన నాకు బోధ చేసూత్ ఇలా చెపాప్డు “నేను చెపేప్ మాటలు శదధ్గా విని వాటిని నీ హృదయంలో నిలిచిపోనివువ్.

వాటిని వినివాటి పకారం నడుచుకుంటే నువువ్ జీవిసాత్ వు.
5జాఞ్ నం, వివేకం సంపాదించుకో. నామాటలను విసమ్రించ వదుద్ ,వాటినుండి తొలగిపోవదుద్ .
6జాఞ్ నానిన్ విడిచిపెటట్కుండా ఉంటే అది నినున్ కాపాడుతుంది. దానిన్ పేమిసూత్ ఉంటే అది నినున్ ర సుత్ ంది.
7జాఞ్ నం సంపాదించుకోవడమే బుదిధ్ వివేకాలకు మూలం. జాఞ్ నం కోసం నీకు ఉనన్దంతా ఖరుచ్ పెటుట్ .
8నువువ్ జాఞ్ నానిన్ గౌరవిసేత్ అది నినున్ గొపప్ చేసుత్ ంది. దానిన్ హతుత్ కుని ఉంటే అది నీకు పేరు పతిషట్లు తెసుత్ ంది.
9అది నీ తల అంద నపాగాఉంచుతుంది. పకాశవంతంగా వెలిగే అంద న కిరీటం నీకు దయచేసుత్ ంది.
10 కుమారా, నీవునామాటలు విని,వాటి పకారం నడుచుకుంటే నీకు అధిక ఆయుషుష్ కలుగుతుంది.
11జాఞ్ నం కలిగి ఉండేమారగ్ం నీకు బోధించాను. యథారథ్ న బాటలో నినున్ నడిపించాను.
12నువువ్ నడుసూత్ ఉనన్పుప్డు నీ అడుగులు చికుక్పడవు. నీవు పరుగెతేత్ సమయంలో నీపాదాలు తొటుపడవు.
13అది నీఊపిరి కనుక దానిన్ సంపాదించుకో. దానిన్ విడిచిపెటట్కుండా భదంగా పదిలం చేసుకో.
14భకిహీనుల గుంపులో చేరవదుద్ . దురామ్రుగ్ ల ఆలోచనలతో ఏకీభవించవదుద్ .
15అందులోకి వెళళ్కుండా తపిప్ంచుకు తిరుగు. దాని నుండి తొలగిపోయిముందుకు సాగిపో.
16ఇతరులకు కీడు చేసేత్నేగాని అలాంటివాళల్కి నిద పటట్దు. ఎదుటి వారిని కించపరచకుండావారు నిదపోరు.
17వాళ ళ్ దౌరజ్నయ్ం చేసి తమ ఆహారం సంపాదించుకుంటారు. బలవంతంగాదా రసం లాకుక్ని తాగుతారు.
18ఉదయానేన్మొద న సూరుయ్ని వెలుగు మరింతగా పెరుగుతునన్టుట్ నీతిమంతులమారగ్ం అంతకంతకూ పకాశిసుత్ ంది.
19దుషుట్ లమారగ్ం చీకటిమయం. వాళ ళ్ ఎకక్డెకక్డ పడిపోతారోవాళళ్కే తెలియదు.
20 కుమారా, నేను చెపేప్మాటలు విను. నా నీతిబోధలు మనసులో ఉంచుకో.
21నీమారగ్ం అంతటిలో నుండి వాటిని అనుసరించు. నీహృదయంలోవాటిని భదంగాదాచుకో.
22అవి దొరికిన వారికి జీవం కలుగుతుంది. వాళళ్ శరీరమంతటికీ ఆరోగయ్ం కలిగిసాత్ యి.
23 అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా వాటిని నీ హృదయంలో భదంగా కాపాడుకో. అపుప్డు నీ హృదయంలో నుండి జీవధారలు

పవహిసాత్ యి.
24నీ నోటి నుండి కుటిల నమాటలు,మోసకర నమాటలు రానియయ్కు.
25నీ కంటిచూపు సూటిగా ఉండనియియ్. నీ ఆలోచనలోల్ ముందు చూపు కలిగి ఉండు.
26నువువ్ నడిచేమారగ్ం సరళం చెయియ్. అపుప్డు నీ దారులనీన్ సిథ్రపడతాయి.
27 కుడి పుకు గానీ, ఎడమ పుకు గానీ తొలగిపోవదుద్ . దురామ్రగ్ం పు నడవకుండా నీ అడుగులు తపిప్ంచుకో.”

5
వయ్భిచారిణి గురించి ఉపదేశం

1 కుమారా, నేను బోధించే జాఞ్ నవాకుక్లు విను. నాతెలివి గలమాటలు శదధ్గా ఆలకించు.
2అపుప్డు నువువ్ జాఞ్ నయుకంగా నడుచుకుంటావు. నీ తెలివితేటలను బటిట్ నీ నోరుమాటాల్ డుతుంది.
3 వయ్భిచారిణి పెదవుల నుండి తేనెలాంటి మాటలు వెలువడతాయి. దాని నోటి మాటలు నూనె కంటే మృదువుగా

ఉంటాయి.
4చివరికి ఆమె వసనాభి కాయలాగాఉంటుంది. రెండంచుల కతిత్ వలే ఉంటుంది.
5దాని పవరనమరణంలో పడిపోవడానికి దారితీసుత్ ంది. దానిమారగ్ం సూటిగాపాతాళానికి చేరుసుత్ ంది.
6 జీవమారగ్ం గురించి వయ్భిచారిణి ఎంతమాతం ఆలోచించదు. ఆమె ఎటు వెళత్ ందో ఆమెకే తెలియక అటూ ఇటూ

సంచరిసుత్ ంది.
7 కుమారులారా, నేను చెపేప్ బోధ ఆలకించండి. నేను చెపేప్ ఉపదేశం నుండి పకక్కు మళ ళ్కోవదుద్ .
8వయ్భిచారిణి నివసించే సథ్లాల నుండి నీ అడుగులు దూరం చేసుకో. ఆమెయింటివాకిలి పుపోవదుద్ .
9నువువ్ గనుక వయ్భిచారిణి దగగ్రికి వెళిల్న పకష్ంలో నీ పతిషట్ నవువ్ల పాలౌతుంది. నీ జీవిత కాలమంతా దుషుట్ ల చేతిలోల్ కి

వెళత్ ంది.
10అనుయ్లు నీ ఆసిత్ని అనుభవిసాత్ రు. నీ కషాట్ రిజ్తమంతా పరుల ఇలుల్ చేరుతుంది.
11చివరికి నీ కండరాలు, నీ శరీరం ణించిపోతాయి.
12అపుప్డు నువువ్, అయోయ్,ఉపదేశానిన్ నేనెందుకు లకష్ పెటట్లేదు? నామనసాస్ గదిద్ంపును ఎందుకు తిరసక్రించాను?
13నాబోధకులు చెపిప్న మంచిమాటలు వినలేకపోయాను. నా గురువుల ఉపదేశాలను పటిట్ంచుకోలేదు.
14సమాజంలో నేను అనిన్ రకాల కీడులకు దగగ్రగా వచాచ్ను, అని నీకు నువువ్ చెపుప్కుంటూ మధనపడతావు.
15నీ ఇంటిబావిలోఉబుకుతునన్ నీళ ళ్, నీసొంత కుండలోని నీళల్ తాగు.
16నీ ఇంట ఉబికే నీటిఊటలు బయటికిపారవచాచ్? అవి కాలువలాల్ గా వీధులోల్ పవహించవచాచ్?
17పరాయివయ్కులు నీతోబాటు వాటిని అనుభవించకూడదు. ఆ నీరు నీ కోసమేఉండాలి గదా.
18నీ జలాశయం దీవెనలు పొందుతుంది. నీయవవ్న కాలంలో పెళాళ్డిన నీభారయ్తో సంతోషించు.
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19 ఆమె నీకు రమణీయ న లేడి వంటిది. అంద న దుపిప్లాంటిది. ఆమె రొముమ్లు నీకు ఎలల్పుప్డూ తృపిత్
కలిగించనియియ్. ఆమె పేమకు బదుధ్ డి చిరకాలం జీవించు.

20 కుమారా, నువువ్ ఎందుకు వయ్భిచారిణి వలలో పడిపోయిఉంటావు? ఆమె రొముమ్ను ఎందుకు కౌగలించుకుంటావు?
21మనుషుల పవరనయెహోవాకు తెలుసు. వారి నడతలనిన్టినీ ఆయన గురిసాత్ డు.
22దుషుట్ డు చేసే పనులు వాణిణ్ ఇరకాటంలో పడవేసాత్ యి. వాడు తనపాప కారాయ్ల వలల్ శికష్కు గురౌతాడు.
23అలాంటివాడు కమశికష్ణ లేకపోవడం వలల్ పరమమూరుఖ్ దారి తపిప్ నాశనానికి గురౌతాడు.

6
సోమరితనం గురించి హెచచ్రిక

1 కుమారా, నీ పొరుగువాడి కోసం హామీగా ఉనన్పుప్డు, పొరుగువాడి పకష్ంగా వాగాద్ నం చేసినపుప్డు, 2 నువువ్ పలికిన
మాటలే నినున్ చికుక్లోల్ పడవేసాత్ యి. నీ నోటిమాటల వలల్ నువువ్ పటట్బడతావు.

3కుమారా,నీపొరుగువాడిచేతిలోచికుక్బడినపుప్డు నువువ్తవ్రగావెళిల్ నినున్ విడుదలచేయమనిఅతణిణ్ బతిమాలుకో.
4నీ కళళ్కు నిద రాకుండా, నీ కనురెపప్లకు కునుకుపాటుల్ రానివవ్కుండా ఈ విధంగా చేసిదాని నుండి తపిప్ంచుకో.
5వేటగాడిబారి నుండి లేడి తపిప్ంచుకునన్టుట్ ,బోయవాడి వల నుండి ప తపిప్ంచుకునన్టుట్ తపిప్ంచుకో.
6సోమరీ, చీమల దగగ్రికి వెళ ళ్. వాటి పదధ్తులు చూసి జాఞ్ నం తెచుచ్కో.
7వాటికి నాయ్యం తీరేచ్ అధికారి ఉండడు. వాటి అధికారం చెలాయించేవాడు ఉండడు.
8 అయినపప్టికీ అవి ఎండాకాలంలో తమకు తిండి సిదధ్ం చేసుకుంటాయి. పంట కోత కాలంలో ఆహారం

సమకూరుచ్కుంటాయి.
9సోమరీ, ఎంతసేపటి వరకూ నిదపోతూ ఉంటావు? ఎపుప్డు నిదలేసాత్ వు?
10 ఇంకా ఎంతసేపు కునికిపాటుల్ పడుతూ “కొంచెం సేపు నిదపోతాను, కాసేస్పు చేతులు ముడుచుకుని పడుకుంటాను”

అనుకుంటావు?
11అందువలల్ దోపిడీ దొంగ వచిచ్నటుట్ దరిదం నీకు పాపిత్సుత్ ంది. ఆయుధం ధరించిన శతువు వలే లేమి నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.
12 కుటిలంగామాటాల్ డేవాడు దురామ్రుగ్ డు, నిషప్ర్యోజకుడు.
13వాడు కనున్ గీటుతూ కాళల్తో గలు చేసాత్ డు. చేతి వేళల్తో గురులు చూపిసాత్ డు.
14వాడిహృదయం దుషట్ సవ్భావంతో ఉంటుంది. వాడు ఎపుప్డూ కీడు తలపెటాట్ లని చూసాత్ డు.
15అలాంటివాడిమీదికి హఠాతుత్ గా పమాదంముంచుకు వసుత్ ంది. ఆ కష్ణంలోనేవాడు తిరిగి లేవకుండా కూలిపోతాడు.
16యెహోవాకు అసహయ్ం కలిగించేవి ఆరు అంశాలు. ఈ ఏడు పనులు ఆయన దృషిట్లో నీచ కారాయ్లు.
17అవేమిటంటే, గరవ్ంతో కూడిన చూపు, అబదాధ్ లు చెపేప్ నాలుక, నీతిమంతులను చంపే చేతులు, 18 దుషట్తలంపులు

ఉనన్ హృదయం, కీడు చేయడానికి తొందరపడుతూ పరిగెతేత్ పాదాలు, 19 లేనివాటిని ఉనన్వనన్టుట్ , ఉనన్వాటిని లేవనన్టుట్
అబదాధ్ లు చెపేప్ సా , అనన్దముమ్లోల్ కలహాలు పుటిట్ంచేవాడు.

వయ్భిచారం గురించి హెచచ్రిక
20 కుమారా, నీ తండి బోధించే ఆజఞ్లు పాటించు. నీ తలిల్ చెపేప్ ఉపదేశానిన్ నిరల్ కష్ం చెయయ్కు.
21వాటిని ఎలల్పుప్డూ నీ హృదయంలో పదిలం చేసుకో. నీమెడ చుటూట్ వాటిని కటుట్ కో.
22 నీ రాకపోకలోల్ , నువువ్ నిదపోయే సమయంలో అవి నినున్ కాపాడతాయి. నువువ్ మెలకువగా ఉనన్పుప్డు అవి నీతో

సంభాషిసాత్ యి.
23దేవుని ఆజఞ్లు దీపం లాంటివి. ఉపదేశం వెలుగు వంటిది. కమశికష్ణ కోసం చేసే దిదుద్ బాటుల్ జీవానికి సోపానాలు.
24వయ్భిచారిణి దగగ్రికి వెళళ్కుండా, చెడడ్ సీ చెపేప్మోసపుమాటలకు లోబడకుండా అవి నినున్ కాపాడతాయి.
25దాని అందం చూసి నీ హృదయంలోమోహించకు. అది తన కను గలతో నినున్ లోబరుచుకోవాలని చూసేత్ దాని వలోల్

పడవదుద్ .
26 వేశయ్లతో సాంగతయ్ం చేసేవాళళ్కు కేవలం రొటెట్ముకక్ మాతమే మిగులుతుంది. వయ్భిచారి నీ విలు న పాణానిన్

వేటాడుతుంది.
27ఒకడు తన ఒడిలో నిపుప్ ఉంచుకుంటే వాడి బటట్లు కాలిపోకుండా ఉంటాయా?
28ఒకడు నిపుప్లమీద నడిసేత్ వాడి కాళ ళ్ కాలకుండా ఉంటాయా?
29తనపొరుగువాడిభారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు ఆ విధంగానేనాశనం అవుతాడు. ఆమెను తాకినవాడికి

శికష్ తపప్దు.
30బాగాఆకలి వేసిన దొంగ భోజనం కోసం దొంగతనం చేసినపుప్డు వాణిణ్ ఎవవ్రూ తిరసాక్రంగా చూడరు గదా.
31 అయినపప్టికీ వాడు దొరికిపోతే వాడు దొంగిలించిన దానికి ఏడు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి. అందుకోసం తన యింటిని

అమిమ్వేయాలిసి వచిచ్నాదానిన్ అమిమ్ తపప్క చెలిల్ంచాలి.
32వయ్భిచారం చేసేవాడు కేవలం బుదిధ్ లేనివాడు. ఆ పని చేసేవాడు తనసొంతనాశనం కోరుకునన్టేట్ .
33వాడు గాయాలకు, అవమానాలకు గురి అవుతాడు. వాడికి కలిగే అవమానం ఎపప్టికీ తొలగిపోదు.
34భరకు వచేచ్ రోషం తీవ న కోపంతో కూడి ఉంటుంది. పతీకారం చేసే సమయంలో అతడు కనికరం చూపించడు.
35పాయశిచ్తత్ంగా నువువ్ ఇచేచ్ దేనినీ అతడు లకష్ పెటట్డు. ఎనిన్ విలు న కానుకలు ఇచిచ్నా అతడు తీసుకోడు.
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7
1 కుమారా,నామాటలు నీ మనసులో ఉంచుకో. నాఆజఞ్లు నీ దగగ్ర పదిలంగాదాచుకో.
2నాఆజఞ్లను నీ మనసులో ఉంచుకుని నీ కంటిపాపలాగానాఉపదేశానిన్ కాపాడుకుంటే నీకు జీవం కలుగుతుంది.
3నీ చేతి వేళల్కు వాటిని కటుట్ కో. నీహృదయమనే పలకమీదవాటిని రాసి ఉంచుకో.
4జాఞ్ నంతో “నీవునాసోదరివి” అని చెపుప్. వివేకానిన్ నీ బంధువుగాభావించు.
5అలా చేసేత్ నువువ్ వయ్భిచారి దగగ్రికి వెళళ్కుండా, సరసాలాడే సీ వలలో పడకుండా నినున్ నీవు కాపాడుకుంటావు.
6నాయింటి కిటికీలో నుండి, కిటికీ పరదా నుండి నేను చూశాను.
7జాఞ్ నం లేనియువకుల మధయ్ ఒక తెలివి తకుక్వయువకుడు నాకు కనబడాడ్ డు.
8సాయంత సమయంముగిసి చిమమ్చీకటి కముమ్తునన్ రాతివేళ అతడు వయ్భిచారి ఉండే వీధిలో పవేశించాడు.
9ఆ వీధిలో తిరుగుతూ అది ఉండేయింటిదారి పటాట్ డు.
10అపుప్డు వేశయ్ వేషం ధరించిన ఒక కుటిల బుదిధ్గల సీ అతనికి ఎదురు వచిచ్ంది.
11ఆమె తిరుగుబోతు. అదుపు లేకుండా తిరుగుతూ ఉండేది. ఆమెకాళ ళ్ ఇంటోల్ నిలవవు.
12ఆమెఒకోక్సారి తన ఇంటి ఎదుట, ఒకోక్సారి పటట్ణ వీధులోల్ ఉంటుంది. పతి సందులోనూ ఆమెకాపుకాసిఉంటుంది.
13ఆమె ఆయువకుణిణ్ పటుట్ కుని ముదుద్ పెటుట్ కుంది. సిగుగ్ , బిడియం లేని ముఖంతో అతనితో ఇలా చెపిప్ంది, 14 “నేను

శాంతి బలులు చెలిల్ంచవలసి ఉంది. ఇపుప్డే నామొకుక్బడులు చెలిల్ంచాను.
15నినున్ కలుసుకోవాలని, నీకు ఎదురు రావాలని బయలుదేరాను. నువేవ్ నాకు కనబడాడ్ వు.
16నామంచం రతన్ కంబళ ళ్ పరిచాను. ఐగుపు నుండి తెపిప్ంచిన పుణయ్ంగా అలిల్న నార దుపప్టుల్ వేశాను.
17నా పరుపుమీదబోళం, అతత్రు,దాలిచ్న చెకక్ చలాల్ ను.
18బయలు దేరు, ఇదద్రంమోహంతో కోరిక తీరుచ్కుందాం. తెలల్వారే దాకా తనివితీరా తృపిత్ పొందుదాం.
19నాభర ఇంటోల్ లేడు. పయాణం చేసిచాలా దూరం వెళాళ్డు.
20అతడు డబుబ్ సంచి తనతో తీసుకు వెళాళ్డు. పునన్మి రోజు వరకూ ఇంటికి తిరిగి రాడు.”
21 ఆ విధంగా ఆమె తన మృదు న మాటలు పదే పదే చెబుతూ, లాలిసూత్ అతణిణ్ లోబరచుకుంది. పొగడత్లతో

ముంచెతుత్ తూ అతణిణ్ ఈడుచ్కు పోయింది.
22వెంటనే అతడు ఆమె వెంట వెళాళ్డు. పశువు వధ వెళిల్నటుట్ , పరాయివాళళ్ చేతికి చికిక్ చెరసాల పా నటుట్ అతడు

వెళాళ్డు.
23 ప తనకు పాణాపాయం ఉనన్దని తెలియక ఉచుచ్లో పడినటుట్ , అతని గుండెను చీలేచ్ బాణం దూసుకుపోయేంత

వరకూ అతడు ఆమె వెంటబడి వెళాళ్డు.
24నా కుమారులారా,నామాటలు వినండి. నేను చెపేప్ది జాగతత్గా ఆలకించండి.
25నీమనసుస్ వయ్భిచారి నడిచేమారాగ్ ల పుమళళ్నియయ్కు. దారి తపిప్ ఆమె నడిచేదారిలోకిపోకు.
26ఆమెఅనేకులను లోబరచుకుని గాయపరచింది. లెకక్లేనంతమంది ఆమెబారిన పడినాశనమయాయ్రు.
27ఆమె ఇలుల్ పాతాళానికి నడిపించే దారి. ఆదారిమరణానికి నడిపిసుత్ ంది.

8
జాఞ్ నం పిలుపు

1జాఞ్ నం కేకలు పెడుతూ ఉంది. వివేకం పెదద్గా తన సవ్రం వినిపిసూత్ ఉంది.
2 రహదారులోల్ , పధాన వీధులోల్ , పటట్ణ దారులు కలిసే కూడలిలో అది నిలబడి ఉంది.
3నగర పధానదావ్రం దగగ్ర, ఇంటి గుమామ్ల దగగ్ర, పటట్ణపు కేందాల దగగ్ర నిలబడిజాఞ్ నం బిగగ్రగా ఇలాపకటిసూత్ ఉంది.
4 “మనుషులారా,ఈమాటలు మీకోసమే. మనుషు న మీకే నామాటలు వినిపిసుత్ నాన్ను.
5జాఞ్ నం లేని మనుషులారా, జాఞ్ నం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోండి. బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ అంటే ఎలాంటిదో ఆలోచించి

గహించండి.
6వినండి, నేను అతిపాముఖయ్ న విషయాలు చెబుతాను. నాపెదవులుయథారథ్ నమాటలుమాటాల్ డతాయి.
7నేను నిజ నమాటలు చెబుతాను. చెడుతనం అంటే నాకు అసహయ్ం.
8నాయ్య నమాటలే నేను చెబుతాను. నేను చెపేప్మాటలోల్ కపటం,మూరఖ్తవ్ం ఏమీ ఉండదు.
9నామాటలనీన్ వివేకం గలవాడికి తేటగా అరథ్ం అవుతాయి. తెలివి గలవాడు నాయ్యం గహిసాత్ డు.
10వెండి కోసం, సవ్చఛ్ న బంగారం కోసం ఆశ పడకుండానాఉపదేశం అంగీకరించి, తెలివితేటలు సంపాదించుకోండి.
11విలు న ముతాయ్ల కంటే జాఞ్ నం శేషఠ్ నది. జాఞ్ నంతో అతయ్ంత విలు న ధన సంపదలు సాటిరావు.
12నాలోజాఞ్ నం, వివేకం నివసిసుత్ నాన్యి. మంచి చెడడ్లు ఏమిటో నేను గహించగలను.
13 దుషట్తావ్నిన్ అసహియ్ంచుకోవడం అంటేయెహోవాపటల్ భయభకులు గలిగి ఉండడమే. గరవ్ం, అహంకారం, దురామ్రగ్ం,

కుటిల నమాటలు నాకు హేయం.
14అమిత నజాఞ్ నం, వివేకంతో కూడిన ఆలోచనలు నేనే అనుగహిసాత్ ను. జాఞ్ నానికి బల పభావాలకు ఆధారం నేనే.
15నామూలంగా రాజులు పరిపాలిసాత్ రు. అధికారులు నాయ్య న చటాట్ లు నియమిసాత్ రు.
16నామూలంగాఘనతవహించిననాయ్యాధిపతులంతానాయ్యంజరిగిసాత్ రు. లోకంలోనిఅధికారులుపాలనసాగిసాత్ రు.
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17ననున్ పేమించేవాళళ్ను నేను పేమిసుత్ నాన్ను. ననున్ జాగతత్గా వెదికే వాళ ళ్ ననున్ కనుకుక్ంటారు.
18ఐశవ్రయ్ం, పతిషఠ్ , నీతినాయ్యాలు, విసాత్ ర న సంపదలు నా నుండి వసాత్ యి.
19నావలల్ కలిగేఫలంబంగారం కంటే,మేలిమిబంగారం కంటేవిలు నది. నాణయ్ నవెండి కంటేనాదావ్రాకలిగేసమృదిధ్

పయోజనకర నది.
20నేను నడిచేమారగ్ంలో నీతి,నాయ్యాలు ఉనాన్యి.
21ననున్ పేమించేవాళళ్ను నేను సంపనున్లుగా చేసాత్ ను. వారికి ధన సమృదిధ్ కలిగిసాత్ ను.
22 గడిచిన కాలంలో దేవుడు తన సృషిట్ పారంభంలో తన పనులోల్ పాముఖ న దానిగా ననున్ కలుగజేశాడు.
23అనాది కాలంలోనే ఆరంభం నుండి సృషిట్ జరగకముందే ఆయన ననున్ నియమించాడు.
24పవాహించే నదులు లేనపుప్డు, నీటిఊటలు ఇంకా పుటట్నపుప్డు నేను రూపుదిదుద్ కునాన్ను.
25పరవ్తాలు సిథ్రం కాక ముందు, కొండలు ఉనికిలోకి రాకముందు నేను పుటాట్ ను.
26ఆయన ఇంకా భూమినీ, దానాలనూ చేయకముందే, నేల మటిట్ని సిదధ్ం చేయకముందే నేను పుటాట్ ను.
27ఆయన ఆకాశాలను సిథ్రపరచి, జలాగాథాలకు పరిమితులు నిరణ్యించినపుప్డు నేను అకక్డే ఉనాన్ను.
28ఆయన ఆకాశానిన్ సిథ్రపరచినపుప్డు, జలధారలకు పరిథి ఉంచినపుప్డు నేను ఉనాన్ను.
29 భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు, సముద జలాలు తమ సరిహదుద్ లు దాటకుండా సముదాలకు పొలిమేరలు

ఏరప్రచినపుప్డు నేను ఉనాన్ను.
30 నేను ఆయనతోనే ఉనాన్ను. ఆయన ముఖయ్ న శిలప్కారుణిణ్ నేనే. నిరంతరం ఆయన ననున్ గూరిచ్ ఆనందించాడు.

ఆయన సనిన్ధిలో నేను నితయ్మూ ఆనందిసుత్ నాన్ను.
31 ఆయన సృషిట్ంచిన లోకానిన్బటిట్ , భూమిని బటిట్ నాకు సంతోషం కలుగుతుంది. భూమి ఉనన్ మానవ జాతిని చూసి

ఆనందిసుత్ నాన్ను.
32 కుమారులారా,నామాట శదధ్గా వినండి. నేను చెపేప్మారాగ్ లు అనుసరించే వాళ ళ్ ధనుయ్లు.
33నాఉపదేశాలను నిరయ్కష్ం చేయకుండావాటినిపాటించి వివేకంతో నడుచుకోండి.
34నా ఉపదేశం వినేవాళ ళ్ ధనుయ్లు. పతిరోజూ నా గుమమ్ం దగగ్ర కనిపెటుట్ కుని నా గుమమ్ం తలుపుల దగగ్ర నా కోసం

కాచుకుని నా ఉపదేశం వినేవారు ధనుయ్లు.
35ననున్ కనుగొనన్వాడు జీవానిన్ సంపాదించుకుంటాడు. యెహోవాఅనుగహం అతనికి పాపిత్సుత్ ంది.
36 ననున్ తృణీకరించేవాడు తనకు తానే హాని కలిగించుకుంటాడు. ననున్ అసహియ్ంచుకొనే వాళ ళ్ మరణానికి

సేన్హితులౌతారు.”

9
జాఞ్ నం, అజాఞ్ నం మధయ్ తేడా

1జాఞ్ నం ఏడు సత్ంభాలు చెకుక్కుని దాని తన నివాసం కటుట్ కునన్ది.
2పశువులను వధించిమాంసం,దా రసం,భోజన పదారాథ్ లు సిదధ్ం చేసింది.
3తనదాసీల చేతమనుషులకు కబురంపింది. పటట్ణంలోని ఉనన్త సథ్లం నిలబడింది.
4 “జాఞ్ నం లేని వాళళ్ంతా ఇకక్డికి రండి” అని పిలుసుత్ నన్ది.
5తెలివితకుక్వవాళళ్తోఇలాచెబుతుంది “రండి,వచిచ్ నేను సిదద్ం చేసినఆహారంతినండి. నేను కలిపిఉంచినదా రసం

తాగండి.
6ఇకనుంచి జాఞ్ నం కలిగి జీవించండి. తెలివి కలిగించే బాటలో సవయ్ంగా నడవండి.”
7 ఎగతాళి చేసేవాళళ్కు బుదిధ్ చెపేప్వాడు తన మీదకే నింద తెచుచ్కుంటాడు. దుషుట్ లను గదిద్ంచే వాడికి అవమానం

కలుగుతుంది.
8 ఎగతాళి చేసేవాణిణ్ గదిద్ంచవదుద్ . వాణిణ్ గదిద్సేత్ ఒకవేళ వాడు నీ దేవ్షం పెంచుకుంటాడేమో. జాఞ్ నం గలవాడికి

హితవాకుక్లు బోధిసేత్ వాడు నినున్ పేమిసాత్ డు.
9జాఞ్ నం గలవాడికిబుదిధ్ చెపిప్నపుప్డుమరింతజాఞ్ నంపొందుతాడు. నాయ్యంజరిగించేవాడికినీతివాకుక్లుబోధిసేత్ వాడు

తన జాఞ్ నానిన్ వృదిధ్ చేసుకుంటాడు.
10జాఞ్ నం కలిగి ఉండడానికిమూలాధారంయెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడమే. వివేకానికి ఆధారం పరిశుదుధ్ న

దేవుణిణ్ గూరిచ్న తెలివి కలిగి ఉండడమే.
11నామూలంగానే నువువ్ జీవించే కాలం పెరుగుతుంది. నువువ్ బతికే సంవతస్రాలు ఎకుక్వ అవుతాయి.
12 నువువ్ జాఞ్ నం గలవాడి తే నీ జాఞ్ నం నీకే ఉపయోగపడుతుంది. నువువ్ అపహాసకుడి తే దానివలల్ కలిగే ఫలితాలు

నువేవ్ భరించాలి.
13బుదిధ్హీనత అనే సీ గావుకేకలు పెటేట్ది. ఆమె తెలివితకుక్వది, చదువు లేనిది.
14ఆమె తన ఇంటి వాకిటోల్ కూరుచ్ంటుంది. పటట్ణ పముఖ వీధులోల్ కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ంటుంది.
15ఆదారిలోవెళేళ్వాళళ్ను,తమదారినతాము తినన్గా వెళేళ్వారినిచూసి, 16“జాఞ్ నం లేనివాళ ళ్ ఎవ నాఉంటే ఇకక్డికి

రండి” అనివాళళ్ను పిలుసుత్ ంది.
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17తెలివిలేనిఒకడువచిచ్నపుప్డువాణిణ్ చూసి “దొంగిలించిననీళల్ తియయ్గాఉంటాయి. దొంగచాటుగాతినన్తిండిరుచిగా
ఉంటుంది” అని చెబుతుంది.

18అయితే చనిపోయిన వాళ ళ్ అకక్డ ఉనాన్రనీ, ఆమె ఇంటోల్ కి వెళిళ్న వాళళ్ంతా నరక కూపంలో పడిపోతారనీ వాళ ళ్
తెలుసుకోలేరు.

10
సొలొమోను సామెతలు

1 జాఞ్ నం ఉనన్ కొడుకును బటిట్ అతని తండికి సంతోషం కలుగుతుంది. బుదిధ్లేని కొడుకు తన తలిల్కి దుఃఖం, వేదన
కలిగిసాత్ డు.

2భకిహీనుల సంపద వారికి ఉపయోగపడదు. ఉతత్ముడు మరణం నుండి తపిప్ంచుకుంటాడు.
3ఉతత్ముడు ఆకలితో అలమటించేలాయెహోవాచెయయ్డు. దురామ్రుగ్ ల పయతాన్లనుయెహోవాభగన్ం చేసాత్ డు.
4 శదధ్ లేకుండా బదద్కంగా పనిచేసేవాడు దరిదుడుగామారతాడు. శదధ్ కలిగి పనిచేసేవాడికి సంపద సమకూరుతుంది.
5బుదిధ్గల కుమారుడు ఎండాకాలంలోసమకూరుచ్కుంటాడు. పంటకోతసమయంలోనిదపోయేకుమారుడు కుటుంబానికి

అవమానం కలిగిసాత్ డు.
6నీతిమంతుని కుటుంబానికి దీవెనలు కలుగుతాయి. దురామ్రుగ్ లమాటల్లోల్ దౌరజ్నయ్ం దాగి ఉంటుంది.
7నీతిమంతుణిణ్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటే దీవెనలు కలుగుతాయి. భకిహీనుల జాఞ్ పకం అసహయ్ం కలిగిసుత్ ంది.
8జాఞ్ నం కోరేవాడు మంచిమాటలు అంగీకరిసాత్ డు. పనికిమాలినమాటలుమాటాల్ డే మూరుఖ్ డు నాశన పోతాడు.
9నిజాయితీపరుడు భయం లేకుండా ఉంటాడు. కపటంగా పవరించేవాడి గుటుట్ బటట్ బయలు అవుతుంది.
10 కళళ్తో గ చేసేవాడు వేదనలు కలిగిసాత్ డు. పనికిమాలినమాటలుమాటాల్ డే మూరుఖ్ డు నాశన పోతాడు.
11నీతిమంతుల నోటినుంచి వచేచ్మాటలు జీవజలపుఊటలు. దుషుట్ లు తమలోదౌరజ్నాయ్నిన్ దాచుకుని ఉంటారు.
12పేమ దోషాలనిన్టినీ కపిప్ ఉంచుతుంది. పగ తగాదాలను రేకెతిత్సుత్ ంది.
13వివేకం గలవాడిమాటలోల్ జాఞ్ నం కనబడుతుంది. బుదిధ్లేనివాడి వీపుకు బెతత్ం దెబబ్లే పతిఫలం.
14జాఞ్ నులు జాఞ్ నానిన్ సమకూరుచ్కుంటారు. మూరుఖ్ లమాటలు నాశనం కోరుకుంటాయి.
15ధనవంతుల ఆసిత్ వారికి ఆశయం కలిగించే కోట. దరిదుని పేదరికం వాడినాశనానికి కారణం.
16నీతిమంతుల కషాట్ రిజ్తం జీవం కలిగిసుత్ ంది. దురామ్రుగ్ ల రాబడిపాపం వృదిద్ అయేయ్లా చేసుత్ ంది.
17 బుదిధ్గల మాటలకు లోబడేవాడు తనకు జీవం కలిగించుకుంటాడు. మందలింపుకు సమమ్తించని వాడు దారి తపిప్

నాశనం అవుతాడు.
18అబదిధ్కుడు తన మనసులో పగ ఉంచుకుంటాడు. మూరుఖ్ లు నిందలు పచారం చేసాత్ రు.
19వయ్రథ్ంగామాటాల్ డేమాటలోల్ తపుప్ దొరుల్ తుంది. మితంగామాటాల్ డేవాడు బుదిధ్మంతుడు.
20ఉతత్ముడు పలికేమాటలు అమూలయ్ న వెండి వంటివి. భకిహీనుల తలంపులు వయ్రధ్ నవి.
21 నీతిమంతుని మాటల దావ్రా చాలా మంది మేలు పొందుతారు. మూరుఖ్ లు జాఞ్ నం లేకపోవడం వలల్ మరణానికి

లోనవుతారు.
22యెహోవాదీవెనలు ఐశవ్రయ్ం కలిగిసాత్ యి. మనుషుల కషాట్ నికి మించిన సంపద వారికి కలుగుతుంది.
23మూరుఖ్ లు తమ చెడడ్ పనుల దావ్రా ఆనందం పొందుతారు. వివేకం గలవాడు తన జాఞ్ నం పెంచుకోవడానికి సాధన

చేసాత్ డు.
24మూరుఖ్ డు ఏమి జరుగుతుందని భయపడతాడో అదే జరుగుతుంది. నీతిమంతులు కోరుకునేది వాళల్కు దకుక్తుంది.
25సుడిగాలి వీచినపుప్డు మూరుఖ్ డు లేకుండాపోతాడు. ఉతత్ముడు కలకాలం నిలిచి ఉండే సూత్ పంలా నిలిచి ఉంటాడు.
26సోమరిని పనికి పెటుట్ కునేయజమానికివాడు పండల్కు పులుపులాగా, కళళ్కు పొగలాగాఉంటాడు.
27 యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి జీవించడం అధిక ఆయుషుష్ ఇసుత్ ంది. భకిహీనుల జీవితకాలం తరిగిపోతూ

ఉంటుంది.
28నీతిమంతుల కోరిక సంతోషాలకు కారణం. మూరుఖ్ ల ఆలోచనలు వయ్రధ్ పోతాయి.
29నీతిమంతులకు యెహోవామారగ్ం బల న కోట. పాపం చేసేవాళళ్కు అది నాశనహేతువు.
30ఉతత్ముడు కదిలించబడక సిథ్రంగా ఉంటాడు. మూరుఖ్ లకు దేశంలోసాథ్ నం ఉండదు.
31ఉతత్ముడు జాఞ్ నానిన్, ఉపదేశానిన్ బోధిసాత్ డు. మూరఖ్పుమాటలుమాటాల్ డే నాలుకను తెగ గొడతారు.
32ఉతత్ముడు అనుకూల నమాటలు పలుకుతాడు. భకిహీనుల నోటి నుండి మూరఖ్పుమాటలు వసాత్ యి.

11
1దొంగ తాసుయెహోవాకు అసహయ్ం. నాయ్య న తూకం ఆయనకు ఇషట్ం.
2 గరవ్ం వెనకాలే అవమానం బయలు దేరుతుంది. జాఞ్ నం గలవారు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉంటారు.
3నిజాయితీ గలవారినివారినాయ్యబుదిధ్ నడిపిసుత్ ంది. దురామ్రుగ్ ల మూరఖ్తవ్ం వారిని చెడగొడుతుంది.
4దేవుని ఉగత దినం వచిచ్నపుప్డు ఆసిత్పాసుత్ లు ఉపయోగపడవు. నీతిమంతులు మరణం నుండి తపిప్ంచు కుంటారు.
5యథారథ్వంతుల నాయ్య పవరన వారిమారాగ్ నిన్ సరళం చేసుత్ ంది. దుషుట్ లు తమ దురామ్రగ్ కియలవలల్ కూలిపోతారు.
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6నిజాయితీపరుల మంచితనం వారికి విడుదల కలిగిసుత్ ంది. దోహ లు తమ దురాశ చేత చికుక్లోల్ పడతారు.
7దుషుట్ డు చనిపోయినపుప్డు వాడి ఆశాభావం అంతరించిపోతుంది. బలవంతుడి కోరికలు భగన్ పోతాయి.
8ఉతత్ముడు కషాట్ ల నుండి విడుదల పొందుతాడు. మూరుఖ్ లు కషాట్ లు కొనితెచుచ్కుంటారు.
9మూరుఖ్ డు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనం కలిగిసాత్ డు. నీతిమంతులు తమ తెలివి ఉపయోగించి

తపిప్ంచుకుంటారు.
10నీతిమంతులు దీవెన పొందడం పటట్ణానికి శుభదాయకం. దురామ్రుగ్ లు నాశన తే ఆనంద ధవ్నులుమోగుతాయి.
11నీతిమంతులు దీవెనలు పొందితే పటట్ణం ఉనన్త సిథ్తికి చేరుతుంది. దుషుట్ లమాటలు దానిన్ కూలిపోయేలాచేసాత్ యి.
12తనపొరుగువాణిణ్ కించపరిచేవాడు జాఞ్ నహీనుడు. వివేకం గల వాడుమౌనం వహిసాత్ డు.
13చాడీలు చెబుతూ తిరిగేవాడు ఇతరుల గుటుట్ బయటపెడతాడు. నమమ్కసుథ్ డు రహసాయ్లు దాసాత్ డు.
14మారగ్దరశ్కులు లేకపోతే పజలు నాశనం అవుతారు. సలహాలిచేచ్ వాళ ళ్ ఎకుక్వ మంది ఉండడం పజలకు మకరం*.
15పరాయివాడి కోసం హామీఉనన్వాడు కషాట్ లపాలవుతాడు. హామీఉండనివాడు భయం లేకుండా ఉంటాడు.
16మృదు సవ్భావం గల సీని అందరూ కీరిసాత్ రు. బలం గలవారు సంపద చేజికుక్ంచుకుంటారు.
17 దయగలవాడు చేసే మంచి పనులు అతనికి మేలు చేసాత్ యి. దుషుట్ డు తన దుషట్ కారాయ్లవలల్ తన శరీరానికి ఆపద

తెచుచ్కుంటాడు.
18దుషుట్ ల సంపద వాళళ్నుమోసపరుసుత్ ంది. నీతి అనే వితత్నం నాటేవాడు శాశవ్త న బహ మానంపొందుతాడు.
19వాసత్వ న నీతి జీవానికి మూలం. అదే పనిగా చెడడ్ కారాయ్లు చేసేవాడు తనమరణానికి దగగ్రౌతాడు.
20మూరుఖ్ న దుషట్ పజలుయెహోవాకు అసహ య్లు. యథారథ్వంతులను ఆయన పేమిసాత్ డు.
21భకిహీనులకు తపప్కుండా శికష్ పడుతుంది. నీతిమంతుల సంతతి విడుదల పొందుతారు.
22 సీ ఎంత అందంగా ఉనన్పప్టికీ ఆమెకు వివేకం లేకపోతే ఆ సీ పంది ముకుక్కు తొడిగిన బంగారు ముకుక్పుడకతో

సమానం.
23నీతిమంతులు ఉతత్మ న వాటినే కోరుకుంటారు. దుషుట్ ల ఆశలు అహంకారపూరితం.
24ధారాళంగా ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పొందిన వారు ఉనాన్రు. తకుక్వ ఇచిచ్ దరిదు న వారు కూడా ఉనాన్రు.
25ఔదారయ్ం చూపేవారు వరిధ్లుల్ తారు. నీళల్ పోసేవాడికి నీళల్ పోసాత్ రు.
26ధానయ్ం అకమంగా నిలవ్ చేసే వాణిణ్ పజలు శపిసాత్ రు. దానిన్ సకమంగా అమేమ్ వాడికి దీవెనలు కలుగుతాయి.
27మేలు చేయాలని కోరేవాడు ఉపయోగకర న పనులు చేసాత్ డు. కీడు చేయాలని కోరుకునే వాడికి కీడే కలుగుతుంది.
28సంపదను నముమ్కునన్వాడు చెదిరిపోతాడు. నీతిమంతులు చిగురుటాకుల వలే వృదిధ్ చెందుతారు.
29తన ఇంటివారినిబాధపెటేట్వాడు గాలికి చెదిరి పోతాడు. వివేకం లేనివాడు జాఞ్ నం గలవాడికి సేవకుడు అవుతాడు.
30నీతిమంతులు జీవ వృకష్ ఫలాలు ఫలిసాత్ రు. జాఞ్ నవంతులు ఇతరులను ర సాత్ రు.
31నీతిమంతులు ఈలోకంలోతగిన పతిఫలంపొందుతారు. అలాగే, దుషుట్ లకు,పాపులకు తపప్నిసరిగా తగిన పతిఫలం

కలుగుతుంది గదా.
12

1జాఞ్ నం కోరుకునన్వాడు గదిద్ంపుకు లోబడతాడు. దిదుద్ బాటును తిరసక్రించేవాడు పశువుతో సమానం.
2 నీతిమంతుణిణ్ యెహోవా దయతో చూసాత్ డు. చెడడ్ తలంపులు మనసులో ఉంచుకునన్వాణిణ్ ఆయన నేరసుత్ డిగా

ఎంచుతాడు.
3దురామ్రుగ్ ల వలన అందరూ అలల్కలోల్ లం అవుతారు. నీతిమంతుల పునాదులు సిథ్రంగా ఉంటాయి.
4యోగుయ్రా నభారయ్ తన భరకు కిరీటం వంటిది. భరకు సిగుగ్ కలిగించే ఇలాల్ లు అతని ఎముకలకు పటిట్న కుళల్ .
5నీతిమంతులు చెపేప్ ఆలోచనలు నాయ్యసమమ్తం. దురామ్రుగ్ ల సలహాలుమోసంతో కూడినవి.
6దురామ్రుగ్ లమాటలు హతయ్ చేయడానికి కాపుకాసి ఉనన్ హంతకుల వంటివి. యథారథ్పరులమాట వలల్ వాళ ళ్ విడుదల

పొందుతారు.
7దురామ్రుగ్ లు పా పోయిలోకంలో లేకుండాపోతారు. నీతిమంతుల నివాసం సిథ్రంగా నిలుసుత్ ంది.
8ఒకొక్కక్ మనిషి తన బుదిధ్ కుశలతను బటిట్ ఘనతపొందుతాడు. కపట వరనుడు తిరసాక్రానికి గురౌతాడు.
9 తినడానికి లేకపోయినా తన గురించి గొపప్లు చెపుప్కునేవాడి కంటే ఎదో ఒక చినన్ పని-సేవకుడుగా అయినా సరే-

చేసుకుంటూ ఉండడం మంచిది.
10ఉతత్ముడు తమ పశువులపాణాల పటల్ దయ చూపుతాడు. దుషుట్ లు చూపించే పేమ కూరతవ్మే.
11 తన భూమిని సేదయ్ం చేసుకునే వాడికి ఆహారం సమృదిధ్గా దొరుకుతుంది. బుదిధ్హీనుడు వయ్రథ్ న వాటిని

అనుసరిసాత్ డు.
12దురామ్రుగ్ లు చెడడ్వారికి దొరికిన దోపుడు సొముమ్ కోసం ఆశపడతారు. నీతిమంతుల ఉనికి వరిధ్లుల్ తుంది.
13వయ్రధ్ నమాటల వలల్ కలిగే దోషం పాణాంతక న ఉరి వంటిది. నీతిమంతులు ఆపదలను తపిప్ంచుకుంటారు.
14మనిషి తన నోటి మాటల ఫలం మూలంగా మంచితనంతో తృపిత్ పొందుతాడు. ఎవరు చేసే పనులను బటిట్ వాళళ్కు

ఫలితం దకుక్తుంది.
15మూరుఖ్ డు నడిచేమారగ్ం వాడి దృషిట్కి సరి నదిగా అనిపిసుత్ ంది. జాఞ్ నం గలవాడు మంచిమాటలు ఆలకిసాత్ డు.

* 11:14 11:14 మకరం విజయం
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16మూరుఖ్ ల కోపం వెంటనే బయట పడుతుంది. వివేకం గలవాడు తనకు జరిగిన అవమానం వెలల్డి పరచక మౌనం
వహిసాత్ డు.

17సతయ్ం కోసంనిలబడేవాడు నీతిగలమాటలు పలుకుతాడు. అబదద్ సాకష్ ం పలికేవాడు కపటపుమాటలు పలుకుతాడు.
18 కతిత్పోటులాంటిమాటలు పలికే వాళ ళ్ ఉనాన్రు. జాఞ్ నులమాటలు ఆరోగయ్ం కలిగిసాత్ యి.
19నిజాలు పలికే పెదవులు ఎపప్టికీ సిథ్రంగా ఉంటాయి. అబదాధ్ లు పలికే నాలుక ఉనికి కష్ణకాలం.
20 కీడు తలపెటేట్వాళళ్ హృదయాలోల్ మోసం ఉంటుంది. శాంతి కోసం సలహాలు ఇచేచ్వాళళ్కు సంతోషం కలుగుతుంది.
21నీతిమంతులకు ఎలాంటిహానీ జరగదు. దురామ్రుగ్ లను కషాట్ లు వెంటాడుతుంటాయి.
22అబదాధ్ లు పలికే పెదవులంటేయెహోవాకు అసహయ్ం. నిజాయితీపరులను ఆయన పేమిసాత్ డు.
23వివేకం ఉనన్వాడు తన పతిభను దాచిపెడతాడు. తెలివితకుక్వ వాళ ళ్ తమమూరఖ్తావ్నిన్ బయట పెడతారు.
24ఒళ ళ్వంచి పనిచేసేవాళ ళ్ అధికారం సంపాదిసాత్ రు. సోమరిపోతులు ఊడిగం చెయాయ్లిస్ వసుత్ ంది.
25విచారం నిండిన హృదయం కుంగిపోతుంది. దయగలమంచిమాటహృదయానికి సంతోషం కలిగిసుత్ ంది.
26 ఉతత్ముడు తన పొరుగువాడు సనామ్రగ్ంలో నడిచేలా చేసాత్ డు. దురామ్రుగ్ ల దుషట్ పవరన మూలంగా వారు దారి

తపిప్పోతారు.
27సోమరిపోతు వేటకు వెళిళ్నా ఏమీ పటుట్ కోలేడు. చురుకుదనం కలిగి ఉండడం గొపప్ వరం.
28నీతిమారగ్ంలో జీవం ఉంది. జీవమారగ్ంలోమరణం అనేది ఉండదు.

13
1తండి కమశికష్ణకు లోబడిన కుమారుడు వివేకం గలవాడు. బుదిధ్ లేనివాడు దిదుద్ బాటుకు తల వంచడు.
2మనిషి తన నోటి నుంచి వచేచ్మాటల వలన పతిఫలం పొందుతాడు. నమమ్కదోహ లు తమ దుషట్ కియల చేత నాశనం

తెచుచ్కుంటారు.
3 తన నోటిని అదుపులో ఉంచుకునన్వాడు తనను కాపాడుకుంటాడు. వయ్రథ్ంగా మాటాల్ డే వాడు నాశనం కొని

తెచుచ్కుంటాడు.
4సోమరిపోతు ఎకుక్వగా ఆశ పడతాడు గానీవాడికి ఏమీమిగలదు. కషట్పడి పని చేసేవాడు సుఖంగా జీవిసాత్ డు.
5నీతిమంతులకు అబదాద్ లంటే అసహయ్ం. దుషుట్ డు నిందలుమోపుతూ, అవమానపరుసూత్ ఉంటాడు.
6నిజాయితీపరులకు వారియథారథ్ పవరన కాపుదలగా ఉంటుంది. పాపులు తమ భకిహీనత వలల్ నాశనమౌతారు.
7తాము ధనవంతులమని చెపుప్కునే పేదలు ఉనాన్రు. దరిదులమని చెపుప్కునే ధనవంతులు కూడా ఉనాన్రు.
8ఒకడి సంపద అతనిపాణానిన్ విడిపిసుత్ ంది. దరిదుడు హెచచ్రికమాటలు లకష్ పెటట్డు.
9నీతిమంతుల వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. భకిహీనుల దీపం ఆరిపోతుంది.
10 గరావ్ంధుడు కలహాలు రేపుతాడు. మంచిమాటలు ఆలకించే వారికి జాఞ్ నం చేకూరుతుంది.
11మోసం చేసి సంపాదించినసొతుత్ తరిగి పోతుంది. కషట్పడి ధనం సంపాదించిన వాడు దానిన్ వృదిధ్ పరుచుకుంటాడు.
12కోరుకునన్ది జరగకపోతేహృదయం ణిసుత్ ంది. తీరిన కోరిక జీవవృకష్ం వంటిది.
13హితబోధను తిరసక్రించేవాడుదానిన్ బటిట్ శికష్కు పాతుడౌతాడు. ఆజఞ్ల పటల్ భయభకులు చూపివాటినిఆచరించేవాడు

తగిన ఫలం పొందుతాడు.
14జాఞ్ నుల ఉపదేశం జీవం కలిగించేఊట. మనుషులు దానిమూలంగామరణ బంధకాల నుండి తపిప్ంచుకుంటారు.
15మంచి బుదిధ్ కలిగి ఉంటే దయాగుణం అలవడుతుంది. నమమ్కదోహ లమారగ్ం కషాట్ ల కడలి.
16వివేకం గలవారు తెలివిగా తమ పనులు జరిగిసాత్ రు. బుదిధ్హీనులు తమమూరఖ్తావ్నిన్ బయటపెటుట్ కుంటారు.
17దురామ్రుగ్ న పతినిధి కషాట్ ల పాలవుతాడు. సమరుధ్ న రాయబారి తనవారికి మం కలిగిసాత్ డు.
18 కమశికష్ణను లకష్ పెటట్ని వాడికి అవమానం, దరిదం దాపురిసాత్ యి. మందలింపును శిరసావహించేవాడు గౌరవం

పొందుతాడు.
19కోరిక నెరవేరితేపాణానికిఊరట కలుగుతుంది. చెడుతనానిన్ విడిచి పెటట్డం మూరుఖ్ లకు ఏవగింపు.
20జాఞ్ నులతో సేన్హం చేసేవారు జాఞ్ నం సంపాదించుకుంటారు. మూరుఖ్ లతో సేన్హం చేసేవాడు నాశన పోతాడు.
21 కీడు పాపులను వెంటాడుతుంది. నీతిమంతులకు పతిఫలంగామేలు కలుగుతుంది.
22నాయ్యవంతుడు తనమనుమలకు ఆసిత్ సమకూరుసాత్ డు. పాపాతుమ్ల సంపాదన నీతిమంతుల వశం అవుతుంది.
23పేదవాళ ళ్ సేదయ్ం చేసిన భూమి విసాత్ రంగా పండుతుంది. అకమ కియలు జరిగించిన వాళ ళ్ నాశన పోతారు.
24 బెతత్ం వాడకుండా తన కుమారుణిణ్ కమశికష్ణలో పెటట్కుండా ఉనన్ తండి అతనికి శతువు వంటివాడు. పేమించే తండి

తన కుమారుణిణ్ తపప్కుండా శి సాత్ డు.
25ఉతత్ముడు కడుపునిండాభోజనం చేసాత్ డు. భకిహీనులు తినడానికి ఏమీమిగలదు.

14
1జాఞ్ నం ఉనన్ సీ తన ఇంటిని చకక్బెటుట్ కుంటుంది. మూరుఖ్ రాలు చేతులారా తన కాపురం నాశనం చేసుకుంటుంది.
2 యెహోవాపటల్ భయం, భకి ఉనన్వాడు నిజాయితీగా మసులుకుంటాడు. కపటంగా పవరించే వాడు ఆయనను

తిరసక్రిసాత్ డు.
3మూరుఖ్ ల నోటిలో గరవ్ం అనే బెతత్ం ఉనన్ది. జాఞ్ నం గలవారి నోటి నుంచి వచేచ్మాటలు వారిని కాపాడతాయి.
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4ఎదుద్ లు లేకపోతే కొటల్లో ధానయ్ం ఉండదు. ఎదుద్ లు బలంగా ఉంటే అధిక రాబడి వసుత్ ంది.
5నమమ్క న సా అబదధ్ం పలకడు. కపటసా కి అబదాధ్ లు చెపప్డమే ఇషట్ం.
6బుదిధ్హీనుడు జాఞ్ నం కోసం వెదికినా అది దొరకదు. తెలివిగలవాడు తేలికగాజాఞ్ నం పొందుతాడు.
7బుదిధ్హీనుడి దగగ్ర మంచిమాటలు ఏమీ దొరకవు కనుక వాడితో సేన్హం చేయవదుద్ .
8 వివేకం ఉనన్వారు తమ పవరన విషయంలో జాఞ్ నం కలిగి జాగతత్గా పవరిసాత్ రు. బుదిధ్ లేనివారు తమ మూరఖ్తవ్ంతో

మోసపూరిత కారాయ్లు జరిగిసాత్ రు.
9మూరుఖ్ లు చేసేఅపరాధపరిహారబలివారినిఎగతాళిచేసుత్ ంది. యథారథ్వంతులు ఒకరిపటల్ ఒకరు దయకలిగిఉంటారు.
10ఎవడిహృదయంలో ఉండే దుఃఖం వాడికే తెలుసుత్ ంది. ఒకడి సంతోషంలో బయటి వయ్కి పాలు పొందలేడు.
11దురామ్రుగ్ డి ఇలుల్ నాశనం అవుతుంది. యథారథ్వంతుల గుడారం సిథ్రంగా నిలుసుత్ ంది.
12ఒకడు తనకు నచిచ్నదే సరి నదిగాభావిసాత్ డు. అయితే చివరికి అది నాశనానికి నడిపిసుత్ ంది.
13ఒకడు బయటికి నవువ్తో ఉనన్పప్టికీ హృదయంలో దుఃఖం ఉండవచుచ్. సంతోషం చివరికి శోకంగామారిపోవచుచ్.
14భకిహీనుడిమారాగ్ లు చివరికి వాడికే వెగటు కలుగుతాయి. మంచి వయ్కి తన పవరన పటల్ సంతృపిత్ చెందుతాడు.
15తెలివితకుక్వవాడు పతి విషయానీన్ నముమ్తాడు. వివేకం గలవాడు తన పవరన విషయంలోజాగతత్ వహిసాత్ డు.
16 జాఞ్ నం ఉనన్వాడు కీడుకు భయపడి దాని నుంచి దూరంగా వెళాత్ డు. మూరుఖ్ డు అహంకారంతో భయం లేకుండా

తిరుగుతాడు.
17తొందరగా కోపం తెచుచ్కునేవాడు తనమూరఖ్తవ్ం పదరిశ్సాత్ డు. చెడు ఆలోచనలు చేసేవాడు దేవ్షానికి గురౌతాడు.
18బుదిధ్హీనులు తమమూరఖ్తవ్మే ఆసిత్గా కలిగి ఉంటారు. వివేకం ఉనన్వారు జాఞ్ నానిన్ కిరీటంగా ధరించుకుంటారు.
19చెడడ్వారు మంచివారి ఎదుట, భకిహీనులు నీతిమంతుల గుమామ్ల ఎదుట నిలబడతారు.
20దరిదుణిణ్ వాడిపొరుగువాడే అసహియ్ంచుకుంటాడు. ధనవంతుణిణ్ పేమించేవాళ ళ్ చాలామంది.
21పేదవారిని ఆదరించేవాడు ధనయ్జీవి. తనపొరుగువాణిణ్ తిరసక్రించేవాడు పాపం చేసినటేట్ .
22 కీడు తలపెటేట్వారు కూలిపోతారు. మేలు చేసే వారికి దయ, సతయ్ం పాపిత్సాత్ యి.
23 కషట్ంతో కూడిన ఏ పని చేసినా ఫలితం దకుక్తుంది. వయ్రధ్ నమాటలు దరిదానికి నడుపుతాయి.
24ఐశవ్రయ్ం జాఞ్ నులకు కిరీటం వంటిది. బుదిధ్హీనుల మూరఖ్తవ్ం వారికి మరింతమూరఖ్తవ్ం తెచిచ్పెడుతుంది.
25నిజాలు పలికే సా మనుషులను కాపాడతాడు. అబదాధ్ లు చెపేప్వాడు కేవలంమోసగాడు.
26యెహోవాపటల్ భయం, భకి కలిగి ఉనన్వారు ఎంతో రయ్ంగా ఉంటారు. వారి సంతానానికి ఆశయం దొరుకుతుంది.
27యెహోవాపటల్ భయభకులు జీవం కలిగించేఊట. దానిమూలంగావారుమరణంఉచుచ్లోల్ నుండితపిప్ంచు కుంటారు.
28జనాభా పెరుగుదల రాజులకు ఘనత కలిగిసుత్ ంది. పజల ణత రాజుల పతనానికి కారణం.
29వివేకం గలవాడు తవ్రగా కోపం తెచుచ్కోడు. ముకోక్పికి మూరఖ్తవ్మే బహ మతిగా దకుక్తుంది.
30సాతివ్క న మనసుస్ శరీరానికి జీవం పెంచుతుంది. అసూయ ఎముకలు కుళిళ్పోయేలాచేసుత్ ంది.
31 దరిదుణిణ్ కషట్పెటేట్వాడు వాడి సృషిట్కర అయిన దేవుణిణ్ దూషించినటేట్ . పేదవారిని ఆదరించేవాడు దేవుణిణ్

ఘనపరుసుత్ నాన్డు.
32 కీడు కలిగినపుప్డు తమ చెడడ్ పనుల వలల్ భకిహీనులు నశిసాత్ రు. నీతిమంతునికి సతయ్* సమయంలో కూడా ఆశయం

దొరుకుతుంది.
33 తెలివిగలవాడి హృదయంలో జాఞ్ నం సుఖంగా నివసిసుత్ ంది. బుదిధ్హీనులు తమ మనసులో ఉనన్ది తొందరగా

బయటపెతారు.
34 పజలు ఘనత పొందడానికి వారి నాయ్యవరన కారణం అవుతుంది. అపరాధ పవరన పజలను అవమానాల పాలు

చేసుత్ ంది.
35తెలివి గల సేవకుడు రాజుల అభిమానం చూరగొంటాడు. అవమానం కలిగించే సేవకుడి రాజు కోప పడతాడు.

15
1సునిన్త నమాట కోపానిన్ తగిగ్సుత్ ంది. నొపిప్ంచేమాట కోపం రేపుతుంది.
2జాఞ్ నుల నోరు మనోహర నజాఞ్ నాంశాలు పలుకుతుంది. మూరుఖ్ ల నోరు తెలివి తకుక్వతనానిన్ కుమమ్రిసుత్ ంది.
3యెహోవా కళ ళ్ లోకమంతా చూసూత్ ఉంటాయి. చెడడ్వాళళ్ని,మంచివాళళ్ని అవి చూసూత్ ఉంటాయి.
4మృదు నమాటలు పలికే నాలుక జీవవృకష్ం వంటిది. కుటిల నమాటలు ఆతమ్ను కుంగదీసాత్ యి.
5మూరుఖ్ డు తన తండి చేసే కమశికష్ణను ధికక్రిసాత్ డు. బుదిధ్మంతుడు దిదుద్ బాటును సీవ్కరిసాత్ డు.
6నీతిమంతుల ఇలుల్ గొపప్ ధనాగారం వంటిది. మూరుఖ్ నికి కలిగే సంపద బాధలపాలు చేసుత్ ంది.
7జాఞ్ నులమాటలు తెలివినివాయ్పిత్ చేసాత్ యి. మూరుఖ్ ల మనసుస్ సిథ్రంగా ఉండదు.
8భకిహీనులు అరిప్ంచే బలులంటేయెహోవాకు అసహయ్ం. నీతిమంతుల పారథ్న ఆయనకు ఎంతో ఇషట్ం.
9దురామ్రుగ్ లమారాగ్ లుయెహోవాకు హేయ నవి. నీతిని అనుసరించి నడుచుకునే వారిని ఆయన పేమిసాత్ డు.
10సనామ్రగ్ం విడిచిపెటిట్న వాడు తీవ కషాట్ లపాలౌతాడు. దిదుద్ బాటును వయ్తిరేకించే వారు మరణిసాత్ రు.
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11మృతుయ్లోకం, నాశనకర న అగాధం యెహోవాకు తేటగా కనబడుతునాన్యి. మనుషుల హృదయాలు ఆయనకు
మరింత తేటగా కనబడతాయి గదా?

12అపహాసకుడు తనకు బుదిధ్ చెపేప్ వాళళ్ను పేమించడు. వాడు జాఞ్ నుల మంచిమాటల కోసం వారి దగగ్రికి వెళల్డు.
13ఆనందంగా ఉండే హృదయం వదనానిన్ వికసించేలా చేసుత్ ంది. మనోవేదన ఆతమ్ను కృంగదీసుత్ ంది.
14తెలివి గలవారిమనసుస్ జాఞ్ నం కోసం వెదుకుతుంది. మూరుఖ్ లు మూఢతవ్ంతోనే తమ జీవనం సాగిసాత్ రు.
15దీనసిథ్తిలో ఉనన్వారి కాలమంతా దురభ్రం. మానసిక ఆనందం గల వారికి నితయ్ం విందే.
16విసాత్ ర న సంపద కలిగి నెమమ్ది లేకుండా ఉండడం కంటేయెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఉనన్దానితో జీవించడం

ఉతత్మం.
17దేవ్షం నిండిన ఇంటోల్ కొవివ్న ఎదుద్ మాంసం తినడం కంటే పేమఉనన్ చోట ఆకుకూరల భోజనం తినడం మేలు.
18ముకోక్పి కలహాలు రేపుతాడు. ఓరుప్ గలవాడు వివాదాలు శాంతింపజేసాత్ డు.
19సోమరిపోతుల బాటముళల్కంచె వంటిది. నీతిమంతులు రాజమారగ్ంలో పయనిసాత్ రు.
20జాఞ్ నం ఉనన్ కుమారుడు తండికి సంతోషం కలిగిసాత్ డు. మూరుఖ్ డు తన తలిల్ని తిరసక్రిసాత్ డు.
21బుదిధ్లేని వాడు తనమూరఖ్తావ్నిన్ బటిట్ ఆనందం పొందుతాడు. వివేకవంతుడుఋజుమారగ్ంలో నడుసాత్ డు.
22సలహాచెపేప్వారులేనిచోటకారయ్ంవయ్రథ్ పోతుంది. ఎకుక్వమందిసలహాలతోకొనసాగించేకారయ్ంసిథ్రంగాఉంటుంది.
23సరి న సమాధానం ఇచిచ్నపుప్డు సంతోషం కలుగుతుంది. సమయోచిత నమాట ఎంతమనోహరం!
24వివేకం గల వాడు కింద ఉనన్ మృతుయ్లోకంలో పడకుండా ఉండాలని కి వెళేళ్ జీవమారగ్ం పు చూసాత్ డు.
25 గరివ్షుట్ ల ఇలుల్ యెహోవా కూలిచ్ వేసాత్ డు. విధవరాలి సరిహదుద్ ను ఆయన సిథ్రపరుసాత్ డు.
26దుషుట్ ల తలంపులుయెహోవాకు అసహయ్ం. దయగలమాటలు ఆయన దృషిట్కి పవిత నవి.
27లోభి పిసినారితనంతో తన కుటుంబానిన్ కషట్పెడతాడు. లంచానిన్ అసహియ్ంచుకొనే వాడు బతుకుతాడు.
28 నీతిమంతుని మనసుస్ జాఞ్ నంతో కూడిన జవాబు ఇవవ్డానికి పయతిన్సుత్ ంది. మూరుఖ్ ల నోటి వెంట చెడడ్ మాటలే

వసాత్ యి.
29భకిహీనులకు యెహోవాదూరంగా ఉంటాడు. నీతిమంతుల పారథ్న ఆయన వింటాడు.
30 కనున్లోల్ కాంతి* చూసిహృదయం సంతోషిసుత్ ంది. మకర న వారలు ఎముకలకు† బలం కలిగిసాత్ యి.
31జీవపద న బోధ అంగీకరించేవాడు జాఞ్ నుల మధయ్ నివసిసాత్ డు.
32కమశికష్ణఅంగీకరించనివాడు తననుతాను దేవ్షించు కుంటునాన్డు. దిదుద్ బాటును సీవ్కరించేవాడు వివేకం గలవాడు.
33యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం జాఞ్ నం వృదిద్ చేసుకునే సాధనం. వినయం కలిగి ఉంటే గౌరవ పతిషట్లు

కలుగుతాయి.
16

1 మనుషుల హృదయాలోల్ ని ఆలోచనలు వాళళ్ ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. యెహోవా మాతమే శాంతి సమాధానాలు
అనుగహిసాత్ డు.

2ఒక వయ్కి పవరన అతని దృషిట్లో సవయ్ంగానే ఉంటుంది. యెహోవాఆతమ్లను పరిశోధిసాత్ డు.
3నీ పనుల భారమంతాయెహోవామీదఉంచు. అపుప్డు నీ ఆలోచనలు సఫలం అవుతాయి.
4యెహోవాపతిదానినీదానిదాని పనుల కోసం నియమించాడు. మూరుఖ్ లు నాశనమయేయ్ రోజు కోసం సృషిట్ంపబడాడ్ రు.
5హృదయంలో గరవ్ం ఉనన్వాళ ళ్యెహోవాకు అసహయ్ం. తపప్నిసరిగావాళల్ శికష్ పొందుతారు.
6 నిబంధన విశవ్సనీయత, నమమ్కతవ్ం దోషానికి తగిన పరిహారం కలిగిసాత్ యి. యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి

ఉనన్వాడు దుషట్తవ్ం నుండి దూరంగా తొలగిపోతాడు.
7ఒకడి పవరనయెహోవాకు ఇషట్ తే ఆయన అతని శతువులను కూడామితులుగా చేసాత్ డు.
8అనాయ్యంగా సంపాదించే అధిక న సంపద కంటే నీతిగా వచేచ్ కొంచె నా ఉతత్మం.
9ఒకడు తాను చేయాలనుకునన్దంతాహృదయంలో ఆలోచించుకుంటాడు. అతనిమారాగ్ నిన్యెహోవాసిథ్రపరుసాత్ డు.
10రాజునోటి నుండి విక తీరామ్నం వెలువడుతుంది. తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అతనిమాటనాయ్యం తపిప్పోదు.
11నాయ్య నతాసు, తూకం రాళల్ యెహోవానియమించాడు. సంచిలో ఉండే తూనిక గుళ ళ్ ఆయన ఏరాప్టు.
12రాజులు చెడడ్ పనులు జరిగించడం హేయ న చరయ్. సింహాసనం నిలిచేది నాయ్యంమూలానే.
13స న సంగతి సూటిగామాటాల్ డేవారు రాజులకు సంతోషం కలిగిసాత్ రు. నిజాయితీపరులు వారికి ఇషట్ నవారు.
14రాజుకు కోపం వసేత్ మరణం దాపురిసుత్ ంది. జాఞ్ నం ఉనన్వాడు ఆ కోపం చలాల్ రేలా చేసాత్ డు.
15రాజులముఖకాంతి వలన జీవం కలుగుతుంది. అతని అనుగహం వసంతకాలంలోవాన కురిసే మేఘంలాంటిది.
16విలు న బంగారం సంపాదించడం కంటేజాఞ్ నం సంపాదించడం ఎంతో శేషఠ్ ం. వెండి సంపాదించడం కంటే తెలివితేటలు

కోరుకోవడం ఉపయోగకరం.
17నిజాయితీపరులకు దుషట్ పవరన విడిచి నడుచుకోవడమేరాజమారగ్ం వంటిది. తన పవరన కనిపెటుట్ కుని ఉండేవాడు

తనపాణం కాపాడుకుంటాడు.
18ఒకడి గరవ్ం వాడి పతనానికి దారి చూపుతుంది. అహంకార నమనసుస్ నాశనానికి నడుపుతుంది.

* 15:30 15:30 కనున్లోల్ కాంతి సంతోషముఖమును † 15:30 15:30 ఎముకలకు శరీరం
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19దురామ్రుగ్ లతో కలసి దోచుకునన్ సొముమ్ పంచుకోవడం కంటే, వినయంతో దీనమనసుక్లతో ఉండడం మంచిది.
20ఉపదేశం శదధ్గా ఆలకించే వారికి మేలు కలుగుతుంది. యెహోవాను ఆశయం కోరేవాడు ధనుయ్డు.
21హృదయంలోజాఞ్ నం నిండి ఉనన్వాడు వివేకవంతుడు. మధుర నమాటలు విదాయ్భివృదిద్ కలిగిసాత్ యి.
22తెలివిగల వారికి వారిజాఞ్ నం జీవం కలిగించేఊట వంటిది. మూఢులకు వారిమూరఖ్తవ్మే శికష్గామారుతుంది.
23జాఞ్ ని హృదయంవాడికి తెలివి బోధిసుత్ ంది. వాడి పెదాలకు నమతజోడిసుత్ ంది.
24మధుర నమాటలు కమమ్ని తేనె వంటివి. అవిపాణానికిమాధురయ్ం, ఎముకలకు ఆరోగయ్ం.
25ఒకడు నడిచేబాటవాడి దృషిట్కి యథారథ్ం అనిపిసుత్ ంది. చివరకూ అదిమరణానికి నడిపిసుత్ ంది.
26 కూలివాడి ఆకలే వాడి చేత అని చేయిసుత్ ంది. వాడి కష్ుదాబ్ధ వాడు పనిచేసేలాతొందరపెడుతుంది.
27దుషుట్ లు కీడు కలిగించడం కోసం కారణాలు వెతుకుతారు. వారి పెదాలమీద కోపాగిన్ రగులుతూ ఉంటుంది.
28మూరుఖ్ డు కలహాలు కలిప్సాత్ డు. చాడీలు చెపేప్వాడు మితులను విడదీసాత్ డు.
29దౌరజ్నయ్ం చేసేవాడు తన పొరుగువాణిణ్ మచిచ్క చేసుకుంటాడు. చెడుమారగ్ంలో అతణిణ్ నడిపిసాత్ డు.
30 కళ ళ్ మూసూత్ పెదవులు బిగబటేట్వారు, కుయుకులు పనేన్వారు కీడు కలిగించే వారు.
31నెరసిన వెంటుకలు సొగ న కిరీటం వంటివి. అవినాయ్యమారగ్ంలో నడుచుకునే వారికి దకుక్తాయి.
32 పరాకమం గల యుదధ్వీరుని కంటే దీరఘ్శాంతం గలవాడు శేషుఠ్ డు. పటట్ణాలను సావ్ధీనం చేసుకునేవాడి కంటే తన

మనసుస్ను అదుపులో ఉంచుకునేవాడు శేషుఠ్ డు.
33చీటుల్ ఒడిలో వేసాత్ రు. నిరణ్యంయెహోవాదే.

17
1ఎంత రుచికర నభోజనంఉనాన్ కలహాలతోఉనన్ ఇంటోల్ ఉండడం కంటే పశాంతంగావటిట్ రొటెట్ముకక్ తినడంమంచిది.
2బుదిధ్మంతు న సేవకుడు సిగుగ్ కలిగించే కొడుకు మీద అధికారం సంపాదించుకుంటాడు. అనన్దముమ్లతో పాటు వాడు

పితారిజ్తం పంచు కుంటాడు.
3వెండికి మూస, బంగారానికి కొలిమికావాలి. హృదయాలను శుదిధ్ చేసేదియెహోవాయే.
4 చెడు నడవడిక గలవాడు చెపుప్డు మాటలు వింటాడు. హానికర న మాటలు పలుకుతుంటే అబదిధ్కుడు శదధ్గా

వింటాడు.
5పేదలను వెకిక్రించేవాడు వారి సృషిట్కరను నిందిసుత్ నాన్డు. ఆపద కలగడం చూసి సంతోషించేవాడికి శికష్ తపప్దు.
6మనవలు ముసలివారికి కిరీటాలు. తమ పిలల్లకు పతిషట్ తెచేచ్ది తలిల్ దండులే.
7అతివాగుడు బుదిధ్లేనివాడికి తగదు. అంతకనాన్ ముఖయ్ంగా అబదధ్మాడడం అధిపతికి పనికిరాదు.
8లంచం ఇచేచ్వాడికి అదొక మహిమగలమణిలాగాఉంటుంది. అలాంటివాడు చేసేవనీన్ నెరవేరుతునన్టుట్ ఉంటుంది.
9పేమను కోరేవాడు జరిగిన తపుప్ను గుటుట్ గా ఉంచుతాడు. జరిగిన సంగతిమాటిమాటికీ ఎతేత్వాడు దగగ్ర సేన్హితులను

కూడాపాడు చేసుకుంటాడు.
10బుదిధ్హీనుడికి నూరుదెబబ్ల కంటే బుదిధ్మంతుడికి ఒక గదిద్ంపుమాటమరింత లోతుగానాటుతుంది.
11 దురామ్రుగ్ డు ఎపుప్డూ తిరుగుబాటు చేయడానికే చూసాత్ డు. అలాటి వాడికి వయ్తిరేకంగా కూరు న వారాహరుణిణ్

పంపిసాత్ రు.
12మూరఖ్పు పనులు చేసుత్ నన్ మూరుఖ్ డికి ఎదురు పడడం కంటే పిలల్లను పోగొటుట్ కునన్ ఎలుగుబంటిని కలుసుకోవడమే
మం.
13మేలుకు పతిగా కీడు చేసేవాడిలోగిలిలో నుండి కీడు ఎనన్టికీ తొలగిపోదు.
14పోటాల్ టమొదలు పెటట్డం నీటిని వదిలిపెటిట్నటేట్ . కాబటిట్ వివాదం పెరగక ముందే దానిన్ వదిలెయియ్.
15దురామ్రుగ్ లను నిరోద్ షులుగా,మంచి చేసేవారిని దోషులుగా తీరుప్ తీరేచ్వాడు వీరిదద్రూయెహోవాకు అసహయ్ం.
16బుదిధ్హీనుడు జాఞ్ నం సంపాదించడానికి డబుబ్ ఇవవ్డం దేనికి? నేరుచ్కునే సామరథ్ ం వాడికి లేదు గదా?
17సేన్హితుడు ఎపుప్డూ పేమిసూత్ నే ఉంటాడు. కషట్కాలంలో ఆదుకోడానికే సోదరులు పుటేట్ది.
18తనపొరుగువాడికి జామీను ఉండి అతడి అపుప్లకు హామీఉండేవాడు తెలివితకుక్వ వాడు.
19 కలహాలంటే ఇషట్ం ఉనన్వాడు పాపానిన్ పేమించేవాడు. తన ఇంటి వాకిళ ళ్ ఎతుత్ పెంచేవాడు ఎముకలు విరగడానికి

కారణం అవుతాడు.
20దుషట్ హృదయం గలవాడికి మేలు జరగదు. కుటిలంగామాటాల్ డే వాడు పమాదంలో చికుక్కుంటాడు.
21బుదిధ్లేని వాడి తండికి దుఃఖమే. తెలివిలేనివాణిణ్ కనన్వాడికి సంతోషం లేదు.
22ఆహాల్ దకర న మనసుస్ మంచి ఔషధం. చితికిపోయినమనసుస్ వలల్ ఎముకలు ఎండిపోతాయి.
23నాయ్యానిన్ తారుమారు చేయడానికి దుషుట్ డు రహసయ్ంగా లంచం తీసుకుంటాడు.
24వివేకం గలవాడు తనముఖానిన్ జాఞ్ నం కేసి తిపుప్కుంటాడు. బుదిధ్లేనివాడి కళ ళ్ భూమికొనల పుతిరిగి ఉంటాయి.
25బుదిధ్లేని కొడుకు తన తండికి దుఃఖం తెసాత్ డు. కనన్ తలిల్కి వాడు వేదన కలిగిసాత్ డు.
26మంచి చేసేవారిని శి ంచడం నాయ్యం కాదు. యథారథ్త గల ఉదాతుత్ లను కొరడాలతో కొటట్డం తగదు.
27జాఞ్ నం గలవాడు తకుక్వగామాటాల్ డతాడు. అవగాహన గలవాడు శాంత గుణం కలిగి ఉంటాడు.
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28మూరుఖ్ డు తంమౌనంగాఉంటేచాలు,అందరూ అతడు జాఞ్ ని అనుకుంటారు. అలాటివాడు నోరు మూసుకుని ఉంటే
చాలు, అతడు తెలివి గలవాడని అందరూ అనుకుంటారు.

18
1తనకు తానుగా ఉండే వాడు సావ్రథ్పరుడు. వాడు స న ఆలోచనకు వయ్తిరేకం.
2మూరుఖ్ డికి విషయం అరథ్ం చేసుకోవాలని ఉండదు. తానేమిఅనుకుంటునాన్డో అది చెపప్డమే అతనికి ఇషట్ం.
3దురామ్రుగ్ డు రాగానే ధికాక్రం వసుత్ ంది. అతడితోబాటే కళంకం, నింద వసాత్ యి.
4మనిషి పలికేమాటలు లోతుగా పవహించే పవాహం వంటివి. జాఞ్ నపుఊటలో నుండి పారే సెలయేరు వంటివి.
5దుషుట్ డి పటల్ పకష్పాతం చూపుడం, నిరోద్ షులకు అనాయ్యం చేయడంభావయ్ం కాదు.
6బుదిధ్ లేని వాడి పెదాలు కలహానికి కాచుకుని ఉంటాయి. వాడిమాటలు దెబబ్ల కోసం వెంపరాల్ తాయి.
7మూరుఖ్ డి నోరు వాడికే నాశనహేతువు. అతనిమాటలే అతనికి ఉరి.
8కొండేలు చెపేప్ వాడిమాటలు చవులూరించే భ య్లు. అవిహాయిగా కడుపులోకి దిగిపోతాయి.
9పనిలోసోమరిగా ఉండేవాడు నషట్ం కలిగించే వాడికి అనన్.
10యెహోవానామం బల న దురగ్ం. నీతిపరుడు అందులో తలదాచుకుని సుర తంగా ఉంటాడు.
11ధనవంతుడి ఆసిత్ అతనికి దిటట్ న కోట. అది పటిషట్ న పాకారం అని అతని భమ.
12విపతుత్ కు ముందు మనిషిహృదయం అహంకారపూరితంగా ఉంటుంది. వినయం వలల్ గౌరవం కలుగుతుంది.
13 సావధానంగా వినకుండానే జవాబిచేచ్వాడు తన తెలివి తకుక్వతనానిన్ బయట పెటుట్ కుంటాడు. సిగుగ్ కొని

తెచుచ్కుంటాడు.
14వాయ్ధి కలిగినామనిషి ఆతమ్ పుకుని నిలబడుతుంది. ఆతేమ్ నలిగిపోతే భరించడమెలా?
15తెలివి గలవారిహృదయంజాఞ్ నానిన్ అనేవ్షిసుత్ ంది. వివేకి అసత్మానం దాని నే గురి పెటుట్ కుంటాడు.
16ఒక మనిషి ఇచేచ్ కానుక తలుపులు తెరుసుత్ ంది. దానిసాయంతో అతడు గొపప్వారిని కలుసుకుంటాడు.
17వాయ్జయ్ంలోమొదటమాటాల్ డిన వాడిమాటలు స నవిగా కనిపిసాత్ యి. అయితే అతని పతయ్రిథ్ వచాచ్క గానీ విషయం

తేట పడదు.
18చీటుల్ వేసేత్ వివాదం సమసిపోతుంది. బల నవారిని అదిఊరుకోబెడుతుంది.
19 పటిషట్ న నగరానిన్ వశపరచుకోవడం కంటే అలిగిన సోదరుణిణ్ సముదాయించడం కషట్ం. పోటాల్ టలు కోట తలుపుల

అడడ్గడియలంత గటిట్వి.
20 ఒకడి కడుపు నిండడం అతని నోటి మాటలను బటేట్ ఉంటుంది. తన పెదవుల పంట కోత మూలంగా అతడు

తృపిత్చెందుతాడు.
21జీవనమ్రణాలు నాలుక వశం. దానిన్ ఇషట్పడే వారు దాని ఫలం అనుభవిసాత్ రు.
22భారయ్ దొరికిన వాడికి మేలు దొరికింది. అతడుయెహోవాఅనుగహం పొందాడు.
23నిరుపేద ఎంతోపాధేయపడతాడు. ధనవంతుడు దురుసుగా జవాబిసాత్ డు.
24ఎకుక్వ మంది సేన్హితులునన్ వాడికి నషట్ం. అయితేసోదరుని కనాన్ సనిన్హితంగా ఉండేమితులు కూడా ఉంటారు.

19
1బుదిధ్హీను కుటిలంగామాటాల్ డే వాడి కంటేయథారథ్ంగా పవరించే పేదవాడే గొపప్.
2ఆలోచన లేకుండా కోరికలుండడం మంచిది కాదు. తొందరపడి పరిగెతేత్వాడు దారి తపిప్పోతాడు.
3ఒకడిమూరఖ్తవ్ం వాడి బతుకును ధవ్ంసం చేసుత్ ంది. అలాటివాడుయెహోవామీదమండిపడతాడు.
4సంపద సేన్హితులను సమకూరుసుత్ ంది. దరిదుడికి సేన్హితులు దూరమౌతారు.
5అబదద్ సా కి శికష్ తపప్దు. అబదాధ్ లాడేవాడు తపిప్ంచుకోలేడు.
6ఉదార గుణం గలవారినిచాలామంది సహాయం కోసం అడుగుతారు. ఇచేచ్వాడికి అందరూ సేన్హితులే.
7 పేదవాణిణ్ అతని బంధువులంతా ఏవగించుకుంటారు. అలా తే అతని సేన్హితులు మరింకెంతగా దూర పోతారు!

వాడు వాళళ్ను పిలుసాత్ డు గానీ వాళళ్కక్డ ఉండరు.
8బుదిధ్ సంపాదించుకొనేవాడు తనకు తాను మేలు చేసుకుంటాడు. అవగాహన కలిగిన వాడు మే నదానిన్ కనుగొంటాడు.
9అబదద్ సా కి శికష్ తపప్దు. అబదాధ్ లాడేవాడు నాశనమౌతాడు.
10బుదిధ్హీనుడు సుఖ భోగాలనుభవించడం తగదు. ఒక బానిస రాజుల ఏలుబడి చేయడం అంతకనాన్ తగదు.
11విచకష్ణ ఒక మనిషికి సహనం ఇసుత్ ంది. తపుప్లు చూసీ చూడనటుట్ పోవడం అతనికి ఘనత.
12రాజు కోపం సింహగరజ్న లాంటిది. అతని అనుగహం గడిడ్ మీద కురిసే మంచు లాంటిది.
13మూరుఖ్ న కొడుకు తన తండికి కీడు తెసాత్ డు. గయాయ్ళిభారయ్ ఆగకుండాపడుతూఉండే నీటిబిందువులతోసమానం.
14ఇలుల్ , ధనంపూరివ్కులనుండి వారసతవ్ంగా వసుత్ ంది. అయితే వివేకవతి న ఇలాల్ లిని ఇచేచ్దియెహోవాయే.
15సోమరితనం గాఢనిదలో పడేసుత్ ంది. పని చేయడం ఇషట్ం లేని వాడు పసుత్ లుంటాడు.
16ఆజఞ్ పాటించేవాడు తనపాణం కాపాడుకుంటాడు. తన పవరన విషయంజాగతత్గా చూసుకోనివాడు చచిచ్పోతాడు.
17పేదలను ఆదుకోవడం అంటేయెహోవాకు అపిప్వవ్డమే. ఆయన తపప్కుండా ఆ రుణం తీరుసాత్ డు.
18అను న కాలంలోనే నీ కుమారుణిణ్ శి ంచు. అయితేవాణిణ్ చంపాలని చూడొదుద్ .
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19 పటట్రాని కోపంతో మండిపడే వాడు తపప్కుండా అందుకు తగిన శికష్ పొందుతాడు. నువువ్ వాణిణ్ తపిప్ంచినా పదే పదే
అదే పని నువువ్ చేయవలసి వసుత్ ంది.

20సలహా వినిపించుకో, సూచనలను అంగీకరించు. అలా చేశావంటే పెదద్వాడయేయ్ నాటికి జాఞ్ నివి అవుతావు.
21మనిషిహృదయంలో ఆలోచనలు అనేకం. అయితేయెహోవాఉదేద్శాలే నిలబడతాయి.
22మనిషిహృదయం కోరేది నిబదధ్తే. అబదిధ్కుడికంటే దరిదుడే మేలు*.
23 యెహోవాకు చెందవలసిన భయభకులు ఆయనకి చెలిల్ంచాలి. అది జీవ సాధనం. అది ఉనన్ వాడు తృపిత్గా

బతుకుతాడు.
24సోమరిపోతు గినెన్లో చెయియ్ పెడతాడుగానీ తన నోటికి దానిన్ ఎతత్ నా ఎతత్డు.
25హేళనచేసేవారినిదండించు,అదిచూసిఆజాఞ్ నులుబుదిధ్ తెచుచ్కుంటారు. వివేకులను గదిద్ంచినటట్యితేవారుజాఞ్ నంలో

ఎదుగుతారు.
26తండినిబాధిసూత్ తలిల్ని తరిమేసేవాడు సిగుగ్ , అపకీరి తెచేచ్ కొడుకు.
27 కుమారా, బుదిధ్ చెపేప్మాటలు వినడంమానుకుంటే జాఞ్ న వాకుక్లకు నీవు దూర పోతావు.
28చెడిపోయినసా నాయ్యానిన్ గేలి చేసాత్ డు. దురామ్రుగ్ ల నోరు దోషానిన్ జురుకుంటుంది.
29అపహాసయ్ం చేసేవారికి తీరుప్, బుదిధ్హీనుల వీపుకు దెబబ్లు.

20
1దాకష్మదయ్ం ఎగతాళిపాలు చేసుత్ ంది. సారాయిమనిషిని గిలిల్కజాజ్ లు పెటుట్ కునేలా చేసుత్ ంది. తపప్ తాగిదారి తపేప్వాడు

బుదిధ్ లేని వాడు.
2రాజు వలల్ కలిగే భయం సింహగరజ్న వంటిది. రాజుకు కోపం రేపే వాడు తనపాణానికేముపుప్ తెచిచ్పెటుట్ కుంటాడు.
3 కలహానికి దూరంగా ఉండడం మనిషికి గౌరవం. మూరుఖ్ డు కావాలనివాదం పెటుట్ కుంటాడు.
4నాటుల్ వేసే కాలంలోసోమరిపోతు నాగలి పటట్డు. కోతకాలంలో పంటకోసం వసేత్ వాడికి ఏమీ దొరకదు.
5మనిషిహృదయంలోని ఆలోచనలో న నీళల్ వంటిది. వివేకం గలవాడు దానిన్ చేదుకుంటాడు.
6నేను నమమ్దగిన వాణిణ్ అనిచాలామంది చెపుప్కుంటారు. అయితే నమమ్దగిన వాడు ఎవరికి కనిపిసాత్ డు?
7యథారథ్వరనుడు తన నీతిలో నడుచుకుంటాడు. అతని తదనంతరం అతని పిలల్లు ధనుయ్లౌతారు.
8నాయ్యపీఠం కూరుచ్నన్ రాజు తన కళళ్తో చెడుతనానిన్ చెదరగొడతాడు.
9నాహృదయానిన్ శుదిధ్ చేసుకునాన్ను. పాపమంతా వదిలించుకునాన్ను అని ఎవరు అనగలరు?
10వేరువేరు తూకం రాళల్ వేరువేరు కొలత గినెన్లు,ఈ రెంటినీయెహోవాఅసహియ్ంచుకుంటాడు.
11 చినన్వాళళ్ను తం వారి చరయ్లను బటిట్ , వారి పవరన శుదధ్ నదా, యథారథ్ నదా అనే దానిన్ బటిట్ వాళ ళ్ ఎలాటి

వాళోళ్ చెపప్వచుచ్.
12వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెంటినియెహోవాయేచేశాడు.
13అతిగా నిదపోవదుద్ . లేకపోతే దరిదం ముంచుకు వసుత్ ంది. మేలుకుని ఉంటే కడుపు నిండా ఆహారం ఉంటుంది.
14కొనేవాడు నాసిరకం అంటాడు. అవతలికి వెళిల్ దానేన్ మెచుచ్కుంటాడు.
15బంగారం, విసాత్ రంగా రతాన్లు ఉనాన్యి. కానీ వివేకంగామాటాల్ డే పెదాలు అమూలయ్ న ఆభరణాలు.
16పరాయివాడికి హామీగాఉనన్వాడి బటట్లు తీసుకో. వయ్భిచారిణి కోసంపూచీ తీసుకునన్ వాణిణ్ బాధుయ్డుగా ఎంచు.
17మోసం చేసి తెచిచ్న ఆహారం మనుషులకు మధురంగా ఉంటుంది. కానీ తరువాత నోరంతామటిట్గొటుట్ కు పోతుంది.
18ఉదేద్శాలు ఆలోచనచేత సిథ్రం అవుతాయి. వివేకపూరిత ననాయకతవ్ం ఉనన్పుప్డుమాతమేయుదధ్ం చెయియ్.
19కొండేలు చెపూతిరిగేవాడు ఇతరుల గుటుట్ బయట పెడతాడు. కాబటిట్ వాగుడు కాయలజోలికి పోవదుద్ .
20తన తండిని గానీ తలిల్ని గానీ దూషించేవాడి దీపం కారుచీకటోల్ ఆరిపోతుంది.
21నడమంతపు సిరి వలల్ చివరకూ దీవెనలు రావు.
22 కీడుకు పతికీడు తలపెటట్వదుద్ . యెహోవాకోసం కనిపెటుట్ కో. ఆయన నినున్ కాపాడుతాడు.
23అనాయ్య న తూకం రాళల్ యెహోవాకు అసహయ్ం. దొంగ తాసును ఆయన ఒపుప్కోడు.
24మనిషి పవరనయెహోవావశంలో ఉంటుంది. తనకు జరగబోయేది అతనికి ఎలా తెలుసుత్ ంది?
25తొందరపడి, ఇది దేవునికి ఇచేచ్సుత్ నాన్నని చెపప్డం, మొకుక్బడి చేసిన తరువాత దానిన్ గూరిచ్ విచారించడం పమాద

హేతువు.
26జాఞ్ నంగల రాజు భకిహీనులను చెలాల్ చెదరు చేసేసాత్ డు. అలాటివాళళ్ మీద బరు న చకం దొరిల్సాత్ డు.
27మనిషి ఆతమ్యెహోవాపెటిట్న దీపం. అది అంతరంగాలనిన్టినీ శోధిసుత్ ంది.
28 కృప, సతయ్ం రాజుకు రకష్. కృప మూలంగా అతడు తన సింహాసనానిన్ పదిలం చేసుకుంటాడు.
29యువకుల బలం వారికి శోభ. నెరిసిన తల వృదుధ్ లకు సౌందరయ్ం.
30గాయాలు చేసే దెబబ్లు మనసు లోతులోల్ కి దూరి చెడుతనానిన్ పరిహరిసాత్ యి.

* 19:22 19:22 అబదిధ్కుడికంటే దరిదుడే మేలు అబదాధ్ లు చెపప్డం కంటే అకక్రలో ఉండడమేమంచిది
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21
1రాజుహృదయంయెహోవాచేతిలోకాలవలాల్ గా ఉంది. ఆయన తన ఇషట్ పకారం దానిన్ మళిళ్సాత్ డు.
2ఒకడు ఎనున్కునన్మారగ్ం అది ఎలాటి నా సరే, తన దృషిట్కది నాయ్యం గానే కనిపిసుత్ ంది. హృదయాలను పరిశీలించేది

యెహోవాయే.
3బలులు అరిప్ంచడం కంటే నీతినాయ్యాలను అనుసరించి నడచు కోవడంయెహోవాకు పీతికరం.
4అహంకారం గరివ్షిట్ హృదయం భకిహీనులు వరిధ్లల్డం పాపం.
5 శదధ్గలవారి ఆలోచనలు లాభానిన్ తెసాత్ యి. తొందరపాటుగా పనిచేసేవాడికి నషట్మే.
6అబదాధ్ లాడి ధనం సంపాదించుకోవడం మరణ సమయంలో కొనఊపిరితో సమానం.
7భకిహీనులకు నాయ్యం గిటట్దు. వారు చేసే దౌరజ్నయ్మేవారిని కొటుట్ కు పోయేలాచేసుత్ ంది.
8దోషంతో నిండిన వాడిమారగ్ం వంకరమారగ్ం. పవితులు రుజుమారగ్ంలో నడుచుకుంటారు.
9 గయాయ్ళితో భవంతిలో ఉండడం కంటేమిదెద్ ఒక మూలన నివసించడం మేలు.
10 భకిలేని వాడి మనసుస్ అసత్మానం కీడు చేయాలని చూసుత్ ంటుంది. అతని పొరుగు వాడికి అతని కనున్లోల్ దయ

ఎంతమాతం కనిపించదు.
11 అపహాసకుడికి శికష్ రావడం చూసి ఆజాఞ్ ని బుదిధ్ తెచుచ్కుంటాడు. ఉపదేశం మూలంగా జాఞ్ నం గలవాడి తెలివి

పెరుగుతుంది.
12నాయ్యం చేసే వాడు భకిహీనుల ఇలుల్ ఏ పోతునన్దో కనిపెటిట్ చూసుత్ ంటాడు. దురామ్రుగ్ లను ఆయన పడగొటిట్ నాశనం

చేసాత్ డు.
13దరిదులమొర వినకుండా చెవులు మూసుకునేవాడు తానుమొర పెటేట్ సమయంలో దేవుడు దానిన్ వినిపించుకోడు.
14చాటున ఇచిచ్న కానుక కోపానిన్ చలాల్ రుసుత్ ంది. రహసయ్ంగా ఇచిచ్న బహ మానం తీవ కోపానిన్ తం శాంతింప జేసుత్ ంది.
15నాయ్య కియలు చేయడం నీతిపరుడికి సంతోషం. పాపాతుమ్డికి అది భయంకరం.
16వివేకమారగ్ం తపిప్ తిరిగేవాడు పేతాతమ్ల గుంపులో కాపురముంటాడు.
17సుఖభోగాలోల్ వాంఛ గలవాడు దరిదుడౌతాడు. దా రసం, నూనెల కోసం వెంపరాల్ డే వాడికి ఐశవ్రయ్ం కలగదు.
18 నీతిపరుని కోసం దురామ్రుగ్ లు విడుదల వెలగా ఉంటారు. యథారథ్వంతులకు పతిగా విశావ్స ఘాతకులు పరిహారంగా

ఉంటారు.
19పాణం విసికించే జగడగొండి దానితో కాపురం చెయయ్డం కంటే ఎడారిలో నివసించడం మేలు.
20విలు న నిధులు, నూనె జాఞ్ నుల ఇళళ్లో ఉంటాయి. బుదిధ్హీనుడు వాటిని నిరల్కష్ంగా ఖరుచ్ చేసాత్ డు.
21నీతిగా దయగాఉండేవాడు జీవానిన్, నీతినిఘనతను పొందుతాడు. అతడు స న నిరణ్యాలు చేసాత్ డు.
22జాఞ్ నవంతుడు పరాకమశాలుల నగరం దాడి చేసాత్ డు. అతడు దాని భద న కోటను కూలదోసాత్ డు.
23నోటినినాలుకను కాపాడుకునేవాడు ఇబబ్ందుల నుండి తనను కాపాడుకుంటాడు.
24అహంకారి, గరివ్షిట్ -అతనికి అపహాసకుడు అని పేరు. అలాంటివాడు గరవ్ంతోమిడిసి పడతాడు.
25సోమరిపోతు చేతులు పనిచేయవు. వాడి కోరికలే వాడికి చావు తెచిచ్పెడతాయి.
26రోజంతా అతనిలో ఆశలు ఊరుతూనే ఉంటాయి. యథారథ్ంగా పవరించేవాడు వెనుదీయకుండా ఇసూత్ నే ఉంటాడు.
27దుషుట్ లరిప్ంచే బలులు అసహయ్ం. ఆ బలులు వారు దురాలోచనతో అరిప్సేత్ అవి మరింకెంత అసహయ్మో గదా.
28అబదధ్సా నాశన పోతాడు. శదధ్గా వినేవాడు పలికేమాటలు శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటాయి.
29దురామ్రుగ్ డు ముఖంమాడుచ్కుంటాడు. యథారథ్వంతుడు తన పవరనను జాగతత్గా చూసుకుంటాడు.
30యెహోవాకు విరోధ నజాఞ్ నంగానీ వివేచనగానీ ఆలోచనగానీ నిలవదు.
31యుదధ్దినానికి గురానిన్ సిదధ్పరుసాత్ రు. అయితే విజయంయెహోవాదే.

22
1గొపప్ ఐశవ్రయ్ం కంటే మంచి పేరు, వెండి బంగారాలకంటే దయమరింత అభిలషించ దగినవి.
2ఐశవ్రయ్వంతులు, దరిదులు వీరిదద్రినీ సృషిట్ంచిందియెహోవాయే.
3బుదిధ్మంతుడు అపాయంరావడం చూసిదాకుక్ంటాడు. ఆజాఞ్ నులు అనాలోచనగాపోయిబాధలు కొని తెచుచ్కుంటారు.
4యెహోవాపటల్ భయభకులు వినయానిన్, ఐశవ్రాయ్నిన్,ఘనతను, జీవానిన్ తెసాత్ యి.
5ముళ ళ్, ఉచుచ్లు మూరుఖ్ ల దారిలో ఉనాన్యి. తనను కాపాడుకొనేవాడు వాటికి దూరంగా ఉంటాడు.
6పసివాడు నడవాలిస్నమారగ్మేదోవాడికి నేరిప్ంచు. వయసు బడినావాడు అందులోనుండి తొలగడు.
7ఐశవ్రయ్వంతుడు పేదల పెతత్నం చేసాత్ డు. అపుప్చేసిన వాడు అపిప్చిచ్న వాడికి బానిస.
8దురామ్రాగ్ నిన్ వితత్నంగా చలేల్వాడు కీడు అనే పంట కోసుకుంటాడు. వాడి కోధమనే కర నిరరథ్క పోతుంది.
9ఉదార గుణం గలవాడికి దీవెన. ఎందుకంటే అతడు తన ఆహారంలో కొంత పేదవాడికి ఇసాత్ డు.
10తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాణిణ్ వెళళ్గొటుట్ . కలహాలు,పోరాటాలు, అవమానాలు వాటంతట అవే సదుద్ మణుగుతాయి.
11 శుదధ్ హృదయానిన్ పేమిసూత్ ఇం నమాటలు పలికే వాడికి రాజు సేన్హితుడౌతాడు.
12 జాఞ్ నం గలవాడి యెహోవా చూపు నిలుపుకుని అతణిణ్ కాపాడతాడు. విశావ్స ఘాతకుల మాటలు ఆయన కొటిట్

పారేసాత్ డు.
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13సోమరి “బయట సింహం ఉంది, బయటికి వెళేత్ చచిచ్పోతాను” అంటాడు.
14వేశయ్ నోరు లో న గొయియ్. యెహోవాశాపానిన్ మూటగటుట్ కునన్వాడు దానిలో పడతాడు.
15పిలల్వాడిహృదయంలోమూఢతవ్ం సహజంగానే ఉంటుంది. బెతత్ంతో విధించే శికష్ దానిన్ వాడిలోనుండి తోలివేసుత్ ంది.
16తన ఆసిత్పాసుత్ లు పెంచుకోవాలని పేదలను పీడించే వారికి, ధనవంతులకే ఇచేచ్ వాడికి నషట్మే కలుగుతుంది.
జాఞ్ నవంతులమాట విను

17 శదధ్గా జాఞ్ నుల ఉపదేశం ఆలకించు. నేనిచేచ్ తెలివినిపొందడానికి మనసు లగన్ం చెయియ్.
18నీ అంతరంగంలోవాటిని నిలుపుకోవడం, అవనీన్ నీ పెదవుల ఉండడం ఎంతో రమయ్ం.
19నీవుయెహోవాను ఆశయించేలా నీకు, అవును, నీకే గదా నేను ఈ రోజున వీటిని ఉపదేశించాను?
20వివేకం, విచకష్ణ గల శేషఠ్ న సూకులు నేను నీకోసం రాయలేదా?
21నినున్ పంపేవారికి నీవుయథారథ్ంగా జవాబులిచేచ్లా, నమమ్దగిన సతయ్వాకుక్లు నీకు నేరిప్ంచ లేదా?
22పేదవాడు గదా అని పేదవాణిణ్ దోచుకోవదుద్ . పటట్ణ దావ్రాల దగగ్ర నిసస్హాయులను నలగ గొటట్వదుద్ .
23యెహోవావారి పకష్ంగావాదిసాత్ డు. వారిని దోచుకొనేవారిపాణాలు ఆయన దోచుకుంటాడు.
24కోపం అదుపులోఉంచుకోలేని వాడితో సేన్హం చెయయ్ వదుద్ . కోధంతో రంకెలు వేసే వాడి దగగ్రికి వెళల్ వదుద్ .
25నువువ్ కూడావాడి ధోరణి నేరుచ్కుని నీ పాణానికి ఉరి తెచుచ్కుంటావేమోజాగతత్.
26అపుప్లకు హామీఉండకు. ఇతరుల బాకీలకుపూచీ తీసుకోకు.
27ఆ అపుప్ తీరచ్డానికి నీ దగగ్ర ఏమీ లేకపోతేవాడు నువువ్ పడుకునే పరుపు తీసుకు పోకుండా ఆపడం ఎలా?
28నీపూరీవ్కులు వేసిన పురాతన నపొలిమేర రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.
29తన పనిలో నిపుణతగల వాణిణ్ చూసావా? వాడు రాజుల సమకష్ంలోనే నిలబడతాడు,మామూలు వాళళ్ ఎదుట కాదు.

23
1నీవు పరిపాలకునితో భోజనానికి కూరుచ్ంటే నీవెవరి సమ న ఉనాన్వోబాగాయోచించు.
2నీవు తిండిపోతు నటట్యితే నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్ కో.
3అతని రుచికర న భోజన పదారాథ్ లను ఆశించకు. అవిమోసకర నవి.
4ఐశవ్రయ్వంతుడివికావడానికికాయకషట్ంచేయకు. అలాటిపయాసఎపుప్డుచాలించుకోవాలోగహించేజాఞ్ నంనీకుండాలి.
5 డబుబ్ నీవు దృషిట్ నిలిపినంతలోనే అదిమాయమౌతుంది. హటాతుత్ గా అది రెకక్లు కటుట్ కుని ఎగిరిపోతుంది. గరుడ

ప ఆకాశానికి ఎగిరిపోయినటుట్ అది ఎగిరి పోతుంది.
6 దుషుట్ ని ఆహారం భుజించ వదుద్ . అతడు నీవు తింటునన్దానిన్ అదే పనిగా చూసుత్ ంటాడు. వాడి రుచిగల పదారాథ్ లను

ఆశించవదుద్ .
7ఇలాంటివాడు లోలోపల ఖరీదు లెకక్లు వేసుకుంటూ ఉంటాడు. నీతో “తినండి,తాగండి” అంటూ ఉంటాడు గానీ అది

హృదయపూరవ్కంగా అనేమాటకాదు.
8నీవుతినన్ కొదిద్ ఆహారానిన్ కూడా కకిక్ వేసాత్ వు. నీవుపలికినయిం నమాటలు అనవసరంగామాటాల్ డినటుట్ అవుతుంది.
9బుదిధ్హీనుడు వింటుండగామాటాల్ డ వదుద్ . వాడు నీమాటలోల్ ని జాఞ్ నానిన్ తృణీకరిసాత్ డు.
10పురాతన నపొలిమేర రాతిని తీసివేయవదుద్ . తలిల్దండులు లేని వారిపొలంలోకి చొరబడవదుద్ .
11వారి విమోచకుడు బలవంతుడు. ఆయనవారి ప న నీతోవాయ్జెయ్మాడుతాడు.
12ఉపదేశం మనసుస్ ఉంచు. జాఞ్ నయుక నమాటలు ఆలకించు.
13నీ పిలల్లను శి ంచడంమానవదుద్ . బెతత్ంతో వాణిణ్ కొటిట్నటట్యితేవాడు చావడు.
14బెతత్ంతో వాణిణ్ కొడితేపాతాళానికి పోకుండావాడి ఆతమ్ను తపిప్ంచిన వాడివౌతావు.
15 కుమారా, నీహృదయానికిజాఞ్ నం లభిసేత్ నా హృదయం కూడా సంతోషిసుత్ ంది.
16నీ పెదవులుయథారథ్ నమాటలు పలకడం విని నా అంతరంగం ఆనందిసుత్ ంది.
17పాపులను చూసి నీ హృదయంలోమతస్రపడకు. నితయ్ంయెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగియుండు.
18నిశచ్యంగా భవిషతుత్ అనేది ఉంది. నీ ఆశ భంగం కాదు.
19 కుమారా, నీవు వినిజాఞ్ నం తెచుచ్కో. నీహృదయానిన్యథారథ్ న తోవలోల్ చకక్గా నడిపించుకో.
20దా రసం తాగేవారితో నామాంసం ఎకుక్వగా తినేవారితో నా సహవాసం చేయకు.
21తాగుబోతులు, తిండిబోతులు దరిదులౌతారు. నిదమతుత్ చింపిరిగుడడ్లు ధరించడానికి దారి తీసుత్ ంది.
22నీ కనన్తండి ఉపదేశం అంగీకరించు. నీ తలిల్ వృదాధ్ పయ్ంలో ఆమెను నిరల్కష్ ం చేయవదుద్ .
23సతాయ్నిన్ అమిమ్వేయ వదుద్ . దానిన్ కొని ఉంచుకో. జాఞ్ నం, ఉపదేశం, వివేకం కొని ఉంచుకో.
24ఉతత్ముడి తండికి అధిక సంతోషం కలుగుతుంది. జాఞ్ నం గలవాణిణ్ కనన్వాడు వాడివలల్ ఆనందపడతాడు.
25నీ తలిదండులను సంతోషపెటాట్ లి. నీ కనన్ తలిల్ని ఆనందపరచాలి.
26 కుమారా, నీహృదయంనాకియియ్. నామారాగ్ లు నీ కనున్లకు ఇంపుగా ఉండాలి.
27వేశయ్ లో న గుంట. వేరొకడి భారయ్యిరు న గుంట.
28దోచుకొనేవాడు పొంచి ఉనన్టుట్ అది పొంచి ఉంటుంది. అదిచాలామందిని విశావ్సఘాతకులుగా చేసుత్ ంది.
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29 ఎవరికి హింస? ఎవరికి దుఃఖం? ఎవరికి జగడాలు? ఎవరికి ఫిరాయ్దులు? ఎవరికి అనవసర న గాయాలు? ఎవరికి
ఎరుపెకిక్న కళ ళ్?

30దా రసంతోపొదుద్ పుచేచ్ వారికే గదా. కలిపిన దా రసం సేవించే వారికే గదా.
31దా రసం ఎరగా గినెన్లో తళతళలాడుతూ రుచిగా కడుపులోకి దిగిపోతూ ఉంటే దాని పు చూడకు.
32అదిపాములాగా కాటేసుత్ ంది. కటల్పాములాగా కరుసుత్ ంది.
33నీ కళళ్కు విపరిత నవి కనిపిసాత్ యి. నీవు వెరిమాటలు పలుకుతావు.
34 నీవు నడిసముదంలో పడుకునన్వాడి లాగా ఉంటావు. ఓడ తెరచాప కొయయ్ చివరన తల వాలుచ్కునన్వాడి లాగా

ఉంటావు.
35 “ననున్ కొటిట్నా నాకు నొపిప్ తెలియలేదు నామీద దెబబ్లు పడినా నాకేమీ అనిపించలేదు. నేనెపుప్డు నిద లేసాత్ ను?

మరికాసత్ మదయ్ం తాగాలి” అని నీవనుకుంటావు.

24
1దురామ్రుగ్ లను చూసిమతస్ర పడవదుద్ . వారి సహవాసం కోరుకోకు.
2వారిహృదయం బలాతాక్రం చేయడానికియోచిసుత్ ంది. వారి నోరు కీడును గూరిచ్మాటలాడుతుంది.
3జాఞ్ నం వలన ఇలుల్ నిరామ్ణం అవుతుంది. వివేచన వలన అది సిథ్రం అవుతుంది.
4తెలివి చేతదాని గదులోల్ విలు న రమయ్ న సరవ్ సంపదలు నిండిపోతాయి.
5జాఞ్ నం గలవాడు బలవంతుడు. తెలివిగలవాడు శకిశాలి.
6వివేకం గల నాయకుడి యుదధ్ం చెయియ్. ఆలోచన చెపేప్వారు ఎకుక్వ మంది ఉండడం భదత.
7మూరుఖ్ లకు జాఞ్ నం అందనిమాని పండే. గుమమ్ం దగగ్ర అలాంటివారుమౌనంగా ఉంటారు.
8 కీడు చేయాలని పనాన్గాలు పనేన్ వాడికి జితుత్ లమారి అని పేరు పెడతారు.
9మూరుఖ్ ని ఆలోచనపాప భూయిషట్ం. అపహాసకులను మనుషులు చీదరించుకుంటారు.
10 కషట్ కాలంలో నీవు కుంగిపోతే చేతగానివాడివౌతావు.
11మృతుయ్ ముఖంలో ఉనన్ వారిని తపిప్ంచు. నాశనం పుకు తూలుతునన్ వారిని చేత తే ర ంచు.
12 “చూసావా ఈ సంగతి మనకి తెలియ లేదు” అని నీవంటే సరిపోతుందా? హృదయాలను పరిశోధించేవాడు నీవు

చెబుతునన్ది గహించడా? నీ జీవానిన్ కాపాడే వాడు నీ మాటను గహించడా? మనుషులకు వారి చరయ్లను బటిట్ దేవుడు
పతిఫలం ఇవవ్డా?

13 కుమారా, తేనెతాగు. అది రుచికరం. తేనెపటుట్ నుండి కారే తేనె తినుము అది నీ నాలుకకి మధురం గదా.
14నీ ఆతమ్కు జాఞ్ నం అలాటిదని తెలుసుకో. అది నీకు దొరికితే నీకు మంచి భవిషతుత్ ఉంటుంది. నీకు ఆశాభంగం కలగదు.
15మంచివారి ఇళళ్ దగగ్ర పొంచి ఉండి దాడి చేసే దురాతుమ్లాల్ గా ఉండకు. వారి గృహాలను పాడు చేయకు.
16ఉతత్ముడు ఏడు సారుల్ పడిపోయినాతిరిగి లేసాత్ డు. విపతుత్ కలిగినపుప్డు భకిహీనులు కూలి పోతారు.
17నీ శతువు పడిపొతే సంతోషించవదుద్ . వాడు తూలిపడినపుప్డు నీవుమనసుస్లో అనందించవదుద్ .
18యెహోవాఅది చూసి అసహియ్ంచుకుని వాడిమీదనుండి తన కోపం చాలించుకుంటాడేమో.
19దురామ్రుగ్ లను చూసి అందోళన చెందకు. భకిహీనుల విషయంమతస్రపడకు.
20దురజ్నుడికి పుటట్గతులుండవు. భకిహీనుల దీపం కొడిగడుతుంది.
21 కుమారా,యెహోవాను ఘనపరచు. రాజును ఘనపరచు. అలా చేయనివారిజోలికి పోకు.
22అలాటివారికి హఠాతుత్ గా ఆపద వాటిలుల్ తుంది. వారి కాలం ఎపుప్డు ముగిసి పోతుందో ఎవరికి తెలుసు?
జాఞ్ నవంతుల పలుకులు

23ఇవి కూడాజాఞ్ నులు చెపిప్న సామెతలే. నాయ్యతీరుప్లో పకష్పాతం ధరమ్ం కాదు.
24నీలో దోషం లేదని దుషుట్ డితో చెపేప్ వాణిణ్ మనుషులు శపిసాత్ రు. జనం అలాటివాణిణ్ అసహియ్ంచుకుంటారు.
25నాయ్యంగా తీరుప్ తీరేచ్ వారికి మేలు కలుగుతుంది. మకర న దీవెన అలాంటివారిమీదికి వసుత్ ంది.
26సరి నమాటలతో జవాబివవ్డం పెదవులతోముదుద్ పెటుట్ కునన్టుట్ ఉంటుంది.
27బయట పని చకక్బెటుట్ కో. ముందుగాపొలంలో సిదధ్పరచుకో. ఆ తరవాత ఇలుల్ కటుట్ కోవచుచ్.
28అకారణంగా నీపొరుగువాడి సాకష్ ం పలక వదుద్ . నీ పెదాలతోమోసపుమాటలు పలకొచాచ్?
29 “వాడు నాకు చేసినటుల్ వాడికి చేసాత్ ను. వాడి కియచొపుప్న వాడికి పతిఫలం ఇసాత్ ను” అనుకోవదుద్ .
30సోమరిపోతు చేను నేను దాటి వసుత్ ంటే తెలివిలేనివాడి దాకష్తోట నేను దాటి వసుత్ ంటే, 31 ఇదిగో దానిన్ండా ముండల్

తుపప్లు పెరిగి ఉనాన్యి. ముళళ్పొదలు వాయ్పించి ఉనాన్యి. దానిరాతి గోడ శిథిలం అయిపోయింది.
32నేను దానిన్ చూసి ఆలోచించాను. దానిన్ గమనించి బుదిధ్ తెచుచ్కునాన్ను.
33మరికాసత్ నిద, మరికాసత్ కునుకు, నిద పోవడానికి మరికాసత్ చేతులు ముడుచు కోవడం, 34 వీటివలల్ నీకు దారిదరయ్ం

పరిగెతుత్ కుంటూ వసుత్ ంది ఆయుధం ధరించిన నికుడు వచిచ్నటుట్ లేమి నీమీదికి వసుత్ ంది.

25
సొలొమోను మరికొనిన్ సామెతలు
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1ఇవికూడాసొలొమోను సామెతలే.
యూదారాజుహిజిక్యాసేవకులు వీటిని ఎతిత్ రాసారు.
2విషయానిన్ గోపయ్ంగా ఉంచడం దేవునికి ఘనత. సంగతిని పరిశోధించడం రాజులకు ఘనత.
3ఆకాశాల ఎతుత్ , భూమిలోతు,రాజుల అభిపాయం అగమయ్గోచరం.
4వెండిలోని కలమ్షం తీసేసేత్ లోహకారుడు తన పనితనంతో వసుత్ వు తయారు చేసాత్ డు.
5రాజు సముఖం నుండి దుషుట్ లను తొలగించ గలిగితే అతని సింహాసనం నీతిమూలంగా సిథ్రం అవుతుంది.
6రాజు ఎదుట నీ గొపప్ చెపుప్కోకు. గొపప్వారికి కేటాయించిన చోట ఉండవదుద్ .
7 నీవు గమనించి చూసిన పధాని ఎదుట ఎవ నా నినున్ తగిగ్ంచడం కంటే “ఈ చోటికి రా” అని అతడు నీతో చెపప్డం

మంచిది కదా.
8అనాలోచితంగా నాయ్య సాథ్ నానికి పోవదుద్ . చివరికి నీ పొరుగువాడు నినున్ అవమాన పరచి “ఇక నువేవ్మి చేసాత్ వు?”

అని నీతో అంటాడు కదా.
9నీపొరుగువాడితో నీవువాదులాడ వచుచ్ గానీ ఎదుటి వయ్కి గుటుట్ నలుగురిలో రటుట్ చెయయ్వదుద్ .
10అలా చేసేత్ వినేవాడు నినున్ అవమానపరుసాత్ డేమో. ఆ విధంగా నీకు కలిగిన అపకీరి ఎనన్టికిమాసిపోదు.
11సమయోచితంగా పలికినమాట వెండి పళెళ్ంలోపొదిగిన బంగారు పండల్ వంటిది.
12బంగారు చెవిపోగులు ఎలాటివో సవ్రాణ్ భరణాలు ఎలాటివో వినేవాడి చెవికి జాఞ్ నం గల ఉపదేశకుడు అలాటివాడు.
13 నమమ్క న దూత తనను పంపిన వారిపాలిట కోతకాలపు*మంచు చలల్దనం వంటి చలల్దనం గలవాడు. వాడు తన

యజమానుల హృదయానికి ఆహాల్ దం కలిగిసాత్ డు.
14ఏమీ ఇవవ్కుండానే ఇచాచ్నని సొంత డబాబ్ వాయించుకునే వాడు వరష్ం లేని మబుబ్తో గాలితో సమానం.
15సహనంతోనాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్. సాతివ్క న నాలుక ఎముకలను నలగగొటట్గలదు.
16నీకు తేనె దొరికితేమితంగా తిను. మితిమీరి తింటే ఒకవేళ కకిక్ వేసాత్ వేమో.
17మాటిమాటికి నీపొరుగువాడి ఇంటికి వెళల్కు. అతడు విసికిపోయినినున్ దేవ్షిసాత్ డేమో.
18తన పొరుగువాడి అబదధ్ సాకష్ ం పలికేవాడు యుదధ్ంలో వాడే గదలాంటి వాడు, కతిత్లాంటి వాడు. వాడి న బాణం

వంటివాడు.
19 కషట్కాలంలో విశావ్సఘాతకుణిణ్ ఆశయించడం విరిగిన పనున్తో, కీలు వసిలిన కాలుతో సమానం.
20 దుఃఖితుడి ఎదుట పాటలు వినిపించేవాడు చలి రోజున బటట్ తీసివేసే వాడితోను సూరేకారం మీద చిరక పోసే

వాడితోను సమానం.
21నీ పగవాడు ఆకలిగా ఉంటేవాడికి అనన్ం పెటుట్ . దాహంతో ఉంటేవాడికి మంచినీళ ళ్ ఇవువ్.
22అలా చేసేత్ వాడి తల నిపుప్లు కుపప్గా పోసినవాడివౌతావు†.యెహోవాఅందుకు నీకు పతిఫలమిసాత్ డు.
23ఉతత్ర వాయువువాన తెసుత్ ంది. అలానే గుటుట్ బయట పెటేట్వాడిముఖం గంభీరంగా ఉంటుంది.
24 గయాయ్ళితో పెదద్ భవంతిలో ఉండడం కంటేమిదెద్మీద ఒక మూలన ఉండడమేహాయి.
25దపిప్గొనన్వాడికి చలల్ని నీరు ఎలాగో దూరదేశం నుండి వచిచ్న శుభసమాచారం అలా.
26 కలకలు అయిపోయినఊట, చెడిపోయిన నీటిబుగగ్, ఉతత్ముడు దుషుట్ డికి లోబడి ఉండడం ఒకటే.
27తేనెమితిమీరి తినడం మంచిది కాదు. గొపప్ కోసం అదే పనిగాపాకులాడడం అలాటిదే.
28పాకారం లేక పా నపురం ఎంతో తనమనసుస్ అదుపు చేసుకోలేని వాడు అంతే.

26
1ఎండాకాలానికిమంచు ఎలానో కోతకాలానికి వరష్మెలానో అలానే బుదిధ్ లేనివాడికి గౌరవం తగినది కాదు.
2రెకక్లు కొటుట్ కుంటూ ఎగురుతునన్ పిచుచ్క, రివువ్న ఎగిరిపోయేవానకోయిలఎలానేలకు దిగవోఅలానేశాపానికిఅరుహ్ డు

కాని వాడికి శాపం తగలదు.
3 గురానికి చెరాన్కోల. గాడిదకు కళెళ్ం. మూరుఖ్ ల వీపుకు బెతత్ం.
4మూరుఖ్ డి మూఢత చొపుప్న వాడికి జవాబు ఇవవ్దుద్ . అలా ఇసేత్ నువువ్ కూడావాడిలాగానే ఉంటావు.
5వాడిమూరఖ్తవ్ం చొపుప్న మూరుఖ్ డికి జవాబివువ్. అలా చేయకపోతేవాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్ నిననుకుంటాడు.
6మూరుఖ్ డితో కబురు పంపేవాడు కాళల్ తెగగొటుట్ కుని విషం తాగిన వాడితో సమానం.
7అవిటివాడి కాళళ్లో బలం ఉండదు. బుదిధ్లేని వాడి నోటిలోసామెత కూడా అంతే.
8బుదిధ్లేని వాణిణ్ గొపప్ చేసే వాడు వడిసెలలోరాయి కదలకుండా కటేట్సే వాడితో సమానం.
9మూరుఖ్ ల నోటసామెతమతుత్ లో ఉనన్ వాడి చేతిలోములుల్ గుచుచ్కునన్టుట్ ఉంటుంది.
10 బుదిధ్లేని వాణిణ్ , లేదా అటుగా వెళత్ ఉండే ఎవరో ఒకరిని కూలికి పెటుట్ కునే వాడు అందరినీ గాయపరచే విలుకాడితో

సమానం.
11తనమూరఖ్తావ్నిన్ పదేపదే బయట పెటుట్ కునే వాడు కకిక్న దానిన్ తినడానికి తిరిగే కుకక్తో సమానం.
12తానేజాఞ్ ని అనుకునే వాణిణ్ చూసావా? వాణిణ్ సరి చేయడం కంటేమూరుఖ్ ణిణ్ సరి చేయడం తేలిక.
13సోమరి “దారిలో సింహం ఉంది” అంటాడు. “ఆరు బయట సింహం పొంచి ఉంది” అంటాడు.

* 25:13 25:13 కోతకాలపు వేసవి కాలం † 25:22 25:22 అలా చేసేత్ వాడి తల నిపుప్లు కుపప్గా పోసిన వాడివౌతావుఈ విధముగా చేసేత్ అది అతనికి
సిగుగ్
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14బందుల మీద తలుపు తిరుగుతుంది. తనమంచంమీదసోమరి అటూ ఇటూ పొరుల్ తాడు.
15 కంచంలోసోమరి తన చెయియ్ముంచుతాడు. దానిన్ తిరిగి నోటికి ఎతుత్ కోవడం అతనికి బదధ్కం.
16సహేతుక న కారణాలు చూపగల ఏడుగురి కంటే సోమరితానేజాఞ్ నిననుకుంటాడు.
17తనకు సంబంధంలేని పోటాల్ టలో తల దూరేచ్వాడు. దారినపోయే కుకక్ చెవులు పటుట్ కొనే వాడితో సమానం.
18-19తనపొరుగువాణిణ్ మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేశాననేవాడు నిపుప్ బాణాలు విసిరే వెరి వాడితో సమానం.
20 కటెట్లు లేకపోతేమంట ఆరిపోతుంది. కొండేలు చెపేప్వాడు లేకపొతే జగడం చలాల్ రుతుంది.
21నిపుప్ కణికెలకు బొగుగ్ లు, అగిన్కి కటెట్లు. పోటాల్ టలు రేపడానికి కలహపియుడు.
22కొండేలు రుచిగల పదారాథ్ ల వంటివి. అవి కడుపులోకిమెతత్గా దిగిపోతాయి.
23చెడు హృదయం ఉండి పేమగామాటాల్ డే పెదాలు ఉండడం మటిట్ పెంకు పూసిన వెండిపూతతో సమానం.
24పగవాడు పెదాలతోమాయలు చేసి అంతరంగంలో కపటం దాచుకుంటాడు.
25వాడు దయగామాటలాడితేవాడిమాట నమమ్వదుద్ . వాడిహృదయంలో ఏడు అసహయ్ న విషయాలు ఉనాన్యి.
26వాడు తన దేవ్షానిన్ కపట వేషంతో కపుప్కుంటాడు. సమాజంలోవాడి చెడుతనం బటట్బయలు అవుతుంది.
27 గుంట తవేవ్ వాడేదానిలో పడతాడు. రాతినిపొరిల్ంచే వాడిమీదికే అది తిరిగి వసుత్ ంది.
28అబదాధ్ లాడే నాలుక తాను నలగగొటిట్న వాళళ్ను దేవ్షిసుత్ ంది. ముఖసుత్ తిమాటలు పలికే నోరు నాశనం తెసుత్ ంది.

27
1 రేపటి రోజును గూరిచ్ డంబాలు పలక వదుద్ . ఏ రోజున ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు?
2నీ నోరు కాదు, వేరొకరు ఎవరనాన్, నీ సవ్ంత పెదవులు కాదు ఇతరులే నినున్ పొగడాలి.
3రాయిబరువు ఇసక భారం గదా. మూరుఖ్ డి కోపం ఆ రెంటికంటే బరువు.
4కోధం కూర నది. కోపం వరదలాగాముంచెతుత్ తుంది. రోషం ఎదుట నిలవ గలిగేది ఎవరు?
5లోలోపల పేమించడం కంటే బహిరంగంగా గదిద్ంచడం మేలు.
6సేన్హితుడు మేలు కోరి గాయాలు చేసాత్ డు. శతువు లెకక్ లేననిన్ ముదుద్ లు పెడతాడు.
7కడుపునిండినవాడుతేనెపటుట్ నాసరేకాళళ్తోతొకేక్సాత్ డు. ఆకలివేసినవాడికిచేదు పదారథ్ నాతియయ్గాఉంటుంది.
8తనసొంత ఇలుల్ విడిచిపెటిట్ తిరిగేవాడు గూడు విడిచి తిరిగే ప తో సమానం.
9 పరిమళం, సుగంధం హృదయానిన్ సంతోషపెడుతుంది. అలాగే మితుడి హృదయంలో నుండి వచేచ్ మధుర వాకుక్లు

హృదయానిన్ సంతోషపెడతాయి.
10నీసేన్హితుడి నానీతండిసేన్హితుడి నావిడిచిపెటట్వదుద్ . నీఆపదదినాననీఅనన్దముమ్ల ఇళళ్కు వెళల్కు. దూరంగా

ఉనన్ సోదరుడి కంటే దగగ్రునన్ పొరుగువాడేమంచిది.
11 కుమారా, జాఞ్ నం సంపాదించి నా హృదయానిన్ సంతోషపెటుట్ . అపుప్డు ననున్ నిందించే వారితో నేను రయ్ంగా

మాటలాడతాను.
12బుదిధ్మంతుడు అపాయం రావడం చూసి దాకుక్ంటాడు. జాఞ్ నం లేనివారు నిరల్కష్ ంగా ఆపదలో పడతారు.
13ఎదుటి మనిషి విషయంలోహామీ ఉండే వాడి నుంచి అతని వసం తీసుకో. ఇతరుల కోసం పూచీ తీసుకునన్ వాడిచేత

వాడి వసుత్ వులు తాకటుట్ పెటిట్ంచు.
14పొదుద్ నేన్ లేచి పెదద్ గొంతుకతో తన సేన్హితుణిణ్ దీవించే వాడి దీవెన అతనిపాలిట శాపమే.
15ముసురు పటిట్న రోజున ఏక ధారగా కురుసూత్ ఉండే నీళల్ , గయాయ్ళి ఇలాల్ లు ఒకటే.
16 ఆమెను ఆపాలని పయతిన్ంచేవాడు గాలిని ఆపాలని పయతిన్ంచే వాడితో సమానం. తన కుడిచేతిలో నూనె

పటుట్ కోవాలని పయతిన్ంచడంతో సమానం.
17ఇనుము చేత ఇనుము పదును అవుతుంది. అలాగే ఒక మనిషి తనసాటిమనిషికి పదును పెడతాడు.
18అంజూరు చెటుట్ పెంచేవాడు దాని పండుల్ తింటాడు. తనయజమానిని గౌరవించే వాడు ఘనతపొందుతాడు.
19నీటిలోముఖానికి ముఖం కనబడినటుట్ ఒకడి మనసుస్కు మరొకడిమనసుస్ కనబడుతుంది.
20పాతాళానికి, అగాధానికి తృపిత్ ఉండదు. అలానేమనిషి కోరికలకు* ఎపప్టికీ తృపిత్ ఉండదు.
21మూసతో వెండిని కొలిమితో బంగారానిన్ తాను పొందిన కీరితోమనిషిని పరీ ంచి చూడ వచుచ్.
22మూరుఖ్ డిని గోదుమలలోబాటు రోకలితో దంచినావాడిమూఢతవాణిణ్ వదలిపోదు.
23నీ పశువుల సిథ్తి జాగతత్గా తెలిసుకో. నీమందలమీదమనసుస్ ఉంచు.
24డబుబ్ శాశవ్తం కాదు. కిరీటం తరతరాలు ఉంటుందా?
25 ఎండిన గడిడ్ వామి వేసాత్ రు. పచిచ్క ఇక కనిపించడం లేదు. మొలకలు వసుత్ నాన్యి. ఆలమందల కోసం కొండగడిడ్

కోసుకొసుత్ నాన్రు.
26నీకు వెచచ్టి బటట్ల కోసం గొరెపిలల్లునాన్యి. ఒక చేను కొనడానికి మేకలు సరిపోతాయి.
27నీ ఆహారానికి, నీ కుటుంబం తినే ఆహారానికి, నీ దాసదాసీలపోషణకు మేకపాలు ఉంటాయి.

28
1ఎవరూ తరుమకుండానే దుషుట్ డు పారిపోతాడు. నీతిమంతులు సింహం లాగా రయ్ంగా ఉంటారు.
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2దేశసుథ్ ల దోషం వలల్ దానిపాలకులు ఎకుక్వ అవుతారు. బుదిధ్జాఞ్ నం గలవారిచేతదాని అధికారం సిథ్ర పడుతుంది.
3పేదలను బాధించే పేదవాడు ఆహారపదారాథ్ లను కొటుట్ కుపోయేలాచేసేవానతో సమానం.
4ధరమ్శాసానిన్ తోసిపుచేచ్వారు దుషుట్ లను పొగుడుతుంటారు. ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేవారు వారితోపోరాడతారు.
5దుషుట్ లు నాయ్యమేదో గహించరు. యెహోవాను ఆశయించేవారికి అనీన్ తెలుసు.
6వంచనమూలంగా డబుబ్ సంపాదించినవాడి కంటేయథారథ్ంగా పవరించే దరిదుడు మెరుగు.
7ఉపదేశం అంగీకరించే తనయుడు బుదిధ్మంతుడు. తుంటరుల సహవాసం చేసేవాడు తన తండికి అపకీరి తెసాత్ డు.
8డబుబ్ వడీడ్కిచిచ్ అనాయ్యలాభం చేత ఆసిత్ పెంచుకునేవాడు దరిదులను కరుణించేవాడి కోసం దానిన్ కూడబెడతాడు.
9ధరమ్శాసం వినబడకుండా చెవులు మూసుకునే వాడిపారథ్న అసహయ్ం.
10 యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్ంలో పడవేసే వాడు తాను తవివ్న గోతిలో తానే పడతాడు. నిషక్ళంకులకు మంచి

వారసతవ్ం దొరుకుతుంది.
11ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానేజాఞ్ ని. వివేకం గల పేదవాడు వాడి అసలు రంగు బయట పెడతాడు.
12నీతిపరులకు జయం కలగడం మహాఘనతకు కారణం. దుషుట్ లు అధికారానికి వచేచ్టపుప్డు పజలు దాగిఉంటారు.
13అతికమాలను దాచిపెటేట్వాడు వరిధ్లల్డు. వాటిని ఒపుప్కుని విడిచిపెటేట్వాడు కనికరం పొందుతాడు.
14 ఎలల్పుప్డూ ఎవ తే చేడు పనులు చేయకుండా భయంతో* ఉంటారో వాడు ధనుయ్డు. హృదయానిన్

కఠినపరచుకొనేవాడు కీడులో పడిపోతాడు.
15పేద పజలను పరిపాలించే దుషుట్ డు గరిజ్ంచే సింహం,దాడి చేసే ఎలుగుబంటి లాంటివాడు.
16వివేకం లేకుండా పజానీకానిన్ పీడించే అధికారి కూరుడు. దగాకోరుతనానిన్ దేవ్షించేవాడు దీరాఘ్ యుషమ్ంతుడౌతాడు.
17వేరొకడి రకం చిందించిన వాడు దోషం మూటగటుట్ కొనన్వాడు. వాడు మరణ దినం దాకాపారిపోతూనే ఉంటాడు.
18యథారథ్ంగా పవరించేవాడు మంగా ఉంటాడు. మూరఖ్పవరన గలవాడు హఠాతుత్ గా పడిపోతాడు.
19 తన పొలం సేదయ్ం చేసుకునే వాడికి కడుపునిండా అనన్ం దొరకుతుంది. వయ్రథ్ న వాటిని అనుసరించేవారికి కలిగే

పేదరికం అంతా ఇంతా కాదు.
20 నమమ్క నవాడికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి. ధనవంతుడయేయ్టందుకు ఆతంగా ఉండే వాడు శికష్

తపిప్ంచుకోడు.
21పకష్పాతం చూపడం మంచిది కాదు. కేవలం ఒకక్ రొటెట్ముకక్ కోసం కొందరు తపుప్ చేసాత్ రు.
22చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదించాలని ఆతురపడతాడు. తనకు దరిదత వసుత్ ందని వాడికి తెలియదు.
23ముఖ సుత్ తిమాటలు పలికే వాడికంటేమనుషులకు బుదిధ్ చెపేప్వాడు తుదకు ఎకుక్వ మెపుప్ పొందుతాడు.
24తన తలిదండుల సొముమ్ దోచుకుని “అది దోహం కాదు” అనుకొనేవాడు నాశనం చేసే వాడికి జతకాడు.
25దురాశ గలవాడు కలహం రేపుతాడు. యెహోవాపటల్ నమమ్కం పెటుట్ కునే వాడు వరిధ్లుల్ తాడు.
26తనమనసుస్లోని ఆలోచనలను నముమ్కునేవాడు బుదిధ్హీనుడు. జాఞ్ నంగా పవరించేవాడు తపిప్ంచుకుంటాడు.
27పేదలకు ఇచేచ్ వాడికి లేమి కలగదు. వారిని చూడకుండా కళ ళ్ మూసుకునే వాడికి ఎనోన్ శాపాలు కలుగుతాయి.
28 దుషుట్ లు అధికారంలోకి వసుత్ నన్పుప్డు పజలు దాకుక్ంటారు. దురామ్రుగ్ లు నశించేటపుప్డు నీతిమంతులు వృదిధ్

చెందుతారు.
29

1చాలా గదిద్ంపులు వచిచ్నా తలబిరుసుగా ఉండిపోయేవాడు ఇక సవ్సథ్త అనేది లేకుండాహఠాతుత్ గా విరిగి పోతాడు.
2మంచి చేసే వారు ఎకుక్వ మంది అయినపుప్డు పజలు సంతోషిసాత్ రు. దుషుట్ డు ఏలుతునన్పుప్డు పజలు నిటూట్ రుప్లు

విడుసాత్ రు.
3జాఞ్ నానిన్ పేమించేవాడు తన తండిని సంతోషపెడతాడు. వేశయ్లతోసాంగతయ్ం చేసేవాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేసాత్ డు.
4నాయ్యంమూలంగా రాజు దేశానికి మం కలగజేసాత్ డు. లంచాలు పుచుచ్కొనేవాడు దేశానిన్ పాడుచేసాత్ డు.
5తనపొరుగువాడితోముఖ సుత్ తిమాటలు చెపేప్వాడు అతణిణ్ చికిక్ంచు కోడానికి వలవేసేవాడు.
6 దుషుట్ డు తన సవ్యంకృతాపరాధం వలల్ బోనులో చికుక్కుంటాడు. మంచి చేసేవాడు పాటలుపాడుతూ సంతోషంగా

ఉంటాడు.
7మంచిమనిషి పేదల పకష్ంగావాదిసాత్ డు. పాతకుడికి అలాటిజాఞ్ నం లేదు.
8అపహాసకులు ఊరిని తగల బెడతారు. జాఞ్ నులు కోపం చలాల్ రుసాత్ రు.
9జాఞ్ ని మూరఖ్నితో వాదించేటపుప్డు వాడు రెచిచ్పోతుంటాడు, నవువ్తుంటాడు. నెమమ్ది ఉండదు.
10 రకపిపాసులు నిరోద్ షులను దేవ్షిసాత్ రు. వారు నీతిపరుల పాణాలు తీయాలని చూసుత్ ంటారు.
11బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంతా వెళళ్గకుక్తాడు. జాఞ్ నం గలవాడు కోపం అణచుకుంటాడు.
12రాజు గనక అబదాధ్ లు నముమ్తూ ఉంటే అతని ఉదోయ్గులు దుషుట్ లుగా ఉంటారు.
13పేదలు, వడీడ్ వాయ్పారులు కలుసుకుంటారు. ఉభయుల కళళ్కు వెలుగిచేచ్వాడుయెహోవాయే.
14ఏ రాజు దరిదులకు సతయ్ంతో నాయ్యం తీరుసాత్ డో ఆ రాజు సింహాసనం శాశవ్తంగా ఉంటుంది.
15బెతత్ం, గదిద్ంపు జాఞ్ నం కలిగిసుత్ ంది. అదుపులేని పిలల్వాడు తన తలిల్కి అవమానం తెసాత్ డు.

* 28:14 28:14 భయంతోయెహోవాకి ఎలల్పుప్డూ భయపడండి
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16దుషుట్ లు పబలినపుప్డు దురామ్రగ్త పబలుతుంది. వారి పతనానిన్ నీతిపరులు కళాల్ రా చూసాత్ రు.
17నీ కొడుకును శి ంచినటట్యితే అతడు నీకు విశాంతినిసాత్ డు. నీమనసుస్కు ఆనందం కలిగిసాత్ డు.
18పవచన దరశ్నం లేకపోతే పజలు విచచ్లవిడిగా ఉంటారు. ధరమ్శాసానికి కటుట్ బడి ఉండే వాడు ధనుయ్డు.
19సేవకుడు మందలిసేత్ బుదిధ్ తెచుచ్కోడు. వాడికి విషయం అరథ్ం అయినావాడు లోబడడు.
20తొందరపడిమాటాల్ డే వాణిణ్ చూసావా? వాడికంటేమూరుఖ్ డే సుళ వుగామారతాడు.
21ఒకడు తన సేవకుణిణ్ చినన్పప్టి నుండి గారాబంగా పెంచితే చివరకూ వాడి వలన ఇబబ్ందులు వసాత్ యి.
22కోపిషిట్ కలహం రేపుతాడు. ముకోక్పి చాలాపాపాలు చేసాత్ డు.
23ఎవరి అహం వాణిణ్ అణచి వేసుత్ ంది. వినయమనసుక్డు గౌరవానికి నోచుకుంటాడు.
24దొంగతో చేతులు కలిపినవాడు తనకు తానే పగవాడు. అలాంటివాడు శాపపుమాటలు విని కూడామినన్కుంటాడు.
25భయపడడం వలల్ మనుషులకు ఉరి వసుత్ ంది. యెహోవాపటల్ నమమ్కం ఉంచేవాడు సుర తంగా ఉంటాడు.
26పరిపాలకుని అనుగహం కోరే వారు అసంఖాయ్కం. కానీమనుషుయ్లకు నాయ్యం తీరేచ్దియెహోవాయే.
27మంచి చేసేవారికీ దురామ్రుగ్ డు అంటే అసహయ్ం. అలానేయథారథ్వరనుడు భకిహీనుడికి హేయుడు.

30
ఆగూరు అభిపాయాలు

1ఇది దేవోకి. అంటేయాకె కుమారుడు ఆగూరు పలికినమాటలు.
అతడు ఈతీయేలుకు*, ఉకాక్లుకు† చెపిప్నమాట.
2నిశచ్యంగామనుషులోల్ నావంటి పశుపాయుడు లేడు. మనుషులకు ఉండవలసిన ఇంగితం నాకు లేదు.
3నేను జాఞ్ నానిన్ అభయ్సించలేదు. పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్ నం పొందలేదు.
4ఆకాశానికెకిక్ దిగివచిచ్న వాడెవడు?
తన పిడికిళల్తో గాలిని పటుట్ కునన్వాడెవడు?
బటట్లో నీళల్ మూటకటిట్నవాడెవడు?
భూమి దికుక్లనిన్టిని సాథ్ పించిన వాడెవడు?
ఆయన పేరుగానీ ఆయన కుమారుడి పేరుగానీ నీకు తెలుసా?
5దేవునిమాటలనీన్ పవిత నవే. ఆయనిన్ ఆశయించేవారికి ఆయనడాలు.
6ఆయనమాటలతో ఏమీ చేరచ్వదుద్ . ఆయన నినున్ గదిద్సాత్ డేమో. అపుప్డు నీవు అబదిధ్కుడివౌతావు.
7దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటునాన్ను. నేను చనిపోకముందు వాటినినాకు అనుగహించు.
8వయ్రథ్ న వాటిని ఆబదాధ్ లను నాకు దూరం చెయియ్. పేదరికానిన్గానీ ఐశవ్రాయ్నిన్ గానీ నాకు ఇవొవ్దుద్ . చాలినంత అనన్ం

మాతం పెటుట్ .
9ఎకుక్ తే నేను కడుపు నిండి నినున్ తిరసక్రించి “యెహోవాఎవరు?” అంటానేమో. లేదా పేదరికం వలల్ దొంగతనం చేసి

నా దేవునినామానిన్ తెగనాడతానేమో.
10దాసుని గూరిచ్ వాడియజమానితో కొండేలు చెపప్కు. వాడు నినున్ తిటుట్ కుంటాడు. ఒకవేళ నీవు శి రుహ్ డి వౌతావు.
11తమ తండిని శాపనారాథ్ లు పెడుతూ, తలిల్పటల్ వాతస్లయ్త చూపని తరం ఉంది.
12తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్ తమమాలినయ్ం శుభం కానీ తరం ఉంది.
13 కళ ళ్ నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరం ఉంది. వారి కనురెపప్లు ఎంత కి వెళిల్ పోయాయోగదా!
14 దేశంలో ఉండకుండాా దరిదులను మింగేసూత్ మనుషులోల్ ఉండకుండాా పేదలను నశింపజేయడానికి కతుత్ లాల్ టి పళల్ ,

పదు న దవడ పళల్ ఉనన్ వారి తరం ఉంది.
15 జలగకు ఇవువ్, ఇవువ్ అనే పేరునన్ కూతురులిదద్రు ఉనాన్రు. తృపిత్లేనివి మూడు ఉనాన్యి. చాలు అని పలకనివి

నాలుగు ఉనాన్యి.
16పాతాళం, గొడాలి గరభ్ం, నీరు చాలు అనని భూమి,చాలు అనని అగిన్.
17తండిని దూషిసూత్ తలిల్ మాట విననివాడి కళ ళ్ లోయకాకులు పీకుక్తింటాయి. ప రాజు పిలల్లు వాటిని తింటాయి.
18నాబుదిధ్కి మించినవిమూడు ఉనాన్యి. నేను గహించలేనివినాలుగు ఉనాన్యి.
19అవి,అంతరికష్ంలో గరుడ ప జాడ, బండమీదపాముజాడ, నడిసముదంలో ఓడ వెళేళ్ జాడ, కనయ్తోమగవాడిజాడ.
20వయ్భిచారిణిమారగ్ం కూడా అలాటిదే. ఆమె తిని నోరు తుడుచుకుని నాకేం తెలియదంటుంది.
21భూమిని వణకించేవిమూడు ఉనాన్యి, అదిమోయలేనివినాలుగు ఉనాన్యి.
22అవి గదెద్నెకిక్న సేవకుడు, కడుపు నిండాఅనన్ం ఉనన్మూరుఖ్ డు, 23పెళిల్ చేసుకునన్ గయాయ్ళి గంప,యజమానురాలికి

హకుక్ దా న దాసి.
24భూమిమీద చినన్వి నాలుగు ఉనాన్యిఅయినాఅవి ఎంతోజాఞ్ నం గలవి.
25చీమలు బలం లేని జీవులు. అయినాఅవి వేసవిలో తమఆహారం సిదధ్పరచుకుంటాయి.
26చినన్ కుందేళల్ బలం లేని జీవులు అయినాఅవి బండ సందులోల్ నివాసాలు కలిప్ంచుకుంటాయి.

* 30:1 30:1ఈతీయేలుకు ఓ దేవుడా నేను అలల్సిపోయాను † 30:1 30:1 ఉకాక్లుకు ఓ దేవుడా నేను బాగా అలల్సిపోయాను
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27మిడతలకు రాజు లేడు అయినాఅవనీన్ బారులు తీరి సాగిపోతాయి.
28నీవు బలిల్ని చేతితో పటుట్ కోగలవు. అయినారాజ గృహాలోల్ అది ఉంటుంది.
29డంబంగా నడుచుకునేవి మూడు ఉనాన్యి. ఠీవిగా నడిచేవినాలుగు ఉనాన్యి.
30అవిమృగాలనిన్టిలోబలం కలిగి ఎవరికీ భయపడివెనుదిరుగని సింహం, 31బడాయిగానడిచేకోడిపుంజు,మేకపోతు,

తన సేనకు ముందు నడుసుత్ నన్ రాజు.
32నీవు బుదిధ్హీనుడ గరివ్ంచి ఉంటే, కీడు కలిగించే పనాన్గం పనిన్ ఉంటే నీ చేతోత్ నోరు మూసుకో.
33పాలు చిలికితే వెనన్ పుడుతుంది. ముకుక్ పిండితే రకం కారుతుంది. కోపం రేపితే కలహం పుడుతుంది.

31
రా న లెమూయేలుమాటలు

1రా నలెమూయేలుమాటలు,అతనితలిల్ అతనికిఉపదేశించిన దేవోకి, 2 కుమారా, నేనేమంటాను? నేను కనన్ కుమారా,
నేనేమంటాను? నామొకుక్లు మొకిక్ కనిన కుమారా, నేనే మంటాను? 3 నీ బలానిన్ సీలకియయ్కు. రాజులను నశింపజేసే
సీలతో సహవాసం చేయ వదుద్ .

4దా రసం తాగడం రాజులకు తగదు. లెమూయేలు, అది రాజులకు తగదు. అధికారులు “దాకష్ మదయ్ం ఏది?” అని
అడగడం తగదు.

5తాగితేవారు చటాట్ లను విసమ్రిసాత్ రు. దీనులందరి హకుక్లనూ కాలరాసాత్ రు.
6పాణంపోతునన్వాడికి మదయ్ం ఇవవ్ండి. మనోవేదన గలవారికి దా రసం ఇవవ్ండి.
7వారు తాగి తమ పేదరికానిన్ మరిచ్పోతారు. తమ కషాట్ నిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోరు.
8మూగవారి పకష్ంగామాటాల్ డు. దికుక్లేని వారికి నాయ్యం జరిగేలా నీ నోరు తెరువు.
9నీ నోరు తెరచి నాయ్యంగా తీరుప్ తీరుచ్. దీనులకు బాధ పడేవారికి దరిదులకు నాయ్యం చెయియ్.
గుణవతి నభారయ్

10సమరుథ్ రా న భారయ్ ఎవరికి దొరుకుతుంది? అలాటిది బంగారు ఆభరణాల కంటే అమూలయ్ నది.
11ఆమె భర ఆమె నమమ్కం పెటుట్ కుంటాడు. అతడు పేదవాడు కావడం అంటూ ఉండదు.
12ఆమె తన జీవిత కాలమంతా అతనికి మేలే చేసుత్ ంది గాని కీడేమీ చేయదు.
13ఆమె గొరె బొచుచ్ను అవిసెనారను సేకరిసుత్ ంది. తన చేతులారావాటితో పని చేసుత్ ంది.
14వరకపు ఓడలు దూర పాంతం నుండి ఆహారం తెచేచ్లా ఆమె దూరం నుండి ఆహారం తెచుచ్కుంటుంది.
15ఆమె చీకటితోనే లేచి, తనయింటివారికి భోజనం సిదధ్పరుసుత్ ంది. తన సేవికలకు జీతం నిరణ్యిసుత్ ంది.
16ఆమెపొలం చూసి దానిన్ కొంటుంది. కూడబెటిట్న డబుబ్తో దాకష్తోటనాటిసుత్ ంది.
17ఆమె బలం ధరించుకుంటుంది. చేతులతో బలంగా పని చేసుత్ ంది.
18తనకు లాభం చేకూరేచ్ వాటిని గురిసుత్ ంది. రాతివేళ ఆమె దీపం ఆరిపోదు.
19ఆమె నేత కదురును చేతబటుట్ కుంటుంది. తన వేళల్తో కదురు పటుట్ కుని వడుకుతుంది.
20దీనులకు తన చెయియ్చాపుతుంది. అవసరంలో ఉనన్ వారిని ఆదుకుంటుంది.
21తనఇంటివారికిచలితగులుతుందనిఆమెకుభయంలేదు. ఆమెకుటుంబమంతాజేగురు రంగుబటట్లు వేసుకుంటారు.
22ఆమె పరుపులు సిదధ్పరచుకుంటుంది. ఆమె బటట్లు సనన్ని నారబటట్లు, రకవరణ్పు వసాలు.
23ఆమె భర దేశపు పెదద్లతో కూరుచ్ంటాడు. ఊరిమొగసాల దగగ్ర అతనికి పేరుపతిషట్లు ఉంటాయి.
24ఆమెనారబటట్లు నేయించి అముమ్తుంది. నడికటల్ను వరకులకు అముమ్తుంది.
25బలం,ఘనత ఆమెకు వసాలు. ఆమె భవిషతుత్ విషయ నిరభ్యంగా ఉంటుంది.
26ఆమె తన నోరు తెరిచి జాఞ్ న వాకుక్లు పలుకుతుంది. కృపా భరిత న ఉపదేశం ఆమె చేసుత్ ంది.
27ఆమె తన ఇంటివారి పవరన బాగా కనిపెటిట్ చూసుత్ ంటుంది. పనిచేయకుండా ఆమెభోజనం చేయదు.
28ఆమె కొడుకులు ఆమెను ధనయ్ అంటారు. ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగడుతాడు.
29 “చాలామంది ఆడపడుచులు చకక్గా పవరించారు గానీ, నువువ్ వారందరినీమించిపోయావు” అంటాడు.
30చకక్దనంమోసకరం. సౌందరయ్ం వయ్రథ్ం. యెహోవాపటల్ భయభకులు గల సీని అందరూ పశంసిసాత్ రు.
31ఆమె చేసిన పనుల పతిఫలం ఆమెకు ఇవవ్ండి. ఊరిదావ్రం దగగ్ర ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడతాయి.
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పసంగి
గంథకర

ఈ పుసత్కంలో నేరుగా రచయిత పేరు కనిపించదు. 1:1 లో రచయిత తనను “కొహెలెల్’’ (ఉపదేశకుడు) అనే పేరులో
పరిచయం చేసుకునాన్డు. ముందుకుపోయి తనను “దావీదు కుమారుడు, యెరూషలేము రాజు’’ అని చెపుప్కునాన్డు.
“యెరూషలేములో నాకు ముందునన్ వారందరిలోకి అధిక జాఞ్ నం సంపాదించిన వాడిని’’ అని తన గురించి వివరించాడు.
తాను అనేక సామెతలు సేకరించినటుట్ చెపుప్కునాన్డు (1:1, 16; 12:19). యెరుషలేము నగరంలో ఇశాయేలు
రాజయ్ం అంతటి నా పరిపాలించిన దావీదు కుమారుడు సొలోమోను ఒకక్డే (1:12). ఈ గంథ కర సొలోమోను అని
సూచించే వచనాలు ఇందులో చాలా ఉనాన్యి. సొలొమోను మరణం తరువాత వేరొక వయ్కి రాసి ఉంటాడు, అనిపించే
సందరాభ్నుసార న ఆధారాలు కొనిన్ ఉనాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు 970 - 930
పసంగి గంథానిన్ సొలొమోను పాలన అంతంలో రాసి ఉండవచుచ్. యెరుషలేములోఈ గంథం రాసినటుల్ ఉంది.

సీవ్కర
పాచీన ఇశాయేలీయులు, బిలు పాఠకులందరూ.
పయోజనం

ఈ గంథంలో మనకొక గొపప్ హెచచ్రిక ఉంది. ఒక గురి, వభకి లేని జీవితం వయ్రథ్ం; అనవసరంగా గాలిని పటుట్ కోడానికి
పయతిన్ంచిన దానిలో సమానం. మనం సుఖభోగాలను, సిరిసంపదలను, సృజనాతమ్క కారయ్కలాపాలను, జాఞ్ నానిన్, లేక
విషయవాంఛలను కోరివాటివెంటబడితేజీవితాంతంలోమనజీవితమంతావయ్రథ్ం చేసుకునాన్మనిఅరధ్మవుతుంది. దేవుడే
గురిగా కలిగిన జీవితం దావ్రానేదానికి ఒక అరధ్మంటూ వసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
దేవుడు తపప్ మిగతాదంతా వయ్రథ్మే

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-11
2. జీవితంలో అనేక అంశాలు వయ్రథ్ం— 1:12-5:7
3. దేవుని భయం— 5:8-12:8
4. చివరి తీరామ్నం— 12:9-14

మానవ జఞ్నం వయ్రథ్ం
1యెరూషలేమును పరిపాలించే రాజు, దావీదు కొడుకూ అయిన పసంగి మాటలు. 2పొగమంచులో ఆవిరిలాగా, గాలి

కదలిక లాగా పతిదీమాయ పోతునన్దని పసంగి చెబుతునాన్డు. అది అనేక పశన్లు రేకెతిత్సుత్ నన్ది.
3 సూరుయ్ని కింద*మానవులు పడే కషట్ం వలన వారికేం లాభం? 4 ఒక తరం గతించిపోతుంటే ఇంకో తరం వసూత్ ఉంది.

భూమిమాతం ఎపుప్డూ సిథ్రంగా నిలిచి ఉంది. 5 సూరుయ్డు ఉదయిసాత్ డు, అసత్మిసాత్ డు. మళీళ్ ఉదయించాలిస్న సథ్లం
చేరడానికి తవ్రపడతాడు.

6గాలి ద ణ దికుక్కు వీచి మళీళ్ ఉతత్ర దికుక్కు తిరుగుతుంది. అలా తన దారిలో మళీళ్ మళీళ్ వీసూత్ తిరిగి వసుత్ నన్ది.
7 నదులనీన్ సముదంలోకే వెళత్ నాన్యి గానీ అది ఎపప్టికీ నిండడం లేదు. నదుల నీరంతా అవి ఎకక్డనుండి పారుతూ
వసుత్ నాన్యోఅకక్డికే వెళిల్ తిరిగి సముదంలోకి వెళత్ నాన్యి.

8 మధయ్లో విశాంతి లేకుండా అనీన్ అలసటతోనే జరిగిపోతునాన్యి. మానవులు దానిన్ వివరించలేరు. చూసే వాటి
విషయంలో కంటికి తృపిత్ కలగడం లేదు. వినే వాటి విషయంలో చెవికి తృపిత్ కలగడం లేదు. 9 ఇంతవరకూ ఉనన్దే ముందు
కూడా ఉంటుంది. ఇంతవరకూ జరిగిందే ఇక ముందూ జరుగుతుంది. ఇది కొతత్ది అని చెపప్దగినది సూరుయ్ని కింద ఏదీ
లేదు. 10ఇది కొతత్ది అని దేని గురిం నా ఎవ నాచెపిప్నాఅది కూడాచాలాకాలం నుండీ ఉనన్దే. 11మనపూరివ్కులు మన
జాఞ్ పకంలో ఉండరు, ఇపుప్డు ఉనన్వారి జాఞ్ పకం తరవాత వచేచ్ వారికి కలగదు.

12బోధకుణిణ్ అయిననేనుయెరూషలేములోఇశాయేలీయులమీదరాజుగాఉనాన్ను. 13ఆకాశం కింద జరుగుతునన్దానిన్
తెలివిగా వెతికి గహించడం నా మనసుస్ నిలిపాను. మానవులు నేరుచ్కోవడం కోసం దేవుడు వారికి ఏరాప్టు చేసిన పని
చాలా కషట్ంతో నిండి ఉంది.

14 సూరుయ్ని కింద జరుగుతునన్ వాటనిన్టినీ నేను చూశాను. ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి పయాస పడినటుట్ అవనీన్
పయోజనంలేనివే. 15వంకరగాఉనన్దిచకక్బడదు. కనిపించనిదిలెకక్లోకిరాదు. 16“యెరూషలేములోనాకంటేముందునన్
వారందరి కంటే నేను అధిక జాఞ్ నం సంపాదించాను, సంపూరణ్ న జాఞ్ నానీన్ విదయ్నీ నేను నేరుచ్కునాన్ను” అనినామనసుస్లో

* 1:3 1:3 సూరుయ్ని కింద భూమి న
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అనుకునాన్ను. 17కాబటిట్ జాఞ్ నం, వెరితనం, బుదిధ్హీనత, వీటిని గహించడానికి కషట్పడాడ్ ను. కానీ ఇది కూడా ఒకడు గాలిని
పటుట్ కోడానికి పయాసపడడమేఅని తెలుసుకునాన్ను.

18విసాత్ ర న జాఞ్ నారజ్నలో విసాత్ ర న దుఃఖం ఉంది. ఎకుక్వ తెలివి సంపాదించిన వారికి ఎకుక్వ బాధ కలుగుతుంది.

2
ఆనందం, సంపద అనీన్ వయ్రథ్ం

1 “అపుప్డు, నినున్ సంతోషం చేత పరీ సాత్ ను, నువువ్మేలును రుచి చూడు”అని నేనునాహృదయంతోచెపుప్కునాన్ను.
అయితే అది కూడా వయ్రథ్పయతన్మే అయియ్ంది. 2 నవువ్తో, నువువ్ వెరిదానివి అనీ సంతోషంతో, నీవలన లాభం లేదు
అనీ అనాన్ను. 3 నా మనసుస్ ఇంకా జాఞ్ నానిన్ కోరుకుంటుండగా ఆకాశం కింద మానవులు తమ జీవితంలో ఏమి చేసేత్
మేలు పొందుతారో చూదాద్ మని, దా రసంతో నా శరీరానిన్ సంతోషపరచుకొంటాను, బుదిధ్హీనత వలన ఏ నా పయోజనం
ఉంటుందేమోఅని ఆలోచించాను.

4 నేను గొపప్ గొపప్ పనులు చేశాను. నా కోసం ఇళ ళ్ కటిట్ంచుకునాన్ను, దాకష్తోటలు నాటించుకునాన్ను. 5 తోటలు,
ఉదాయ్నవనాలనువేయించివాటిలోపలురకాలపండల్ చెటుల్ నాటించాను. 6ఆచెటల్కు నీటికోసంనేనుచెరువులుతవివ్ంచాను.
7ఆడ, మగ పనివారిని నియమించుకునాన్ను. దాసులుగానే నా ఇంటోల్ పుటిట్నవారు నాకు ఉనాన్రు. యెరూషలేములోనాకు
ముందు ఉనన్ వారందరికంటే ఎకుక్వగా పశువులు, గొరెమేకలమందలు నేను సంపాదించుకునాన్ను.

8 నా కోసం వెండి బంగారాలను, వివిధ దేశాల రాజులకు, సంసాథ్ నాల అధిపతులకు ఉండేటంత సంపదను
సమకూరుచ్కునాన్ను. గాయకులనూ గాయకురాళళ్నీ, మనుషులు కోరేవాటనిన్టినీ సంపాదించుకుని అనేకమంది సీలనూ*
ఉంచుకునాన్ను. 9నాకుముందుయెరూషలేములోఉనన్ వారందరికంటే గొపప్వాణిణ్ , ఆసిత్పరుణిణ్ అయాయ్ను. నాజాఞ్ నం ననున్
నడిపిసూత్ నే ఉంది.

10నా కళ ళ్ చూడాలని ఆశపడిన వాటిని చూడకుండా నేను అడుడ్ చెపప్లేదు.
నాహృదయంనా పనులనిన్టిని బటిట్ సంతోషించింది.
అందుకే సంతోషాలను అనుభవించకుండా నేను నాహృదయానిన్ నిరబ్ంధించలేదు.
ఇదే నా పనులనిన్టి వలన నాకు దొరికిన భాగయ్ం.
11అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్టినీ,వాటి కోసం నేను పడినబాధ అంతటినీ గమనించి చూసేత్
అవనీన్ నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు గాలి కోసం పయాసపడినటుట్ గా కనిపించింది.
సూరుయ్ని కింద పయోజనకర నది ఏదీ లేనటుట్ నాకు కనిపించింది.
జాఞ్ నులు, అజాఞ్ నులు అందరూ
12తరువాత రాబోయేరాజు, ఇపప్టిదాకా జరిగిన దానికంటే ఎకుక్వ ఏం చేయగలడు? అనుకుని,
నేను జాఞ్ నానిన్, వెరితనానిన్, బుదిధ్హీనతను గురించి ఆలోచించడం పారంభించాను.
13 అపుప్డు చీకటి కంటే వెలుగెంత పయోజనకరమో బుదిధ్హీనత కంటే జాఞ్ నం అంత పయోజనకరం అని నేను
తెలుసుకునాన్ను.

14జాఞ్ ని కళ ళ్ అతని తలలో ఉనాన్యి. బుదిధ్హీనుడు చీకటిలో నడుసాత్ డు.
అయినాఅందరి గమయ్ం ఒకక్టే అని నేను గహించాను.
15కాబటిట్ బుదిధ్హీనుడికి జరిగేదే నాకూ జరుగుతుంది,మరి నేను ఇంత జాఞ్ నం ఎందుకు సంపాదించాను
అని నాహృదయంలో అనుకునాన్ను. కాబటిట్ ఇదీ నిషప్ర్యోజనమే.
16బుదిధ్హీనులకు జరిగినటేట్ జాఞ్ నులను కూడాఎవరూజాఞ్ పకంఉంచుకోరు. రాబోయేరోజులోల్ వారందరినీమరిచ్పోతారు.
బుదిధ్హీనుడు ఎలా చనిపోతాడో,జాఞ్ ని కూడా అలాగే చనిపోతాడు.

17ఇదంతాచూసేత్ సూరుయ్ని కింద జరిగేదంతా ననున్ కుంగదీసింది. అంతా నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి
బాధ పడినటుట్ గా కనిపించింది. నాకు జీవితంమీద అసహయ్ం వేసింది.

వయ్రథ్ న పయాస
18 సూరుయ్ని కింద నేను ఎంతో బాధపడి సాధించిన వాటనిన్టినీ నా తరవాత వచేచ్వాడికి విడిచిపెటాట్ లని గహించి నేను

వాటిని అసహియ్ంచుకునాన్ను. 19వాడు తెలి నవాడో, బుదిధ్హీనుడో ఎవరికి తెలుసు? అయితేసూరుయ్ని కింద నేను బాధతో,
జాఞ్ నంతో సంపాదించినదంతావాడిఅధికారం కిందకు వెళత్ ంది. ఇదీ నిషప్ర్యోజనమే. 20కాబటిట్ సూరుయ్ని కింద నేను పడిన
కషట్మంతటి విషయంలో నేను నిసప్ హ చెందాను.

21ఒకడు జాఞ్ నంతో, తెలివితో, పుణయ్ంతో కషట్పడి ఒక పని చేసాత్ డు. అయితే అతడు దాని కోసం పని చేయని వేరొకడికి
దానిన్ విడిచిపెటిట్ వెళాళ్లిస్ వసుత్ నన్ది. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనంగా, గొపప్ విషాదంగా ఉంది. 22సూరుయ్ని కిందమానవుడు
పడే కషాట్ నికీ చేసే పనులకూ అతడికేం దొరుకుతునన్ది? 23అతడు రోజులోచేసే పనులనీన్ కషట్ంతో, వతిత్డితో నిండి ఉనాన్యి.
కాబటిట్ రాతిపూట కూడా అతడిమనసుస్కు నెమమ్ది దొరకదు. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే.

* 2:8 2:8 సీలనూ సంగీత వాయిదయ్లు
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24 అనన్పానాలు పుచుచ్కోవడం కంటే, తన కషట్ంతో సంపాదించిన దానితో తృపిత్ చెందడం కంటే మానవునికి శేషట్ ంది
లేదు. అదిదేవునివలల్నే కలుగుతుందనినేను గహించాను. 25ఆయనఅనుమతిలేకుండాభోజనంచేయడం,సంతోషించడం
ఎవరికిసాధయ్ం? 26ఎందుకంటేఎవ తేదేవుణిణ్ సంతోషింపజేసాత్ రోవాడికి దేవుడుజాఞ్ నం,తెలివి,ఆనందం ఇసాత్ డు. అయితే
తనకిషట్ న వాడికి ఇవవ్డానికి కషట్పడి పోగుచేసే పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి అపప్గిసాత్ డు. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనం,
ఒకడు గాలి కోసం పయాసపడినటుట్ గా ఉంది.

3
పతిదానికి సమయం

1ఆకాశం కింద పతి పయతాన్నికీ పతి ఉదేద్శానికీ ఒక సమయం ఉంది.
2పుటట్డానికీ, చనిపోడానికీ నాటడానికీ,నాటినదానిన్ పెరకడానికీ
3చంపడానికీ, సవ్సథ్పరచడానికీ కూలదోయడానికీ, కటట్డానికీ
4ఏడవడానికీ, నవవ్డానికీ, దుఃఖించడానికీ,నాటయ్ం చేయడానికీ
5రాళల్ను పారవేయడానికీ,వాటినిపోగు చేయడానికీ ఎదుటి వారిని కౌగలించుకోడానికీ,మానడానికీ
6వసుత్ వులను వెదకడానికీ,పోగొటుట్ కోడానికీ దాచుకోడానికీ,పారవేయడానికీ
7వసాలను చింపడానికీ, కుటట్డానికీమౌనం వహించడానికీ,మాటలాడడానికీ
8పేమించడానికీ, దేవ్షించడానికీయుదధ్ం చేయడానికీ, సంధి చేసుకోడానికీ ఇలా పతిదానికీ ఒక సమయం ఉంది.

9 కషట్పడి పని చేసిన వారికి దాని వలన వచిచ్న లాభమేముంది?
10మానవులు చేయడానికి దేవుడు వారికి ఇచిచ్న పని ఏమిటో నేను చూశాను.
11 దేవుడు పతి దానినీ దాని కాలానికి సరిపడినటుట్ గా చేశాడు. ఆయన నితయ్ న జాఞ్ నానిన్ మానవుల హృదయాలోల్

ఉంచాడు. దేవుని కారాయ్లనుమొదటి నుండి చివరి వరకూపూరిగా గహించడానికి అదిచాలదు.
12 కాబటిట్ మానవులకు బతికినంత కాలం సంతోషంగా, మంచి జరిగిసూత్ ఉండడం కంటే శేషఠ్ నదేదీ లేదని నేను

గహించాను. 13 పతి ఒకక్రూ అనన్పానాలు పుచుచ్కుంటూ తన కషాట్ రిజ్తానిన్ అనుభవించడం దేవుడిచేచ్ బహ మానమే అని
కూడా గహించాను.

14దేవుడు చేసే పనులనీన్ నితయ్ నవి అనినాకు తెలుసు. దానికిమరి దేనినీ కలపలేము,దానినుండి దేనినీ తీయలేము.
మానవులు తనలో భయభకులు కలిగి ఉండాలని దేవుడేఈ విధంగా నియమించాడు.

15 గతంలో జరిగిందే ఇపుప్డూ జరుగుతుంది. తరవాత జరగబోయేది కూడా ఇంతకు ముందు జరిగిందే.
మానవులు మరమ్ న సంగతులు వెదికేలా దేవుడు చేసాత్ డు.
సమసత్ జీవం వయ్రథ్ం

16 అంతేగాక ఈ లోకంలో నాయ్యతీరుప్ జరిగించే సథ్లాలోల్ , నీతి ఉండాలిస్న సథ్లాలోల్ నాకు దుషట్తవ్ం కనిపించింది.
17“మంచివారికీచెడడ్వారికీవారిపతిపయతాన్నికీ,పనికీతగినసమయంలోదేవుడేతీరుప్ తీరుసాత్ డు”అనినాహృదయంలో
అనుకునాన్ను.

18తాము జంతువులాల్ టి వారనిమానవులు తెలుసుకోవాలని దేవుడు అలా చేసుత్ నాన్డని నేను అనుకునాన్ను.
19 ఎందుకంటే జంతువులకు జరుగుతునన్టేట్ మనుషులకీ జరుగుతూ ఉంది. ఇదద్రి గతీ ఒకక్టే. జంతువులు

చనిపోతాయి, మనుషులూ చనిపోతారు. జీవులనిన్టికీ ఒకక్టే పాణం. జంతువుల కంటే మనుషులకు ఎకుక్వేమీ లేదు.
అంతా ఆవిరిలాగా నిషప్ర్యోజనం కదా!

20అంతా ఒకక్ చోటికే వెళతారు. అంతామటిట్లోనుండి పుటిట్ంది, ఆమటిట్లోకే తిరిగి పోతుంది.
21 మనుషుల ఆతమ్ పరలోకానికి ఎకిక్పోతుందనీ జంతువుల పాణం భూమిలోకి దిగిపోతుందనీ ఎవరికి తెలుసు?

22మనిషికి తన తరువాత ఏం జరగబోతునన్దో చూపించడానికి వారిని తిరిగి వెనకిక్ తెచేచ్వాడు ఎవరునాన్రు? కాబటిట్ వారు
తమ పనిలో సంతోషించడం కంటే శేషట్ ంది వారికేమీ లేదని నేను తెలుసుకునాన్ను. అదేవారు చేయవలసింది.

4
1ఆ తరవాత సూరుయ్ని కింద జరుగుతునన్ వివిధ రకాల అనాయ్యాలను గురించి నేను ఆలోచించాను. బాధలు పడేవారు

కనీన్రు కారుసుత్ నాన్రు. వారికి ఆదరణ లేదు. వారిని అణచి వేసేవారు బలవంతులు కాబటిట్ వారిని ఆదరించేవారెవరూ లేరు.
2కాబటిట్ ఇపుప్డు జీవిసుత్ నన్ వారి కంటే గతించిపోయినవారే ధనుయ్లు అనుకునాన్ను. 3 ఇంకా పుటట్ని వారు సూరుయ్ని కింద
జరుగుతునన్ ఈ అకమాలను చూడలేదు కాబటిట్ ఈ ఇదద్రి కంటే వారు ఇంకా ధనుయ్లు అనుకునాన్ను.

జాఞ్ నుల, అజాఞ్ నుల కషట్ం
4 కషట్ంతో, పుణయ్ంగా చేసే పతి పనీ వేరొకరి అసూయకి కారణం అవుతునన్దని నేను చూశాను. ఇది కూడా

నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి చేసే పయతన్ంలాగా ఉంది. 5 బుదిధ్హీనుడు పని చేయకుండా చేతులు
ముడుచుకుని కూరోచ్వడం వలల్ తనను తనే నాశనం చేసుకుంటునాన్డు.* 6 రెండు చేతులతో కషట్ం, గాలి కోసం పయతాన్లు
చేసేకంటే ఒక చేతిలో నెమమ్ది కలిగి ఉండడం మంచిది.

* 4:5 4:5 తనను తనే నాశనం చేసుకుంటునాన్డు. తన సవ్ంత శరీరానేన్ తినాలిస్ వసుత్ ంది
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7నేను ఆలోచిసుత్ నన్పుడు సూరుయ్ని కింద నిషప్ర్యోజన ంది ఇంకొకటి కనిపించింది.
8ఒకడు ఒంటరిగా ఉనాన్డు.
అతనికి జతగాడు గాని, కొడుకు గాని,సోదరుడు గాని లేడు.
అయినాఅతడు ఎపుప్డూ కషట్పడుతూనే ఉంటాడు.
ఐశవ్రయ్ం అతనికి తృపిత్ కలిగించదు.
సుఖమనేది లేకుండా ఎవరి కోసం ఇంత కషట్పడుతునాన్ను అనుకుంటాడు.
ఇది కూడా ఆవిరిలాగా నిషప్ర్యోజనం, విచారకరం.
9ఇదద్రు కషట్పడితే ఇదద్రికీ మంచి జరుగుతుంది.
కాబటిట్ ఒంటరిగా కంటే ఇదద్రు కలిసి ఉండడం మంచిది.
10ఒకడు కింద పడినామరొకడు లేపుతాడు.
అయితే ఒకక్డే ఉంటే అతడు పడినపుప్డు లేపేవాడు లేనందువలన అతనికి కషట్మేమిగులుతుంది.
11ఇదద్రు కలిసి పండుకొంటే వారికి వెచచ్గా ఉంటుంది. ఒకక్డే ఉంటే వీలు కాదు కదా!
12ఒంటరిగా ఉనన్వాణిణ్ పడదోయడం తేలిక.
అయితే ఇదద్రు కలిసి ఉంటే తమ దాడిని ఎదురోక్గలరు.
మూడు పేటలతాడు తవ్రగా తెగిపోదు గదా?

13మంచి హెచచ్రికలు వినడానికి ఇషట్ం లేని మూరుఖ్ న ముసలి రాజుకంటే జాఞ్ నవంతు న ఒక చినన్ పిలల్వాడు శేషుఠ్ డు.
14 అలాంటివాడు తన దేశంలో బీదవాడుగా పుటిట్నా, చెరసాలలో ఉనాన్ రాజుగా పటాట్ భిషేకం పొందుతాడు. 15 సూరుయ్ని
కింద జీవిసూత్ తిరిగే వారంతా చనిపోయినరాజుకు బదులు రా న ఆ చినన్వాని పకష్ం వహిసాత్ రని నేను గహించాను. 16పతి
ఒకక్రూ అతనికి విధేయత చూపడానికి వసాత్ రు. అయితే ఆ తరవాతవారిలో అనేకమంది అతని ఇషట్ం చూపరు. నిజానికి
ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే, ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచినటేట్ .

5
పమాణాల వయ్రధ్త

1 నీవు దేవుని మందిరానికి వెళేళ్టపుప్డు నీ పవరన జాగతత్గా చూసుకో. తాము చేసే పనులు దురామ్రగ్ నవని
తెలుసుకోకుండా బుదిధ్హీనులాల్ గా బలులు అరిప్ంచడం కంటే దానికి దగగ్రగా వెళిల్ మాటలు వినడం మంచిది.

2దేవుని సనిన్ధిలో అనాలోచితంగామాటాల్ డడానికి తవ్రపడక నీ నోటిని కాచుకో.
దేవుడు ఆకాశంలో ఉనాన్డు, నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు,
కాబటిట్ నీమాటలు తకుక్వగా ఉండాలి.
3విసాత్ ర న పనులు, చింతల వలన చెడడ్ కలలు వసాత్ యి.
ఎకుక్వమాటలు పలికేవాడు ఎకుక్వ మూరఖ్ంగా పలుకుతాడు.

4 నీవు దేవునికి మొకుక్బడి చేసుకుంటే దానిన్ తవ్రగా చెలిల్ంచు. మూరుఖ్ ల విషయంలో ఆయన సంతోషించడు. 5 నీవు
మొకుక్కునన్ దానిన్ చెలిల్ంచు. మొకుక్కుని చెలిల్ంచకపోవడం కంటే అసలుమొకుక్కోకపోవడం మంచిది.

6 నీ శరీరం పాపంలో పడేలా చేసేటంతగా నీ నోటిని మాటాల్ డనీయకు. “ఆ మొకుక్బడి పొరపాటుగా చేశాను” అని
యాజకునితో చెపప్వదుద్ . నీ మాటలతో దేవునికి కోపం తెపిప్ంచి ఎందుకు నషట్పోతావు? 7 ఎకుక్వ కలలతో, మాటలతో
పయోజనం లేదు. నీ వరకూ నువువ్ దేవునిలో భయభకులు కలిగి ఉండు.

సంపదులు వయ్రథ్ం
8ఒకరాజయ్ంలోబీదవారినిబాధించడం, ధరామ్నిన్,నాయ్యానిన్ బలవంతంగాఅణచివేయడం నీకు కనిపిసేత్ ఆశచ్రయ్పోవదుద్ .

అధికారంలో ఉనన్వారికంటే ఎకుక్వ అధికారం గలవారునాన్రు. వారందరి న ఇంకా ఎకుక్వ అధికారం గలవాడు ఉనాన్డు.
9ఏ దేశంలో రాజు భూమి గురించి శదధ్ వహిసాత్ డో ఆ దేశానికి అనిన్ విషయాలోల్ మంచి జరుగుతుంది.

10డబుబ్ కోరుకునే వాడికి ఆ డబుబ్తో తృపిత్ కలగదు.
ఐశవ్రయ్ం కోరుకునేవాడు ఇంకా ఎకుక్వ ఆసిత్ని కోరుకుంటాడు.
ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే.
11ఆసిత్ ఎకుక్ తే దానిన్ దోచుకునే వారు కూడా ఎకుక్వవుతారు.
కేవలం కళళ్తో చూడడం తపప్ ఆసిత్పరుడికి తన ఆసిత్ వలన పయోజనం ఏముంది?
12 కషట్జీవులు కొంచెమే తినినాహాయిగానిదపోతారు.
అయితే ఐశవ్రయ్వంతులు తమ ధనసమృధిథ్ వలన నిదపోలేరు.

13సూరుయ్ని కింద మనసుస్కు బాధ కలిగించేది ఒకటి చూశాను.
అదేమంటే ఆసిత్పరుడు తన ఆసిత్ని దాచుకోవడం అతనికే నషట్ం తెచిచ్పెడుతుంది.
14అతడు దురదృషట్వశాతూత్ తన ఆసిత్ని పోగొటుట్ కుంటే అతని కొడుకు చేతిలో ఏమీ లేనివాడు అవుతాడు.
15వాడు ఏ విధంగా తలిల్ గరభ్ం నుండి వచాచ్డో ఆ విధంగానే, దిగంబరిగా వెళిళ్పోతాడు.
తాను పని చేసి సంపాదించినా దేనినీ చేతపటుట్ కుని పోలేడు.
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16ఎలా వచాచ్డో అలాగే వెళిళ్పోతాడు. గాలిని పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచడం వలన లాభమేమిటి?
17ఇది కూడామనసుస్కు బాధ కలిగించేదే. తన జీవితమంతా అతడు చీకటిలోభోజనం చేసాత్ డు.
అతడు రోగంతో, ఆగహంతో నిసప్ హలో గడుపుతాడు.

18 నేను చూసిన దానిలో కోరదగినది, మంచిది ఏంటంటే, ఒకడు దేవుడు తనకు నియమించిన జీవితమంతా తన
కషాట్ రిజ్తంతో అనన్పానాలు తీసుకుంటూ, మంగా బతకడమే. అదే దేవుడు వాడికి నియమించింది.

19 అంతే గాక దేవుడు ఒకడికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ ఇచిచ్ దానిలో తన వంతు అనుభవించడానికి, అనన్పానాలు
పుచుచ్కోడానికి, తన కషాట్ రిజ్తంలో సంతోషించడానికి వీలు కలిగిసేత్ అది దేవుని దీవెనఅనిభావించాలి. 20అతడు చేసే పనిలో
దేవుడు అతనికి సంతోషం కలిగిసాత్ డు కాబటిట్ అతడు తన జీవితంలోని రోజులను పదే పదే జాఞ్ పకం చేసుకోడు.

6
1సూరుయ్ని కిందఒకఅనాయ్యంనేను చూశాను. అదిమనుషులకు గొపప్ దురవసథ్గాఉంది. 2అదేంటంటే, దేవుడు ఒకడికి

ధనధానయ్సమృదిధ్ని,ఘనతనుఅనుగహిసాత్ డు. అతడేంకోరినాఅదికొరతలేకుండాఇసాత్ డు. అయితేదానిన్అనుభవించేశకి
మాతం దేవుడు అతనికి ఇవవ్డు. వేరే వయ్కిదానిన్ అనుభవిసాత్ డు. ఇది నిషప్ర్యోజనంగా,గొపప్ అనాయ్యంగా కనిపిసుత్ నన్ది.

3 ఒకడు వంద మంది పిలల్లను కని, దీరాఘ్ యువుతో ఎలల్కాలం జీవించినా, అతడు హృదయంలో సంతృపిత్ అంటే
తెలియకుండా, చనిపోయిన తరవాత తగిన రీతిలో సమాధికి నోచుకోకపోతేవాడికంటే పుటట్గానే చనిపోయిన పిండం మేలని
నేను తలుసుత్ నాన్ను. 4 అది నిరీజ్వంగా వచిచ్ చీకటి లోకి వెళ తుంది. దాని పేరు ఎవరికీ తెలియదు. 5 అది సూరుయ్ణిణ్
చూడలేదు, దానికేమీ తెలియదు. అతనికి లేని విశాంతి దానికి ఉంది. 6 అలాటి వయ్కి రెండు వేల సంవతస్రాలు బతికినా
సంతోషించలేక పోతే అతడు కూడామిగిలిన అందరూ వెళేళ్ సథ్లానికే వెళాత్ డు కదా!

7మనుషుల కషట్ం అంతా తమనోరు నింపుకోడానికే.
అయితేవారిమనసుస్కు తృపిత్ కలగదు.
8మూరుఖ్ ల కంటే జాఞ్ నుల గొపప్తనం ఏమిటి?
ఇతరుల ముందు ఎలా జీవించాలో తెలిసిన బీదవాడి గొపప్తనం ఏమిటి?
9మనసుస్ పొందలేని దాని గురించి ఆశపడడం కంటే కంటికి ఎదురుగా ఉనన్దానితో తృపిత్ పడడం మంచిది.
ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే,గాలిని పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచడమే.
10ఇపుప్డు ఉనన్ది చాలాకాలం కితం తెలిసిందే.
మనుషులు ఎవరు ఎలా ఉంటారో అదిపూరవ్ం తెలిసిన విషయమే.
తమకంటే బలవంతు న వయ్కితోవారు వాదన పెటుట్ కోలేరు.
11పలికినమాటలోల్ వయ్రథ్ నవి చాలాఉంటాయి.
వాటివలనమనుషులకేం పయోజనం?
12నీడలాగా తమ జీవితాలను వయ్రథ్ంగా గడిపేసేమనుషులకు తమకేదిమంచిదో ఎవరికి తెలుసు?
వారు పోయిన తరువాత ఏమి జరుగుతుందో వారికి ఎవరు చెపప్గలరు?

7
జాఞ్ నానిన్ ఎనున్కోవడం
1పరిమళ లం కంటే మంచి పేరు మేలు.
ఒకడు పుటిట్న రోజు కంటే చనిపోయిన రోజేమేలు.
2విందు జరుగుతునన్ ఇంటికి వెళళ్డం కంటే దుఃఖంతో ఏడుసుత్ నన్ వారి ఇంటికి వెళళ్డం మేలు.
ఎందుకంటే చావుఅందరికీ వసుత్ ంది కాబటిట్ జీవించి ఉనన్వారు దానిన్ గురు పెటుట్ కోవాలి.
3నవవ్డం కంటే ఏడవడం మేలు.
ఎందుకంటే దుఃఖ ముఖం తరవాతహృదయంలో సంతోషం కలుగుతుంది.
4జాఞ్ నులు తమ దృషిట్ని దుఃఖంలో ఉనన్వారి ఇంటిమీద ఉంచుతారు.
అయితేమూరుఖ్ ల ఆలోచనలనీన్ విందులు చేసుకొనే వారి ఇళళ్ ఉంటాయి.
5మూరుఖ్ ల పాటలు వినడం కంటే జాఞ్ నుల గదిద్ంపు వినడం మేలు.
6ఎందుకంటే మూరుఖ్ ల నవువ్ బాన కింద చిటపట శబద్ం చేసే చితుకుల మంటలాంటిది.
ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనం.
7జాఞ్ నులు అనాయ్యం చేసేత్ వారి బుదిధ్ చెడిపోయినటేట్ .
లంచం మనసును చెడగొడుతుంది.
8ఒక పనిపారంభం కంటే దానిముగింపుపాముఖయ్ం.
అహంకారి కంటే శాంతమూరి గొపప్వాడు.
9కోపించడానికి తొందరపడవదుద్ .
మూరుఖ్ ల హృదయాలోల్ కోపం నిలిచి ఉంటుంది.
10 “ఇపప్టి రోజుల కంటే గతించిన రోజులు ఎందుకు మంచివి” అని అడగొదుద్ .
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అది తెలి న పశన్ కాదు.
11జాఞ్ నం మనం వారసతవ్ంగాపొందిన ఆసిత్తో సమానం.
భూమి న* జీవించే వారందరికీ అది ఉపయోగకరం.
12జాఞ్ నం, డబుబ్,ఈ రెండూ భదతనిచేచ్వే.
అయితేజాఞ్ నంతోలాభం ఏమిటంటే తనను కలిగి ఉనన్వారికి అది జీవానిన్సుత్ ంది.
13దేవుడు చేసిన పనులను గమనించు.
ఆయన వంకరగా చేసినదానిన్ ఎవ నా తినన్గా చేయగలడా?
14మంచి రోజులోల్ సంతోషంగా గడుపు. చెడడ్ రోజులోల్ దీనిన్ ఆలోచించు,
తాము గతించిపోయినతరువాత ఏం జరగబోతుందో తెలియకుండాఉండడానికి దేవుడు సుఖదుఃఖాలను పకక్పకక్నే
ఉంచాడు.

15నేను నిషప్ర్యోజనంగా తిరిగిన కాలంలో నేను చాలా విషయాలు చూశాను.
నీతిమంతు ఉండి కూడా నశించిపోయినవారునాన్రు,
దురామ్రుగ్ ఉండీ దీరఘ్ కాలం జీవించిన వారునాన్రు.
16అంత సవ్నీతిపరుడుగా ఉండకు. నీ దృషిట్కి నీవు అంత ఎకుక్వ తెలివి సంపాదించుకోకు.
నినున్ నీవే ఎందుకు నాశనం చేసుకుంటావు?
17మరీ ఎకుక్వ చెడడ్గా,మూరఖ్ంగా ఉండవదుద్ .
నీ సమయం రాకముందే ఎందుకు చనిపోవాలి?
18నీవుఈజాఞ్ నానికి అంటిపెటుట్ కుని దానిన్ విడిచిపెటట్కుండా ఉంటే నీకు మంచిది.
దేవునిలో భయభకులు గలవాడు తాను చేయవలసినవాటిననిన్టినీ జరిగిసాత్ డు.
19ఒక పటట్ణంలో ఉనన్ పదిమంది అధికారుల కంటే తెలి న వయ్కిలో ఉనన్ జాఞ్ నం శకివంత ంది.
20ఈ భూమి మీద ఎపుప్డూ పాపం చేయకుండా మంచి జరిగిసూత్ ఉండే నీతిమంతుడు భూమి మీద ఒకక్డు కూడా
లేడు.

21చెపుప్డుమాటలు వింటూ నీ పనివాడు నినున్ శపించేలా చేసుకోకు.
22నువువ్ కూడాచాలాసారుల్ ఇతరులను శపించావు కదా.

23 ఇదంతా నేను జాఞ్ నంతో పరిశోధించి తెలుసుకునాన్ను. “నేను జాఞ్ నిగా ఉంటాను” అని నేననుకునాన్ను గాని అది నా
వలల్ కాలేదు.

24జాఞ్ నం బహ దూరంగా,లోతుగా ఉంది. దానినెవడు తెలుసుకోగలడు?
25వివేచించడానికి, పరిశోధించడానికి,జాఞ్ నానిన్, సంగతుల మూల కారణాలను తెలుసుకోడానికి,
చెడుతనంఅనేదిమూరఖ్తవ్ంఅనీబుదిధ్హీనతవెరితనమనీగహించేలానేను నేరుచ్కోడానికి,పరీ ంచడానికినామనసుస్
నిలిపాను.

26చావు కంటే ఎకుక్వ దుఃఖం కలిగించేది ఒకటి నాకు కనబడింది. అది ఉచుచ్లు, వలలు లాంటి మనసుస్, సంకెళళ్
లాంటి చేతులు కలిగిన సీ.

దేవుని దృషిట్కి మంచివారు దానిన్ తపిప్ంచుకుంటారు గానిపాపం చేసేవారు దాని వలలో పడిపోతారు.
27 సంగతుల మూల కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకోడానికి నేను వివిధ పనులను పరిశీలించినపుడు ఇది నాకు కనబడింది

అని పసంగి అనే నేను చెబుతునాన్ను. అయితే నేను ఎంత పరిశోధించినా నాకు కనబడనిది ఒకటి ఉంది. 28 అదేమంటే
వెయియ్ మంది పురుషులోల్ నేనొకక్ నిజాయితీపరుణిణ్ చూశాను గాని సీలందరిలో ఒకక్రిని కూడా చూడలేదు. 29 నేను
గహించింది ఇది ఒకక్టే, దేవుడు మనుషులను యథారథ్వంతులుగానే పుటిట్ంచాడు గాని వారు వివిధ రకాల కషాట్ లు తమ
కి తెచుచ్కుని చెదరిపోయారు.

8
అధికారానికి విధేయత
1జాఞ్ నులంటే ఎవరు?
జీవితంలో జరిగేవి ఏమిటి, ఎలా అనే విషయాలు ఎరిగినవారు.
మనుషుల జాఞ్ నం వారిముఖానికి తేజసుస్ నిసుత్ ంది. దాని వలనవారి కఠినతవ్ంమారుతుంది.

2 నువువ్ దేవుని ఎదుట ఒటుట్ పెటుట్ కునన్టుట్ గా రాజు ఆజఞ్లకు లోబడి నడుచుకో. 3 రాజు సనిన్ధి నుండి హడావుడిగా
బయటికి వెళల్కు. అతడు అనుకునన్ దానంతటినీ జరిగించగలడు కాబటిట్ చెడు కారాయ్లోల్ పాలు పుచుచ్కోకు. 4రాజుల ఆజఞ్
అధికారంతో కూడినది. “నువువ్ చేసేది ఏమిటి?” అని రాజును అడిగే వాడెవడు?

5రాజుకు లోబడేవాడికి ఏ కీడూ జరగదు.
ఏది ఎపుప్డు చేయాలో, ఎలా చేయాలోజాఞ్ నుల హృదయాలకు తెలుసు.
6పతిదానికీ ఒక సప్ందన, ఒక సమయం నియామక ఉంది.
అలా లేకపోతేమనుషుయ్లకు జరిగే కీడు అధిక పోతుంది.
7జరగబోయేదిమనుషులకి తెలియదు.

* 7:11 7:11 భూమి న సూరుయ్ని కింద
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రాబోయేదాని గురించి ఎవరు చెపప్గలరు?
8ఊపిరి* విడవకుండా ఆపుచేయగల అధికారం ఎవరికీ లేదు.
తనచావు రోజు ఎవరికీ అధికారం లేదు.
యుదద్ం జరిగే సమయంలో ఎవరికీ విడుదల దొరకదు.
దుషట్తవ్ం దానిన్ వెంబడించే వారిని తపిప్ంచలేదు.
9సూరుయ్ని కింద జరిగే పతి పని గురించి నేను తీవంగా ఆలోచించినపుప్డు ఇదంతానాకు తెలిసింది.
ఒకడు మరొకడి ఉనన్ అధికారంతోవాడికి కీడు జరిగిసాత్ డు.

10 దుషుట్ లను సకమంగా పాతిపెటట్డం, పరిశుదధ్ సథ్లం నుండి తీసుకుపోవడం, వారు ఎకక్డ చెడడ్ పనులు చేశారో అదే
పటట్ణసుథ్ లువారినిపొగడడం†నేనుచూశాను. ఇది కూడానిషప్ర్యోజనమే. 11చెడు పనికితగిన శికష్వెంటనే కలగకపోవడం
చూసి మనుషులు భయం లేకుండా చెడడ్ పనులు చేసాత్ రు. 12ఒక దురామ్రుగ్ డు వంద సారుల్ పాపం చేసి దీరఘ్కాలం జీవించినా,
దేవునిలో భయభకులు కలిగి ఆయన సనిన్ధిని గౌరవించేవారు మంగా ఉంటారని నాకు తెలుసు. 13 దురామ్రుగ్ లు దేవుని
సనిన్ధికి భయపడరు కాబటిట్ వారికి మం ఉండదు. వారి జీవితకాలం అశాశవ్త న నీడలాగాఉంటుంది.

14 సూరుయ్ని కింద మరొక నిషప్ర్యోజన ంది జరుగుతూ ఉంది. అదేమంటే భకిహీనులకు జరిగినటుట్ నీతిమంతులోల్
కొందరికీ నీతిమంతులకు జరిగినటుట్ భకిహీనులోల్ కొందరికీ జరుగుతునన్ది. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే అని నేను
అనుకునాన్ను. 15 అనన్పానాలు పుచుచ్కుని సంతోషించడం కంటే మనుషులకు మంచి విషయమేమీ లేదు. మనిషి పని
చేసి కషట్పడాలని దేవుడు వారికి నియమించిన అతని జీవిత కాలమంతావారికి తోడుగా ఉండేది వారి సంతోషమే.

16జాఞ్ నానిన్ అభయ్సించడానికీమనుషులు దివారాతులు నిద లేకుండా చేసేవాయ్పారాలను పరిశీలించి చూశాను. 17దేవుని
పనులనిన్టినీనేను గమనించాను. సూరుయ్ని కిందజరిగేసంగతులనుమనుషులు ఎంతపయతిన్ంచినాగహించలేరనీ,దానిన్
తెలుసుకోవాలని చివరికి జాఞ్ నులుపూనుకునన్పప్టికీ వారు తం గహించలేరనీ నేను తెలుసుకునాన్ను.

9
జీవితానిన్ సంపూరణ్ంగా ఉపయోగించు

1నీతిమంతులు,జాఞ్ నులు,వారుచేసేపనులుఅనీన్ పరిశీలించిచూసిఅవనీన్దేవునిచేతిలోఉనాన్యనినేను గహించాను.
పేమించడం, దేవ్షించడం అనేవిమనుషుల చేతిలో లేవని, అదివారి వలన కాదనీ నేను తెలుసుకునాన్ను.

2జరిగేవి అనీన్, అందరికీ ఒకే విధంగా జరుగుతాయి.
నీతిమంతులకు, దుషుట్ లకు,
మంచివారికి, చెడడ్వారికి,
పవితులకు, అపవితులకు,
బలులరిప్ంచే వారికి, అరిప్ంచని వారికి,
అందరికీ ఒకే విధంగా జరుగుతుంది.
మంచివారికెలాగో దురామ్రుగ్ లకూ అలాగే జరుగుతుంది.
ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు ఎలా చనిపోతునాన్డో ఒటుట్ పెటుట్ కోడానికి భయపడేవాడూ అలాగే చనిపోతునాన్డు.

3 అందరికీ ఒకే విధంగా జరగడం అనేది సూరుయ్ని కింద జరిగే వాటనిన్టిలో బహ దుఃఖకరం. మనుషుల హృదయం
చెడుతనంతో నిండిపోయింది. వారు బతికినంత కాలం వారి హృదయంలో మూరఖ్తవ్ం ఉంటుంది. ఆ తరువాత వారు
చనిపోతారు. ఇది కూడా దుఃఖకరం. 4 చచిచ్న సింహం కంటే బతికి ఉనన్ కుకక్ మేలు అనన్టుట్ జీవించి ఉనన్వారితో కలిసి
మెలిసి ఉండే వారికి ఇంకా ఆశ ఉంటుంది.

5బతికి ఉనన్ వారికి తాము చనిపోతామని తెలుసు.
అదే చనిపోయినవారికి ఏమీ తెలియదు.
వారిని అందరూ మరచిపోయారు. వారికి ఇక లాభం ఏమీ లేదు.
6వారి పేమ, పగ, అసూయఅనీన్ గతించిపోయాయి.
సూరుయ్ని కింద జరిగే వాటిలో ఇక దేనిలోనూవారిపాత ఉండదు.
7నువువ్ వెళిల్ సంతోషంగా భోజనం చెయియ్.
సంతోషంతో నీదా రసం తాగు. దేవుడు కోరేది అదే.
8ఎపుప్డూ తెలల్ బటట్లు వేసుకో. నీ తలకు బాగా నూనె రాసుకో.

9దేవుడు నీకు మంచి జీవితకాలం దయచేశాడు. అది నిషప్ర్యోజనమే అయినా నువువ్ పేమించే నీ భారయ్తో సుఖించు.
నీ జీవితకాలం నిషప్ర్యోజనమే అయినా దానిలో సుఖించు. ఈ జీవితంలో నువువ్ కషట్పడిన దానంతటికీ అదే నీకు కలిగే
భాగం. 10 నినున్ చేయమని అడిగిన ఏ ప నా నీ శకి లోపం లేకుండా చేయి. నువువ్ వెళేళ్ సమాధిలో పని గాని, ఉపాయం
గాని, తెలివి గాని,జాఞ్ నం గాని లేదు.

11నేను ఇంకా ఆలోచిసుత్ ండగా సూరుయ్ని కింద జరిగేది నాకు అరథ్ ంది ఏమంటే,
వేగం గలవారు పరుగులో గెలవరు.
బల నవారికియుదధ్ంలో విజయం దొరకదు.

* 8:8 8:8ఊపిరి ఆతమ్ † 8:10 8:10పొగడడం మరచిపోవడం
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తెలి నవారికి ఆహారం లభించదు.
అవగాహన ఉనన్ంతమాతాన ఐశవ్రయ్ం కలగదు.
జాఞ్ నవంతులకు అనుగహం దొరకదు.
ఇవనీన్ అదృషట్ం కొదీద్ కాలవశాన అందరికీ కలుగుతునాన్యి.
12తమకాలం ఎపుప్డు వసుత్ ందో మనుషులకు తెలియదు.
చేపలు తమకు మరణకర న వలలో చికుక్కునన్టుట్ , పిటట్లు వలలో పటుట్ బడినటుట్ ,
హఠాతుత్ గా ఏదో ఒక చెడడ్ సమయం తమమీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు చికుక్కుంటారు.
జాఞ్ ని, బుదిధ్హీనుడు

13ఇంకా జరుగుతునన్ దానిన్ చూసినపుప్డు నేను అదిజాఞ్ నం అనుకునాన్ను. అదినాదృషిట్కి గొపప్దిగాఉంది. 14ఏమంటే
కొదిద్మంది నివసించే ఒక చినన్ పటట్ణం ఉంది. దానిమీదికి ఒక గొపప్ రాజు వచిచ్ దానిన్ ముటట్డించి దాని ఎదురుగా గొపప్
బురుజులు కటిట్ంచాడు. 15అయితేఅందులో ఉండే ఒక బీదవాడు తన తెలివితో ఆ పటట్ణానిన్ కాపాడాడు. అయినాఎవరూ
అతణిణ్ జాఞ్ పకం ఉంచుకోలేదు.

16కాబటిట్ నేనిలాఅనుకునాన్ను “బలం కంటేతెలివి శేషఠ్మేగానిబీదవారితెలివిని,వారిమాటలను ఎవరూ లెకక్చేయరు.”
17మూరుఖ్ లను పాలించేవాడి కేకలకంటే మెలల్గా వినిపించే జాఞ్ నులమాటలు మంచివి.
18యుదాధ్ యుధాల కంటే తెలివిమంచిది.
ఒక పాపాతుమ్డు అనేక న మంచి పనులను చెరుపుతాడు.

10
1పరిమళ లంలోఈగలు పడి చసేత్ అది దురావ్సన కొడుతుంది.
కొంచెం మూరఖ్తవ్ం తాసులో వేసి చూసేత్ జాఞ్ నానిన్, గౌరవానిన్ తేలగొడుతుంది.
2జాఞ్ ని హృదయం అతణిణ్ కుడి చేతితో పని చెయియ్సుత్ ంది,
మూరుఖ్ డి హృదయం అతని ఎడమ చేతితో పని చేయిసుత్ ంది.
3మూరుఖ్ డుమారగ్ంలో సరిగా నడుచుకోవడం చేతకాక తాను మూరుఖ్ ణిణ్ అని అందరికి తెలిసేలా చేసుకుంటాడు.
4యజమాని నీమీద కోపపడితే నీ ఉదోయ్గానిన్ విడిచి పెటట్కు.
నీ సహనంఘోర న తపిప్దాలు జరకుక్ండా చేసుత్ ంది.
5రాజులు పొరపాటుగా చేసే అనాయ్యం నేను ఒకటి చూశాను.
6ఏమంటేమూరుఖ్ లను పెదద్ పదవులోల్ , గొపప్వారినివారి కింద నియమించడం.
7సేవకులు గురాలమీదసావ్రీ చేయడం,
అధిపతులు సేవకులాల్ నేలమీద నడవడం నాకు కనిపించింది.
8గొయియ్ తవేవ్వాడు కూడాదానిలో పడే అవకాశం ఉంది.
పహరీ గోడ పడగొటేట్ వాణిణ్ పాము కరిచే అవకాశం ఉంది.
9రాళల్ దొరిల్ంచే వాడికి అది గాయం కలిగించవచుచ్.
చెటుల్ నరికే వాడికి దానివలన అపాయం కలగొచుచ్.
10ఇనుప పనిముటుట్ మొదుద్ గా ఉంటే పనిలో ఎకుక్వ బలం ఉపయోగించాలిస్ వసుత్ ంది.
అయితేజాఞ్ నం విజయానికి ఉపయోగపడుతుంది.
11పామును లోబరచుకోక ముందే అది కరిసేత్ దానిన్ లోబరచుకునే పుణయ్ం వలన పయోజనం లేదు.
12జాఞ్ ని పలికేమాటలు వినడానికి ఇంపుగా ఉంటాయి.
అయితేమూరుఖ్ డిమాటలు వాడినేమింగివేసాత్ యి.
13వాడి నోటిమాటలు మూరఖ్తవ్ంతోపారంభమౌతాయి,
వెరితనంతోముగుసాత్ యి.
14ఏమి జరగబోతునన్దో తెలియకపోయినామూరుఖ్ లు అతిగామాటాల్ డతారు.
మనిషి చనిపోయిన తరవాత ఏం జరుగుతుందో ఎవరు చెబుతారు?
15మూరుఖ్ లు తాము వెళాళ్లిస్న దారి తెలియనంతగా తమ కషట్ంతో ఆయాసపడతారు.
16ఒక దేశానికి బాలుడు*రాజుగాఉండడం,
ఉదయానేన్ భోజనానికి కూరుచ్నే వారు అధిపతులుగా ఉండడం అరిషట్ం.
17అలాకాక దేశానికి రాజు గొపప్ ఇంటివాడుగా,
దాని అధిపతులు మతుత్ కోసం కాక బలం కోసం స న సమయంలోభోజనానికి కూరుచ్నే వారుగా ఉండడం శుభకరం.
18సోమరితనం ఇంటికపుప్ దిగబడిపోయేలాచేసుత్ ంది. చేతులు బదధ్కంగా ఉంటే ఆ ఇలుల్ కురుసుత్ ంది.
19విందు వినోదాలు మనకి నవువ్, ఆనందం పుటిట్సాత్ యి.
దా రసం పాణాలకి సంతోషం ఇసుత్ ంది. పతి అవసరానికి డబుబ్ తోడప్డుతుంది.
20నీమనసుస్లో కూడా రాజును శపించవదుద్ ,

* 10:16 10:16బాలుడుసేవకుడు
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నీ పడక గదిలో కూడా ధనవంతులను శపించవదుద్ .
ఎందుకంటే ఏ ప అయినాఆ సమాచారానిన్మోసుకుపోవచుచ్.
రెకక్లునన్ ఏ నా సంగతులను తెలియజేయవచుచ్.

11
జీవితమనే పెటుట్ బడి
1నీ భోజనానిన్ నీళల్ మీద వెయియ్*.
చాలారోజులకు మళీళ్ అది నీకు దొరుకుతుంది†.
2దానిన్ ఏడు, ఎనిమిదిమందితో పంచుకో.
ఎందుకంటే భూమిమీద ఏ విపతుత్ లు వసుత్ నాన్యోనీకు తెలియదు.
3మబుబ్ల నిండా నీరుంటే అవి భూమిమీదవాన కురిపించిఖాళీ అయిపోతాయి.
ఒక చెటుట్ ద ణం పుకు పడినా ఉతత్రం పుకు పడినా అది పడిన చోటే ఉంటుంది.
4గాలిని లకష్ పెటేట్వాడు వితత్నాలు చలల్డు.
మబుబ్లను చూసూత్ ఉండేవాడు పంట కోయడు.
5సీ గరభ్ంలో పసికందు ఎముకలు ఎలా ఏరప్డతాయో,
గాలి ఎకక్డ నుంచి వసుత్ ందో నీవెలా గహించలేవో
సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచిన దేవుని పనిని నువువ్ గహించలేవు.
6ఉదయాన వితత్నం నాటు.
సాయంతం వరకూ అవసర నంతమటుట్ కు నీ చేతులతో పని చెయియ్.
ఏవి ఫలిసాత్ యో, ఉదయమా,సాయంతమాలేక రెండూ ఒకేలాబాగుంటాయోనీకు తెలియదు.
7వెలుగు నిజంగా ఎంతోబాగుంటుంది.
సూరోయ్దయం చూడడం ఇంకా ఎంతబాగుంటుందో!
8ఎవ నాచాలాకాలం బతికితే, ఆ రోజులనీన్ ఆనందంగా ఉండాలి.
అయితేరాబోయేచీకటి రోజుల గురించి అతడు ఆలోచించాలి.
అవి అనేకం ఉంటాయి. రాబోయేదంతా అదృశయ్మయేయ్ ఆవిరే.
9యువకా, నీయువదశలో సంతోషంగా ఉండు.
నీయువదశలోమనసారా సంతోషించు.
నీమనసుస్లోని కోరికల పకారం, నీ కళ ళ్ చూచే వాటనిన్టినీ అనుభవించు.
అయితే వీటనిన్టిని బటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోకి తెసాత్ డని గురుపెటుట్ కో.
10నీహృదయం నుంచి కోపానిన్ తోలివెయియ్.
నీ శరీరంలో వచేచ్ ఎలాంటి నొపిప్ నా పటిట్ంచుకోవదుద్ .
ఎందుకంటేయువదశ,దాని బలం ఆవిరి లాంటివే.

12
అయుషాక్లం
1 కషట్కాలం రాకముందే,
“జీవితం అంటే నాకిషట్ం లేదు”
అని నువువ్ చెపేప్ కాలం రాకముందే,
2సూరయ్ చంద నకష్తాల కాంతికి చీకటి కమమ్క ముందే,
వాన వెలిసిన తరువాతమబుబ్లు మళీళ్ రాక ముందే,
నీయువపాయంలోనే నీ సృషిట్కరను సమ్రించుకో.
3ఆ సమయంలో ఇంటి కావలివారు వణకుతారు.
బలంగా ఉండేవారు వంగిపోతారు.
తిరగలి విసిరే సీలు కొదిద్మందే ఉంటారు కాబటిట్ పని ఆపేసాత్ రు.
కిటికీలోల్ నుంచి చూసేవాళ ళ్ ఇక చూడలేరు.
4తిరుగటిరాళల్ శబద్ం ఆగిపోతుంది.
వీధి తలుపులు మూసేసాత్ రు.
పిటట్ కూతకు మనుషులు మేలుకుంటారు.
అమామ్యిలపాటల సవ్రాలు తగిగ్పోతాయి.
5ఎతుత్ సథ్లాలంటే,దారిలోని అపాయాలంటేమనుషులు భయపడే సమయమది.
బాదం చెటుట్ కు పూలుపూసినపుప్డు,

* 11:1 11:1 నీ భోజనానిన్ నీళల్ మీద వెయియ్ నీకునన్ దానిలో నుంచి ఇతరులకు సహాయపడు † 11:1 11:1 నీకు దొరుకుతుంది నీకు పతిఫలం వచేచ్లా
దేవుడు చూసాత్ డు
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మిడతలాల్ గా బతుకు భారంగాఈడుసుత్ ంటే,
సహజ న కోరికలు అంతరిసాత్ యి.
అపుప్డు మనిషి తన శాశవ్త నివాసం చేరతాడు.
ఏడేచ్వాళ ళ్ వీధులోల్ తిరుగుతారు.
6వెండితాడు తెగిపోకముందే లేదా బంగారు గినెన్ నలిగిపోకముందే,
లేదా నీటిఊట దగగ్ర కుండ పగిలిపోకముందే,
లేదాబావి దగగ్ర కపీప్ పగిలి పోకముందే నీ సృషిట్కరను సమ్రించుకో.
7మటిట్ తాను దేనిలోనింఛి వచిచ్ందో ఆ భూమిలో కలిసిపోకముందే
ఆతమ్,దానిన్చిచ్న దేవుని దగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్పోతుంది.
8పసంగి ఇలా అంటునాన్డు. “నీటి ఆవిరి, అంతా అదృశయ్మయేయ్ ఆవిరే.”
మానవునిబాధయ్త
9ఈ పసంగి తెలి నవాడు. అతడు పజలకు జాఞ్ నం బోధించాడు.
అతడు బాగా చదివి, సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలు రాశాడు.

10 పసంగి చకక్టిమాటలు యథారథ్ంగా రాయడానికి పయతిన్ంచాడు. 11తెలివి గల వారిమాటలు ములుకోలలాల్ ంటివి.
ఈ సామెతలు, అనుభవజుఞ్ లు సమకూరిచ్న మాటలాల్ గా, గటిట్గా బిగించి, దిగగొటిట్న మేకులాల్ గా ఒక కాపరి* బోధించినటుట్ గా
ఉనాన్యి.

12 కుమారా, ఇంకా ఇతర విషయాల గూరిచ్ జాగతత్పడు. అంతూ పొంతూ లేని గంథాల రచన. విపరీతంగా చదవడం
వలన శరీరం అలిసిపోతుంది.

13ఇదంతా వినన్ తరువాత తేలింది ఇదే.
నువువ్ దేవునిమీద భయభకులు ఉంచి ఆయన ఆజఞ్లను పాటించాలి.
మానవులంతా చేయాలిస్ంది ఇదే.
14ఎందుకంటే దేవుడు పతి పనినీ, రహసయ్ంగా ఉంచిన పతి విషయానీన్,
అదిమంచి నా చెడడ్ నా, తీరుప్లోకి తెసాత్ డు.

* 12:11 12:11 ఒక కాపరి సొలొమోను లేక దేవుడు
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పరమ గీతము
గంథకర

ఈ గంథం శీరిష్కను దీని మొదటి వచనంలో నుండి తీసుకునాన్రు. “సొలొమోను రచించిన పరమగీతం” (1:1). ఈ
గంథంలో సొలొమోను పేరు పదేపదే కనిపించడంలో (1:5; 3:7, 9, 16, 8:11-12) దీనికి సొలొమోను రాసిన పరమగీతం
అనే పేరు సిథ్రపడింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 971 - 930
సోలోమోను రాజుగా ఉనన్ కాలంలో ఈ పుసత్కం రాశాడు. సోలొమోనే దీని రచయిత. అని అంగీకరించే పండితులు

అతని పరిపాలన ఆరంభదశలో రచించాడని చెబుతారు. ఈ కథనంలోయువకవి ఉతాస్హం కనిపిసుత్ ంది. అంతే గాక తన
సామాజాయ్నికి ఉతత్రాన, ద ణాన ఉనన్ పదేశాలు లెబానోను,ఈజిపుట్ పాంతాల పేరుల్ ఇందులో కనిపిసాత్ యి.

సీవ్కర
వివాహితులు, వివాహం కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్రు.
పయోజనం

ఇది పేమ మాధురాయ్నిన్పొగుడుతూ రాసిన గంథం. వివాహమంటే దేవుని పణాళికేనని ఈ గంథం సప్షట్ం చేసుత్ నన్ది.
సీ పురుషులు వివాహబంధంలో మాతమే కలిసి జీవించాలి. ఒకరినొకరు అధాయ్తిమ్కంగా, భావోదేకపరంగా, శారీరికంగా
పేమించుకోవాలి.

ముఖాయ్ంశం
పేమ, పెండిల్

విభాగాలు
1. వధువుసొలొమోను గురించి తలపోయడం— 1:1-3:5
2. వధువు పదానానికి అంగీకరించడం, వివాహాని ఎదురు చూడడం— 3:6-5:1
3. వరుణి కోలోప్యినటుట్ వధువు కల— 5:2-6:3
4. వధూవరులు ఒకరినొకరు పశంసించుకోవడం— 6:4-8:14
1సొలొమోను రాసిన పరమగీతం.
పియ న

2 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నీ నోటితో*నాకు ముదుద్ లు పెడితే ఎంతబాగుండు.
నీ పేమదా రసం కంటే ఉతత్మం.
3నువువ్పూసుకునేవి ఎంతో సువాసన ఉనన్ పరిమళ లాలు.
నీ పేరు పవహిసుత్ నన్ పరిమళం, అందుకేయువతులు నినున్ ఇషట్పడతారు.
4నీతో ననున్ తీసుకుపో. మనంపారిపోదాం.
(ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
రాజు, తన గదులోల్ కి ననున్ తెచాచ్డు.
(ఆయువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది.)
నేను సంతోషంగా ఉనాన్ను. నీ గురించి నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను.

నీ పేమను ననున్ ఉతస్వంలా జరుపుకోనీ.
అదిదా రసం కంటే ఉతత్మం.
మిగతా సీలు నినున్ పొగడడం సహజం.

5 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, నేను నలల్టి పిలల్నే కానీ అందగతెత్ను.
కేదారు డేరాలాల్ గా,సొలొమోను రాజభవనం తెరలాల్ గా నేను అందగతెత్ను.
6నలల్గా ఉనాన్నని ననున్ అలా చూడొదుద్ .
ఎండ తగిలి అలా అయాయ్ను.
నాసోదరులు నామీద కోపంగా ఉనాన్రు.
ననున్ దాకష్తోటలకు కావలిగా ఉంచారు.
అయితేనాసొంతదాకష్తోటను నేను కాయలేదు.

7 (ఆయువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నాపాణ పియా! నీమందను నీవెకక్డ మేపుతావోనాకు చెపుప్.
* 1:2 1:2 నీ నోటితో ఆయన నోటితో



పరమ గీతము 1:8 569 పరమ గీతము 2:10

మధాయ్హన్ం నీ మందను నీడలో ఎకక్డ ఉంచుతావు?
నీ సేన్హితుల మందల దగగ్ర అటూ ఇటూ తిరిగే దానిగా నేనెందుకుండాలి?

8 (తన పియుడు ఆమెకు జవాబిసుత్ నాన్డు)
జగదేక సుందరీ, నీకు తెలియకపోతేనామందల అడుగుజాడలను అనుసరించు.
కాపరుల డేరాల దగగ్ర నీ మేకపిలల్లను మేపుకో.

9నాపేయసీ, ఫరో రథపుగురాలోల్ ని ఆడ గురంతోనినున్పోలుసాత్ ను. 10ఆభరణాలతోనీచెకిక్ళల్ ,హారాలతోనీమెడఎంత
అందంగా ఉంది!

11నీకు వెండిపూలతో బంగారు గొలుసులు చేయిసాత్ ను.
12 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)

రాజు విందుకు కూరుచ్ని† ఉంటేనా పరిమళం వాయ్పించింది.
13నా పియుడు నా సత్నాలమధయ్ రాతంతా ఉండే బోళం సంచిలా ఉనాన్డు.
14ఏనెగ్దీ దా తోటలోల్ కరూప్రపుపూగుతుత్ లాల్ గా నాకు నా పియుడునాన్డు.

15 (ఆమె పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)
పేయసీ, నువువ్ సుందరివి.
చాలాఅందంగా ఉనాన్వు.
నీ కళ ళ్ అచచ్ం గువవ్ కళేళ్.

16 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
ననున్ పేమిసుత్ నన్ నువువ్ అతిమనోహరుడివి.
అందగాడివి. పచిచ్క మనకు పానుప్.
17మన ఇంటి దూలాలు దేవదారు వృకష్ంమానులు.
మనవాసాలు సరళ వృకష్ంమానులు.

2
షారోను పుషప్ం

1 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నేను కేవలం దానంలోనిపువువ్ను.
కేవలం లోయలోని లిలీల్ పువువ్ను.

2 (ఆ వయ్కి ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)
పేయసీ! నువువ్ నా దేశపుయువతుల మధయ్ ముళళ్ చెటల్లో లిలీల్ లాగా ఉనాన్వు.

3 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
అడవి చెటుట్ లోల్ ఆపిల్ వృకష్ంలా,యువకులోల్ నా పియుడునాన్డు.
ఉపొప్ంగి పోతూ నేనతని నీడలో కూరుచ్నాన్ను.
అతని పండు ఎంతో రుచిగా ఉంది.
4అతడు ననున్ విందుశాలకు తెచాచ్డు.
అతని పేమ పతాకసాథ్ యిలోఉంది.

5 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పేమ కోసం నేను ఆకలిగా ఉనాన్ను.
ఎండు దాకష్పళళ్తో ననున్ తెపప్రిలల్జేయండి, ఆపిల్ పళళ్తో ననున్ ఉతేత్జ పరచండి.

6 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
అతని ఎడమ చెయియ్నా తల కింద ఉంది.
కుడిచేతోత్ అతడు ననున్ కౌగిలించుకునాన్డు.

7 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా,పొలాలోల్ ని జింకలమీద, లేళల్ మీద ఒటుట్ పెటిట్ చెపప్ండి.
మాపేమపనిముగిసేంత వరకూ మీరు మమమ్లిన్ ఆటంకపరచవదుద్ .

8 [రెండవ భాగం] (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
నా పియుని సవ్రం అదుగో! చూడు, అతడు వసుత్ నాన్డు.
పరవ్తాలమీద గంతులేసూత్ కొండలమీద దూకుతూ వసుత్ నాన్డు.
9నా పియుడు జింకలాగా, లేడిపిలల్లాగా ఉనాన్డు.
చూడు,మన గోడ వెనక నిలబడి ఉనాన్డు.
కిటికీలోనుంచి చూసుత్ నాన్డు.
అలిల్క తడికె గుండా తొంగి చూసుత్ నాన్డు.

10నా పియుడు నాతోమాటాల్ డి ఇలా అనాన్డు,

† 1:12 1:12 విందుకు కూరుచ్ని మంచం మీద పడుకుని ఉంటే
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“పియా, లే.
సుందరీ,నాతో వచెచ్యియ్.
11చలికాలం పోయింది.
వానలు పడి వెళిళ్పోయాయి.

12దేశమంతాపూలుపూశాయి.
కొమమ్లను కతిత్రించే కాలం, పకష్ులు కోలాహలం చేసే కాలం వచిచ్ంది.
కోకిల కూతలు మనపాంతాలోల్ వినబడుతునాన్యి.
13అంజూరు పళ ళ్ పకావ్నికి వచాచ్యి.
దాకష్చెటుల్ పూతపటాట్ యి.
అవి సువాసన ఇసుత్ నాన్యి.
పియా, లే.
సుందరీ,నాతో వచెచ్యియ్.
14బండసందులోల్ ని నాపావురమా,
కొండమరుగు చరియలోల్ ని పావురమా,
నీముఖం ననున్ చూడ నివువ్.
నీ సవ్రం వినిపించు.
నీ సవ్రం మధురం, నీముఖం ఎంతముదుద్ గా ఉంది.”
15 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
మనదాకష్తోటలుపూతకు వచాచ్యి.
తోడేళళ్ను పటుట్ కో.
దాకష్తోటలను పాడుచేసే గుంట నకక్లను పటుట్ కో.
16 (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
నా పియుడు నావాడు.
నేను అతని దానిన్.
లిలీల్లు ఉనన్తావులోల్ అతడు మందను చకక్గామేపుతునాన్డు.
17 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పియా, వెళిళ్పో.
ఉషోదయ శీతల పవనాలు వీచేముందే చీకటి నీడలు పారిపోయేలోపే వెళిళ్పో.
కొండబాటలోల్ ని జింక లాగా లేడిపిలల్లాగా ఉండు.

3
పియురాలి అనేవ్షణ

1 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
రాతిపూట పడుకుని నేను నా పాణపియుని కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్ను. అతని కోసం నేనెంతగానో ఎదురు చూసినా

అతడు కనబడలేదు.
2 “నేను లేచి వీధుల గుండా పటట్ణమంతా తిరిగి నా పాణపియుడి కోసం వెతుకుతాను” అనుకునాన్ను. నేనతనిన్ వెతికినా

అతడు కనబడలేదు.
3పటట్ణంలో గసీత్ తిరిగేవాళ ళ్ నాకెదురు పడాడ్ రు. “మీరు నాపాణపియుని చూశారా?” అని అడిగాను.
4 నేను వాళళ్ దగగ్ర నుంచి కొంచెం దూరం ముందుకు వెళితే, పాణపియుడు నాకు కనిపించాడు. నేనతనిన్ గటిట్గా పటుట్ కుని

వదలిపెటట్క నా పుటిట్ంటికి తీసుకొచాచ్ను. నేను కడుపున పడడ్ పడకగది లోకి తీసుకొచాచ్ను.
5 (ఆయువతిమిగతా సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

యెరూషలేము ఆడపడుచులారా,పొలాలోల్ ని జింకలమీద, లేళల్ మీద ఒటుట్ పెటిట్ చెపప్ండి. మాపేమపనిముగిసేంత వరకూ
మీరు మమమ్లిన్ ఆటంకపరచ వదుద్ .

6 [మూడవభాగం] (ఆయువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది)
ధూమసత్ంభంలాగాఎడారిదారిలోవచేచ్ది ఏంటది? బోళం,సాంబాణిపరిమళాలతోవరకులమేమ్ రకరకాలసుగంధచూరాణ్ లతో

గుబాళిసూత్ వచేచ్ది ఎవరు?
7అదుగో సొలొమోను పలల్కి. అర మంది వీరులు దాని చుటూట్ ఉనాన్రు. వాళ ళ్ ఇశాయేలు వీరులు.
8వారంతా కతిత్సాములోనిషాణ్ తులు. యుదధ్రంగంలోఆరితేరినవారు. రాతిపూటజరిగేఅపాయాలకు సనన్దుధ్ వసుత్ నాన్రు.
9లెబానోనుమానుతో ఒక పలల్కి సొలొమోనురాజు తనకు చేయించుకునాన్డు.
10దాని సత్ంభాలు వెండితో చేశారు. దాని అడుగుభాగం బంగారుది. దాని దిండుల్ ఊదా రంగువి. యెరూషలేము కుమారెలు

పేమతోదానిలోపలిభాగం అలంకరించారు.
11 (యువతి యెరూషలేము సీలతో మాటాల్ డుతూ ఉంది) సీయోను ఆడపడుచులారా, బయటికి వెళిల్ కిరీటం ధరించిన

సొలొమోనురాజును కనున్ల పండగగా చూడండి.
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అతని పెళిల్ రోజున అతని తలిల్ అతనికి ఆ కిరీటం పెటిట్ంది. అది అతనికి ఎంతో ఆనందకర న రోజు.

4
రాజు తన పేమను చూపించడం

1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు)
పేయసీ, నువెవ్ంత అందంగా ఉనాన్వు! పియురాలా! నువెవ్ంత అందంగా ఉనాన్వు!
నీముసుకు గుండా కనిప్ంచే నీ కళ ళ్, గువవ్ కనున్లాల్ గా ఉనాన్యి.
నీ జుటుట్ గిలాదు పరవ్తం మీద నుంచి దిగి వసుత్ నన్ మేకలమందలా ఉంది.
2ఉనిన్ కతిత్రించి, కడిగిన తరువాత కి వచిచ్న గొరెలాల్ గా నీ పళ ళ్ ఉనాన్యి.
ఒకక్టీ పోకుండా అవిజోడుజోడుగా ఉనాన్యి.
3నీ అధరాలు ఎరుపు నూలులాగా ఉనాన్యి.
నీ నోరు మనోజఞ్ంగా ఉంది. నీముసుకు గుండా నీ చెకిక్ళ ళ్, విచిచ్న దానిమమ్ పండులా కనిప్సుత్ నాన్యి.
4నీమెడ, వరసలోల్ రాళ ళ్ పేరిచ్ కటిట్న దావీదు గోపురంలా ఉంది. దానిమీద వెయియ్డాలులు వేలాడుతూ ఉనాన్యి. అవనీన్

నికుల డాలులే.
5నీ రెండు సత్నాలు లిలీల్ పూలమధయ్ మేసుత్ నన్ కవల జింకపిలల్లాల్ ఉనాన్యి.
6తెలాల్ రే లోపు చీకటి నీడలు తొలిగి పోయేలోగా నేను బోళం కొండకు వెళాత్ ను. సాంబాణి కొండకు వెళాత్ ను.
7పేయసీ, నువువ్ నిలువెలాల్ అందమే. నీలో ఏ దోషం లేదు.
8 కళాయ్ణీ, లెబానోను విడిచినాతోరా. లెబానోను విడిచినాతోరా.
అమానా పరవ్త శిఖరం నుంచి, శెనీరు హెరోమ్ను శిఖరాల నుంచి సింహాల గుహలనుంచి, చిరుతపులుండే గుహలునన్

కొండల నుంచి కిందికి దిగి రా*.
9నాసోదరీ, వధూ! నువువ్ నాహృదయానిన్ దోచుకునాన్వు. నీహారంలోని ఒకక్ ఆభరణంతో ననున్ దోచుకునాన్వు.
10నాసోదరీ, సఖీ! నీ పేమ ఎంతమధురం! దా రసం కంటే నీ పేమ ఎంత శేషఠ్ ం!
నువువ్పూసుకునన్ పరిమళాలవాసన సుగంధ దవాయ్లనిన్టి కనాన్ మించినది.
11వధూ! నీ పెదాలు తేనెలూరుతునాన్యి. నీ నాలుక కింద తేనె,పాలు తొణికిసలాడుతునాన్యి.
నీ వసాల సువాసన లెబానోను సువాసనలాగాఉంది.
12నాసోదరి,నా వధువుమూసి ఉనన్ తోట. తాళం పెటిట్ ఉనన్ తోట. అడుడ్ కటట్ వేసిన నీటిఊట.
13నీ కొమమ్లు దానిమమ్తోటలాఉనాన్యి. దానిలో రక రకాల పళళ్ చెటుల్ నాన్యి. గోరింటాకు, జటామాంసి,
14 కుంకుమ, నిమమ్గడిడ్ ,దాలిచ్న చెకక్, అనిన్ రకాల పరిమళ ల వనసప్తులునాన్యి.
బోళం, అగరు, వివిధ సుగంధ దవాయ్లు అందులో లభిసాత్ యి.
15నువువ్ ఉదాయ్న వనంలోని నీటిఊట. మంచినీటిబావి. లెబానోను నుంచి పవహించే సెలయేరు.
16 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది) ఉతత్ర గాలీ,రా! ద ణ గాలీ,రా! నాఉదాయ్నవనం మీద వీచు.
వాటి సుగంధాల పరిమళాలను వాయ్పింపనీ. నా పియుడు తన ఉదాయ్నవనానికి వసాత్ డు గాక! దాని శేషట్ ఫలాలను అతడు

తింటాడు గాక!
5

1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు).
నాసోదరీ, చెలీ, నేను నా తోటలోకి వచాచ్ను. నాజటామాంసినినా సుగంధాలతో తెచుచ్కునాన్ను.
తేనె, తేనెపటుట్ తో తినాన్ను. నాదా రసానిన్ నాపాలతోతాగాను.
నేసత్మా, తిను. నేసత్ం, తిను. పియా,బాగాతాగు.

విరహ వేదన
2 [నాలుగవ భాగం] (యువతిమాటాల్ డుతూ ఉంది)

నేను నిద పోయాను గానీనామనసుస్ కల కంటోంది.
నా పియుడు తలుపు తడుతూ పిలుసుత్ నన్ శబద్ం “నాసోదరీ, పియతమా,నాపావురమా, నిషక్ళంకితా, తలుపు తియియ్.
నాతలమంచుకు తడిసింది. నాజుటుట్ రాతిమంచుకు తడిసింది.”

3 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
నేను బటట్లు తీసేశాను. మళీళ్ వాటిని వేసుకోవాలా?
కాళ ళ్ కడుకుక్నాన్ను. మళీళ్ మురికి చేసుకోవాలా?
4తలుపు సందులోనా పియుడు చెయియ్ పెటట్గానే నా గుండె అతని కోసం కొటుట్ కుంది.
5నా పియుడి కోసం తలుపు తీయడానికి నేను లేచాను.
నాచేతుల నుంచి బోళం కారుతూ ఉంది. నా వేళళ్కునన్ బోళం తడి తలుపు గడియ కారింది.
6నా పియునికి తలుపు తీశాను. కానీ అతడు వెళిల్పోయాడు. నేను కుంగిపోయాను. నీరుగారిపోయాను.
నేనతని కోసం వెతికినా కనబడలేదు. నేనతనిన్ పిలిచినా అతడు పలకలేదు.
* 4:8 4:8 కిందికి దిగి రా కిందకి చూడు
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7పటట్ణంలో గసీత్ తిరిగేవారు నాకు ఎదురుపడాడ్ రు.
వాళ ళ్ ననున్ కొటిట్ గాయపరాచ్రు.
పాకారంమీద ఉనన్ కావలివారు నా ట చెంగు లాగేసుకునాన్రు.

8 (యువతి పటట్ణ సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, నా పియుడు మీకు కనిపిసేత్, అతనిపటల్ పేమతో నేను సొమమ్సిలిల్ పోతునాన్నని అతనికి

చెపప్మనిమిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.
9 (పటట్ణ సీలుయువతితోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్రు.)

జగదేక సుందరీ, వేరే పియుల కంటే నీ పియుడి విశేషమేంటి?
నువువ్మాచేత ఇలా పమాణం చేయించుకోడానికి వేరే పియుల కంటే నీ పియుడు ఏవిధంగా గొపప్?

10 (యువతి పటట్ణ సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నా పియుడు చూడ చకక్ని వాడు. ఎరని వాడు. పదివేలమందిలో పతేయ్క న వాడు.
11అతని తలమేలిమి బంగారం. అతనిది ఉంగరాల జుటుట్ , కాకి నలుపు.
12అతని కళ ళ్ నదీతీరాన ఎగిరే గువవ్లాల్ ంటివి. అవిపాలతో కడిగి, రతాన్లు పొదిగినటుట్ గా ఉనాన్యి.
13 అతని చెకిక్ళ ళ్ సుగంధమొకక్ల తోటలా, కమమ్ని సువాసన ఇసుత్ నాన్యి. అతని పెదవులు లిలీల్ పువువ్లాల్ , బోళం

ఊరుతునన్టుట్ గా ఉనాన్యి.
14అతని చేతులు, రతాన్లు పొదిగిన బంగారు కడీడ్లు. అతని ఉదరం పచచ్లు పొదిగిన ఏనుగు దంతం.
15అతని కాళల్ పాలరాతి సత్ంభాలాల్ ఉనాన్యి. అవి అచచ్ న బంగారు కుదురు మీద నిలిపినటుట్ నాన్యి.
అతని ఆకారం లెబానోను పరవ్తాలాల్ , దేవదారు వృ లాల్ రమయ్ం.
16అతని నోరు అతయ్ంతమధురం. అతడు మూరీభవించిన పరిపూరణ్ సౌందరయ్ం.
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా, ఇతడేనా పియుడు, ఇతడేనా నెచెచ్లి.

6
1 (యెరూషలేము సీలుయువతితోమాటాల్ డుతూ ఉనాన్రు.)

జగదేక సుందరీ, నీ పియుడు ఎకక్డికి వెళాళ్డు? అతడే పుకు వెళాళ్డు? అతనిన్ వెదకడానికి మీతో పాటు మేము కూడా
వసాత్ ము.

2 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
మేపడానికీ లిలీల్లు ఏరడానికీ నా పియుడు తన తోటలోకి వెళాళ్డు.
సుగంధ వనసప్తులునన్ తోటలోకి వెళాళ్డు.
3నేను నా పియుని దానిన్, అతడు నావాడు. అతడు లిలీల్ మొకక్లోల్ మేపుతాడు.
[ఐదవభాగం] (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)

4పియా, నువువ్ తిరాస్ పటట్ణమంతసౌందరయ్ రాశివి.
నీదియెరూషలేమంతసౌందరయ్ం. నీ అందం చూసి నేను మరచిపోతునాన్ను.
5నీ కళ ళ్ నా నుండి తిపుప్కో. అవి ననున్ లొంగతీసుకుంటునాన్యి. నీజుటుట్ గిలాదు పరవ్తసానువుల నుంచి దిగి వసుత్ నన్

మేకలమందలా ఉంది.
6నీ పళ ళ్ ఉనిన్ కతిత్రించి, కడిగిన తరువాత కి వచిచ్న గొరెలాల్ గా ఉనాన్యి. ఒకక్టీ పోకుండా జోడుజోడుగా ఉనాన్యి.
7నీముసుకుగుండా నీ చెకిక్ళ ళ్, విచిచ్న దానిమమ్ పండులా కనిప్సుత్ నాన్యి.

8 (పియుడు తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటునాన్డు)
అర మంది రాణులూ ఎన మంది ఉపపతున్లూ లెకక్ పెటట్లేనంతమందియువతులూ ఉనాన్రు.
9నాపావురం, ఏ దోషం లేనిది. ఈమెఒకక్తే. ఈమెతన తలిల్కి ఒకతే కూతురు. కనన్తలిల్కి గారాబు బిడడ్ .
మాపాంతం ఆడపడుచులు ఆమెను చూసి,చాలాధనయ్ అనాన్రు. రాణులూ ఉపపతున్లూ ఆమెను చూసి పశంసించారు.
10 తొలిసంధయ్లా విరాజిలుల్ తూ, జాబిలిల్లా మనోజఞ్ంగా, భానుతేజ పకాశంతో, వూయ్హంగా ఏరప్డిన నయ్మంత భయద

సౌందరయ్ం గల ఈమె ఎవరు?
11నేను బాదం చెటల్ తోటలోకి దిగి వెళాల్ ను. లోయలోపెరిగేమొకక్లు చూడడానికి వెళాల్ ను.
దా వలుల్ లు పూతకొచాచ్యోలేదో చూడడానికి,దానిమమ్ చెటుల్ పూసుత్ నాన్యోలేదో చూడడానికి వెళాల్ ను.
12రాకుమారుడి రథంలో ఎంతో ఆనందంగా వెళత్ నన్నటుట్ ఉంది.
13 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
అందాల రాశీ, వెనకిక్ తిరిగి రా. వచెచ్యియ్. తిరిగి వచెచ్యియ్. నేను నినున్ తనివితీరా చూడాలి.
(యువతితనపియునితోమాటాల్ డుతూఉంది)రెండువరసలనరకిలమధయ్నేనునాటయ్ంచేసుత్ నన్టుట్ నా పుఅంతతదేకంగా

ఎందుకు చూసాత్ వు?

7
1 (యువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)
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రాకుమారీ, చెపుప్లు తొడిగిన నీ పాదాలు ఎంత అందంగా ఉనాన్యి! నీ తొడల వంపులు నిపుణు న కంసాలి పనితనంతో
చేసిన ఆభరణాలాల్ గా ఉనాన్యి.

2నీ బొడుడ్ గుండని కలశంలా ఉంది.
కలిపిన దా రసం దానిలో ఎపుప్డూ వెలితి కాదు. నీ నడుము లిలీల్ పూలు చుటిట్న గోదుమరాశిలాఉంది.
3నీ జత సత్నాలు కవల జింకపిలల్లాల్ ఉనాన్యి.
4నీమెడ దంతగోపురంలా ఉంది.
నీ కళ ళ్ బత్ రబీబ్ం దావ్రం దగగ్రునన్ హెషోబ్ను జలాశయాలాల్ ఉనాన్యి.
నీ నాసిక దమసుక్ పు చూసుత్ నన్ లెబానోను శిఖరంలా ఉంది.
5నీ తల కరెమ్లు పరవ్తంలా ఉంది.
నీ జుటుట్ ముదురు ఊదా రంగు.
నొకుక్లు తిరిగిన ఆ జుటుట్ కు రాజు వశ పోయాడు.
6నాపేయసీ, నీహరష్ంతో నువెవ్ంత అందంగా లలితలావణయ్ంగా ఉనాన్వు!
7నువువ్ తాడి చెటుట్ లా తినన్గా ఉనాన్వు.
నీ సత్నాలు పండల్ గెలలాల్ ఉనాన్యి.
8 “ఆతాడి చెటుట్ ఎకుక్తాను. దాని కొమమ్లు పటుట్ కుంటాను” అనుకునాన్ను.
నీ సత్నాలు దాకష్గెలలాల్ , నీ శావ్స సీమబాదం వాసనలాఉండాలి.
9నీ నోరు శేషఠ్ న దా రసంలా ఉండాలి.
మన పెదాలమధయ్, పళళ్ మధయ్ చకక్గా సవిసూత్ ఉండాలి.

పియునిపటల్ పియురాలివాంఛ
10 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

నేను నా పియుడికి చెందిన దానిన్.
అతడు నా కోసం తహతహలాడుతునాన్డు.
11పియా,రా. మనం పలెల్కు పోదాం. పలెల్టూరోల్ *రాతి గడుపుదాం.
12పొదుద్ నేన్ లేచి దాకష్తోటలకు వెళదాం. దా వలుల్ లు చిగిరాచ్యోలేదో,
వాటిపూల గుతుత్ లు వికసించాయోలేదోదానిమమ్ చెటుల్ పూతకు వచాచ్యోలేదో చూదాద్ ం పద.
అకక్డే నీకు నేను నా పేమ పంచుతాను.
13మాండేక్మొకక్లు కమమ్ని సువాసనలీనుతునాన్యి.
మా ఇంటి తలుపు దగగ్ర చవులూరించే రక రకాల పళ ళ్ కొతత్వీ పాతవీ ఉనాన్యి. పియా, నేను నీ కోసం వాటిని దాచి

ఉంచాను.
8

1 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
నాతలిల్ పాలు తాగిన నాసోదరునిలా నువువ్ నాకుంటే ఎంతబాగు!
అపుప్డు నువువ్ బయట ఎదురు పడితే నీకు ముదుద్ లిచేచ్దానిన్.
అపుప్డు ననెన్వరూ నిందించరు.
2నేను నినున్మాపుటిట్ంటికి తీసుకెళాత్ ను.
నువువ్ నాకు పాఠాలు నేరిప్సాత్ వు.
తాగడానికి నీకు సుగంధ దా రసానిన్,నాదానిమమ్ పళళ్ రసానిన్ ఇసాత్ ను.

3 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది).
అతని ఎడమచెయియ్నా తల కింద ఉంది.
అతని కుడిచేతోత్ ననున్ ఆలింగనం చేసుకునాన్డు
4 (యువతి ఇతర సీలతోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
యెరూషలేము ఆడపడుచులారా,మీచేత ఒటుట్ వేయించుకుంటునాన్ను. మాపేమపనిముగిసేంత వరకూ
మీరు మమమ్లిన్ ఆటంకపరచవదుద్ .

5 [ఆరవభాగం-ముగింపు]
(యెరూషలేము సీలుమాటాల్ డుతునాన్రు)
తన పియునిమీద ఆనుకుని ఎడారి దారిలో వచేచ్ది ఎవరు?
(యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)

ఆపిల్ చెటుట్ కింద నువువ్ పడుకుని ఉంటే నేను నినున్ లేపాను.
అకక్డ నువువ్ మీ అమమ్ కడుపులో పడాడ్ వు. ఆమె నినున్ అకక్డే పసవించింది.

6నీ చేతిమీదునన్ పచచ్బొటుట్ లా నీ గుండెమీదనా పచచ్బొటుట్ పొడిపించుకో.
ఎందుకంటే పేమకు చావుకునన్ంత బలముంది.
* 7:11 7:11 పలెల్టూరోల్ అడవి పువువ్లోల్
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మోహంపాతాళంతో సమాన న తీవత గలది.
దానిమంటలు ఎగిసి పడతాయి.
అదిమండే అగిన్జావ్ల. ఏ అగిన్ మంటలకనాన్ అది తీవ నది.

7ఉపెప్న కూడా పేమను ఆరప్లేదు.
వరదలు దానిన్ ముంచలేవు.
పేమ కోసం ఎవ నా తనకునన్దంతా ఇచేచ్సినా ఆ పయతన్ం* శుదధ్ దండగ.

8 (ఆయువతిసోదరులు తమలోతాముమాటాల్ డుకుంటునాన్రు).
మాకొక చినాన్రి చెలిల్ ఉంది. ఆమె సత్నాలు ఇంకా పెరగలేదు.
ఆమె నిశిచ్తారథ్ం రోజునమాచెలిల్ కోసం మేమేం చెయాయ్లి?
9ఆమె గోడలాంటి తేదానిమీద వెండి గోపురం కటిట్సాత్ ం.
ఆమె తలుపులాంటి తే దేవదారు చెకక్తో దానికి గడులు పెడతాం.
10 (యువతి తనలోతానుమాటాల్ డుకుంటూ ఉంది.)
నేను గోడలా ఉండేదానిన్.
అయితే ఇపుప్డు నా సత్నాలు గోపురాలాల్ ఉనాన్యి.
కాబటిట్ నేనుపూరిగా అతని దృషిట్కి సిదధ్ంగా† ఉనాన్.
11బయల్హామోనులోసొలొమోనుకు ఒక దా వనం ఉంది.
అతడు దానిన్ తులకు కౌలుకిచాచ్డు. పతి తూ వెయియ్ వెండి నాణాలు‡ కౌలు చెలిల్ంచాలి.
12నాదాకష్తోటనాసొంతం. సొలొమోనూ, ఆ వెయియ్ వెండి నాణాలు నీవే.
దానిన్ కౌలు చేసేవారికి రెండు వందల నాణాలు గిటుట్ తాయి.
13 (ఆయువతి పియుడు ఆమెతోమాటాల్ డుతునాన్డు)
ఉదాయ్నవనంలో పెరిగేదానా,నామితులు నీ సవ్రం వింటునాన్రు. ననూన్ విననీ.
14 (యువతి తన పియునితోమాటాల్ డుతూ ఉంది)
పియా, తవ్రగా వచెచ్యియ్. జింకలా, లేడిపిలల్లా సుగంధ పరవ్తాలమీదుగా చెంగు చెంగున వచెచ్యియ్.

* 8:7 8:7 ఆ పయతన్ం అతని పయతన్ం † 8:10 8:10 సిదధ్ంగా ఎదిగి ‡ 8:11 8:11 వెయియ్ వెండి నాణాలు ఒక వెండి నాణా ఒక రోజు కూలి
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యెషయా
గంథకర

దీని రచయితయెషయాపేరును బటిట్ ఈపుసత్కానికి పేరు వచిచ్ంది. ఇతడొక పవకను వివాహమాడగావారికి కనీసం ఇదద్రు
మగపిలల్లు పుటాట్ రు (యెషయా 7:3; 8:3). నలుగురు యూదా రాజులు (ఉజిజ్యా, యెతాము, ఆహాజు, హిజిక్యా 1:1)
పరిపాలన కాలంలో ఇతడు పవచనాలు చెపాప్డు. ఐదవ రాజు దురామ్రుగ్ న మనషేహ్ పాలనలోహతమయాయ్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 740 - 680
ఉజిజ్యారాజు పరిపాలన చివరి దశలోయెతాము, ఆహాజు,హిజిక్యాపరిపాలన కాలంలోఈ గంథ రచన జరిగింది.
సీవ్కర

దేవుని ధరమ్శాస విధుల పకారం జీవించకుండా తపిప్పోతునన్యూదా పజలకోసం ఈ గంథంలోని పవచనాలు ఉనాన్యి.
పయోజనం

పాతనిబంధన అంతటిలొకీఅతయ్ంత సమగ న రీతిలోయేసుకీసుత్ ను చూపేపే చితానిన్ ఆవిషక్రింప జేయడంయెషయా
గంథం ఉదేద్శం. ఆయన జీవితం యొకక్ విసత వరణ్న ఇందులో ఉంది. ఆయన రాకడ పకటన (40:3-5), ఆయన
కనయ్కు జనిమ్ంచడం (7:14), ఆయన పకటించనునన్సువార (61:1), తాయ్గభరిత మరణం (52:13-53:12), తన వారిని
పొందడం కోసం ఆయన మళీళ్ రావడం (60:2-3) యెషయా పవక పిలుపు ముఖయ్ంగా యూదా రాజాయ్నికి పవచనాలు
వినిపించడం. యూదా రాజయ్ం తిరుగుబాటు, ఉజీజ్వం అనుభవిసుత్ నన్ది. అషుహ్ రు, ఈజిపుట్ రాజాయ్లు యూదాను నాశనం
చేసాత్ మని బెదిరిసుత్ నాన్యి. అయితే దేవుని కరుణను బటిట్ ఆ బెదిరింపులను ఆ జాతి తపిప్ంచుకోగలుగుతునన్ది. పాపం
విషయంలో పశాచ్తాత్ పం, దేవుని విమోచన లభించే భవిషయ్తుత్ అనే పకటనయెషయాపవచనాలోల్ కనిపిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
రకష్ణ

విభాగాలు
1.యూదా భషట్తవ్ం— 1:1-12:6
2. ఇతర జాతుల భషట్తవ్ం— 13:1-23:18
3. భావిహింసాకాలం— 24:1-27:13
4. ఇశాయేలుయూదాల భషట్తవ్ం— 28:1-35:10
5. హిజిక్యామరియుయెషయాచరిత— 36:1-38:22
6. బాబిలోనియన్ నేపదయ్ం— 39:1-47:15
7. శాంతి దేవుని పణాళిక— 48:1-66:24

దురామ్రాగ్ నికి పాలప్డి చెడిపోయినయూదులు
1యూదా రాజు న ఉజిజ్యా, యోతాము, ఆహాజు, హిజిక్యాపాలించే రోజులోల్ యూదా గురించీ, యెరూషలేము గురించీ

ఆమోజుకొడుకు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నం.
2ఆకాశమా, విను. భూమీ, ఆలకించు. యెహోవానాతో ఇలామాటాల్ డాడు.
“నేను పిలల్లను పెంచి పోషించాను. వాళ ళ్ నామీద తిరుగుబాటు చేశారు.
3ఎదుద్ కు తనయజమాని తెలుసు.
తనమేతతొటిట్ గాడిదకు తెలుసు.
కాని, ఇశాయేలుకు తెలియదు. ఇశాయేలుకు అరథ్ం కాదు.”
4ఓపాపిషిట్ జాతీ, దోషం కింద మగిగ్పోతునన్ జనమా,
దుషుట్ ల సంతానమా, అవినీతి చేసే పిలల్లారామీకు బాధ.
వాళ ళ్యెహోవాను విడిచిపెటాట్ రు.
ఇశాయేలీయుల పవిత దేవుణిణ్ అలకష్ ం చేశారు.
ఆయనతో తెగతెంపులు చేసుకునాన్రు.
5మీకు ఇంకా దెబబ్లు ఎందుకు తగులుతునాన్యి?
మీరు ఇంకా ఎందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రు?
మీతల అంతాగాయమే. మీ గుండె నిండా బలహీనతే.
6అరి కాలు నుంచి తల వరకు పుండు పడనిభాగం లేదు.
ఎకక్డ చూసినాగాయాలు, దెబబ్లు,మాననిపుళ ళ్.
అవి నయం కాలేదు. వాటిని ఎవరూ కడగలేదు,
కటుట్ కటట్లేదు, నూనెతో చికితస్ చెయయ్లేదు.
7మీదేశం పా పోయింది.
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మీపటట్ణాలు మంటలోల్ కాలిపోయాయి.
మీ కళళ్ముందే పరాయివారు మీ పంటలు దోచుకుంటునాన్రు.
తమ కంట పడినవనీన్ నాశనం చేసుత్ నాన్రు.
8సీయోను కుమారె *దాకష్తోటలో ఒక గుడిసెలాగా,
దోసపాదులోల్ ఒక పాకలాగా,ముటట్డి వేసిన పటట్ణంలాగామిగిలిపోయింది.
9జాతులకు పభు నయెహోవాకొంత శేషం మన కోసం ఉంచకపోతే,
మనంసొదొమలాగాఉండేవాళళ్ం.
మనం గొమొరాతో సమానంగా ఉండేవాళళ్ం.
10సొదొమపాలకులారా,యెహోవామాటవినండి.
గొమొరా పజలారా,మన దేవుని ధరమ్శాసం ఆలకించండి.
11 “యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు.
విసాత్ ర న మీ బలులు నాకెందుకు?”
“దహనబలులుగా అరిప్ంచిన పాటేట్ళల్ , బలిసిన దూడల కొవువ్ నాకు వెగటు పుటిట్ంచాయి.
దునన్పోతుల రకం, గొరె పిలల్ల రకం,మేకపోతుల రకం అంటే నాకు ఇషట్ం లేదు.
12మీరు నా సనిన్ధిలో ననున్ కలుసుకోడానికి వసుత్ నన్పుప్డు,
నాపాంగణాలు తొకక్మనిమిమమ్లిన్ ఎవరడిగారు?
13అరథ్ం లేని అరప్ణలు మీరు ఇక తీసుకు రావొదుద్ . ధూపారప్ణ నాకు అసహయ్ం.
అమావాసయ్, విశాంతి దినాలు, సమాజ కూటాలు జరుగుతునాన్యికాని,మీదురామ్రగ్ సమావేశాలు నేను సహించలేను.
14మీఅమావాసయ్ ఉతస్వాలు, నియామక ఉతస్వాలు నాకు అసహయ్ం. అవినాకు బాధాకరం.
వాటిని సహించలేక విసిగిపోయాను.
15మీరు మీ చేతులు పారథ్నలోచాపినపుప్డు మిమమ్లిన్ చూడకుండానా కళ ళ్ కపేప్సుకుంటాను.
మీరు ఎంత పారథ్న చేసినా నేను వినను.
మీచేతులు రకంతో నిండి ఉనాన్యి.
16మిమమ్లిన్ కడుగుకోండి. శుదిధ్ చేసుకోండి.
మీదుషట్కియలు నాకు కనిపించకుండావాటిని తీసివేయండి.
మీదుషట్తవ్ంమానండి.”
17మంచి చెయయ్డం నేరుచ్కోండి.
నాయ్యం కోరుకోండి. పీడిత పజలకు సాయం చెయయ్ండి.
తండిలేని వారికి నాయ్యం చెయయ్ండి.
వితంతువు ప న నిలబడండి.
18యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు.
“రండి మనం కలిసి ఒక నిరణ్యానికి వదాద్ ం.”
“మీపాపాలు రకంలా ఎరగా ఉనాన్,
అవిమంచులా తెలల్గా అవుతాయి.
కెంపులా ఎరగా ఉనాన్, అవి గొరెబొచుచ్లా తెలల్గా ఔతాయి.
19మీరు ఇషట్పడి నాకు లోబడితే,
మీరు ఈ దేశం అందించేమంచి పదారాధ్ లు అనుభవిసాత్ రు.
20తిరసక్రించి తిరుగుబాటు చేసేత్,
కతిత్ మిమమ్లిన్ నాశనం చేసుత్ ంది.”
యెహోవానోరు ఈమాట పలికింది.
21నమమ్దగిన ఈ పటట్ణం ఒక వేశయ్లా ఎలామారింది!
అదినాయ్యంతో నిండి ఉండేది.
నీతిదానిలో నివాసం ఉండేది.
ఇపుప్ తే దాని నిండా నరహంతకులు నివాసం ఉంటునాన్రు.
22నీ వెండిమలిన పోయింది.
నీ దా రసం నీళల్తో పలచబడిపోయింది.
23నీ అధికారులు దోహ లు.
వాళ ళ్ దొంగలతోసావాసం చేసాత్ రు.
అందరూ లంచం ఆశిసాత్ రు.
చెలిల్ంపుల వెంటబడతారు.
తండి లేని వాళళ్ పకష్ంగా ఉండరు.
వితంతువులనాయ్య న అభయ్రధ్న వాళ ళ్ పటిట్ంచుకోరు.

* 1:8 1:8 సీయోను కుమారెయెరూషలేము పటట్ణం
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24కాబటిట్ పభువూ, ఇశాయేలు బలిషుట్ డూ, నాయ్ల అధిపతీ అయినయెహోవాఇలా పకటిసుత్ నాన్డు.
“వాళల్కు బాధ! నావిరోధుల నేను పతీకారం తీరుచ్కుంటాను.
నా శతువులమీద నేను పగ తీరుచ్కుంటాను.
25నీకు వయ్తిరేకంగానా చెయియ్ తిపుప్తాను.
నీలో ఉనన్ చెతత్ను శుదిధ్చేసి, నీ కలమ్షం అంతా తీసేసాత్ ను.
26మొదటోల్ ఉనన్టుట్ నాయ్యాధిపతులను మళీళ్ నీకు ఇసాత్ ను.
ఆరంభంలో ఉనన్టుట్ నీకు సలహాదారులను మళీళ్ నియమిసాత్ ను.
అపుప్డు నీతిగల పటట్ణం అనీ, నమమ్దగిన నగరమనీ నీకు పేరొసుత్ ంది.”
27సీయోనుకు నాయ్యానిన్ బటీట్ , తిరిగి వచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిని బటీట్ విమోచన కలుగుతుంది.
28అతికమం చేసేవాళ ళ్,పాపులూ కలిసి ఏకంగానాశనమౌతారు.
యెహోవాను విడిచి పెటేట్సిన వాళ ళ్ లయమౌతారు.
29 “మీరు కోరుకునన్ సింధూర వృ లను† బటిట్ మీరు సిగుగ్ పడతారు.
మీరు ఎంపిక చేసుకునన్ తోటలను బటిట్ మీరు అవమానంపాలవుతారు.
30మీరు ఆకులు వాడిపోయేసింధూరవృకష్ంలాగా, నీళ ళ్ లేని తోటలాల్ గా అయిపోతారు.
31బలవంతుడు సుళ వుగా నిపుప్ రాజుకునే నార పీచులా ఉంటాడు.
అతని పని నిపుప్ రవవ్లా ఉంటుంది. రెండూ కలిసి కాలిపోతాయి.
ఆరేప్ వాళ ళ్ ఎవరూ ఉండరు.”

2
దేవుని రాజయ్ం విజయంసాధిసుత్ ంది
2:1-4;మీకా 4:1-3

1యూదా గురించి,యెరూషలేము గురించి ఆమోజుకొడుకు యెషయాదరశ్నం దావ్రా గహించినది.
2రాబోయేభవిషయ్తుత్ లో పరవ్తాలనిన్టికనాన్యెహోవామందిర పరవ్తం ఉనన్తంగా సుసిథ్రమౌతుంది.
అనిన్ కొండల కంటేఘనతపొందుతుంది.
జాతులనీన్ దానిలోకి పవాహంలా వసాత్ రు.
3అనేక మంది వచిచ్ ఇలా అంటారు.
“ఆయనమారాగ్ లోల్ మనం నడిచేందుకు,
ఆయనమనకు తన తోవలు నేరిప్ంచేలా,
యాకోబు దేవునిమందిరం ఉనన్యెహోవాపరవ్తానికి ఎకిక్ వెళాద్ ం రండి.”
ఎందుకంటే, సీయోనులో నుంచి ధరమ్శాసం,యెరూషలేములో నుంచియెహోవావాకుక్ బయలు వెళత్ ంది.
4ఆయనమధయ్వరిగా ఉండి అనయ్జాతులకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
అనేక జాతులకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు.
వాళ ళ్ తమ కతుత్ లను నాగటి నకుక్లుగానూ,
తమఈటెలనుమోట కతుత్ లుగానూ సాగగొడతారు.
జనం మీదకి జనం కతిత్ ఎతత్రు.
ఇంక ఎనన్డూయుదధ్ సనాన్హాలు చెయయ్రు.

యెహోవాదినం
5యాకోబు వంశసుథ్ లారా, రండి.
మనంయెహోవావెలుగులో నడుదాద్ ం.
6యాకోబు వంశ న ఈ పజలు తూరుప్న ఉనన్ దేశ పజలసాంపదాయాలతో నిండి ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ ఫిలిషీయులాల్ గా శకునం చూసే వాళళ్లా ఉంటూ,
పరదేశులతో సేన్హం చేసుత్ నాన్రు గనుక నువువ్ వాళళ్ను విడిచి పెటేట్శావు.
7వాళళ్ దేశం వెండి బంగారాలతో నిండి ఉంది.
వాళళ్ సంపాదనకు మితి లేదు.
వాళళ్ దేశం గురాలతో నిండి ఉంది.
వాళళ్ రథాలకు మితి లేదు.
8వాళళ్ దేశం విగహాలతో నిండి ఉంది.
వాళ ళ్ తమ సవ్ంత చేతి పనితనంతో చేసినవాటికీ,తాము వేళళ్తో చేసినవాటికీపూజలు చేసాత్ రు.
9పజలు అణిచివేతకు గురౌతారు. వయ్కులు పడిపోతారు.
కాబటిట్ వాళళ్ను అంగీకరించవదుద్ .
10యెహోవాభీకర సనిన్ధి నుంచి,ఘనత కలిగిన ఆయనమహిమనుంచీ వెళిల్ గండ శిలలోల్ , నేలలోదాగి ఉండు.
† 1:29 1:29 సింధూర వృ లను విగహపూజ
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11మానవుని అహంకార దృషిట్ని ఆయన తగిగ్ంచేసాత్ డు.
మనుషుల గరావ్నిన్ అణగదొకుక్తాడు.
ఆ రోజునయెహోవామాతమేఘనతపొందుతాడు.
12 గరవ్ం, దురహంకారం, అతిశయం కలిగిన పతివాణిణ్ ఆ రోజున సేనలకు పభు నయెహోవా కింద పడేసాత్ డు.
13సమునన్తంగా అతిశయించే లెబానోను దేవదారు వృ లనిన్టికీ,
బాషాను సింధూర వృ లనిన్టికీ,
14ఉనన్త పరవ్తాలనిన్టికీ, అతిశయించే కొండలనిన్టికీ,
15ఎతత్యిన పతి గోపురానికీ, పడగొటట్లేనంత బల న పతి కోటగోడకూ,
16తరీష్షు ఓడలనిన్టికీ, అంద న తెరచాప నౌకలకూ విరుదధ్ంగా ఆ రోజును సేనలకు పభు నయెహోవానియమించాడు.
17అపుప్డు మనిషి అహంకారం అణిగిపోతుంది.
మనుషుల గరవ్ం తగిగ్పోతుంది.
ఆ రోజునయెహోవామాతమేఘనతపొందుతాడు.
18విగహాలుపూరిగా గతించిపోతాయి.
19యెహోవాభూమిని గజగజ వణికించడానికి లేచినపుప్డు ఆయన భీకర సనిన్ధి నుంచి,
ఆయన పభావమహతయ్ం నుంచి పారిపోయికొండల గుహలోల్ ,
నేల గుంటలోల్ మనుషులు దాగి ఉంటారు.
20ఆ రోజున పజలు ఆరాధన కోసం తాము వెండి బంగారాలతో చేయించుకునన్ విగహాలు పారేసాత్ రు.
ఎలుకలకూ, గబిబ్లాలకూ వాటిని విసిరేసాత్ రు.
21యెహోవాభూమిని గజగజ వణికించడానికి లేచినపుప్డు ఆయన భీకర సనిన్ధి నుంచీ,
ఆయన పభావమహతయ్ం నుంచీ పారిపోయికొండ గుహలోల్ ,
కొండ బండల నెరెలోల్ మనుషులు దాగి ఉంటారు.
22తనముకుక్పుటాలోల్ జీవవాయువు ఉనన్ మనిషిమీద నమమ్కం ఉంచడంమానుకో.
అతని విలువ ఏ పాటిది?

3
యెరూషలేము,యూదా యెహోవానాయ్యతీరుప్

1చూడండి,సేనలకు అధిపతి,పభువూఅయినయెహోవాయెరూషలేమునుంచి,యూదానుంచిదానిపోషణ,దానిఆధారం
తీసివేయబోతునాన్డు.

దాని ఆహార సంబంధ న ఆధారం, నీటి సరఫరా,
2 శూరులు,యోధులు,నాయ్యాధిపతులు, పవకలు,
3సోదెగాళ ళ్, పెదద్లు, పంచ దశాధిపతులు,
ఘనత వహించినవాళ ళ్,మంతులు, శిలప్శాసం తెలిసిన వాళ ళ్,
మాంతికులు, అందరినీయెరూషలేములోనుంచీ,యూదా దేశంలో నుంచి, తీసివేయబోతునాన్డు.
4 “నేను పిలల్లను వాళల్కు నాయకులుగా నియమిసాత్ ను.
పసివాళ ళ్ వాళళ్ మీద పెతత్నం చేసాత్ రు.
5పజలోల్ ఒకడు మరొకణిణ్ అణిచివేసాత్ రు.
పతి ఒకక్డూ తనపొరుగువాడి చేత అణిచివేతకు గురౌతాడు.
పెదద్వాడిమీద చినన్వాడు,ఘనునిమీద నీచుడు గరివ్ంచి సవాలు చేసి తిరసాక్రంగా ఉంటారు.
6ఒకడు తన తండి ఇంటోల్ తన సోదరుణిణ్ పటుట్ కుని,
‘నీకు వసం ఉంది. నువువ్మామీద అధిపతిగా ఉండు.
ఈపా పోయిన సథ్లం నీ ఆధీనంలో ఉండనివువ్’ అంటాడు.
7అతడు ఆ రోజున కేక వేసి,
‘నేను సంరకష్ణ కరగా ఉండను,
నాకు ఆహారం గాని, వసాలు గాని లేవు.
ననున్ పజలకు అధిపతిగా నియమించవదుద్ ’ అంటాడు.”
8తనమాటలు, చేతలుయెహోవాకు విరుదధ్ంగా ఉనాన్యి గనుకయెరూషలేము పా పోయింది,
యూదా పతనమయియ్ంది.
9వాళళ్ ముఖమేవాళల్కు వయ్తిరేకంగాసాకష్ ం ఇసూత్ ఉంది.
తమపాపం దాచకుండాసొదొమవాళళ్లాగాదానిన్ కనపరుసాత్ రు.
వాళల్కు బాధ! వాళ ళ్ తమకు తామే తమమీదకి ఈమహా విపతుత్ తెచుచ్కునాన్రు.
10నీకు మేలు కలుగుతుందని నీతిమంతుడితో చెపుప్.
వాళ ళ్ తమ కియల ఫలం అనుభవిసాత్ రు.
11దుషుట్ డికి బాధ! అతనికి కీడు జరుగుతుంది.
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అతని చేతి పనుల ఫలం అతడు పొందుతాడు.
12చినన్ పిలల్లు నా పజలను హింసిసాత్ రు.
సీలు వాళళ్ మీద ఏలుబడి చేసాత్ రు.
నా పజలారా,మీనాయకులు మిమమ్లిన్ మీమారగ్ంలో అయోమయంపాలుచేసి తపుప్ దోవ పటిట్సాత్ రు.
13తీరుప్ తీరచ్డానికియెహోవాఆవరణలో నిలిచి ఉనాన్డు.
తన పజలకు తీరుప్ తీరచ్డానికి నిలబడి ఉనాన్డు.
14యెహోవాతన పజల పెదద్ల మీద,
వాళళ్ నాయకులమీద తన తీరుప్ పకటిసాత్ డు.
“మీరేదాకష్తోటను తినేశారు.
మీరు దోచుకునన్ పేదల సొముమ్ మీ ఇళళ్లోల్ నే ఉంది.
15నా పజలను నలగొగ్ టిట్ ,వాళళ్ ముఖాలు మీరెందుకు నేల రాసుత్ నాన్రు?”
అని పభువూ, సేనలకు అధిపతీ అయినయెహోవాఅంటునాన్డు.
16యెహోవాచెపేప్దేమంటే, సీయోను కుమారెలు పోగరుబోతులు.
మెడచాచి నడుసూత్ , ఓర చూపులు చూసూత్ ,
కులుకుతో నడుసూత్ , తమకాళల్ గజెజ్లుమోగిసుత్ నాన్రు.
17కాబటిట్ పభువు సీయోను కుమారెల తలలమీద గజిజ్ పుండుల్ పుటిట్సాత్ డు.
వాళళ్ తలలుయెహోవాబోడి తలలుగా చేసాత్ డు.
18ఆ రోజున పభువువాళళ్ కాళళ్ గజెజ్లు, శిరోభూషణాలూ, చందవంక నాగరాలూ,
19చెవిపోగులూ, కడియాలూ,మేలిముసుగులూ,
20తలకు కటుట్ కునే పాగాలూ, కాళల్ గొలుసులూ, ఒడాడ్ ణాలూ,
పరిమళ దవయ్పు భరిణెలూ,
21తాయెతుత్ లు, ఉంగరాలు,ముకుక్ కమమ్లు,
22ఉతస్వ వసాలూ, ఉతత్రీయాలూ, టలూ, సంచులూ,
23చేతి అదాద్ లు, సనన్నారతో నేసిన జలతారు ముసుగులు,
పాగాలు,శాలువాలు తీసేసాత్ డు.
24అపుప్డు పరిమళ దవాయ్నికి బదులుగా దురగ్ంధం,
నడికటుట్ కు బదులుగాతాడూ,
అలిల్న జడకు బదులుగా బోడి తల,
పశసథ్ న టకు బదులు గోనెపటాట్ ,
అందానికి బదులు వాత ఉంటాయి.
25మనుషులు కతిత్వాత కూలి పోతారు.
యుదధ్ంలో నీ శూరులు పడిపోతారు.
26యెరూషలేము గుమామ్లు శోకించి దుఃఖిసాత్ యి. ఆమె ఒంటరి నేలమీద కూరుచ్ంటుంది.

4
1ఆ రోజున ఏడుగురు సీలు ఒకక్ పురుషుణిణ్ పటుట్ కుని “మాఅనన్ం మేమే తింటాం. మావసాలు మేమే వేసుకుంటాం. కాని,

మాఅవమానంపోయేలానీ పేరుమాతంమమమ్లిన్ పెటుట్ కోనివువ్” అంటారు.
యెహోవాకొమమ్

2 ఆ రోజున యెహోవా కొమమ్ అందంగానూ, మహిమతోనూ నిండి ఉంటుంది. ఇశాయేలులో శేషించినవాళళ్ భూమి పంట
రుచిగానూ,చూడముచచ్టగానూఉంటుంది. 3సీయోనులో శేషించినవాడూ,యెరూషలేములోనిలిచిఉనన్వాడూ,
అంటే సజీవుడుగా లెకక్కు వచిచ్నవాడు “పవితుడు” అని పిలిపించుకుంటాడు.

4 నాయ్యాతమ్ వలన, దహించే అగిన్ ఆతమ్ వలన, పభువు సీయోను కుమారెల కలమ్షం కడిగేసినపుప్డు, యెరూషలేముకు
అంటిన రకపుమరకలను దానిమధయ్ నుంచి తీసి వేసి దానిన్ శుదిధ్ చేసిన వాడవుతాడు.

5 సీయోను కొండలోని పతి నివాస సథ్లం మీద, దాని సమావేశ పాంగణాల మీద పగలు మేఘం, పొగ, రాతి అగిన్జావ్లా
పకాశం ఒక మహిమ పందిరిలా యెహోవా కలగజేసాత్ డు. 6 ఆ మహిమ పగలు ఎండకు నీడగానూ, గాలివానకు
ఆశయంగానూ, కపుప్గానూ ఉంటుంది.

5
దాకష్తోట ఉపమానం

1నాపియుణిణ్ గురించిపాడతాను వినండి. అతనిదాకష్తోటవిషయ నాకు ఇషట్ నవాణిణ్ గురించిగానం చేసాత్ ను. వినండి.
సారవంత న నేల గల కొండమీదనా పియుడికి ఒక దాకష్తోట ఉంది.
2ఆయనదానిన్ బాగా దునిన్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్ న దాకష్తీగెలను నాటించాడు.
దానిమధయ్ కావలి గోపురం ఒకటి కటిట్ంచి దాకష్లు తొకేక్ తొటిట్ తొలిపించాడు.
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దాకష్పండుల్ కాయాలని ఎదురు చూశాడు గానీ అది పిచిచ్ దాకష్కాయలు కాసింది.
3 కాబటిట్ యెరూషలేము నివాసులారా, యూదా పజలారా, నా దాకష్తోట విషయం నాకు నాయ్యం చెపప్మని మీకు

వినన్వించుకుంటునాన్ను.
4నేను నాదాకష్తోటకు చేసిన దానికంటేమరి ఇంకా ఏమి చేయగలను?
అదిదాకష్పండుల్ కాసుత్ ందని నేను ఎదురు చూసేత్ అది పిచిచ్ దాకష్లు ఎందుకు కాసింది?
5ఆలోచించండి, నేను నాదాకష్తోటకు చేయబోయేదానిన్ మీకు వివరిసాత్ ను.
దానిన్ పశువులు మేసేలాదాని కంచెను కొటిట్ వేసాత్ ను.
అందరూ దానిన్ తొకేక్లాదాని గోడను పడగొటిట్ పాడుచేసాత్ ను.
6ఎవరూ దానిన్ బాగు చెయయ్రు. పారతో తవవ్రు. దానిలో గచచ్పొదలు ముళళ్ చెటుల్ పెరుగుతాయి.
దానిమీద కురవవదద్ని మేఘాలకు ఆజఞ్ ఇసాత్ ను.
7ఇశాయేలు వంశం సేనల పభు నయెహోవాదాకష్తోట. యూదా పజలు ఆయనకిషట్ న వనం.
ఆయననాయ్యం కావాలని చూడగా బలాతాక్రం కనబడింది. నీతి కోసం చూసేత్ రోదనం వినబడింది.

యూదాకు వయ్తిరేకంగా దేవుని తీరుప్
8సథ్లంమిగలకుండామీరుమాతమేదేశంలోనివసించేలాఇంటికి ఇలుల్ ,పొలానికిపొలం కలుపుకుంటూపోతునన్మీకుబాధ.
9నేను చెవులారా వినేలా సేనల పభువుయెహోవాసప్షట్ంగా ఈమాటనాకు చెపాప్డు.
నిజంగా గొపప్వి, అంద నచాలా ఇళ ళ్ వాటిలో నివాసముండే వారు లేక పా పోతాయి.
10పది ఎకరాలదాకష్తోట ఇర లీటరల్ రసంమాతం ఇసుత్ ంది.
పది కిలోల గింజలు చలల్గా పండిన పంట ఒక కిలో అవుతుంది.
11మదయ్ం తాగుదామని తెలాల్ రే లేచి తమకు మంట పుటిట్ంచే దాకాచాలారాతి వరకూ దా రసం తాగేవారికి బాధ.
12వారు సితారా, సవ్రమండలం, తంబుర, సనాన్యి వాయిసూత్ దా రసం తాగుతూ విందు చేసాత్ రు గానీ యెహోవా పని

గురించి ఆలోచించరు.
ఆయన తన చేతితో చేసినవాటిని లకష్ పెటట్రు.
13అందువలల్ నా పజలు జాఞ్ నం లేక చెరలోకి వెళిల్పోతునాన్రు.
వారిలోఘనులు పసుత్ లుంటునాన్రు. సామానుయ్లు దాహంతో అలమటిసుత్ నాన్రు.
14అందుకనే పాతాళం గొపప్ ఆశ పెటుట్ కుని తన నోరు బారాల్ తెరుసుత్ నన్ది.
వారిలో గొపప్వారు, సామానయ్ పజలు, నాయకులు, తమలో విందులు చేసుకుంటూ సంబరాలు చేసుకునే వారు పాతాళానికి

దిగిపోతారు.
15సామానుయ్డు మటిట్ కరుసాత్ డు. గొపప్వాడు తగిగ్పోతాడు. ఘనతపొందిన వారు తమ కళ ళ్ నేలకు దించుకుంటారు.
16సేనల పభువుయెహోవాయేతననాయ్యానిన్ బటిట్ ఘనతపొందుతాడు.
పరిశుదుధ్ న దేవుడు నీతిని బటిట్ తన పరిశుదధ్తను కనపరుసాత్ డు.
17అపుప్డు ధనికుల సథ్లాలు గొరెలకు*మేత బీడుగా ఉంటాయి. వారి శిథిలాలోల్ గొరెపిలల్లు మేసాత్ యి.
18 శూనయ్త తాళళ్తో అతికమానిన్ లాకుక్ంటూ ఉండే వారికి బాధ.
మోకులతోపాపానిన్ లాగే వారికి బాధ.
19 “దేవుడు తవ్రపడాలి. ఆయన వెంటనే పని జరిగించాలి,మేము ఆయన కారాయ్లు చూడాలి.
ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచనమాకు తెలిసేలా అది కారయ్రూపం దాలాచ్లి” అనేవారికి బాధ.
20 కీడును మేలనీమేలును కీడనీ చెపేప్వారికి, చీకటిని వెలుగుగా వెలుగును చీకటిగా ఎంచే వారికి బాధ.
చేదును తీపి అనీ తీపిని చేదు అనీభావించే వారికి బాధ.
21తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్ నులమనీ తమఅంచనాలోతాము బుదిధ్మంతులమనీఊహించుకునే వారికి బాధ.
22దా రసం తాగడంలో పేరు తెచుచ్కునన్ వారికి,మదయ్ం కలపడంలోచాతురయ్ం గల వారికి బాధ.
23వారు లంచం పుచుచ్కుని దురామ్రుగ్ ణిణ్ వదిలేసాత్ రు. నిరోద్ షి హకుక్లు హరిసాత్ రు.
24అగిన్జావ్ల చెతత్ పరకలను కాలిచ్వేసినటుట్ , ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్ పోయినటుట్ వారి వేరు కుళిల్ పోతుంది.
వారిపువువ్ ధూళివలె కొటుట్ కుపోతుంది.
ఎందుకంటే వారు సేనల పభువుయెహోవాధరమ్శాసానిన్ నిరల్కష్ పెటాట్ రు.
ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవునివాకుక్ను కొటిట్ పారేసారు.
25దానిన్బటిట్ యెహోవాకోపం ఆయన పజలమీదమండుతునన్ది.
ఆయనవారిమీదికి తనబాహ వుచాచివారిని కొటాట్ డు. పరవ్తాలు వణుకుతునాన్యి.
వీధులోల్ వారి శవాలు చెతత్లాగా పడి ఉనాన్యి.
ఇంత జరిగినా ఆయన కోపం చలాల్ రలేదు. కొటట్డానికి ఆయన చెయియ్ ఇంకాచాపి ఉంది.
26ఆయన దూర పజలకు సంకేతంగా జెండా ఎతుత్ తాడు.
భూమి కొనల నుండి వారిని రపిప్ంచడానికి ఈల వేసాత్ డు.
అదిగో,వారు ఆలసయ్ం లేకుండా వేగంగా వసుత్ నాన్రు.

* 5:17 5:17 గొరెలకు ఇతర దేశ పజలకు
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27వారిలో అలసిపోయినవాడు గానీ తొటు పడేవాడు గానీ లేడు.
వారిలో ఎవడూ నిదపోడు, కునికిపాటుల్ పడడు.
వారి నడికటుట్ వదులు కాదు. వారి చెపుప్ల వారు తెగిపోదు.
28వారిబాణాలు పదు నవి.
వారి విలుల్ లనీన్ ఎకుక్పెటిట్ ఉనాన్యి.
వారి గురాల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్ వంటివి.
వారి రథచకాలు తుఫాను లాంటివి.
29సింహం గరిజ్ంచినటుట్ వారు గరిజ్సాత్ రు.
సింహం కూనలాగా గరిజ్సాత్ రు.
వేటను నోట కరుచుకునియధేచఛ్గా ఈడుచ్కుపోతారు.
విడిపించగల వారెవరూ ఉండరు.
30వారు ఆ దినాన సముదఘోష వలె తమ ఎర గరజ్న చేసాత్ రు.
ఒకడు దేశం కేసి చూసేత్ అంధకారం, దురవసథ్ కనిపిసాత్ యి.
మేఘాలు కమిమ్ వెలుగంతా చీక పోతుంది.

6
యెషయానియామకం

1రా నఉజిజ్యాచనిపోయినసంవతస్రం అతుయ్నన్త న సింహాసనం పభువు కూరుచ్నిఉండగానేను చూశాను. ఆయన
అంగీ అంచులు దేవాలయానిన్ నింపివేశాయి.

2ఆయనకు గా సెరాపులు నిలబడిఉనాన్రు. ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లునాన్యి. పతివాడూ రెండు రెకక్లతో తనముఖానిన్,
రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కుంటూ రెంటితో ఎగురుతునాన్రు.

3వారు “సేనల పభువుయెహోవా, పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు.
లోకమంతా ఆయనమహిమతో నిండి ఉంది” అని గొపప్ సవ్రంతో గాన పతిగానాలు చేసుత్ నాన్రు.

4వారి కంఠసవ్రానికి తలుపులు, గడపలు కంపిసుత్ నాన్యి. మందిరం నిండాపొగ అలుముకుంది.
5నేను “అయోయ్,నావి అపవిత న పెదాలు. అపవిత న పెదాలునన్ జనం మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.
నేను నశించాను. రాజు, సేనల పభువు అయినయెహోవాను నేను కనున్లారా చూశాను” అనుకునాన్ను.
6అపుప్డు ఆ సెరాపులోల్ ఒకడు బలిపీఠంమీద నుండి పటుట్ కారుతో ఎరగా కాలిన నిపుప్ తీసినా దగగ్రికి ఎగిరి వచిచ్ నా నోటికి

దాని తగిలించాడు.
7 “ఇది నీ పెదాలకు తగిలింది గనక నీ పాపానికి పాయశిచ్తత్ం అయింది. నీ దోషం తొలగి పోయింది” అనాన్డు.
8అపుప్డు “నేను ఎవరిని పంపాలి? మాపకష్ంగా ఎవరు వెళాత్ రు?” అని పభువు అంటుండగా వినాన్ను.
అపుప్డు నేను “ఇదుగో నేనునాన్ను, ననున్ పంపు” అనాన్ను.
9ఆయన “నీవు వెళిల్ ఈ పజలతో చెపుప్. మీరు అసత్మానం వింటూ ఉంటారు గానీ గహించరు.
ఎపుప్డూ చూసుత్ ంటారు గానీ తెలుసుకోరు.
10వారు కళళ్తో చూసి, చెవులతో విని,
హృదయంతో గహించి,మనసుస్మారుచ్కుని,
సవ్సథ్త పొందకుండా ఉండేలాఈ పజలహృదయం కొవెవ్కేక్లా చేసి,
వారి చెవులకు చెవుడు,వారి కళళ్కు గుడిడ్తనం కలిగించు” అని చెపాప్డు.

11 “పభూ, ఎనాన్ళల్ వరకు?” అని నేనడిగాను. ఆయన ఇలా అనాన్డు. “నివాసులు లేక పటట్ణాలు, మనుషుయ్లు లేక
ఇళ ళ్ శిథిల పోయేదాకా, దేశం బొతిత్గా బీడుగామారేదాకా,
12యెహోవాపజలను దూరపాంతానికి తీసుకు పోయేదాకా, దేశం నిరజ్న చవిటిపర అయేయ్ దాకా.”
13దానిలో పదవభాగంమాతంమిగిలిపోయినాఅది కూడానాశనమౌతుంది.
సింధూర మసత్కి వృ లను నరికి వేసినా తరువాతమిగిలి ఉండేమొదుద్ లాగా అది ఉంటుంది.
అలాటిమొదుద్ లో పరిశుదధ్ న చిగురు ఉంది.

7
ఇమామ్నుయేలు గురించిన సూచన

1యూదా రా న ఉజిజ్యా మనవడు, యోతాము కుమారుడు అయిన ఆహాజు దినాలోల్ సిరియా రాజు రెజీను, ఇశాయేలు
రాజు, రెమలాయ్ కుమారుడు అయిన పెకహ యెరూషలేము దండెతాత్ రు. అదివారివలల్ కాలేదు.

2 అపుప్డు సిరియా వారు ఎఫాయిము* వారిని తోడు తెచుచ్కునాన్రని దావీదు వంశం వారికి తెలిసినపుప్డు గాలికి అడవి
చెటుల్ ఊగినటుట్ వారి హృదయాలు,వారి పజలహృదయాలు గిలగిలలాడాయి.

3 అపుప్డు యెహోవా యెషయాతో ఇలా చెపాప్డు. ఆహాజుకు ఎదురు వెళ ళ్. నీవు, నీ కుమారుడు షెయారాయ్షూబు
చాకిరేవుదారిలో ఎగువ కోనేటి కాలవ దగగ్రికి వెళళ్ండి.

* 7:2 7:2 ఎఫాయిము ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్ం
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4 అతనితో చెపుప్ “భదం. కంగారు పడకు. పొగ లేసుత్ నన్ ఈ రెండు కాగడాలకు అంటే రెజీను, సిరియా వాళ ళ్, రెమలాయ్
కొడుకు పెకహ -వీళళ్ కోపాగిన్కి జడిసిపోకు. బెదిరిపోకు.

5సిరియా, ఎఫాయిము, రెమలాయ్ కొడుకు నీకు కీడు చేయాలని ఆలోచించారు.
6 ‘మనంయూదాదేశంమీదికిపోయిదానిపజలనుభయపెటిట్ దానిపాకారాలుపడగొటిట్ టాబెయేలుకొడుకునుదాని రాజుగా

చేదాద్ ం రండి’ అని చెపుప్కునాన్రు.”
7అయితే పభు నయెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “ఆమాట నిలవదు, అది జరగదు.
8సిరియాకు రాజధాని దమసుక్.
దమసుక్కు రాజు రెజీను.
అర ఐదు సంవతస్రాల లోపు ఎఫాయిము ఒక జాతిగా ఉండకుండానాశన పోతుంది.
9షోమోను ఎఫాయిముకు రాజధాని.
షోమోనుకు రాజు రెమలాయ్ కొడుకు.
మీరు విశావ్సంలో సిథ్రంగా ఉండక పోతే భదంగా ఉండరు.”
10యెహోవాఆహాజుకు ఇంకా ఇలా చెపాప్డు.
11 “నీ దేవు నయెహోవాను సూచన అడుగు. అది ఎంత లో న నా, ఎంత ఎతత్యిన నా సరే.”
12కానీ ఆహాజు “నేను అడగను. యెహోవాను పరీ ంచను” అనాన్డు.
13 కాబటిట్ యెషయా ఇలా జవాబిచాచ్డు. “దావీదు వంశసుథ్ లారా, వినండి. మనుషులను విసికించడం చాలదనన్టుట్ నా

దేవుణిణ్ కూడా విసిగిసాత్ రా?
14కాబటిట్ పభువుతానేఒకసూచనమీకుచూపుతాడు. వినండి, కనయ్ గరభ్ంధరించికుమారుణిణ్ కనిఅతనికి ‘ఇమామ్నుయేలు’

అని పేరు పెడుతుంది.
15 కీడును తోసిపుచచ్డం,మేలును కోరుకోవడం అతనికి తెలిసి వచేచ్నాటికి అతడు పెరుగు, తేనె తింటాడు.
16 కీడును తోసిపుచచ్డం, మేలును కోరుకోవడం అతనికి తెలిసి రాక ముందే ఎవరిని చూసి నువువ్ హడలి పోతునాన్వో ఆ

ఇదద్రు రాజుల దేశం నాశన పోతుంది.
17యెహోవానీ కి,నీజాతి కి,నీపితరుల కుటుంబంవారిమీదికిబాధదినాలను,ఎఫాయిముయూదానుండివే పోయిన

దినంమొదలు నేటి వరకూ రాని దినాలను రపిప్సాత్ డు.
ఆయన అషూష్ రు రాజును నీ కి రపిప్సాత్ డు.
18ఆదినానదూరంగాఐగుపుపవాహాలదగగ్రఉనన్జోరీగలను,అషూష్ రు దేశపుకందిరీగలనుయెహోవాఈలవేసిపిలుసాత్ డు.
19అవనీన్ వచిచ్ మెటట్లోల్ లోయలోల్ బండల సందులోల్ ముళళ్ పొదలనిన్టిలో గడిడ్ బీడులనిన్టిలో దిగి ఉండిపోతాయి.
20ఆ దినానయెహోవానది (యూపటీసు) అవతలి నుండి కిరాయికి వచేచ్ మంగలి కతిత్తో, అంటే అషూష్ రు రాజు చేత నీ తల

వెంటుకలను కాళల్ వెంటుకలను గొరిగిసాత్ డు.
అది నీ గడాడ్ నిన్ కూడా గొరిగిసుత్ ంది.
21ఆ దినాన ఒకడు ఒక చినన్ ఆవును, రెండు గొరెలను పెంచుకుంటే
22అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందువలల్ అతడు పెరుగు తింటాడు.
ఎందుకంటే ఈ దేశంలో శతువులు వదిలేసిపోయినవారందరూ పెరుగు తేనెలు తింటారు.
23 ఆ దినాన వెయియ్ వెండి నాణేల విలువగల వెయియ్ దాకష్చెటుల్ ఉండే పతి సథ్లంలో ముళళ్తుపప్లు, బహమ్జెముడు చెటుల్

పెరుగుతాయి.
24ఈ దేశమంతాముళళ్ తుపప్లతో, బహమ్ జెముడు చెటల్తో నిండి ఉంటుంది గనక విలల్ంబులు చేతబటుట్ కుని పజలు వేటకు

అకక్డికి పోతారు.
25ముళళ్తుపప్ల, బహమ్ జెముడు చెటల్ భయం వలల్ మునుపుపారతో తవివ్ సాగు చేసిన కొండల పుకు మనుషులు పోరు.
అది పశువులు, గొరెలు పచిచ్క మేసే చోటుగా ఉంటుంది.”

8
యూదాను శి ంచడానికి దేవుడు అషూష్ రు రాజాయ్నిన్ ఉపయోగించడం

1యెహోవా “నీవు పెదద్ పలక తీసుకుని ‘మహేర్షాలాల్ హాష్ బజ్ *’ అనేమాటలు దానిమీదరాయి.
2నానిమితత్ం నమమ్క న సాకష్ ం పలకడానికియాజకు నఊరియా,యెబెరెకాయ్ కుమారుడు జెకరాయ్లను పిలుసాత్ ను” అని

నాతో చెపాప్డు.
3అపుప్డు నేను సీ పవక దగగ్రికి పోయాను. ఆమె గరభ్వతి అయి కొడుకును కనన్ది. యెహోవా “వాడికి ‘మహేర్షాలాల్ 

హాష్ బజ్ ’ అనే పేరు పెటుట్ .
4ఈపిలల్వాడు నానాన్, అమామ్ అనగలిగేముందే అషూష్ రు రాజు, అతనిమనుషులు దమసుక్ ఐశవ్రాయ్నీన్ షోమోను దోపుడు

సొముమ్నూ ఎతుత్ కు పోతారు” అనాన్డు.
5యెహోవాఇంకానాతో ఇలా సెలవిచాచ్డు.
6 “ఈ పజలు మెలల్గా పారే షిలోహ నీళల్ వదద్ని, రెజీనును బటిట్ , రెమలాయ్ కుమారుణిణ్ బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్రు.”

* 8:1 8:1మహేర్షాలాల్ హాష్ బజ్ తవ్రితముగా దోపుడగును
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7కాబటిట్ పభువు బల న యూఫటీసు నది వరద జలాలను, అంటే అషూష్ రు రాజును అతని నయ్మంతటిని వారి మీదికి
రపిప్సాత్ డు.

అవిదాని కాలవలనిన్టి గాపొంగి తీరాలనిన్టిమీదాపొరిల్ పారుతాయి.
8అవియూదా దేశంలోకి వచిచ్ వరద పొంగులా పవహిసాత్ యి. అవిమెడలోతు అవుతాయి.
ఇమామ్నుయేలూ,దాని రెకక్లు నీ దేశమంతా కపేప్సాత్ యి.
9పజలారా,మీరు ముకక్లు చెకక్ పోతారు.
దూరదేశాలాల్ రా, మీరందరూ వినండి. మీరు యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ లు కండి, ముకక్లు చెకక్ పొండి. యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ లు

కండి,ముకక్లు చెకక్ పొండి.
10పథకం వేసుకోండి గానీదానిన్ అమలోల్ పెటట్లేరు. ఆజఞ్ ఇవవ్ండి గానీ ఎవరూ దానిన్ పాటించరు. ఎందుకంటే దేవుడుమాతో

ఉనాన్డు.

దేవునికి భయపడు
11తన బలిషఠ్ న చేతిని నా ఉంచి ఈ పజలదారిలో నడవకూడదనియెహోవాఖండితంగానాతో చెపాప్డు.
12ఈ పజలు కుట అని చెపేప్దంతా కుట అనుకోకండి.
వారు భయపడేదానికి భయపడకండి. హడలిపోకండి.
13సేనల పభు నయెహోవాయేపరిశుదుధ్ డని ఎంచాలి.
మీరు భయపడవలసిన వాడు, భీతి చెందవలసిన వాడు ఆయనే.
14అపుప్డాయనమీకు పరిశుదధ్ సథ్లంగాఉంటాడు. అయితేఆయనఇశాయేలు రెండు కుటుంబాలకు తొటుపడజేసేరాయిగా

తూలి పడేసే బండగా ఉంటాడు.
యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగా చికుక్కునే వలగా ఉంటాడు.
15చాలామందివాటికి తగిలి తొటుపడి కాళల్ చేతులు విరిగి వలలో చికిక్ పటుట్ బడతారు.
16ఈసాకష్ వాకాయ్నిన్ కటుట్ . ఈఅధికారిక వారను సీలు వేసి నా శిషుయ్లకు అపప్గించు.
17యాకోబు వంశానికి తనముఖం దాచుకునన్యెహోవాకోసం నేను ఎదురు చూసాత్ ను.
ఆయన కోసం నేను ఎదురు చూసాత్ ను.
18ఇదిగో, నేను,యెహోవానాకిచిచ్న పిలల్లు.
సీయోను కొండమీదనివసించేసేనలపభువుయెహోవామూలంగాసూచనలుగా,మహతాక్రాయ్లుగా ఇశాయేలీయులమధయ్

ఉనాన్ము.
19వారు మాతో “శకునాలు చెపేప్ వారి దగగ్రికి, గొణుగుతూ గుసగుసలాడుతూ ఉండే మంతగాళళ్ దగగ్రికి వెళిల్ విచారణ

చెయయ్ండి” అని చెబుతారు. కానీ పజలు విచారించవలసింది తమ దేవుడి దగగ్రనే గదా?
బతికి ఉనన్ వారి కోసం చచిచ్న వారి దగగ్రికి వెళల్డం ఏమిటి?
20ధరమ్శాసం నాసాకష్ ం నా దృషిట్ నిలపండి.
వారు ఇలా చెపప్క పోతే అందుకు కారణం వారికి సూరోయ్దయం కలగలేదు.
21అలాటివారు ఇబబ్ంది పడుతూ ఆకలితో దేశమంతా తిరుగులాడుతారు.
ఆకలేసి కోపపడతారు. తమముఖాలు ఆకాశం పుకు ఎతిత్ తమ రాజును, తమ దేవుణిణ్ దూషిసాత్ రు.
22 భూమి పు తేరి చూసి, దురవసథ్ , అంధకారం, భరించరాని వేదన అనుభవిసాత్ రు. ఇతరులు వారిని వారు గాఢాంధకార

దేశంలోకి తోలివేసాత్ రు.

9
మన కోసం ఒక బిడడ్ పుటాట్ డు

1 యాతనలో ఉనన్ దాని అలుముకునన్ మబుబ్ తేలిపోతుంది. పూరవ్కాలంలో ఆయన జెబూలూను దేశానిన్, నఫాత్ లి
దేశానిన్ అవమాన పరిచాడు. కాని చివరి కాలంలో ఆయన సముద పాంతానిన్, అంటేయొరాద్ ను అవతలి పదేశానిన్,
అనయ్పజల గలిలయ పదేశానీన్ మహిమగలదానిగా చేసాత్ డు.

2చీకటిలో నడిచిన పజలు గొపప్ వెలుగును చూశారు. చావునీడ గల దేశనివాసులమీద వెలుగు పకాశించింది.
3నువువ్పజలనువిసత్రింపజేశావు. వాళళ్సంతోషంవృదిధ్ చేశావు. కోతకాలంలోమనుషులు సంతోషంగాఉనన్టుట్ ,కొలల్సొముమ్

పంచుకునే వాళ ళ్ సంతోషంగా ఉనన్టుట్ వాళ ళ్ నీ సనిన్ధిలో సంతోషంగా ఉనాన్రు.
4మిదాయ్ను దినాన జరిగినటుట్ అతని బరు న కాడిని నువువ్ విరిచావు. అతనిమెడమీదఉనన్ దుంగను, అతణిణ్ తోలేవాడి

కొరడాలను విరగగొటాట్ వు.
5యుదధ్ శబద్ం చేసే పాద రకష్లు, రకంలోపొరిల్ంచిన వసాలు అగిన్లో కాలి, ఆ అగిన్కి ఇంధనం ఔతాయి.
6 ఎందుకంటే మన కోసం ఒక బిడడ్ పుటాట్ డు. మనకు ఒక కుమారుణిణ్ అనుగహించడం జరిగింది. ఆయన భుజాల

మీద పరిపాలన ఉంటుంది. ఆయనకు ఆశచ్రయ్ న ఆలోచనకర, శకిశాలి అయిన దేవుడు, శాశవ్తు న తండి,
శాంతిసమాధానాల అధిపతి అని పేరు.
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7 ఇక పరిమితి లేకుండా దానికి వృదిధ్ , విసీత్రణ్ం కలిగేలా దావీదు సింహాసనానిన్, రాజాయ్నిన్ నియమిసాత్ డు. నాయ్యం
మూలంగా,నీతిమూలంగారాజాయ్నిన్సిథ్రపరచడానికిశాశవ్తంగాఅతడుదావీదుసింహాసనంమీదఉండిపరిపాలన
చేసాత్ డు. సేనల పభు నయెహోవాఆసకితో దీనిన్ నెరవేరుసాత్ డు.

ఇశాయేలు యెహోవాకోపం
8యాకోబుకు విరోధంగా పభువువార పంపినపుప్డు అది ఇశాయేలు మీద పడింది.
9-10 “వాళ ళ్ ఇటుకలతో కటిట్ంది పడిపోయింది. కాని మేము చెకిక్న రాళల్తో కడతాం. అతిత్ కరతో కటిట్ంది నరికేశారు, కాని

వాటికి బదులుగా దేవదారు కరను వాడదాం” అని అతిశయపడి గరవ్ంతో చెపుప్కునే ఎఫాయిముకూ, షోమోను
నివాసులకూ, పజలందరికీ ఈ విషయం తెలుసుత్ ంది.

11కాబటిట్ యెహోవాఅతనిమీదకి రెజీనును, అతని విరోధిని లేపుతాడు. అతని శతువులను రేపుతాడు.
12తూరుప్న సిరియా, పడమటఫిలిషీయులు నోరు తెరచి ఇశాయేలునుమింగేసాత్ రు. ఇంత జరిగినాకోపంలోఉనన్యెహోవా

ఆగడు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకా ఎతేత్ ఉంది.
13అయినాపజలు తమను కొటిట్న దేవుని పు తిరగరు. సేనల పభు నయెహోవాను వెదకరు.
14కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలులో నుంచి తల,తోక,తాటిమటట్ , రెలుల్ అనిన్టినీ ఒకే రోజు నరికేసాత్ డు.
15పెదద్లూ,ఘనులూ తల. అసతాయ్లు ఉపదేశించే పవకలు తోక.
16ఈ పజలను నడిపించే వాళ ళ్ పజలను దారి తపిప్సుత్ నాన్రు. వాళళ్ వెంట నడుసుత్ నన్ వాళ ళ్ నాశనమౌతారు.
17వాళళ్ందరూభకిహీనులు,దురామ్రుగ్ లు. పతినోరుమూరఖ్పుమాటలుమాటాల్ డుతుంది. కాబటిట్ పభువువాళళ్యువకులను

చూసి సంతోషించడు, వాళళ్లోల్ తలిల్దండులు లేని వారి పటల్ అయినా, వాళళ్ వితంతువుల పటల్ అయినా కరుణ
చూపించడు. దీనంతటిబటిట్ ఆయనకోపంచలాల్ రదు. ఎతిత్న ఆయనచెయియ్దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకాఎతేత్ ఉంటుంది.

18దురామ్రగ్త అగిన్లామండుతుంది. అది గచచ్ పొదలను, బహమ్ జెముడు చెటల్ను కాలిచ్, అడవిపొదలోల్ రాజుకుని, దటట్ న
పొగసథ్ంభంలా కి లేసుత్ ంది.

19సేనల పభువు అయినయెహోవాఉగత వలల్ దేశం కాలి భసమ్ం అయిపోయింది. పజలు ఆ అగిన్కి ఇంధనంలాఉనాన్రు. ఏ
మనిషీ తన సహోదరుణిణ్ కరుణించడు.

20 కుడిచేతిమాంసం కోసుకుని తింటారు గాని ఇంకా ఆకలిగానే ఉంటారు. ఎడమచేతిమాంసం కోసుకు తింటారు గాని ఇంకా
తృపిత్ చెందరు. పతివాడూ తనసొంత చేతిమాంసం కూడా తింటాడు.

21మనషేష్ ఎఫాయిమునీ, ఎఫాయిము మనషేష్నీ తినేసాత్ రు. వీరిదద్రు కలిసియూదామీద పడతారు. ఇలా జరిగినా ఆయన
కోపం చలాల్ రదు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకా ఎతేత్ ఉంటుంది.

10
1వితంతువులు తమకు కొలల్సొముమ్గా ఉండాలనీ,
2తలిల్దండులు లేని వాళళ్ను దోచుకోవాలనీ కోరి, అవసరతలో ఉనన్ వాళల్కు నాయ్యం జరిగించకుండా చేసి, నా పజలోల్ ఉనన్

పేదలకు హకుక్లు లేకుండా చేసి, అనాయ్య నియమాలు విధించే వారికీ,బాధ కలిగించే శాసనాలు చేసే వారికీ బాధ.
3తీరుప్ రోజున, దూరం నుంచి వచేచ్ నాశనదినాన మీరేం చేసాత్ రు? సాయం కోసం ఎవరి దగగ్రికి పారిపోతారు? మీ ఐశవ్రయ్ం

ఎకక్డ ఉంచుతారు?
4 నువువ్ బందీ న వాళళ్ కింద ముడుచుకుని దాకుక్నాన్వు. హత న వాళళ్తోపాటు పడి ఉనాన్వు. అయినా యెహోవా

కోపం చలాల్ రలేదు. ఎతిత్న ఆయన చెయియ్ దెబబ్ కొటేట్ందుకు ఇంకా ఎతేత్ ఉంటుంది.
అషూష్ రీయుల దేవుని శికష్

5అషూష్ రీయులకు బాధ,వాళ ళ్ నా కోపానికి సాధన న గద. నాఉగతను తీరుచ్కునే దుడుడ్ కర.
6 భకిహీను న పజల మీదకి నేను వాళళ్ను పంపిసాత్ ను. కొలల్సొముమ్ దోచుకోడానికీ, వేటాడింది తెచుచ్కోడానికీ, వాళళ్ను

వీధులోల్ మటిట్ తొకిక్నటుట్ తొకక్డానికీ,నాఉగతకు పాతు న అహంకార పజలకు విరోధంగా అతనిన్ పంపిసాత్ ను.
7కాని అతడు ఆలా అనుకోడు. అది అతని ఉదేద్శం కాదు. నాశనం చెయాయ్లనీ, అనేకమందిని నిరూమ్లం చెయాయ్లనీ అతని

ఆలోచన.
8అతను “నాఅధిపతులందరూ మహారాజులు కారా?
9 కలోన్ పటట్ణం కరెక్మీషులాంటిదే కదా? హమాతు అరాప్దులాంటిది కాదా? షోమోను దమసుక్లాంటిది కాదా?
10విగహాలనుపూజించేరాజాయ్లునాచేతికిచికాక్యిగదా,వాటివిగహాలుయెరూషలేము,షోమోనులవిగహాలకంటేఎకుక్వే

గదా.
11షోమోను పటల్, దాని విగహాల పటల్ నేను చేసినటుట్ యెరూషలేము పటల్ , దాని విగహాల పటల్ చెయయ్కుండా ఉంటానా”

అంటాడు.
12సీయోను కొండ మీద, యెరూషలేము మీద పభువు తన కారయ్మంతా నెరవేరిచ్న తరువాత ఆయన “నేను అషూష్ రు రాజు

హృదయగరవ్ం కారణంగాఅతనిమాటను బటిట్ ,అతని కళళ్లోల్ ని అహంకారపుచూపులను బటిట్ ,అతనిన్ శి సాత్ ను”
అంటాడు. 13ఎందుకంటే అతడు,

“నేను తెలి న వాణిణ్ . నా బలంతో, నా బుదిధ్తో అలా చేశాను. నేను దేశాల సరిహదుద్ లను మారిచ్ వాళళ్ ఖజానాలను
దోచుకునాన్ను. మహాబలిషుఠ్ డి సింహాసనాలమీద కూరుచ్నన్ వాళళ్ను కూలదోశాను.
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14ప గూటిలోఒకడు చెయియ్ పెటిట్నటుట్ దేశాల ఆసిత్ చేజికిక్ంచుకునాన్ను. విడిచిపెటిట్న గుడల్ను ఏరుకునన్టుట్ నేను భూమంతా
సంపాదించుకునాన్ను. ఏ ప రెకక్లు ఆడించలేదు, నోరు తెరవలేదు, కిచకిచలాడలేదు” అంటాడు.

15 నరికేవాణిణ్ చూసి గొడడ్లి తన గురించి తాను పగలాభ్లు పలుకుతుందా? కోసేవాణిణ్ చూసి రంపం తన గురించి తాను
పొగడుకుంటుందా?

ఇది ఒక కర తనను ఎతేత్వాణిణ్ కెతత్గలిగినటుట్ ఉంది. ఒక గద ఒక వయ్కిని కి లేపగలిగినటుట్ ఉంది.
16కాబటిట్ , పభువూ, నాయ్లకు అధిపతిఅయినయెహోవాఅషూష్ రీయుల పఖాయ్తయోధులమీదకు బకక్చికిక్ కృశించిపోయే

రోగం పంపిసాత్ డు. వారు ఆయనమహిమ కింద అగిన్ రాజుకుని కాలిపోతారు.
17 ఇశాయేలు దేవుని వెలుగు ఒక అగిన్ అవుతుంది. దాని పరిశుదధ్ దేవుడు ఒక జావ్ల అవుతాడు. అది అషూష్ రు దేశపు

బలురకక్సి చెటల్కూ, గచచ్పొదలకూ అంటుకుని ఒకక్ రోజులోవాటినిమింగేసుత్ ంది.
18 ఒకడు వాయ్ధితో ణించిపోయినటుట్ శరీర పాణాలతోపాటు అతని అడవికీ అతని ఫలభరిత న పొలాలకూ కలిగిన

మహిమను అది నాశనం చేసుత్ ంది.
19అతని అడవిచెటల్ లెకక్ ఎంత తగిగ్పోతుందంటే, ఒక పసివాడు వాటిని లెకక్పెటట్గలుగుతాడు.

ఇశాయేలులోమిగిలినవాళ ళ్
20 ఆ రోజున ఇశాయేలులో మిగిలినవాళ ళ్, యాకోబు కుటుంబీకులోల్ తపిప్ంచుకునన్వాళ ళ్ తమను హతం చేసిన వాణిణ్*

ఇక ఎనన్డూ ఆశయించకుండా ఇశాయేలీయుల పరిశుదధ్ దేవు న యెహోవా మీద నిజంగా ఆధారపడతారు.
21యాకోబులోమిగిలినవాళ ళ్ బలవంతు న దేవుని పు తిరుగుతారు.

22 ఇశాయేలూ, నీ పజలు సముదపు ఇసుకలా ఉనాన్, దానిలో మిగిలిన వాళేళ్ తిరుగుతారు. పవాహంలా పారే నీతి
నిరణ్యించినపకారంఆదేశానికి సమూలనాశనంపాపిత్ంచింది. 23ఎందుకంటే పభువూ, నాయ్లకు అధిపతిఅయిన
యెహోవాభూమంతటాతాను నిరణ్యించిన సమూలనాశనం అమలు చెయయ్బోతునాన్డు.

24 పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “సీయోనులో నివాసం ఉంటునన్ నా పజలారా,
అషూష్ రుకు భయపడవదుద్ . ఐగుపీత్యులు చేసినటుట్ వాళ ళ్ కరతో నినున్ కొటిట్ నీ మీద తమ దండం ఎతుత్ తారు.
25 అతనికి భయపడవదుద్ . ఇంక కొదిద్ కాల న తరువాత నీ మీద నా కోపం చలాల్ రుతుంది. నా కోపం అతని
నాశనానికి దారి తీసుత్ ంది.”

26ఓరేబుబండదగగ్రమిదాయ్నునుఓడించినటుట్ సేనలపభు నయెహోవాతనకొరడానుఅతనిమీదఝుళిపిసాత్ డు. ఆయన
ఐగుపులో చేసినటుట్ తన కర సముదం మీద ఎతిత్ దానిన్ కెతుత్ తాడు.

27ఆ రోజున నీ భుజం మీద నుంచి అతని బరువు, నీ మెడ మీద నుంచి అతని కాడి తీసివేయడం జరుగుతుంది. నీ మెడ
బలంగా ఉనన్ కారణంగా ఆ కాడినాశనం అవుతుంది.

28 శతువు ఆయాతు దగగ్రికి వచాచ్డు,మిగోనుమారగ్ంగుండా వెళత్ నాన్డు. మికమ్షులో తమసామగి నిలవ్ చేశాడు.
29వాళ ళ్ కొండ సందు దాటారు, గెబలో బస చేశారు. రమా వణకుతోంది. సౌలు గిబాయ్ నివాసులు పారిపోయారు.
30 గలీల్ము ఆడపడుచులారా, బిగగ్రగా కేకలు వేయండి. లాయిషా, ఆలకించు! అయయ్యోయ్, అనాతోతు!
31మదేమ్నా పజలు పారిపోతునాన్రు. గెబీము నివాసులు సుర త పాంతాలకు పరుగెతుత్ తునాన్రు.
32ఈ రోజే అతను నోబులో ఆగుతాడు. ఈ రోజే సీయోను కుమారి పరవ్తం, యెరూషలేము కొండ పువాళ ళ్ తమ పిడికిలి

ఊపుతునాన్రు.
33 చూడండి, పభువూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా భీకర శబద్ంతో కొమమ్లను తెగగొటిట్నపుప్డు ఎతత్యిన చెటుల్

కూలిపోతాయి. గంభీర నవి పడిపోతాయి.
34ఆయన అడవిపొదలను గొడడ్లితో నరుకుతాడు. పఖాయ్తిగాంచిన లెబానోను కూలిపోతుంది.

11
యెషష్యి వేరు నుంచి చిగురు

1యెషష్యి వేరు నుంచి చిగురు పుడుతుంది. అతని వేరుల నుంచి కొమమ్ ఎదిగి ఫలిసుత్ ంది.
2 జాఞ్ నవివేకాలకు ఆధార న యెహోవా ఆతమ్, ఆలోచన బలాలకు ఆధార న యెహోవా ఆతమ్, తెలివినీ యెహోవా పటల్

భయభకులనూ పుటిట్ంచేయెహోవాఆతమ్ అతనిమీద నిలుసుత్ ంది.
3యెహోవాభయం అతనికి ఆనందం కలిగిసుత్ ంది.
4 కంటి చూపును బటిట్ అతను తీరుప్ తీరచ్డు. తాను వినన్దానిన్ బటిట్ విమరశ్ చేయడు. నీతినిబటిట్ పేదలకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు.

భూనివాసులోల్ దీను నవాళల్కు నిజాయితీగావిమరశ్ చేసాత్ డు. తననోటిదండంతోలోకానిన్ కొడతాడు. తనపెదవుల
ఊపిరితో దురామ్రుగ్ లను హతం చేసాత్ డు.

5అతని నడుముకు నాయ్యం, అతనిమొలకు సతయ్ం నడికటుట్ గా ఉంటాయి.
6తోడేలు గొరెపిలల్తో నివాసం చేసుత్ ంది. చిరుతపులి మేకపిలల్తో కలిసి పడుకుంటుంది. దూడ, సింహం కూన, కొవివ్న దూడ

కలిసి ఉంటాయి. చినన్ పిలల్వాడు వాటిని తోలుకెళాత్ డు.
7ఆవు, ఎలుగుబంటి కలిసిమేసాత్ యి. వాటి పిలల్లు ఒకక్ చోటే పండుకుంటాయి. ఎదుద్ మేసినటుట్ సింహం గడిడ్ మేసుత్ ంది.

* 10:20 10:20 తమను హతం చేసిన వాణిణ్ అషూష్ రు రాజు
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8పాలు తాగే పసిపిలల్ పాము పుటట్ మీద ఆడుకుంటుంది. పాలు విడిచిన పిలల్, సరప్ం పుటట్లో తన చెయియ్ పెడుతుంది.
9నా పరిశుదధ్ పరవ్తమంతటి మీద, ఏ మృగమూ హాని చెయయ్దు, నాశనం చెయయ్దు. ఎందుకంటే సముదం నీటితో నిండి

ఉనన్టుట్ లోకంయెహోవాను గూరిచ్న జాఞ్ నంతో నిండి ఉంటుంది.
10ఆ రోజున పజలకు ధవ్జంగాయెషష్యి వేరు నిలుసుత్ ంది. జాతులు ఆయన కోసం వెదకుతాయి. ఆయన విశమించే సథ్లం

పభావం కలది అవుతుంది.
11ఆ రోజునమిగిలిన తన పజలను అషూష్ రులో నుంచీ. ఐగుపులో నుంచీ, పతోసులో నుంచీ, కూషులో నుంచీ, ఏలాములో

నుంచీ,షీనారులోనుంచీ,హమాతులోనుంచీ,సముదదీవ్పాలోల్ నుంచీవిడిపించిరపిప్ంచడానికియెహోవారెండోసారి
తన చెయియ్చాపుతాడు.

12జాతులనుపోగుచెయయ్డానికిఆయనఒకధవ్జంనిలబెటిట్ ,బహిషక్రణకు గు నఇశాయేలీయులనుపోగుచేసాత్ డు. చెదిరి
పోయినయూదావాళళ్ను భూమి నలుదికుక్ల నుంచి సమకూరుసాత్ డు.

13 ఎఫాయిముకునన్ అసూయను నిలువరిసాత్ డు. యూదా పటల్ విరోధంగా ఉనన్ వాళ ళ్ నిరూమ్లమౌతారు. ఎఫాయిము
యూదాను బటిట్ అసూయ పడడు. యూదా ఎఫాయిమును బాధించడు

14వాళ ళ్ పడమటి పుఉనన్ ఫిలిషీయులకొండలమీదకి దూసుకొసాత్ రు. వాళ ళ్ ఏక తూరుప్వారినికొలల్గొడతారు. వాళ ళ్
ఎదోముమీద,మోయాబుమీదదాడి చేసాత్ రు, అమోమ్నీయులు వాళల్కు విధేయులౌతారు.

15యెహోవా ఐగుపు సముదం అగాధానిన్ విభజిసాత్ డు. చెపుప్లు తడవకుండా మనుషులు దానిన్ దాటి వెళేళ్లా తన వేడి
ఊపిరినిఊది,యూఫటీసు నదిమీద తన చెయియ్ ఆడించి, ఏడు కాలువలుగా దానిన్ చీలుసాత్ డు.

16ఐగుపు దేశం నుంచి ఇశాయేలు వచిచ్న రోజునవాళల్కు దారి ఉనన్టుట్ , అషూష్ రులోమిగిలిన ఆయన పజలు అకక్డ నుంచి
తిరిగి వచేచ్టపుప్డు వాళల్కు రాజమారగ్ం ఉంటుంది.

12
సుత్ తి గీతం

1ఆ రోజునమీరు ఇలా అంటారు,
“యెహోవా, నువువ్ నామీద కోపపడాడ్ వు, నీ కోపం చలాల్ రింది, నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను. నువువ్ ననున్ ఆదరించావు.
2 చూడు, దేవుడే నా రకష్ణ. భయం లేకుండా నేను ఆయనిన్ నముమ్తాను. యెహోవా, అవును, యెహోవాయే నాకు బలం.

ఆయనేనా కీరన. ఆయనేనాకు రకష్ణ అయాయ్డు.”
3ఆనందంతో రకష్ణబావులోల్ నుంచిమీరు నీళల్ చేదుకుంటారు. ఆ రోజునమీరు ఇలా అంటారు,
4“యెహోవానుసుత్ తించండి. ఆయనపేరుపెటిట్ పిలవండి. జనాలోల్ ఆయనకియలుచాటించండి. ఆయనపేరుఘన నదని

పకటించండి.
5యెహోవాను గూరిచ్ పాటలు పాడండి. ఆయన అదుభ్త న కారాయ్లు చేశాడు. ఈ సంగతి భూమంతా తెలియనివవ్ండి.
6గొపప్వా న ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నీ మధయ్ ఉనాన్డు గనుక, సీయోను నివాసీ, అరిచి సంతోషంతో కేకలు పెటుట్ .”

13
బబులోను గురించి పవచనం

1బబులోనును గూరిచ్ ఆమోజు కొడుకు యెషయాసీవ్కరించిన పకటన.
2చెటుల్ లేని కొండ మీద గురు కోసం ఒక జెండాపాతండి. పజలు పధానుల దావ్రాలోల్ పవేశించమని కేకపెటిట్ వాళళ్ను పిలిచి,

చెయియ్ఊపి గ చెయయ్ండి.
3నాకు పతిషిఠ్తు నవాళల్కు నేను ఆజఞ్ ఇచాచ్ను. నాకోపం అమలు చెయయ్మనినా శూరులను పిలిచాను. నాపభావానిన్బటిట్

ఆనందించే వాళళ్ను పిలిపించాను.
4కొండలోల్ ఒక పెదద్ జనసమూహం ఉనన్టుట్ వినిపిసుత్ నన్ ఆ శబద్ం వినండి. సమకూడుతునన్ రాజాయ్ల పజలు చేసే అలల్రి శబద్ం

వినండి. నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాయుదధ్ం కోసం తన నాయ్నిన్ సిదధ్ం చేసుత్ నాన్డు.
5 సరవ్లోకానిన్ పాడు చెయయ్డానికి దూర దేశం నుంచీ, ఆకాశపు అంచుల నుంచీ యెహోవా, ఆయన తీరుప్ అమలు చేసే

సాధనాలు వసుత్ నాన్రు.
6బిగగ్రగా అరవండి, ఎందుకంటే,యెహోవాదినం దగగ్రపడింది. అది సరవ్శకు న దేవుని దగగ్ర నుండి విధవ్ంసం తెసుత్ ంది.
7అందువలన చేతులనీన్ బలహీన వేలాడతాయి, పతివాడి గుండె కరిగిపోతుంది.
8 పజలు భయభాంతులౌతారు. పురిటినొపుప్లు పడే సీలాగా వాళల్కు వేదనలు, దుఃఖాలు కలుగుతాయి. ఒకరినొకరు

విసుత్ పోయి చూసుకుంటారు. వాళళ్ ముఖాలు మండిపోతూ ఉంటాయి.
9 యెహోవా దినం వసోత్ ంది. దేశానిన్ పాడు చెయయ్డానికీ, పాపులు దానిలో ఉండకుండా పూరిగా నాశనం చెయయ్డానికీ

కూర న ఉగతతో, పచండ న కోపంతో అది వసోత్ ంది.
10 ఆకాశ నకష్తాలు, నకష్తరాసులు తమ వెలుగును ఇయయ్వు. ఉదయం నుంచే సూరుయ్ణిణ్ చీకటి కముమ్తుంది. చందుడు

పకాశించడు.
11 చెడుతనానిన్ బటిట్ ఈ లోకానీన్, తమ దోషానిన్ బటిట్ దుషుట్ లనూ శి సాత్ ను. గరివ్షుట్ ల అహంకారం అంతమొందిసాత్ ను.

కూరుల అహంకారం అణిచివేసాత్ ను.
12బంగారం కనాన్ మనుషులనూ, ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ం కనాన్మానవజాతినీ అరుదుగా ఉండేలా చేసాత్ ను.
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13 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా కోపాగిన్ కురిసే రోజున, ఆయన ఉగతకు ఆకాశం వణికేలా, భూమి తన సాథ్ నం
తపేప్లా నేను చేసాత్ ను.

14 అపుప్డు వేటకు గు న జింకలాగా, పోగుచెయయ్ని గొరెలాల్ గా పజలు తమ తమ సవ్జాతి పు తిరుగుతారు. తమ
సవ్దేశాలకు పారిపోతారు.

15దొరికిన పతివాడూ కతిత్వాత కూలుతాడు. బందీగా దొరికిన పతివాడూ ఖడగ్ ంతో చనిపోతాడు.
16వాళ ళ్ చూసూత్ ఉండగా వాళళ్ పసిపిలల్లను విసిరి కొటిట్నపుప్డు ముకక్లౌతారు. వాళళ్ ఇళ ళ్ దోపిడీ అవుతాయి. వాళళ్

భారయ్లు అతాయ్చారానికి గురౌతారు.
17చూడు, వాళళ్ మీద దాడి చెయయ్డానికి నేను మాదీయులను రేపడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. వాళ ళ్ వెండిని పటిట్ంచుకోరు.

బంగారం కూడావాళళ్కు ఆనందం కలిగించదు.
18వాళళ్ బాణాలు యువకులను చీలుసాత్ యి. దూసుకుపోతాయి. వాళ ళ్ పిలల్లను విడిచిపెటట్రు, పసిపిలల్ల మీద దయ

చూపించరు.
19 అపుప్డు రాజాయ్లోల్ గొపప్దిగా, కలీద్యుల శోభకూ, అతిశయానికీ కారణ న బబులోను, దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ

గొమొరాలాల్ గా అవుతుంది.
20అది ఇంకెనన్డూ నివాససథ్లంగా ఉండదు. తరతరాలోల్ ఇంక దానిలో ఎవడూ కాపురం ఉండడు. అరబీయుడు అకక్డ తన

గుడారం వెయయ్డు. గొరెల కాపరులు తమమందలను అకక్డ విశాంతి తీసుకోనివవ్రు.
21 ఎడారి మృగాలు అకక్డ ఉంటాయి. వాళళ్ ఇళళ్ నిండా గుడల్గూబలు, నిపుప్కోళ ళ్ ఉంటాయి. కొండమేకలు అకక్డ

గంతులు వేసాత్ యి.
22వాళళ్ కోటలోల్ అడవి కుకక్లూ, వాళళ్ అంద న రాజమందిరాలోల్ నకక్లూ అరుసాత్ యి. దాని కాలం దగగ్రపడింది. దాని

రోజులు ఇక ఆలసయ్ం కావు.

14
1యెహోవాయాకోబు మీద జాలిపడతాడు. ఆయన మళీళ్ ఇశాయేలును ఎంపిక చేసుకుని వారికి తమ సవ్దేశంలో పూరవ్

మ సిథ్తి కలిగిసాత్ డు. పరదేశులు వాళళ్లోల్ కలిసి,యాకోబు సంతతితో జత కూడుతారు.
2 ఇతర జాతులు వాళళ్ను తమ సొంత దేశానికి తీసుకు పోతారు. ఇశాయేలు వంశసుథ్ లు యెహోవా దేశంలో వాళళ్ను

దాసదాసీలుగా ఉపయోగించుకుంటారు. తమను బందీలుగా పటుట్ కునన్ వాళళ్ను వాళ ళ్ బందీలుగా పటుట్ కుంటారు.
తమను బాధించిన వాళళ్ మీద పరిపాలన చేసాత్ రు.

3ఆ రోజున నీబాధ నుంచి, నీ వేదన నుంచి, నువువ్ చెయాయ్లిస్ వచిచ్న కషట్ం నుంచియెహోవానీకు విశాంతి ఇసాత్ డు.
4ఆ రోజున నువువ్ బబులోను రాజు గూరిచ్ ఎగతాళిపాట ఎతిత్ ఇలాపాడతావు.
“బాధించినవాళల్కు అంతం ఎలా వచిచ్ందో చూడు. గరివ్ంచిన రౌదం ఎలా అంతమయియ్ందో చూడు!
5దుషుట్ ల దుడుడ్ కరనూ, ఎడతెగని హతయ్లతోజాతులను కూరంగా కొటిట్న పాలకుల రాజదండానిన్యెహోవావిరగొగ్టాట్ డు.
6వాళ ళ్ ఆగహంతో నిరంకుశ బలతాక్రంతోజాతులను లోబరచుకునాన్రు.
7భూలోకమంతా నిమమ్ళించి విశాంతిగా ఉంది. వాళ ళ్ పాటలతో తమ సంబరాలుమొదలు పెటాట్ రు.
8 నినున్ గూరిచ్ తమాల వృ లు, లెబానోను దేవదారు వృ లు సంతోషిసూత్ ఇలా అంటాయి, ‘నువువ్ ఓడిపోయినపప్టున్ంచి

చెటుల్ నరికే వాడెవడూమమమ్లిన్ నరకడానికిమామీదకు రాలేదు.’
9నువువ్ పవేశిసూత్ ఉండగానే నినున్ ఎదురోక్డానికిపాతాళం నీ కోసం ఆసకిగా ఎదురు చూసోత్ ంది. అది నీ కోసం చనిపోయిన

వాళళ్ను లేపుతోంది. భూరాజులందరినీ, జనాల రాజులందరినీ వాళళ్ సింహాసనాలమీద నుంచి లేపుతోంది.
10వాళళ్ందరూ నినున్ చూసి, నువువ్ కూడామాలాగే బలహీనుడివయాయ్వు. నువూవ్మాలాంటివాడివయాయ్వు.
11 నీ ఆడంబరం, నీ తీగ వాయిదయ్ సవ్రం పాతాళానికి పడిపోయాయి. నీ కింద పురుగులు వాయ్పిసాత్ యి. కిములు నినున్

కపుప్తాయి.
12తేజోనకష్తమా, వేకువచుకాక్,ఆకాశం నుంచి నువెవ్లా పడిపోయావు? జాతులను కూలిచ్న నువువ్ నేలమటట్ం వరకూ ఎలా

తెగి పడిపోయావు?
13 నువువ్ నీ హృదయంలో, ‘నేను ఆకాశానికి ఎకిక్పోతాను, దేవుని నకష్తాలకనాన్ ఎతుత్ గా నా సింహాసనానిన్ గొపప్

చేసుకుంటాను, ఉతత్రం పు ఉనన్ సభాపరవ్తం మీద కూరుచ్ంటాను,
14 మేఘమండలం మీదకు ఎకుక్తాను, మహోనన్తు న దేవునితో ననున్ సమానంగా చేసుకుంటాను’ అనుకునాన్వు.

15అయితే నువువ్ ఇపుప్డు పాతాళపులోతులోల్ కి దిగిపోయావు. నరకంలో పడి ఉనాన్వు.
16నినున్ చూసిన వాళ ళ్ నినున్ నిదానించి చూసూత్ ఇలా అంటారు,
17 ‘భూమిని కంపింపజేసి రాజాయ్లను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకానిన్ నిరజ్న పదేశంగా చేసి, దాని పటట్ణాలను పాడు

చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్న వాళళ్ను తమ నివాససథ్లానికి వెళళ్నివవ్నివాడు ఇతడేనా?’
18జాతులనిన్టి రాజులందరూ ఘనత వహించినవా తమ తమ సమాధులోల్ నిదిసుత్ నాన్రు.
19కానీ నువువ్ పారేసిన కొమమ్లా ఉనాన్వు. కతిత్వాత చచిచ్న శవాలు నినున్ కపుప్తునాన్యి. అగాధంలో ఉనన్ రాళళ్ దగగ్రికి

దిగిపోయినవాళళ్ శవాలు నినున్ కపుప్తునాన్యి. నువువ్ తొకేక్సిన పీనుగులా అయాయ్వు.
20 నీవు నీ దేశానిన్ పాడుచేసి నీ పజలను హతం చేశావు. వాళళ్తో పాటు నువువ్ సమాధిలో ఉండవు. దుషుట్ ల సంతానం

ఎనన్డూ జాఞ్ పకానికి రాదు.
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21 తమ పూరీవ్కుల అపరాధం కారణంగా అతని కొడుకులను హతం చేసే సథ్లం సిదధ్ం చెయయ్ండి. వాళ ళ్ పెరిగి భూమిని
సావ్ధీనం చేసుకుని పటట్ణాలతోలోకానిన్ నింపకూడదు.”

22 నాయ్లకు అధిపతిఅయినయెహోవావాకుక్ ఇదే “నేనువాళళ్మీదకు లేచి,బబులోనుకుదానిపేరునూ, శేషించినవారినీ,
సంతానానీన్ లేకుండా కొటేట్సాత్ ను.” ఇదియెహోవాపకటన.

23 “నేను దానిన్ గుడల్గూబలసావ్ధీనం చేసాత్ ను. దానిన్ నీటిమడుగులుగా చేసాత్ ను. నాశనం అనే చీపురుకటట్తోదానిన్ తుడిచి
పెటేట్సాత్ ను.” ఇది నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాపకటన.

అషూష్ రు గురించి పవచనం
24 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా పమాణపూరవ్కంగా ఇలా అంటునాన్డు. “కచిచ్తంగా నేను ఉదేద్శించినటేట్ అది

జరుగుతుంది. నేనుయోచన చేసినటేట్ అది ఉంటుంది.
25నా దేశంలో అషూష్ రును విరగొగ్ డతాను. నా పరవ్తాల మీద అతనిన్ నా కాళళ్ కింద తొకుక్తాను. అపుప్డు అతని కాడి నా

పజలమీద నుంచి తొలగిపోతుంది. అతనిభారం వాళళ్ భుజాలమీద నుంచి తేలిపోతుంది.
26సరవ్లోకం గురించి నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే. జాతులనిన్టిమీదాచాపిన చెయియ్ ఇదే.
27 నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవాదానిన్ ఆలోచించాడు. ఆయనిన్ ఆపేవాడెవడు? ఆయన చెయియ్ ఎతిత్ ఉంది. దానిన్

ఎవడు వెనకిక్ తిపుప్తాడు?”
ఫిలిషియాగురించి పవచనం

28రా న ఆహాజు చనిపోయిన సంవతస్రం ఈ పకటన వచిచ్ంది,
29 “ఫిలిషియా, నినున్ కొటిట్న దండం విరిగిపోయిందని సంతోషించకు. ఆ సరప్వంశం నుంచి కటల్పాము వసుత్ ంది. దాని

సంతానం, రెకక్ల అగిన్ సరప్ం.
30అపుప్డు పేదలకే పేద న* వారు భోజనం చేసాత్ రు. నిరాశయులు మంగా పండుకుంటారు. కాని, నేను నీ సంతానానిన్

కరువుతో చంపేసాత్ ను. అది నీలోమిగిలినవాళళ్ను హతం చేసుత్ ంది.
31దావ్రమా, పలాపించు. పటట్ణమా, అంగలారుచ్. ఫిలిషియా, నువువ్ పూరిగా కరిగిపోతావు. ఎందుకంటే ఉతత్రం నుంచి

పొగమేఘం వసుత్ నన్ది. బారులు తీరిన నయ్ంలో వెనుతిరిగే వాడు ఒకక్డూ లేడు.
32ఆ దేశ వారాహరుడికి ఇవావ్లిస్న జవాబేది? యెహోవా సీయోనును సాథ్ పించాడు. ఆయన పజలోల్ బాధకు గు న వాళల్కు

దానిలో ఆశయం దొరుకుతుంది.”

15
మోయాబు గురించి పకటన
16:6-12;యిరీమ్ 48:29-36

1మోయాబు గురించి పకటన.
ఒకే రాతిలో ఆర్మోయాబు పా నాశనమౌతుంది.
ఒకక్ రాతిలో కీర్మోయాబు పా నాశనమౌతుంది.
2ఏడవడానికిమోయాబీయులు గుడికీ,
మెటట్ మీద ఉనన్ దీబోనుకూ వెళత్ నాన్రు.
నెబోమీద,మేదెబామీదమోయాబీయులు పలాపిసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ందరూ తమ తలలు గొరిగించుకునాన్రు,
గడాడ్ లు కష్వరం చేయించుకునాన్రు.
3తమ సంత వీధులోల్ గోనెపటట్ కటుట్ కునాన్రు.
వాళళ్ మేడలమీద,వాళళ్ బహిరంగ పాంగణాలోల్ వాళళ్ందరూ పలాపిసూత్ కనీన్ళల్ కారుసుత్ నాన్రు.
4హెషోబ్ను, ఏలాలేమొర పెడుతునాన్యి.
యాహసు వరకూ వాళళ్ సవ్రం వినిపిసూత్ ఉంది.
మోయాబీయులయోధులు బిగగ్రగా ఏడుసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ పాణాలు వాళళ్లోల్ వణుకుతునాన్యి.
5మోయాబు కోసం నాహృదయం అరుసూత్ ఉంది.
దాని పధానులు సోయరు వరకూ పారిపోతారు.
లూహీతు ఎకుక్డుమారగ్ంలో ఏడుసూత్ ఎకుక్తారు.
నాశన పోయామేఅని పెదద్గా కేకలు వేసూత్ హొరొనయీముమారగ్ంలో వెళాత్ రు.
6ఎందుకంటే నిమీములో ఉనన్ నీళ ళ్ ఎండిపోయాయి.
గడిడ్ ఎండిపోయింది. కొతత్గా పుటిట్న గడిడ్ కూడా ఎండిపోతుంది. పచచ్దనం ఎకక్డా కనిపించదు.
7వాళ ళ్ సంపాదించిన ఆసిత్నీ,వాళ ళ్ కూరుచ్కునన్ పంటనూ నిరవంజి చెటుల్ నన్ నది అవతలకు వాళ ళ్మోసుకు పోతారు.
8రోదనమోయాబు సరిహదుద్ లోల్ వినిపించింది.
అంగలారుప్ ఎగల్యీము వరకూ, బెయేరేలీము వరకూ వినిపించింది.

* 14:30 14:30 పేదలకే పేద న అతిపేదలు
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9ఎందుకంటే దీమోను నీళ ళ్ రకంతో నిండి ఉనాన్యి.
కాని నేను దీమోను మీదకి మరింతబాధ రపిప్సాత్ ను.
మోయాబులోనుంచి తపిప్ంచుకునన్ వాళళ్ మీద, ఆ దేశంలోమిగిలినవాళళ్ మీద ఒక సింహం దాడి చేసుత్ ంది.

16
1నిరజ్న పదేశం పు ఉనన్ సెల నుంచి దేశానిన్ పరిపాలన చేసేవాడికి, సీయోను కుమారె పరవ్తానికి పొటేట్ళల్ను పంపండి.
2 గూటి నుంచి చెదిరి ఇటు అటు ఎగిరే పకష్ులాల్ అరోన్ను రేవుల దగగ్రమోయాబు కుమారెలు కనిపిసాత్ రు.
3 “ఆలోచన చెపుప్. నాయ్యం అమలు చెయియ్. చీకటి కమిమ్నటుట్ మధాయ్హన్ం పూట నీ నీడ మా మీద ఉండనివువ్.

పలాయనంలో ఉనన్వాళళ్ను దాచి పెటుట్ . పారిపోయినవాళళ్ను పటిట్చిచ్ దోహం చెయయ్కు.
4 మోయాబు నుంచి పలాయనం అయిన వాళళ్ను నీతో నివాసం ఉండనివువ్. నాశనం చేసే వాళ ళ్ వాళళ్ మీదకి

రాకుండా వాళల్కు దాకుక్నే చోటుగా ఉండు.” ఎందుకంటే బలాతాక్రం ఆగిపోతుంది. నాశనం నిలిచిపోతుంది.
అణగదొకేక్వాళ ళ్ దేశంలో నుండి అదృశయ్ం అవుతారు.

5 నిబంధనా నమమ్కతవ్ంతో సింహాసన సాథ్ పన జరుగుతుంది. దావీదు గుడారంలోనుంచి ఒకడు అకక్డ నమమ్కంగా
కూరుచ్ంటాడు. అతడు తీరుప్ తీరుసాత్ డు,నాయ్యం వెదకుతాడు, నీతి జరిగిసాత్ డు.

6మోయాబు గరవ్ం గురించి మేము వినాన్ం. అతని అహంకారం, అతని పగలాభ్లు, అతని కోధం గురించి వినాన్ం. కానీ
అతని పగలాభ్లు వటిట్వి.

7 కాబటిట్ మోయాబీయులు మోయాబును గూరిచ్ విలపిసాత్ రు. అందరూ విలపిసాత్ రు. మీరు పూరిగా పా న కీర్ హరెశెతు
దాకష్పళళ్ గుతుత్ ల కోసం మూలుగుతారు.

8 ఎందుకంటే హెషోబ్ను పొలాలు, సిబామ్ దా తీగెలు వాడిపోయాయి. దాని శేషఠ్ న దా వలుల్ లను జాతుల అధికారులు
అణగదొకాక్రు. అవి యాజరు వరకూ వాయ్పించాయి, ఎడారిలోకి పాకాయి. దాని తీగెలు విశాలంగా వాయ్పించి
సముదానిన్ దాటాయి.

9 యాజరుతో కలిసి నేను సిబామ్ దా తీగెల కోసం ఏడుసాత్ ను. హెషోబ్నూ, ఏలాలే, నా కనీన్ళల్తో నినున్ తడుపుతాను.
ఎందుకంటే నీ వేసవికాల ఫలాలమీద, నీ పంటమీద నీ కేరింతలను నేను అంతమొందించాను.

10 ఆనంద సంతోషాలు ఫలభరిత న పొలాల నుంచి అదృశయ్ం అవుతాయి. నీ దాకష్ల తోటలో సంగీతం వినిపించదు.
ఉతాస్హ ధవ్ని వినబడదు. గానుగులోల్ దాకష్గెలలను తొకేక్వాడు లేడు. దాకష్ల తొటిట్ తొకేక్వారి సంతోషభరిత న
కేకలు నేను నిలుపు చేశాను.

11మోయాబు కోసం నా గుండె కొటుట్ కుంటోంది. కీర్ హరెశెతు కోసం నా అంతరంగం తీగవాయిదయ్ంలా నిటూట్ రుప్ విడుసోత్ ంది.
12మోయాబీయులు ఉనన్త సథ్లానికి వచిచ్ సొమమ్సిలిల్ పారథ్న చెయయ్డానికి తమ గుడిలో పవేశించినపుప్డు, వారి పారథ్నల

వలల్ పయోజనం ఏమీ లేదు.
13ఇంతకు ముందుయెహోవామోయాబు గురించి చెపిప్నమాట ఇదే.
14మళీళ్ యెహోవామాటాల్ డుతునాన్డు. “మూడేళళ్లోపుమోయాబు ఘనత అదృశయ్ం అవుతుంది. అతనికి అనేకమంది

జనం ఉనాన్ చాలా తకుక్వగానూ పాముఖయ్త లేనివాళ ళ్గానూ ఉంటారు.”

17
దమసుక్ గురించిన పకటన

1ఇది దమసుక్ నగరం గూరిచ్న వ పకటన.
“దమసుక్ ఇక మీదట నగరంగా ఉండదు. అది శిథిల గృహంలా ఉంటుంది.
2అరోయేరు పటట్ణాలు జనాలు లేకుండా ఉంటాయి.
అవి గొరెలమందలు మేసే పదేశాలవుతాయి. అవి అకక్డ ఎవరి భయమూ లేకుండా పడుకుంటాయి.
3 ఎఫాయిములో భదత కోసం కటిట్న పాకారాలూ, దమసుక్లో రాజాయ్ధికారమూ మాయమవుతాయి. ఇశాయేలు పజల

పాభవానికి జరిగినటేట్ సిరియాలోమిగిలి ఉనన్ వారికీ జరుగుతుంది.” ఇది సేనల పభు నయెహోవామాట.
4 “ఆ రోజులోల్ యాకోబు పాభవం హీన దశకు చేరుకుంటుంది. బలిసిన అతని శరీరం చికిక్ పోతుంది.
5అది పంట కోసేవాడు ధానాయ్నిన్ సమకూరిచ్నటుట్ గా, అతడి చేయి కంకులను కోసినటుట్ గా ఉంటుంది.
రెఫాయీములోయలోఒకడు పరిగె సేకరించినటుట్ గా ఉంటుంది.
6అయినాఒలీవ చెటుట్ ను దులిపినపుప్డు న కొనిన్ పళ ళ్ మిగిలి ఉనన్టుట్ గా పరిగె మిగిలి ఉంటుంది.
రెండు మూడు ఒలీవ పళ ళ్ చిటట్చివరి కొమమ్లో మిగిలి ఉనన్టుట్ గా, ఫలభరిత న చెటుట్ చిటారు కొమమ్లో నాలు దు పళ ళ్

మిగిలి ఉనన్టుట్ గా పరిగె మిగిలి ఉంటుంది.” ఇశాయేలు పజల దేవు నయెహోవాపకటన ఇది.
7ఆ రోజులోల్ మనుషులు తమ సృషిట్కర పు చూసాత్ రు. ఇశాయేలు పజల పరిశుదధ్ దేవుని తమ దృషిట్ నిలుపుతారు.
8తమ చేతులతో చేసిన బలిపీఠాలను గానీ, తమ చేతివేళళ్తో చేసిన ఆషేరా దేవతా సత్ంభాలను గానీ, సూరుయ్డి విగహాలను

గానీ చూడరు.
9ఆరోజులోల్ ఇశాయేలు పజల భయంవలల్ వాళ ళ్ వదిలి వెళిళ్న బల న పటట్ణాలు కొండ శిఖరాల ననిరజ్న న అడవులాల్

ఉంటాయి. అవినాశన పోతాయి.
10ఎందుకంటే నీ రకష్ణకు కారకు న దేవుణిణ్ నువువ్మరిచ్ పోయావు. నీ బలానికి ఆధారంగాఉనన్ బండను అలకష్ ం చేశావు.
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కాబటిట్ నువువ్ అంద నమొకక్లను నాటావు. అనయ్ దేశాలదాకష్ చెటుల్ నాటావు.
11నువువ్ వాటినినాటిన రోజునదానికి కంచె వేసి సేదయ్ం చేశావు. తవ్రలోనే నీ వితత్నాలు ఫలించిమొకక్లు పెరిగాయి.
కానీ అమిత న దుఃఖం, భయంకర న విచారం కలిగే రోజున నీ పంట విఫలమవుతుంది.
12అయోయ్! భీకర నసముదఘోషలాఅనేకజనాలు వేసే కేకలు,బల ననీటిపవాహపుహోరులాగాఅనేకజాతులు తరలి

పోతునన్ శబాద్ లూ వినిపిసుత్ నాన్యి.
13అనేక నీటి పవాహాలహోరులాగాజాతులు గరిజ్సుత్ నాన్యి.
కానీ దేవుడు వాళళ్ని గదిద్సాత్ డు. వాళ ళ్ దూరంగా పారిపోతారు. గాలికి ఎగిరిపోయే చచిచ్న మొకక్లను గాలి ఎగర

గొటిట్నటుట్ గా, సుడిగాలిలో పిచిచ్మొకక్లు గిరున తిరిగి పోయినటుట్ గా వాళ ళ్ పారిపోతారు.
14సాయంతం, చూడండి, భయోతాప్తం! ఉదయం కాకుండానేవాళ ళ్ కనిపించకుండాపోతారు.
మమమ్లిన్ దోచుకునే వాళల్కి పటేట్ గతి ఇదే. మాసంపదను దొంగతనం చేసేవాళళ్కి దకేక్ది ఇదే.

18
ఇతియోపియాగురించి పకటన

1అయోయ్! ఇతియోపియానదుల అవతల టపటపా కొటుట్ కునే రెకక్లునన్ దేశానికి దుఃఖం!
2అది సముదం నీళళ్ మీద జముమ్ పడవలోల్ రాయబారులను పంపిసూత్ ఉంది.
వేగిరపడే వారాహరులారా! వెళళ్ండి. నునన్ని చరమ్ం కలిగి పొడుగాగ్ ఉండే పజల దగగ్రికి వెళళ్ండి! చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్నీ,

దూరంగాఉండేవాళళ్నీభయకంపితులను చేసూత్ ,అణచివేసేఆబల నజనాలదగగ్రకూ,నదులు విభజించేవాళళ్
దేశానికీ వెళళ్ండి!

3పపంచంలో నివసించేమీరు, భూమి న జీవించేమీరు
పరవ్తాల న సంకేతంగా జెండా ఎతిత్నపుప్డు చూడండి! బాకాఊదినపుప్డు వినండి!
4యెహోవానాకు చెపిప్నమాట ఇదే. “వేసవిలో ఉడుకెతేత్ వేడిలా, కోతకాలంలో ఏరప్డే పొగమంచు మబుబ్లా
నేను నిశశ్బద్ంగా నా నివాస సథ్లం నుండి గమనిసూత్ ఉంటాను.”
5 కోతకాలం రాకముందు పువువ్ వికసించే దశ ముగిసిన తరావ్త, పువువ్ దాకష్గామారుతునన్ దశలో ఆయన పోటకతుత్ లతో

దాకష్కాయలను కతిత్రిసాత్ డు. వాయ్పిసుత్ నన్ దాకష్ కొమమ్లను నరికి అవతలపారవేసాత్ డు.
6వాటిని పరవ్తాలోల్ ని పకష్ులకూ, భూమిమీద ఉనన్ మృగాలకూ వదిలివేసాత్ డు.
వేసవికాలంలో పకష్ులూ, చలికాలంలో భూమిమీదమృగాలూ వాటిని తింటాయి.
7ఆ రోజులోల్ నునన్ని చరమ్ం కలిగి పొడుగాగ్ ఉండే పజలు, చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్నీ, దూరంగా ఉండే వాళళ్నీ భయకంపితులను

చేసూత్ , అణచివేసూత్ ఆ బల న జనాలు, నదులతో నిండి ఉనన్ వాళళ్ దేశం నుండి సేనల పభువు అయిన
యెహోవాకు కానుకలు తీసుకుని వసాత్ రు. సేనలపభువుఅయినయెహోవానామానిన్ ధరించిన సీయోను పరవ్తానికి
తీసుకు వసాత్ రు.

19
ఐగుపు గురించిన పకటన

1ఇది ఐగుపు దేశానిన్ గూరిచ్న వ పకటన.
చూడండి! యెహోవావడిగా పరిగెతేత్ మేఘం సావ్రీ చేసూత్ ఐగుపుకి వసుత్ నాన్డు.
ఐగుపు విగహాలు ఆయన సమకష్ంలో కంపిసుత్ నాన్యి. ఐగుపు పజల గుండెలు అవిసిపోతునాన్యి.
2 “నేను ఐగుపు పజలకు వయ్తిరేకంగా ఐగుపు పజలను రేపుతాను. సోదరుడికి వయ్తిరేకంగా సోదరుడూ, పొరుగువాడికి

వయ్తిరేకంగాపొరుగువాడూ పోరాటం చేసాత్ రు.
పటట్ణంతో పటట్ణం,రాజయ్ంతో రాజయ్ంయుదధ్ం చేసాత్ యి.
3ఐగుపు పజల ఆతమ్సెరయ్ం ణిసుత్ ంది. నేను వాళళ్ ఆలోచనలను నాశనం చేసాత్ ను.
వాళ ళ్ ఆలోచన కోసం విగహాల దగగ్రికీ, ఆతమ్లతోమాటాల్ డే వాళళ్ దగగ్రికీ, కరణ్ పిశాచం ఉనన్ వాళళ్ దగగ్రికీ, సోదె చెపేప్వాళల్

దగగ్రికీ వెళాత్ రు.
4నేను ఐగుపు పజలను కూరు నయజమాని చేతికి అపప్గిసాత్ ను. పీడించే రాజువాళళ్ని పరిపాలిసాత్ డు.”
ఇది సేనల పభువు అయినయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
5సముదంలో నీళ ళ్ ఇంకిపోతాయి. నదులు ఎండిపోయిఖాళీ అవుతాయి.
6నదుల నుండి దురావ్సన వసుత్ ంది. ఐగుపు పవాహాలు ణించిపోయిఎండిపోతాయి.
రెలూల్ , తుంగా వడిలిపోతాయి.
7 లునదీ తీరాన, నదీముఖంలోనూ ఉండే రెలుల్ పొదలనీన్, లు నదీ పరీవాహకపాంతంలోనాటినపొలాలనీన్ ఎండిపోయి

దూళిలా కొటుట్ కు పోతాయి.
8జాలరులు శోకిసాత్ రు. విలపిసాత్ రు. లు నది నీళళ్లో గేలాలు వేసే వాళళ్ంతా దుఖిసాత్ రు.
అలాగే నదిలో వలలు వేసే వాళ ళ్ విలపిసాత్ రు.
9చికుక్లు తీసిన జనపనారతో అలిల్క పని చేసేవాళ ళ్, తెలల్ని బటట్లు నేసే వాళ ళ్ తెలల్బోతారు.
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10ఐగుపులోనేత పనులు చేసేవాళళ్ంతాచితికిపోతారు. కూలి పనులు చేసుకునేవాళళ్ంతాతీవ నిసప్ హకు లోనవుతారు.
11సోయను అధిపతులు బొతిత్గామూరుఖ్ లు. ఫరో దగగ్ర ఉనన్ సలహాదారులోల్ అందరికనాన్జాఞ్ ని అయినవాడు ఇచిచ్న సలహా

మతిలేనిదిగా కనిప్సుత్ ంది. ఫరోతో “నేనుజాఞ్ ని కొడుకును. నేనుపూరవ్కాలంలోనిరాజులసంతతివాణిణ్”అనినువువ్
ఎలా చెపాత్ వు?

12నీజాఞ్ నులు ఎకక్డ ఉనాన్రు? సేనల పభు నయెహోవాఐగుపును గూరిచ్ నిరణ్యించిన పణాళికను వాళళ్ని చెపప్నియియ్.
13సోయనుఅధిపతులుమూరుఖ్ లయాయ్రు. నోపుపటట్ణఅధిపతులుమోసపోయారు. ఐగుపుజాతులకుమూలసత్ంభాలుగా

ఉనన్ వీళ ళ్ ఐగుపును తపుప్దారి పటిట్ంచారు.
14యెహోవా వాళళ్ ఆలోచనలను తారుమారు చేసే ఆతమ్ను వాళళ్ మనసుస్లోల్ పెటాట్ డు. మతుత్ లో తూలే తాగుబోతు తన

వాంతిలోపొరిల్నటుట్ ఐగుపు చేసే పని అంతటోల్ వాళ ళ్ దానిన్ తపుప్దారి పటిట్ంచారు.
15తల అయినాతోక అయినాతాటిమటట్ అయినా రెలల్యినా ఐగుపు కోసం ఎవరూ చేయగలిగిందేమీ లేదు.
16ఆ రోజున ఐగుపు పజలంతా సీల వలే ఉంటారు. సేనల పభువు అయినయెహోవావారి తన చెయియ్ ఎతుత్ తాడు. దాని

కారణంగా వాళ ళ్ భయపడి వణుకుతారు. 17ఐగుపు అ రయ్ పడడానికియూదాదేశం కారణమవుతుంది. తమకు
విరోధంగాయెహోవాఆలోచించిన పణాళికల కారణంగావాళ ళ్యూదా దేశం అంటే భయపడిపోతారు.

18 ఆ రోజున కనాను భాషలో మాటాల్ డే పటట్ణాలు ఐదు ఐగుపు దేశంలో ఉంటాయి. ఆ పటట్ణాలోల్ పజలు “మేము సేనల
పభువుయెహోవాపజలం” అని పమాణం చేసాత్ రు. ఈ పటట్ణాలోల్ ఒక దానిన్ “నాశనపురం” అని పిలుసాత్ రు.

19 ఆ రోజున ఐగుపు దేశం మధయ్లో యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం ఉంటుంది. దాని సరిహదుద్ లో యెహోవాకు పతిషట్ చేసిన
రాతి సత్ంభం ఒకటి ఉంటుంది. 20 అది ఐగుపు దేశంలో సేనల పభువు అయిన యెహోవాకు ఒక సూచనగానూ,
సాకష్ ంగానూ ఉంటుంది. వాళ ళ్ తమను పీడించే వాళళ్ని గూరిచ్ యెహోవాకు మొర పెటిట్నపుప్డు ఆయన వాళళ్
కోసం శూరు న ఒక రకష్కుణిణ్ పంపిసాత్ డు. అతడు వాళళ్ని విడిపిసాత్ డు.

21 ఐగుపు పజలకు యెహోవా తనను తెలియపరచుకుంటాడు. ఆ రోజున ఐగుపు పజలు యెహోవాను తెలుసుకుంటారు.
వాళ ళ్ ఆయనను బలులతో, కానుకలతో ఆరాధిసాత్ రు. యెహోవాకు మొకుక్కుని ఆ మొకుక్బళ ళ్ చెలిల్సాత్ రు.
22యెహోవా వాళళ్ని బాధిసాత్ డు. వాళళ్ని బాధించి తిరిగి బాగు చేసాత్ డు. వాళ ళ్ యెహోవా పు తిరుగుతారు.
ఆయనవాళళ్ పారథ్న విని వాళళ్ను సవ్సథ్పరుసాత్ డు.

23ఆ రోజున ఐగుపు దేశం నుండి అషూష్ రు దేశానికి ఒక రాజమారగ్ం ఉంటుంది. అషూష్ రు పజలు ఐగుపుకీ, ఐగుపు పజలు
అషూష్ రుకీ వసూత్ పోతూ ఉంటారు. ఐగుపు పజలు అషూష్ రు పజలతో కలసియెహోవాను ఆరాధిసాత్ రు.

24ఆ రోజున ఐగుపు, అషూష్ రులతోపాటు ఇశాయేలు మూడో జనంగా భూమి ఆశీరావ్ద కారకంగా ఉంటుంది.
25సేనల పభువు అయినయెహోవావాళళ్ను దీవించి ఇలా అంటాడు. “నా జన న ఐగుపు పజలు, నా చేతి పని అయిన

అషూష్ రు పజలు,నా సంపద అయిన ఇశాయేలు పజలు దీవెనలు పొందుదురు గాక.”

20
ఇతియోపియా, ఐగుపు గురించిన పకటన

1అషూష్ రు రాజు సరోగ్ ను తరానుని*అషోడ్ దుకి పంపాడు. తరాను ఆ సంవతస్రం అషోడ్ దు పజలతోయుదధ్ం చేసి ఆ పటట్ణానిన్
ఆకమించుకునాన్డు.

2ఆ రోజులోల్ యెహోవాఆమోజు కొడుకు యెషయాదావ్రామాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ వెళ ళ్. నీ నడుముకి కటుట్ కునన్
గోనె పటాట్ విపుప్. నీ పాదాలకునన్ జోళ ళ్ విడిచిపెటుట్ .” అతడు అలాగే చేశాడు. చెపుప్లు లేకుండా, వటిట్ కాళళ్తో
నడిచాడు.

3అపుప్డు యెహోవా ఇలా అనాన్డు. “ఐగుపు, ఇతియోపియాలకు ఒక సూచనగా, ఒక శకునంగా నా సేవకుడు యెషయా
మూడు సంవతస్రాలు నగన్ంగా,పాదరకష్లు లేకుండా తిరిగాడు.

4 అలాగే అషూష్ రు రాజు బందీలుగా ఉనన్ ఐగుపు పజలనూ, పవాసు న ఇతియోపియా పజలనూ వాళళ్లో పిలల్లనూ,
పెదద్లనూ దిగంబరులుగా చేసి పాదరకష్లు లేకుండా తీసుకు వెళాత్ డు. ఐగుపు పజలకు అవమానం కలిగేలా వాళళ్
పిరుదుల బటట్లు లేకుండా చేసి తీసుకుపోతాడు.

5వాళ ళ్ఇతియోపియాపజల నమమ్కంఉంచి,ఐగుపునుతమకు గరవ్కారణంగాఎంచారుకాబటిట్ వాళ ళ్దిగులు పడతారు.
సిగుగ్ పడిపోతారు.

6 ఆ రోజున ఆ సముద తీరాలోల్ నివసించే వాళ ళ్ అషూష్ రు రాజు నుండి తపిప్ంచుకోవాలని ‘మనం సహాయం కోసం వీళళ్
దగగ్రకి పరుగు తీశాం. నిజంగా వీళేళ్ మనకు ఆధారమని నమామ్ం. ఇపుప్డు మనం ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం?’ అని
చెపుప్కుంటారు.”

21
బబులోను గురించిన పకటన

1సముదతీరాన ఉనన్ ఎడారిని గురించిన వ పకటన.
“ద ణ దేశం నుండి తుఫాను గాలులు వీసుత్ నన్టుట్ ,

* 20:1 20:1 తరానుని నాయ్ధిపతి
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ఒక భయంకర న దేశం నుండి అరణాయ్నిన్ దాటుకుంటూ ఆ విపతుత్ వసూత్ ఉంది.
2దుసిథ్తిని తెలియజేసే ఒక దరశ్నం నాకు కలిగింది.
మోసగాడుమోసాలు చేసాత్ డు. నాశనం చేసేవాడు నాశనం చేసాత్ డు.
ఏలాము దేశమా, వెళిళ్ దాడి చెయియ్,మాదియాదేశమాముటట్డి వెయియ్.
నేను ఆమెమూలుగులను ఆపివేసాత్ ను.
3కాబటిట్ నా నడుముకు విపరీత న నొపిప్ కలిగింది. పసవ వేదన పడే సీకి కలిగిన నొపుప్లాల్ ంటివే నాకూ కలిగాయి.
నేను వినన్ దానిన్ బటిట్ కుంగిపోయాను. చూసిన దానిన్ బటిట్ నాకు బాధ కలుగుతునన్ది.
4నా గుండె కొటుట్ కునే వేగం పెరిగింది. భయంతోనాకు జలదరింపు కలిగింది.
నేను ఆశతో ఎదురు చూసిన రాతినాకు భయంతో వణుకు పుటిట్ంది.
5వాళ ళ్ భోజనం బలల్ సిదధ్ం చేసాత్ రు. తివాచీలు పరుసాత్ రు. అనన్ం తిని,తాగుతారు.
అధిపతులారా, లేవండి. డాళళ్కి నూనె రాయండి.
6ఎందుకంటే పభువునాకు చెపిప్నమాట ఇది.
వెళ ళ్. ఒక కాపలావాణిణ్ నియమించు. తాను చూసుత్ నన్ దాని గూరిచ్ అతడు సమాచారం ఇవావ్లి.
7అతడు ఒక రథానిన్ చూసినపుప్డు, జంట రౌతులు గురాల రావడం చూసినపుప్డు,
గాడిదలనూ, ఒంటెలనూ ఎకిక్ వాళ ళ్ రావడం చూసినపుప్డు అతడు మనసుస్ పెటిట్ అపమతత్ంగా ఉండాలి.”
8ఆకాపలావాడు ఇలాఅరుసాత్ డు. “నాపభూ,ఈపహారాసత్ంభం పతి రోజూ, రోజంతానిలబడిఉనాన్ను. రాతంతానేను

కాపలా కాసూత్ నే ఉనాన్ను.”
9 చూడండి, రథానిన్ తోలుకుంటూ ఒక వయ్కి గురాలెకిక్ వసుత్ నన్ రౌతులతో వసుత్ నాన్డు. వాళ ళ్ జంటలుగా ఒక దళంగా

వసుత్ నాన్రు. అతడు పిలిచి ఇలా చెపాప్డు. “బబులోను కూలి పోయింది. నిజంగానే కూలిపోయింది. దాని చెకిక్న
దేవుళళ్ బొమమ్లనీన్ విరిగి నేలకూలాయి.”

10 నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నేను చెరిగిన వాళ ళ్, నా కళళ్ంలో నూరిచ్న పిలల్లు, ఇశాయేలు దేవుడు, సేనలకు అధిపతి
అయినయెహోవాదగగ్ర నేను వినన్ది నీకు తెలియజేశాను.

అరేబియాను గురించిన పకటన
11దూమా* గూరిచ్న ఒక వ పకటన. శేయీరు†లోనుండి ఒకడు ననున్ అడుగుతునాన్డు. “కావలివాడా,రాతి ఇంకా ఎంత

మిగిలి ఉంది? కావలివాడా,రాతి ఇంకా ఎంతమిగిలి ఉంది?”
12అపుప్డు కావలివాడు “ఉదయం వసుత్ ంది,రాతి కూడా వసుత్ ంది. మీరు అడగాలనుకుంటే అడగండి. మళీళ్ తిరిగి రండి”

అంటునాన్డు.
13అరేబియాను గూరిచ్న ఒక వ పకటన. దెదాను సంచార వరకులు,మీరు అరేబియాఎడారిలోరాతి గడపాలి.
14తేమాదేశవాసులారా,దాహంతోఉనన్వారి కోసం నీళ ళ్ తీసుకుని రండి. దేశ దిమమ్రుల ఎదురుగా ఆహారం తీసుకు రండి.
15 ఎందుకంటే వాళ ళ్ కతిత్నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతునాన్రు. దూసిన కతిత్ నుండీ, ఎకుక్ పెటిట్న విలుల్ నుండీ, యుదధ్

భయం వలాల్ పారిపోతునాన్రు.
16ఎందుకంటే పభువు నాకిలా చెపాప్డు. “మరో సంవతస్రంలోగా కూలి వాళళ్ని ఒక సంవతస్రానికి పెటుట్ కునన్టుట్ గా కేదారు

పభావం అంతా నశించిపోతుంది.
17 కేదారు పజలోల్ కొదిద్మంది విలుకాళ ళ్, శూరులూ మిగిలిపోతారు.” ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజల దేవు న యెహోవా

చెపునన్మాట ఇది.

22
యెరూషలేము గురించిన పకటన

1 “దరశ్నం లోయ*” ను గూరిచ్న వ పకటన.
“మీరంతా ఇళళ్ కపుప్ల కి ఎకిక్ ఉండటానికి కారణమేంటి?
2సందడితో నిండిపోయి కేకలు వేసుత్ నన్ పటట్ణమా! వేడుకలోల్ మునిగిపోయిన నగరమా!
నీలో చనిపోయినవాళ ళ్ కతిత్ వలల్ హతం కాలేదు. వాళ ళ్యుదధ్ంలో చనిపోలేదు.
3నీ అధిపతులంతా కలసిపారిపోయారు. కానీ విలుకాళ ళ్ బాణాలు వేసి కొటట్కుండానే వాళ ళ్ దొరికి పోయారు.
దూరంగాపారిపోయినా శతువువాళళ్ందరీన్ కలిపి పటుట్ కునాన్డు.
4కాబటిట్ నేను చెపేప్దేమిటంటే ‘నా వంక చూడకండి. నేను తీవ న విషాదంతో ఏడుసాత్ ను.
నాజనానికి సంభవించిన వినాశనం గూరిచ్ ననున్ ఓదారచ్డానికి పయతిన్ంచకండి.’
5 దరశ్నం లోయలో అలల్రి, తొకిక్సలాటతో నిండిన ఒక రోజు రాబోతుంది. దానిన్ సేనల పభువు అయిన యెహోవా

రపిప్ంచబోతునాన్డు.
ఆ రోజు ఓటమీ, కలవరమూ కలుగుతాయి. గోడలు కూలిపోతాయి. పజలంతా సహాయం కోసం పరవ్తాల పు చూసాత్ రు.
6ఏలాము రథాలతో ఉనన్యోధులతో, రౌతులతో తన అంబుల పొదిని ధరించింది.
కీరు తన డాలును బయటకు తీసింది.
* 21:11 21:11 దూమాఎదోముకుమరోపేరు, దూమాఅరధ్ం నిశబద్ం † 21:11 21:11 శేయీరు ఎదోము * 22:1 22:1 దరశ్నంలోయయెరూషలేము
నగరం
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7నీకు ఇషట్ న లోయలనీన్ రథాలతో నిండిపోతాయి.
తమ గురాల కూరుచ్నన్ రౌతులు పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర తమసాథ్ నాలోల్ ఉనాన్రు.
8అపుప్డు ఆయనయూదా భదత కవచానిన్ తీసివేశాడు.
ఆ రోజు నువువ్ ‘అడవి రాజ భవనం’లోఉనన్ ఆయుధాల కోసం చూశావు.
9దావీదు పటట్ణానికి అనేక చోటల్ బీటలు పడటం నువువ్ చూశావు. అది తెలుసుకుని నువువ్ దిగువన ఉనన్ కోనేరు నుండి

నీళళ్ తెచుచ్కునాన్వు.
10మీరుయెరూషలేములోని ఇళళ్ను లెకక్పెటాట్ రు. పాకారానిన్ బలపరచడాని మీరు ఇళ ళ్ పడగొటాట్ రు.
11పాత కోనేటి నీళళ్ కోసం రెండు గోడలమధయ్ మీరు ఒక జలాశయానిన్ నిరిమ్ంచారు.
కానీ పటట్ణానిన్ నిరిమ్ంచిన వాణిణ్ మీరు పటిట్ంచుకోలేదు. ఏనాడోదాని కోసం ఆలోచించినవాణిణ్ మీరు లకష్ ం చేయలేదు.
12ఆ రోజున ఏడవడానికీ, అంగలారచ్డానికీ, తలలు బోడి చేసుకోడానికీ,
గోనె పటట్ కటుట్ కోడానికీ సేనల పభు నయెహోవాపిలుపునిచాచ్డు.
13కానీ చూడండి! దానికి బదులుగా, పశువులను చంపుదాం, గొరెలను వధించుదాం.
వాటి మాంసం తిని దా రసం తాగుదాం. సంతోషంతో పండగ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే రేపు చనిపోతాం కదా”

అనుకునాన్రు.
14ఈ సంగతి సేనల పభు నయెహోవానాచెవులోల్ తెలియజేశాడు.
“మీరు చేసిన ఈ దోషానికి కష్మాపణ లేదు. మీరు చనిపోయేటపుప్ నా సరే” ఇది సేనల పభు నయెహోవామాట.
15సేనల పభువుఅయినయెహోవాఇలాచెపాప్డు. భవనంలో నిరవ్హణాపనులు చూసే షెబాన్ దగగ్రకి వెళ ళ్. అతనికి ఇలా

చెపుప్.
16 “ఇకక్డ నీకేం పని? ఇకక్డ సమాధితొలిపించుకోడానికి అసలు నువెవ్వరు?
ఎతత్యిన సథ్లంలో సమాధిని తొలిపించుకుంటునాన్వు. రాతిలో నీ కోసం నివాసానిన్ ఏరాప్టు చేసుకుంటునాన్వు!
17చూడు, బలవంతుడి న నినున్యెహోవావిసిరి వేయబోతునాన్డు. ఆయననినున్ నేలకు విసిరి కొటట్బోతునాన్డు. ఆయన

నినున్ గటిట్గా పటుట్ కుంటాడు.
18ఆయన నినున్ కచిచ్తంగా చుటట్ చుటిట్వేసాత్ డు. ఒక బంతిలా నినున్ విశాల న దేశంలోకి విసిరివేసాత్ డు.
నువువ్ అకక్డే చనిపొతావు. నీ గొపప్ రథాలు కూడా అకక్డే పడి ఉంటాయి. నీయజమాని ఇంటికి నువువ్ ఒక అవమానంగా

ఉంటావు.
19నీ ఉదోయ్గం నుండి నినున్ తొలగిసాత్ ను. నీహోదాను తీసి వేసాత్ ను. నినున్ కిందకు లాగేసాత్ ను.
20ఆ రోజున నేను నా సేవకుడూ,హిలీక్యాకొడుకూ అయిన ఎలాయ్కీముని పిలుసాత్ ను.
21నీ చొకాక్ అతనికి తొడిగిసాత్ ను. నీ నడికటుట్ ను అతనికి కడతాను. నీ అధికారానిన్ అతనికి బదలాయిసాత్ ను.
అతడుయెరూషలేములో నివాసం ఉనన్ వాళళ్కీ,యూదాజాతివాళళ్కీ ఒక తండిగా ఉంటాడు.
22నేను దావీదు ఇంటితాళపు చెవిని, అధికారానిన్ అతని భుజం ఉంచుతాను.
అతడు తెరచినపుప్డు ఎవవ్రూ మూయలేరు. అతడు మూసినపుప్డు ఎవవ్రూ తెరవలేరు.
23బల న చోట ఒక మేకును దిగగొటిట్నటుట్ నేను అతణిణ్ సిథ్రపరుసాత్ ను.
అతడు తన తండి కుటుంబానికి ఘన న సింహాసనంగా ఉంటాడు.
24చినన్ గినెన్లనూ,పాతలనూమేకుకి వేలాడదీసినటుట్ గా
అతని పితరుల ఇంటి గౌరవమూ, సంతానం,వారసుల గౌరవమూ అతని వేలాడదీసాత్ రు.”
25ఇది సేనల పభు నయెహోవామాట. “ఆ రోజున బల న చోట కొటిట్న మేకు సడలిఊడిపోతుంది. కింద పడిపోతుంది.

దాని ఆధారపడిన బరువంతా తెగి కింద పడుతుంది.” ఇదియెహోవామాట.

23
తూరును గురించిన పకటన

1ఇది తూరును గూరిచ్న వ పకటన.
తరీష్షు ఓడలారా, పెడ బొబబ్లు పెటట్ండి. ఎందుకంటే ఓడరేవు గానీ ఆశయం గానీ లేవు.
కితీత్ము దేశం నుండి వాళల్కి ఈ విషయం వెలల్డి అయింది.
2సముద తీరవాసులారా! సీదోను పటట్ణంలోని వరకులారా! విభాంతి చెందండి.
సముదం వసూత్ పోతూ ఉండేవాళ ళ్ తమ సరుకులు మీకు సరఫరా చేశారు.
3మహాసముదం పయాణించి
షీహోరు పాంతం ధానయ్ం, లు నదికి చెందిన పంట తూరుకు వసూత్ ఉండేవి. తూరు దేశాలనిన్టికీ వరక కేందంగా ఉండేది.
4 సీదోనూ, సిగుగ్ పడు, ఎందుకంటే సముదం మాటాల్ డుతుంది. సముద బలిషుట్ డు మాటాల్ డుతునాన్డు. ఆయన ఇలా

అంటునాన్డు.
“నేను పురిటినొపుప్లు పడలేదు. పిలల్లకు జనమ్నివవ్లేదు. నేను పిలల్లను పోషించలేదు, కనయ్కలను పెంచలేదు.”
5ఆ సమాచారం విని ఐగుపు పజలు తూరును గురించి వేదన చెందుతారు.
6సముద తీరవాసులారా! రోదించండి. తరీష్షుకి తరలి వెళళ్ండి.
7ఎపుప్డూ ఆనందిసూత్ ఉండే పటట్ణం,పురాతన కాలంలోమూలాలునన్ పటట్ణం,
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పాశాచ్తయ్ దేశాలోల్ నివాసం ఉండటానికి సుదూర పయాణాలు చేసే పటట్ణం, నీకే ఇలా జరిగిందా?
8తూరు వరకులు రాజకుమారులాల్ ంటి వాళ ళ్. అకక్డ వాయ్పారం చేసే వాళ ళ్ భూమి గౌరవం పొందిన వాళ ళ్.
తూరు కిరీటాలు పంచే పటట్ణం. దానికి వయ్తిరేకంగా పథకం వేసిందెవరు?
9ఆమె గరావ్నీన్,ఘనతాపాభవాలనూ అగౌరవ పరచడానికీ,
భూమిమీదఘనతపొందిన ఆమెపౌరులను అవమాన పరచడానికీ సేనల పభు నయెహోవాసంకలిప్ంచాడు.
10తరీష్షు కుమారీ, నీభూమినిదునన్డంమొదలు పెటుట్ . లు నదిలానీభూమినివిసత్రింపజెయియ్. తూరులోవాయ్పార కేందం

ఇక లేదు.
11యెహోవాతన చేతిని సముదం చాపాడు. ఆయనరాజాయ్లను కంపింపజేశాడు.
కనానులో కోటలను నాశనం చేయాలని ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.
12ఆయన ఇలా అనాన్డు “పీడన కింద ఉనన్ సీదోను కనాయ్, నీకిక సంతోషం ఉండదు.
నువువ్ కితీత్ముకి తరలి వెళ ళ్. కానీ అకక్డ కూడా నీకు విశాంతి కలగదు.”
13 కలీద్యుల* దేశానిన్ చూడండి. వాళిళ్పుప్డు ఒక జనంగా లేరు. అషూష్ రు వాళ ళ్ దానిన్ కూర మృగాలు నివసించే అడవిగా

చేశారు.
దానిముటట్డి వాళ ళ్ గోపురాలు కటాట్ రు. దాని భవనాలను ధవ్ంసం చేశారు. దేశానిన్ శిథిలంగా చేశారు.
14తరీష్షు ఓడలారా, పెడ బొబబ్లు పెటట్ండి. మీఆశయ దురగ్ం నాశన ంది.
15 ఒక రాజు జీవిత కాలంలా డె సంవతస్రాలు తూరును మరిచ్పోవడం జరుగుతుంది. డె సంవతస్రాలు ముగిసిన

తరావ్త తూరులో ఒక వేశాయ్ గీతంలో ఉనన్టుట్ జరుగుతుంది.
16అంతామరిచ్పోయిన వేశాయ్! తంతి వాదయ్ం తీసుకుని పటట్ణంలో తిరుగులాడు.
అందరూ నినున్ జాఞ్ పకం చేసుకునేలాదానిన్ చకక్గా వాయించు. ఎకుక్వ పాటలు పాడు.
17డె సంవతస్రాలు ముగిసిన తరావ్తయెహోవాతూరుకు సహాయం చేసాత్ డు.
అది తిరిగి తన జీతం సంపాదించుకోడానికి భూమి న ఉనన్ అనిన్ రాజాయ్లతో వేశయ్లాగా వయ్వహరిసుత్ ంది.
18ఆమెపొందినలాభం, సంపాదనయెహోవాకు చెందుతుంది. దానిన్ సేకరించడం, జమ చేయడం జరగదు.
యెహోవాసనిన్ధిలో నివసించే వారి భోజనానికీ,మంచి బటట్లకీ ఆమె వరక లాభం వినియోగిసాత్ రు.

24
యెహోవాభూమి గురించిన పకటన

1 చూడండి! యెహోవా భూమిని ఖాళీ చేయబోతునాన్డు. దానిన్ నాశనం చేయబోతునాన్డు. దాని ఉపరితలానిన్ పాడు
చేయబోతునాన్డు. దాని నివాసమునన్ వారిని చెదరగొటట్బోతునాన్డు.

2పజలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగుతుంది. దాసులకు జరిగినటుట్ యజమానులకు జరుగుతుంది. దాసీలకు జరిగినటుట్
వారియజమానురాళల్కు జరుగుతుంది. కొనేవారికి జరిగినటుట్ అమేమ్వారికి జరుగుతుంది. అపిప్చేచ్ వారికి జరిగినటుట్
అపుప్ పుచుచ్కొనే వారికి జరుగుతుంది. వడీడ్కి ఇచేచ్వారికి జరిగినటుట్ వడీడ్కి తీసుకునేవారికి జరుగుతుంది.

3దేశం కేవలం వటిట్దిగా అయిపోతుంది. అది కేవలం కొలల్సొముమ్ అవుతుంది. యెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు.
4దేశం వాయ్కులం చేతవాడిపోతునన్ది. లోకంలోని గొపప్వారు ణించి పోతునాన్రు.
5లోకనివాసులు ధరమ్ శాసనాలు అతికమించారు. నియమానిన్మారిచ్ నితయ్ నిబంధననుమీరారు. దానినివాసుల చేతలోకం

అపవిత పోయింది.
6 శాపం దేశానిన్ నాశనం చేసుత్ నన్ది. దాని నివాసులు శికష్కు పాతులయాయ్రు. దేశ నివాసులు కాలిపోయారు. శేషించిన

మనుషులు కొదిద్మందే ఉనాన్రు.
7 కొతత్ దా రసం అంగలారుసుత్ నన్ది. దా వలిల్ వాడి పోతునన్ది. ఆనంద హృదయులంతా నిటూట్ రుప్ విడుసుత్ నాన్రు.

తంబురల సంతోషనాదం నిలిచిపోయింది.
8 కేరింతలు కొటేట్ వారి ధవ్నిమానిపోయింది. సితారాల ఇం న సంగీతం ఆగి పోయింది.
9మనుషులు పాటలు పాడుతూ దా రసం తాగరు. పానం చేసేవారికి మదయ్ం చే పోయింది. 10 అలల్కలోల్ ల న పటట్ణం

నిరూమ్ల పోయింది. ఎవరూ పవేశించకుండా పతి ఇలుల్ మూతబడింది.
11దా రసం లేదనిపొలాలోల్ పజలు కేకలు వేసుత్ నాన్రు. సంతోషమంతా ఆవి పోయింది. దేశంలో ఆనందం లేదు.
12పటట్ణంలో థిలయ్ంమాతంమిగిలింది. గుమామ్లు విరిగి పోయాయి.
13ఒలీవ చెటుట్ ను దులిపేటపుప్డు,దాకష్కోత అయిన తరువాత పరిగె పళ ళ్ ఏరు కొనేటపుప్డు జరిగేలాలోక జాతులనిన్టిలో

జరుగుతుంది.
14 శేషించిన వారు బిగగ్రగా ఉతాస్హ ధవ్ని చేసాత్ రు. యెహోవామహాతామ్ నిన్ బటిట్ సముదతీరాన ఉనన్ వారు కేకలు వేసాత్ రు.
15దానిన్ బటిట్ తూరుప్పాంతీయులారా,యెహోవానుఘనపరచండి. సముద దీవ్పవాసులారా, ఇశాయేలు దేవు నయెహోవా

నామానిన్ ఘనపరచండి.

* 23:13 23:13 కలీద్యుల బబులోను
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16 నీతిమంతునికి సోత్ తమని, భూదిగంతాల నుండి సంగీతాలు మనకు వినబడాడ్ యి. అపుప్డు నేను “అయోయ్ నాకు బాధ.
నేను చెడిపోయాను, చెడిపోయాను. మోసం చేసే వారు మోసం చేసాత్ రు మోసం చేసే వారు ఎంతోమోసం చేసాత్ రు”
అనాన్ను.

17భూనివాసులారా,మీమీదికి భయం వచిచ్ంది. గుంట, ఉరిమీకు దాపురించాయి.
18తూములు ఉబికాయి. భూమిపునాదులు కంపిసుత్ నాన్యి.
19భూమిబొతిత్గా బదద్ పోతునన్ది. భూమి కేవలం ముకక్ పోతునన్ది. భూమి బహామ్ండంగా దదద్రిలుల్ తునన్ది.
20 భూమి మతెత్కిక్న వాడిలాగా అదే పనిగా తూలుతోంది. పాకలాగా ఇటు అటు ఊగుతోంది. దాని అపరాధం దాని మీద

భారంగా ఉంది. అది పడి ఇక లేవదు.
భయంకర న వార వినిపారిపోయేవాడు గుంటలో పడిపోతాడు. గుంటను తపిప్ంచుకునేవాడు ఉరిలో చికుక్తాడు.
21ఆ దినానయెహోవాఉనన్త సథ్లాలోల్ ని ఉనన్త సథ్ల సమూహానిన్, భూమిమీద ఉనన్ భూరాజులను దండిసాత్ డు.
22బందీలు గోతిలోపోగు పడినటుట్ చెరసాలోల్ పడతారు. చాలారోజు న తరువాతవారికి తీరుప్ జరుగుతుంది.
23 చందుడు వెలవెలబోతాడు. సూరయ్ బింబం మారిపోతుంది. సేనల పభు న యెహోవా సీయోను కొండ మీదా

యెరూషలేములో రాజవుతాడు. పెదద్ల ఎదుట ఆయన పభావం కనబడుతుంది.

25
యెహోవాను సుత్ తించండి

1యెహోవా, నీవే నా దేవుడివి. నేను నినున్ ఘన పరుసాత్ ను. నీ నామానిన్ సుత్ తిసాత్ ను. నీవు అదుభ్తాలు చేశావు. సతయ్
సవ్భావానన్నుసరించి నీవుపూరవ్కాలంలో చేసిన నీ ఆలోచనలు నెరవేరాచ్వు.

2 నీవు శతువుల నగరానిన్ దిబబ్గా చేశావు. పాకారాలునన్ పటట్ణానిన్ శిథిలంగా చేశావు. అనుయ్ల కోటను పటట్ణంగా మళీళ్
ఉండకుండా చేశావు. అదిమళీళ్ ఎపుప్డూ నిరామ్ణం కాకుండా చేశావు.

3కాబటిట్ బలిషుఠ్ న పజలు నినున్ఘనపరుసాత్ రు. కూరజనంనివసించేపటట్ణవాసులు నీకు భయపడతారు. భీకరులఊపిరి
గోడకు తగిలిన గాలివానవలే ఉండగా నీవు పేదలకు శరణుగా ఉనాన్వు.

4ఎందుకంటే దరిదులకు నీవు భదతగాను, అవసరతలో ఉనన్వారికి సంరకష్కునిగానూ ఉనాన్వు. గాలివానలో ఆశయంగాను
వేసవిలో నీడగానూ ఉనాన్వు. నిరద్యుల ఊపిరి సెగలాగా గోడకి తగులుతునన్ తుఫానులాగా ఉంటే నీవు కవచంగా
ఉనాన్వు.

5 ఎండ వేడిమి వరాష్ భావం ఉనన్ పదేశానిన్ అణచి వేసినటుట్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను అణచివేశావు. మేఘం నీడలో ఎండ
చలాల్ రి పోయినటుట్ బలాతాక్రుల జయకీరన అణిగిపోతుంది.

6ఈ పరవ్తం సేనల పభువు యెహోవా పజలందరి కోసం కొవివ్న వాటితో విందు చేసాత్ డు. మడిడ్ మీద ఉనన్ దా రసంతో
విందు చేసాత్ డు. మూలుగు ఉనన్ కొవివ్న వాటితో విందు చేసాత్ డు. మడిడ్ మీది నిరమ్ల న దా రసంతో విందు
చేసాత్ డు.

7 జాతులందరి ముఖాలను కపుప్తునన్ ముసుకును సమసత్ జాతుల మీద పరిచిన తెరను ఈ పరవ్తం మీద ఆయన
తీసివేసాత్ డు.

8మరెనన్డు ఉండకుండామరణానిన్ ఆయనమింగివేసాత్ డు. పభు నయెహోవాపతివాడిముఖంమీదిబాషప్ బిందువులను
తుడిచివేసాత్ డు. భూమిమీదనుండితనపజలనిందనుతీసివేసాత్ డు. ఇలాజరుగుతుందనియెహోవాసెలవిచాచ్డు.

9 ఆ దినాన పజలు ఇలా అంటారు. ఇదిగో మనలను ర సాత్ డని మనం కనిపెటుట్ కుని ఉనన్ మన దేవుడు, మనం ఎదురు
చూసినయెహోవాఈయనే. ఆయన ఇచేచ్ రకష్ణ విషయం సంతోషించి ఉతాస్హ పడదాము.

10యెహోవా హసత్ం ఈ సీయోను పరవ్తం మీద నిలుసుత్ ంది. పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ని తొకిక్నటుట్ మోయాబీయులు తాము
ఉనన్ చోటనే తొకక్బడతారు.

11ఈతగాళ ళ్ ఈదడానికి తమచేతులను చాపినటుట్ వారు దానిమధయ్ తమ చేతులు చాపుతారు. వారెనిన్ తంతాలు పనిన్నా
యెహోవావారి గరవ్ం అణచివేసాత్ డు.

12మోయాబూ,నీపాకారాలను,ఎతత్యినకోటలను ఆయనకూలిచ్ వేసాత్ డు. వాటినినేలకు అణగదొకిక్ ధూళిపాలు చేసాత్ డు.

26
యూదాలోఆనంద పాట

1ఆ రోజునయూదా దేశంలోఈపాటపాడతారు.
“మనకి ఒక బల న పటట్ణం ఉంది. దేవుడు రకష్ణను దాని గోడలుగానూ పాకారాలుగానూ చేశాడు.
2నీతినిపాటించే నమమ్క న జనం దానిలో పవేశించేలాదాని తలుపులు తెరవండి.
3 తన మనసుస్ను నీ లగన్ం చేసిన వాడికి పూరణ్ న శాంతిని అనుగహిసాత్ వు. నీ నమమ్కముంచాడు కాబటిట్ నువవ్లా

చేసాత్ వు.
4నితయ్మూయెహోవా నమమ్కముంచండి. ఎందుకంటేయెహోవాతానేశాశవ్త న ఆధారశిల!
5అలాగేఆయనఉనన్త సథ్ల నివాసులను, గరివ్ంచేవాళళ్నూ కిందకులాగి పడవేసాత్ డు. ఎతత్యినపాకారాలు గల పటట్ణానిన్

కూలదోసాత్ డు.
ఆయనదానిన్ నేలమటట్ం చేసాత్ డు. దుముమ్తో ధూళితో కలిపివేసాత్ డు.
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6పేదల, అవసరంలో ఉనన్వాళళ్ కాళ ళ్ దానిన్ తొకిక్వేసాత్ యి.
7నాయ్యవంతులు నడిచే దారి సమంగా ఉంటుంది. నాయ్య వంతుడా, నువువ్ నాయ్యవంతులు దారిని తినన్గా చేసాత్ వు.
8నాయ్య న నీ తీరుప్ల బాటలోమేం నీ కోసం వేచి ఉనాన్ము.
నీ పేరు, నీజాఞ్ పకాలేమాపాణాలు కోరుకుంటునాన్యి.
9రాతివేళ నాపాణం నినున్ ఆశిసుత్ ంది. నాలోని ఆతమ్లో చితత్శుదిధ్తో నినున్ వెతుకుతూ ఉనాన్ను.
నీ తీరుప్లు భూమి తెలిసినపుప్డు ఈలోక నివాసులు నీతిని అభాయ్సం చేసాత్ రు.
10దురామ్రుగ్ డికి నువువ్ దయచూపినావాడుమాతంనీనీతినినేరుచ్కోడు. నాయ్యబదధ్ంగాజీవించేవారిమధయ్లోనివసించినా

వాడు దురామ్రాగ్ నేన్ అవలంబిసాత్ డు.
యెహోవాఘనతా పభావాలను వాడు పటిట్ంచుకోడు.
11యెహోవా, నువువ్ నీ చేతిని ఎతాత్ వు. కానీవాళళ్ది గమనించలేదు.
కానీ వాళ ళ్ పజల కొర న నీ ఆసకిని చూసాత్ రు. అపుప్డు వాళల్కి అవమానం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే నీ శతువుల కోసం

మండే అగిన్ వాళళ్ని దహించి వేసుత్ ంది.
12యెహోవా, నువువ్మాకు శాంతిని నెలకొలుప్తావు. నిజంగామాకారాయ్లనిన్టినీ నువేవ్మాకు సాధించిపెటాట్ వు.
13మాదేవుడి నయెహోవా,నువువ్కాకుండాఇతరపభువులుమా రాజయ్ంచేశారుగానీమేంనీనామానిన్మాతమేకీరిసాత్ ం.
14వాళ ళ్ చనిపోయారు. వాళిళ్క మళీళ్ బతకరు. వాళ ళ్ మరణమయాయ్రు. వాళిళ్క తిరిగి లేవరు.
నువువ్ తీరుప్ తీరచ్డానికి వచిచ్ వాళళ్ని నిజంగా అంతం చేశావు. వాళళ్ జాఞ్ పకాలనిన్టినీ తుడిచి పెటేట్శావు.
15యెహోవా, నువువ్ జనానిన్ వృదిధ్ చేశావు. నువేవ్ గౌరవం పొందావు.
దేశం సరిహదుద్ లను విశాలపరచావు.
16యెహోవా, కషాట్ లోల్ ఉనన్పుప్డు వారు నీ పు చూశారు. నువువ్ వాళల్కి శికష్ విధించినపుప్డు కీడుకువయ్తిరేకంగా నీకు

పారథ్నలు వలిల్ంచారు.
17 బిడడ్ని కనే సమయం దగగ్ర పడినపుప్డు గరభ్వతి వేదనతో కేకలు పెటిట్నటుట్ గానే పభూ, మేం కూడా నీ సనిన్ధిలో వేదన

పడాడ్ ం.
18మేం గరభ్ంతో ఉనాన్ం. నొపుప్లు కూడా అనుభవించాం. కానీమా పరిసిట్తి గాలికి జనమ్నిచిచ్నటుట్ ఉంది. భూమికి రకష్ణ

తేలేక పోయాం.
లోకంలో జనాలు పుటట్లేదు.
19మరణ న నీవారు బతుకుతారు. మావారిమృత దేహాలు తిరిగి సజీవంగా లేసాత్ యి. మటిట్లో పడి ఉనన్ వారు మేలొక్ని

ఆనందంగాపాడండి!
ఉదయంలో కురిసే మంచులా నీ కాంతి పకాశమాన కురిసినపుప్డు భూమి తాను ఎరగా పటుట్ కునన్ తనలోని విగత

జీవులను సజీవంగా అపప్గిసుత్ ంది.
20నా పజలారా, వెళళ్ండి! మీ గదులోల్ పవేశించండి. తలుపులు మూసుకోండి.
మహా కోపం తగేగ్ వరకూ దాగి ఉండండి. ఇదిగో వారి దోషానిన్ బటిట్ భూనివాసులను శి ంచడానికి యెహోవా తన

నివాసంలోనుండి బయలు దేరుతునాన్డు.
భూమి తనమీదహతు న వారిని ఇక కపప్కుండాతాను తాగిన రకానిన్ బయట పెడుతుంది.
21 ఎందుకంటే చూడండి! యెహోవా తన నివాసం నుండి రాబోతునాన్డు. భూమి న పజలు చేసిన అపరాధాల వాళళ్ని

శి ంచడానికి వసుత్ నాన్డు.
భూమి తన జరిగిన రకపాతానిన్ బహిరగ్తం చేసుత్ ంది. వధకు గు న వాళళ్ని ఇక దాచి పెటట్దు.”
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ఇశాయేలకు విమోచన

1ఆ రోజున యెహోవా చేతితో తన కతిత్ పటుట్ కుంటాడు. ఆ కతిత్ గొపప్ది, తీకష్ణ నది, గటిట్ది. భీకర న సరాప్నిన్, మొసలి
రూపానిన్ పోలిన “లేవియాతాన్” ను ఆయన శి సాత్ డు. వంకరలు తిరుగుతూ,జారిపోతునన్ సరాప్నిన్ శి సాత్ డు. ఆ
సముద జీవిని ఆయన సంహరిసాత్ డు.

2ఆ రోజున ఫలభరిత న దాకష్ తోటను గూరిచ్ పాడండి.
3యెహోవా అనే నేనే దానిన్ సంర సుత్ నాన్ను. పతీ నితయ్ం దానికి నీళ ళ్ పోసుత్ నాన్ను. దానికి ఎవడూ హాని తలపెటట్కుండా

పగలూ రాతీ కాపలాకాసుత్ నాన్ను.
4 నాకిపుప్డు కోపం ఏమీ లేదు. ఒకవేళ గచచ్ పొదలూ ముళళ్ చెటూల్ మొలిసేత్ యుదధ్ంలో చేసినటుట్ గా వాటికి విరోధంగా

ముందుకు సాగుతాను. వాటనిన్టినీ కలిపి తగలబెటేట్సాత్ ను.
5ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే వాళ ళ్ నా సంరకష్ణలోకి రావాలి. నాతో సంధి చేసుకోవాలి. వాళ ళ్ నాతో సంధి చేసుకోవాలి.
6రాబోయేఆరోజునయాకోబు వేరు వాయ్పిసుత్ ంది. ఇశాయేలు జాతిమొగగ్ వేసి పుషిప్సుత్ ంది. వాళ ళ్ భూమినంతా ఫలభరితం

చేసాత్ రు.
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7 యాకోబు, ఇశాయేలును వాళ ళ్ కొటాట్ రు. వాళళ్ను యెహోవా కొటాట్ డు. వాళళ్ను కొటిట్నటుట్ యెహోవా యాకోబు,
ఇశాయేలును కొటాట్ డా? యాకోబు, ఇశాయేలును చంపిన వాళళ్ని ఆయన చంపినటుట్ ఆయన యాకోబు,
ఇశాయేలులను చంపాడా?

8 నువువ్ అలా చేయలేదు. సవ్లప్ న* శికష్నే విధించావు. ఇతర దేశాలోల్ కి ఇశాయేలును బహిషక్రించావు. తూరుప్ నుండి
తీవ న గాలి రపిప్ంచి వాళళ్ని తరిమావు.

9 యాకోబు చేసిన పాపానికి ఈ విధంగా పరిహారం జరుగుతుంది. అది అతడు చేసిన పాప పరిహారానికి కలిగే ఫలం.
సునన్పురాతినిచూరణ్ంచేసినటుట్ అతడుబలిపీఠపురాళళ్నుచినాన్భినన్ంచేసాత్ డు. అషేరాదేవతాసత్ంభాలూ,ధూపం
వేసే వేదికలూ ఇక నిలిచి ఉండవు.

10 అలాగే పాకారాలునన్ పటట్ణం నిరామ్నుషయ్ంగా మారుతుంది. నివాస సథ్లాలు మనుషులు లేని అరణాయ్లాల్ మారతాయి.
అకక్డ దూడలు మేసాత్ యి. అవి అకక్డే పడుకుని చెటల్ కొమమ్లను తింటాయి.

11ఆకొమమ్లు ఎండిపోయినపుప్డు విరిగిపడతాయి. సీలు వచిచ్వాటితోమంటపెటుట్ కుంటారు. ఎందుకంటేఈపజలుజాఞ్ నం
ఉనన్ వాళ ళ్ కాదు. కాబటిట్ వాళళ్ సృషిట్కర వాళళ్ కనికరపడడు. వాళళ్ని చేసినవాడు వాళళ్ దయచూపించడు.

12ఆరోజునయెహోవాపవహిసుత్ నన్యూఫటీసునదినుండిఐగుపువాగువరకూవాళళ్నుధానాయ్నిన్నూరిచ్నటుట్ నూరుసాత్ డు.
ఇశాయేలు పజ నమిమమ్లిన్ ఒకొక్కక్రిగా సమకూరుసాత్ డు.

13ఆ రోజున పెదద్ బాకా ధవ్ని వినిపిసుత్ ంది. అషూష్ రు దేశంలో అంతరిసుత్ నన్ వాళ ళ్, ఐగుపులో బహిషక్రణకి గు న వాళ ళ్
తిరిగి వసాత్ రు.

యెరూషలేములో ఉనన్ పవిత పరవ్తం ఉనన్యెహోవాను ఆరాధిసాత్ రు.

28
ఎఫాయీముకు శమ

1 ఎఫాయీములో తాగుబోతులకు గరవ్కారణంగా ఉనన్ పూలమాలకు* బాధ. వాడిపోతునన్ పువువ్లాంటి అతడి పాభవ
సౌందరాయ్నికి బాధ.

అదిదా రసం వశంలోకి వెళిళ్పోయినవాళ ళ్ నివసించే పచచ్ని లోయతల ఉనన్ కిరీటం.
2వినండి! శకిశాలీ, బలశాలీ అయిన ఒకడు పభువుకి ఉనాన్డు. అతడు వడగళళ్ లాంటివాడు.
అతడు వినాశనకారి అయిన తుఫాను వంటివాడు. ముంచెతేత్ బల న జడివాన వంటివాడు. ఆయన తన చేతితో భూమిని

కొడతాడు.
3ఎఫాయీములోతాగుబోతులకు గరవ్కారణంగా ఉనన్ కిరీటానిన్ కింద పడేసి కాళళ్తో తొకుక్తారు.
4పచచ్ని లోయతల ఉనన్ వాడిపోతునన్ పువువ్లాంటి అతడిపాభవసౌందరయ్ం
కోతకాలం రాకముందే పండిపోయినమొదటి అంజూరపు పండులా ఉంటుంది.
మొదటదానిన్ చూసినవాడు దానిన్ చేతిలోకి తీసుకునన్ వెంటనే నోటోల్ వేసుకుని మింగివేసాత్ డు.
5 ఆ రోజున సేనల పభు న యెహోవా మిగిలి ఉనన్ తన పజలకు తానే అంద న కిరీటంగానూ, అంద న రాజ

మకుటంగానూ ఉంటాడు.
6ఆయననాయ్యంచెపప్డానికినాయ్యపీఠం న కూరుచ్నన్వాడికినాయ్యంనేరేప్ఆతమ్గానూ,తమదావ్రాలదగగ్ర శతువులను

తరిమి కొటేట్ వాళల్కి బలంగానూ ఉంటాడు.
7అయితే వీళ ళ్ కూడాదా రసం తాగి తూలుతారు. మదయ్పానం చేసి తడబడతారు.
యాజకు నా, పవక అయినామదయ్ం తాగి తూలుతారు. దా రసం వాళళ్ని వశం చేసుకుంటుంది.
మదయ్పానం చేసి తడబడుతూ ఉంటారు. దరశ్నం కలిగినపుప్డు తూలుతూ ఉంటారు. తీరుప్ చెపాప్లిస్ వచిచ్నపుప్డు

తడబడతారు.
8వాళ ళ్ భోజనం చేసే బలల్లు అనీన్ వాంతితో నిండి ఉనాన్యి. శుభ న సథ్లం అకక్డ కనిపించదు.
9వాడు జాఞ్ నానిన్ ఎవరికి బోధిసాత్ డు? వరమానానిన్ ఎవరికి వివరిసాత్ డు? పాలు విడిచిన వాళళ్కా? లేక తలిల్ రొముమ్ విడిచిన

వాళళ్కా?
10 ఎందుకంటే “ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, సూతం వెంట సూతం, సూతం వెంట సూతంగా, ఇకక్డ కొంచెం, అకక్డ

కొంచెంగా ఉంటుంది.” అనివాళ ళ్ అనుకుంటారు.
11అపుప్డు ఆయన నిజంగానేవాళళ్తో వెకిక్రించే పెదాలతో, విదేశీ భాషలోమాటాల్ డతాడు.
12 గతంలో ఆయనవాళళ్తో “ఇది విశాంతి సథ్లం. అలసిపోయినవాళళ్ని విశాంతి తీసుకోనివవ్ండి” అనాన్డు. కానీవాళ ళ్

వినలేదు.
కాబటిట్ వాళ ళ్ వెళిళ్ వెనకిక్ పడి, కుంగిపోయి, వలలో చికుక్కుని, బందీలు అయేయ్లాయెహోవామాటవాళల్కి ఇలా వసుత్ ంది.
13 “ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, ఆజఞ్ వెంట ఆజఞ్, సూతం వెంట సూతం, సూతం వెంట సూతం,
ఇకక్డ కొంచెం, అకక్డ కొంచెం.”
14కాబటిట్ ఎగతాళి చేసేవాళ ళ్,యెరూషలేములోఈ పజలను పాలించే వాళ ళ్,యెహోవామాటవినండి.
15మీరు ఇలాఅనాన్రు “మేంచావుతోనిబంధనచేసుకునాన్ం. పాతాళంతోఒకఒపప్ందానికివచాచ్ం. కాబటిట్ కీడు పవాహంలా

వచిచ్నా అదిమమమ్లిన్ తాకదు. ఎందుకంటే మేం అబదాధ్ నిన్ ఆశయించాం. మిథయ్ వెనుక దాకుక్నాన్ం.”
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16దానికి పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
“చూడండి, నేను సీయోనులో ఒక పునాది రాయివేసాత్ ను. అది పరిశోధనకి గు న రాయి†.
ఒక పశసత్ న మూలరాయిని వేసాత్ ను. అది దృఢ న పునాది రాయి. విశావ్సం ఉంచే వాడు సిగుగ్ పడడు.
17నేను నాయ్యానిన్ కొలబదద్గానూ, నీతిని ఒడంబంగానూ చేసాత్ ను. వడగళ ళ్ మీ అబదాద్ లనే ఆశయానిన్ తుడిచి పెటేట్సాత్ యి.
మీరు దాగి ఉనన్ చోటును వరద నీళ ళ్ ముంచెతుత్ తాయి.
18చావుతోమీరు చేసుకునన్ నిబంధనను రదుద్ చేసాత్ ను. పాతాళంతోమీరు చేసుకునన్ ఒపప్ందం చెలల్దు.
వరద పవాహంలా విపతుత్ మీకు గా దాటినపుప్డు మీరు ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతారు.
19అవి వచిచ్నపుప్డలాల్ మిమమ్లిన్ ముంచెతిత్ వేసాత్ యి.
పతి ఉదయమూ, పతి పగలూ, పతి రాతీ అది వసుత్ ంది.
ఈవార అరథ్ం అయినపుప్డు అదిమహాభయానిన్ కలిగిసుత్ ంది.
20పడుకుని కాళ ళ్ చాపుకోడానికిమంచం పొడవుచాలదు. కపుప్కోడానికి దుపప్టి వెడలుప్ చాలదు.
21యెహోవాతన పనిని జరిగించడానికి, ఆశచ్రయ్కర న తన పనిని చేయడానికి, విచిత న తన పనిని జరిగించడానికి
పెరాజీము పరవ్తం న లేచినటుట్ గా లేసాత్ డు. గిబియోను లోయలోఆయన తనను తాను రెచచ్గొటుట్ కునన్టుట్ గా లేసాత్ డు.
22కాబటిట్ పరిహాసం చేయకండి. లేకుంటేమీ సంకెళ ళ్ మరింతగా బిగుసుకుంటాయి.
సేనల పభు నయెహోవానుండి భూమి ననాశనం జరుగుతుందనే సమాచారం నేను వినాన్ను.
23కాబటిట్ మనసుస్ పెటిట్ నేను చెపేప్ది వినండి. జాగతత్గా నామాటలు ఆలకించండి.
24 తు వితత్డానికి ఎపుప్డూ పొలం దునున్తూనే ఉంటాడా? ఎపుప్డూ పొలంలోమటిట్ పెళల్లను పగలగొడుతూ ఉంటాడా?
25అతడు నేలను చదును చేసిన తరావ్తసోపు గింజలు చలల్డా? జీలకర చలల్డా?
గోధుమలు వరుసలోల్ ,బారీల్ స న సథ్లంలో వేసి చేను అంచులోల్ మిరపమొకక్లు నాటడా?
26అతడి దేవుడే అతడికి ఆ కమానిన్ నేరిప్ంచాడు. ఎలా చేయాలోజాఞ్ నంతో అతనికి బోధించాడు.
27జీలకరనుయంతంలో ఉంచి నూరాచ్రు. జీలకర బండి చకానిన్ దొరిల్ంచరు.
కానీసోపుని చువవ్తో, జీలకరను కరతో దుళళ్కొడతారు.
28మనుషులు రొటెట్ల కోసం గోధుమలను నూరిచ్ పిండి చేసాత్ రు. కానీ అదేపనిగా గోధుమలను పిండి చేసూత్ నే ఉండరు కదా!
గోధుమలను దుళళ్గొటట్డానికి గురాలనూ బండి చకాలనూ నడిపిసాత్ రు గానీ దానిన్ పిండి చేయడానికి కాదు కదా!
29దీనిన్ కూడామనుషులకు సేనల పభు నయెహోవానేరిప్సుత్ నాన్డు.
ఆయనబోధ అదుభ్తంగానూ ఆయన ఆలోచన శేషట్ంగానూ ఉంటుంది.”

29
యెరూషలేముకు బాధ

1 అరీయేలుకు బాధ! దావీదు విడిది చేసిన అరీయేలు *పటట్ణానికి బాధ! సంవతస్రం వెనుకే సంవతస్రం గడవనివవ్ండి.
పండగలు కమంగా జరగనివవ్ండి.

2 కానీ నేను అరీయేలును ముటట్డిసాత్ ను. అపుప్డు అది దుఃఖించి విలపిసుత్ ంది. అందుచేత అది నిజంగా నాకు నిపుప్ల
కుపప్లా ఉంటుంది.

3నేను నీకు విరోధంగా నీ చుటూట్ శిబిరం కడతాను. నీకు ఎదురుగా కోట కడతాను. ముటట్డి వేసాత్ ను. నీకు విరోధంగాముటట్డి
పనులను అధికం చేసాత్ ను.

4అపుప్డు నువువ్ కిందకి దిగుతావు. నేల నుండి మాటాల్ డటం పారంభిసాత్ వు. నీ మాటలు నేల నునన్ దుముమ్లోనుండి
వినపడతాయి. నీమాటలు చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి.

5 నినున్ ఆకమించుకోడానికి గుంపులుగా వచేచ్ శతువులు ధూళిలా ఉంటారు. కూరు న శతు సమూహం ఎగిరిపోయే
పొటుట్ లాగామాయమౌతారు. ఇదంతా అకసామ్తుత్ గా ఒకక్ కష్ణంలో జరుగుతుంది.

6నినున్ సేనల పభు నయెహోవాశి సాత్ డు. ఉరుములతో, భూకంపాలతో, భీకర శబాద్ లతో, సుడిగాలితుఫానులతో, దహించే
అగిన్జావ్లలతో ఆయన నినున్ శి సాత్ డు.

7 ఇదంతా ఒక కలలా ఉంటుంది. రాతి వేళ వచేచ్ సవ్పన్ంలా ఉంటుంది. జాతుల సమూహం అరీయేలు నా దాని బల న
సాథ్ వరం నాయుదధ్ం చేసాత్ యి. వాళ ళ్ ఆమె నా, ఆమె రకష్ణసాథ్ వరాల నాదాడి చేసాత్ రు.

8 ఆకలితో ఉనన్వాడు కలలో భోజనం చేసి మేలుకునన్ తరావ్త వాడు ఇంకా ఆకలితోనే ఉనన్టుట్ గా, దాహంతో ఉనన్వాడు
కలలోనీళ ళ్తాగిమేలుకునన్ తరావ్తవాడు ఇంకాదాహంతోనేఉనన్టుట్ గాఅవును,అలాగేసీయోనుకొండ జాతుల
సమూహం చేసేయుదధ్ం కూడా ఉంటుంది.

9 వేచి చూడండి! ఆశచ్రయ్పొండి, నివెవ్రపొండి. మిమమ్లిన్ మీరు గుడిడ్వాళ ళ్గా చేసుకుని గుడిడ్వాళ ళ్ కండి. దా రసం
తాగకుండానేమతెత్కిక్న వాళళ్లా ఉండండి. మదయ్ం తీసుకోకుండానే తూలుతూ ఉండండి.

10 ఎందుకంటే యెహోవా మీ మీద గాఢ న నిదాతమ్ను కుమమ్రించాడు. ఆయన మీ కళ ళ్ మూసివేశాడు. అంటే మీకు
పవకలను లేకుండా చేశాడు. మీతలలకు ముసుగు వేశాడు. మీకు నాయకులను లేకుండా చేశాడు.
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11మీకు ఈ దరశ్నమంతా మూసి ఉనన్ పుసత్కంలోనిమాటలాల్ ఉనాన్యి. దానిన్ మనుషులు చదవ గలిగిన వాడికిచిచ్ “ఇది
చదవండి”అనన్పుప్డుఅతడు చూసి “నేను దీనిన్ చదవలేను. ఎందుకంటేఇదిమూసిఉంది”అంటాడు. 12ఒకవేళ
చదువు లేనివాడికి పుసత్కానిన్ ఇచిచ్ “చదువు” అంటే అతడు “నేను చదవలేను” అంటాడు.

13పభువు ఇలా అంటునాన్డు “ఈ పజలు నోటిమాటతోనా దగగ్రకి వసుత్ నాన్రు.
వీళ ళ్ పెదవులతో ననున్ గౌరవిసుత్ నాన్రు. కానీ వాళళ్ హృదయాలను నాకు దూరంగా ఉంచారు. మనుషులు ఏరప్రచిన

ఆచారాలను నేరుచ్కుని దాని పకారం వాళ ళ్ నా పటల్ భయభకులు చూపుతునాన్రు.
14కాబటిట్ చూడండి,ఈ పజలమధయ్ ఒక మహా ఆశచ్రయ్కర న పని చేసాత్ ను. అదుభ్తం వెనుక అదుభ్తానిన్ చేసాత్ ను.
వారిజాఞ్ నుల జాఞ్ నం నశించిపోతుంది. వివేకుల వివేకం అదృశయ్ పోతుంది.”
15తమఆలోచనలుయెహోవాకితెలియకుండాలోపలేదాచుకునేవాళల్కీ, చీకటోల్ తమపనులు చేసేవాళళ్కీబాధ! “మమమ్లిన్

ఎవరు చూసుత్ నాన్రు? మేం చేసేది ఎవరికీ తెలుసుత్ ంది?” అనివాళ ళ్ అనుకుంటారు.
16మీవెంత వంకర ఆలోచనలు! మటిట్ని గూరిచ్ అలోచించినటేట్ కుమమ్రి గురించి కూడా ఆలోచిసాత్ రా? ఒక వసుత్ వు తనను

చేసిన వయ్కిని గూరిచ్ “అతడు ననున్ చేయలేదు” అనవచాచ్? ఒక రూపంలోఉనన్ది తన రూప కరని గూరిచ్ “అతడు
అరథ్ం చేసుకోడు” అనవచాచ్?

17ఇంకా కొదిద్ కాలంలోనే లెబానోను సారవంత నపొలం అవుతుంది. ఆపొలం అడవిలామారుతుంది.
18ఆ రోజున చెవిటివాళ ళ్ గంథంలోనివాకాయ్లు వింటారు. గుడిడ్ వారు చిమమ్చీకటోల్ కూడా చూసాత్ రు.
19 అణచివేతకి గు న వాళ ళ్ యెహోవాలో ఆనందిసాత్ రు. మనుషులోల్ పేద న వాళ ళ్ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవునిలో

ఆనందిసాత్ రు.
20నిరద్యులు లేకుండాపోతారు. పరిహాసం చేసేవాళ ళ్ అంతరిసాత్ రు.
21 వీళ ళ్ కేవలం ఒకక్ మాట దావ్రా ఒక వయ్కిని నేరసుత్ డిగా నిరాధ్ రిసాత్ రు. నాయ్యం కోసం వచేచ్వాడి కోసం వలలు వేసాత్ రు.

వటిట్ అబదాధ్ లతో నీతిమంతుణిణ్ కూలగొడతారు.
22అందుచేత అబాహామును విమోచించిన యెహోవాయాకోబు వంశం గూరిచ్ ఇలా చెపునాన్డు. “ఇక యాకోబు పజలు

సిగుగ్ పడరు. అవమానంతోవాళళ్ ముఖం పాలిపోవు.
23 అయితే వాళళ్ సంతానానీన్, వాళళ్ మధయ్ నేను చేసే పనులనూ చూసినపుప్డు వాళ ళ్ నా పేరును పవిత పరుసాత్ రు.

యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పేరును పవితపరుసాత్ రు. ఇశాయేలు దేవునికి భయపడతారు.
24 అపుప్డు ఆతమ్లో పొరపాటు చేసేవారు కూడా వివేకం పొందుతారు. అదేపనిగా ఫిరాయ్దులు చేసేవాళ ళ్ జాఞ్ నం

సంపాదిసాత్ రు.”

30
తిరుగుబాటు చేసే పిలల్లకు బాధ

1 “తిరుగుబాటు చేసే పిలల్లకు బాధ.” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. “వాళ ళ్ ఆలోచనలు చేసాత్ రు. కానీ ననున్
సంపదించరు. ఇతర జనాలతో సేన్హం చేసాత్ రు. కానీ నా ఆతమ్ నిరేద్శించింది కాదు. ఈ విధంగా వాళ ళ్ పాపానికి
పాపానిన్ జోడిసాత్ రు.

2వాళ ళ్ ఐగుపుకి వెళళ్డానికి సిదధ్ం అయాయ్రు. కానీ నా సలహా కోసం చూడరు. ఫరో సంరకష్ణ కోసం పాకులాడుతునాన్రు.
ఐగుపు నీడలో ఆశయం కోసం ఆరాటపడుతునాన్రు.

3కాబటిట్ ఫరో సంరకష్ణమీకు అవమానంగా ఉంటుంది. ఐగుపు నీడలో ఆశయంమీకు సిగుగ్ గా ఉంటుంది.
4ఇశాయేలు పజల అధిపతులు సోయనులో ఉనాన్రు. వాళళ్ రాయబారులు హానేసులో పవేశించారు.
5 కానీ వాళల్కి సహాయం చేసేవాళ ళ్ అకక్డ ఎవవ్రూ ఉండకపోవడం చూసి వాళల్ందరూ సిగుగ్ పడి పోతారు. ఉనన్వాళ ళ్

సహాయంగానూ,మదద్తుగానూ ఉండకపోగా సిగుగ్ గానూ అవమానంగానూ ఉంటారు.”
6 ద ణ దేశంలో ఉనన్ కూరమృగాలను గూరిచ్న వ పకటన. సింహాలూ, ఆడ సింహాలూ, రక పింజేరి పాములూ, ఎగిరే

సరాప్లతోదేశంపమాదకరంగామారినావాళ ళ్మాతంతమఆసిత్నిగాడిదలవీపుల నా,తమసంపదలనుఒంటెల
మూపుల నా తరలిసూత్ ఉంటారు. తమకు సహాయం చేయలేని జనం దగగ్రికి వాటిని తీసుకు వెళాత్ రు.

7ఎందుకంటే ఐగుపు చేసే సహాయం వలల్ పయోజనం లేదు. కాబటిట్ నేను దానికి పనీపాటా లేకుండా కూరుచ్నే రాహాబు. అనే
పేరు పెడుతునాన్.

8భవిషయ్తుత్ లోసాకష్ ంగాదీనిన్ భదపరచడం కోసం నువువ్ వెళిల్ వాళళ్ సమకష్ంలోనేఒకరాతిపలక దీనిన్ చెకిక్ గంథంలోరాసి
ఉంచు.

9వీళ ళ్ తిరగబడే పజలు. అబదధ్మాడే పిలల్లాల్ ంటి వాళ ళ్. యెహోవాఆదేశాలను వినని పిలల్లు.
10 దరశ్నాలు చూసే వాళళ్తో “దరశ్నం చూడవదుద్ ” అని చెపాత్ రు. పవకలకు “కచిచ్త న సతాయ్నిన్ మాకు పవచించ వదుద్ .

మృదు న సంగతులేమాతో చెపప్ండి. మాయాదరశ్నాలు చూడండి. తపుప్డు పవచనాలుమాకు చెపప్ండి.
11మాదారికి అడడ్ం రావదుద్ . మామారగ్ం నుండి తొలగిపొండి. ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని సంగతిమాదగగ్ర ఎతత్వదుద్ ”అని

అంటారు.
12 కాబటిట్ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు ఇలా చెపునాన్డు. మీరు ఈ మాటని తిరసక్రించి అణచివేతనూ, మోసానీన్

నముమ్కునాన్రు. వాటి నే ఆధారపడాడ్ రు.
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13కాబటిట్ ఈ పాపంమీకు బీటలు వారి, ఉబిబ్ పోయి, ఒకక్ కష్ణంలో కూలి పోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ గోడలా ఉంటుంది. అది
ఒకక్ కష్ణంలో అకసామ్తుత్ గా పడిపోతుంది.

14 కుమమ్రి చేసినమటిట్ కుండ పగిలినటుట్ ఆయనదానిన్ పగలగొడతాడు. దానిన్ ఆయన విడిచి పెటట్డు. దానిముకక్లోల్ ఒకక్
పెంకు కూడాపొయియ్లోనుండి నిపుప్ కణికలను తీయడానికిగానీ కుండలోనుండి నీళ ళ్తోడటానికిగానీపనికిరాదు.

15ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడూ పభువూ అయినయెహోవాఇలా చెపునాన్డు. “మీరు తిరిగి వచిచ్ విశాంతిగానాలోఉంటేనే
రకష్ణ పొందుతారు. మౌనంలోనూ, విశావ్సంలోనూ మాతమే మీకు బలం కలుగుతుంది.” కానీ దానికి మీరు
ఒపుప్కోలేదు.

16 “అలా కాదు. మేం గురాలెకిక్ పారిపోతాం” అనాన్రు. కాబటిట్ మీరు పారిపోతారు. ఇంకా “వేగంగా పరుగుతీసే గురాల
సావ్రీ చేసాత్ ం” అనాన్రు. కాబటిట్ మిమమ్లిన్ తరిమేవాళ ళ్ ఇంకా వేగంగా వసాత్ రు.

17మీలోమిగిలిఉనన్ వాళ ళ్ ఏదో పరవ్తం ఒక జెండా కరగానో, లేదా ఏదో కొండ జెండాగానోమిగిలేదాకామీరు ఒకక్డికి
భయపడి వెయియ్మందిపారిపోతారు. ఐదుగురి భయం చేతమీరంతాపారిపోతారు.

18అయినామీ దయ కనపరచాలనియెహోవాఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్డు. మిమమ్లిన్ కరుణించాలని నిలబడి ఉనాన్డు.
యెహోవానాయ్యం తీరేచ్ దేవుడు. ఆయన కోసం ఎదురు చూసే వాళ ళ్ ధనుయ్లు.
19ఎందుకంటేయెరూషలేములోనే సీయోనులోనే ఒక జనం నివాసముంటారు. వాళిల్క ఏడవరు.
నీ రోదన ధవ్నికి ఆయన కచిచ్తంగా నినున్ కరుణిసాత్ డు. నువువ్మొర పెటిట్నపుప్డు ఆయన నీకు జవాబు ఇసాత్ డు.
20యెహోవానీకు రానిన్ ఆహారంగా, వేదననుపానీయంగాఇచాచ్డు. అయినానీబోధకులు నీకు ఇకమరు ఉండరు. నీకు

ఉపదేశం చేసే వాళళ్ని నువువ్ చూసాత్ వు.
21మీరు కుడి పు గానీ ఎడమ పుగానీ తిరిగినపుప్డు “ఇదేమారగ్ం. దీనిలోనే నడవండి” అని వెనుక నుండి ఒక శబాద్ నిన్

మీరు వింటారు.
22వెండితో పోతపోసిన చెకిక్న బొమమ్లనూ, బంగారంతో పోత పోసిన విగహాలనూ మీరు అపవితం చేసాత్ రు. అసహయ్ న

గుడడ్గా వాటినిభావిసాత్ రు. “ఇకక్డ నుండి పో” అనివాటికి చెపాత్ రు.
23 నువువ్ వితత్నానిన్ భూమిలో నాటినపుప్డు దానికి కావలసిన వరాష్ నిన్ ఆయన కురిపిసాత్ డు. భూసార న ఆహారానిన్

విసాత్ రంగా నీకిసాత్ డు. నీ పంటలు విసాత్ రంగా పండుతాయి. ఆ రోజున నీ పశువులు విశాల న పచిచ్క దానాలోల్
మేసాత్ యి.

24భూమిని సేదయ్ం చేయడానికి సహాయం చేసే ఎదుద్ లూ,గాడిదలూపార, జలెల్డలతో చెరిగిన ధానాయ్నిన్ మేతగా తింటాయి.
25గోపురాలు కూలిపోయేఆమహాసంహారంజరిగేరోజునఎతత్యినపతిపరవ్తం నా,ఎతత్యినపతికొండ నావాగులూ,

జలధారలూ పవహిసాత్ యి.
26చందుడి కాంతి సూరయ్ కాంతితో సమానంగా ఉంటుంది. సూరయ్ కాంతి ఏడు రెటుల్ అధికంగా పకాశిసుత్ ంది.
యెహోవాతన పజల గాయాలకి కటుల్ కడతాడు. తాను చేసిన గాయాలను ఆయనబాగు చేసాత్ డు.
27 చూడండి! ఆయన ఆగహంతో మండిపోతూ దటట్ న పొగతో యెహోవా పేరు దూరం నుండి వసూత్ ఉంది. ఆయన

పెదవులు ఉగతతో నిండిపోయాయి. ఆయననాలుక దహించే అగిన్ జావ్లలా ఉంది.
28 ఆయన శావ్స గొంతు వరకూ వచిచ్న బల న నదీ పవాహంలా ఉంది. అది నాశనం చేసే జలెల్డలా జాతులను జలెల్డ

పడుతుంది. ఆయనశావ్స జాతుల దవడలోల్ కళెళ్ంలా ఉండి వాళళ్ని దారి తపిప్సుత్ ంది.
29పండగ ఆచరించేటపుప్డు రాతి వేళమీరు పాటపాడుతారు.
ఇశాయేలుకి ఆశయ దురగ్ న యెహోవా పరవ్తానికి ఒక వయ్కి పిలల్నగోవి వాయిసూత్ పయాణం చేసేటపుప్డు కలిగే ఆనందం

వంటిది వారిహృదయంలో కలుగుతుంది.
30యెహోవా తన సవ్రంలోని భవానిన్ వినిపిసాత్ డు. పభావంగల సవ్రం వినిపిసాత్ డు. పచండ న కోపంతోను దహించే

జావ్లతోను తుఫాను వంటి తన ఉగతలో, అగిన్ జావ్లలోల్ , భీకర న సుడిగాలితో, గాలి వానతో, వడగళళ్తో తన
చేతి కదలికను చూపిసాత్ డు.

31యెహోవాసవ్రం విని అషూష్ రు ముకక్ పోతుంది. ఆయనదానిన్ కరతో దండిసాత్ డు.
32యెహోవా తాను నియమించిన కరతో అషూష్ రు వేసే పతి దెబాబ్, ఆయన వాళళ్తో యుదధ్ం చేసుత్ ండగా, తంబురాల,

సితారాల సంగీతంతో కలసి ఉంటుంది.
33 తగలబెటేట్ సథ్లం చాలా కాలం కిందే సిదధ్ం అయి ఉంది. నిజంగా రాజు కోసం సిదధ్ం అయింది. దానిన్ దేవుడు లోతుగా,

విశాలంగా చేశాడు. తగలబెటట్డానికి మంటలు, విసాత్ రంగా కటెట్లు సిదధ్ంగా ఉనాన్యి.
యెహోవాశావ్స గంధక పవాహంలాదానిన్ తగలబెడుతుంది.

31
ఐగుపుమీద ఆధారపడినవారికి బాధ

1 “ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుణిణ్ పటిట్ంచుకోకుండా, ఆలోచన కోసంయెహోవాదగగ్రకి వెళళ్కుండా
సహాయం కోసం ఐగుపుకి వెళేళ్ వాళళ్కీ, గురాల ఆధార పడేవాళళ్కీ,
అసంఖాయ్కంగా ఉనన్ వాళళ్ రథాల నా, లెకక్కు మించిన రౌతుల నా నమమ్కం ఉంచే వాళళ్కీ బాధ!
2అయినాఆయనజాఞ్ ని. ఆయననాశనానిన్ పంపిసాత్ డు. తనమాటలను ఆయన వెనకిక్ తీసుకోడు.
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దురామ్రుగ్ ల ఇంటిమీదికీ,పాపులకు సహాయం చేసేవాళళ్ మీదికీ ఆయన లేసాత్ డు.
3ఐగుపువాడు మనిషే. దేవుడు కాదు. వాళళ్ గురాలు రకమాంసాలే, ఆతమ్ కాదు.
యెహోవా తన చేతిని చాపినపుప్డు సహాయం చేసిన వాడూ, సహాయం పొందినవాడూ, ఇదద్రూ పతనమవుతారు. ఇదద్రూ

నాశనం అవుతారు.”
4యెహోవానాకు ఇలా చెపాప్డు. “ఒక సింహం, ఒక కొదమ సింహం తాను వేటాడి తెచిచ్న జంతువు దగగ్ర గరిజ్ంచినపుప్డు

దానిన్ తపిప్ంచడానికి కొందరు గొరెల కాపరులు ఎనిన్ శబాద్ లు చేసినా కొదమ సింహం వాళళ్ శబాద్ లకి ఏ మాతం
భయపడదు. అకక్డి నుంచి జారుకోడానికి పయతిన్ంచదు. ఆ విధంగా సేనల పభువు అయినయెహోవాయుదధ్ం
చేయడానికి సీయోను పరవ్తం కి దిగి వసాత్ డు. ఆ పరవ్తం ఆయనయుదధ్ం చేసాత్ డు.

5ఎగురుతూ ఉండే ప లాగా సేనల పభువుయెహోవాయెరూషలేమును కాపాడుతాడు.
ఆయనదాని సంచరించేటపుప్డు దానిన్ సంర సాత్ డు, విడిపిసాత్ డు, భదపరుసాత్ డు.
6 ఇశాయేలు పజలారా, ఎవరి నుండి మీరు పూరిగా తొలగిపోయారో ఆయన పుకి తిరగండి. 7మీలో పతి ఒకక్డూ తన

చేతులతోపాపం చేసి తయారు చేసిన వెండి విగహాలనూ, బంగారు విగహాలనూ ఆ రోజునపారవేసాత్ డు.
8అషూష్ రు కతిత్ మూలంగా కూలుతుంది. అయితేఅదిమనిషిఝళిపించే కతిత్ కాదు.
అతడు ఆ కతిత్ని ఎదురోక్లేక పారిపోతాడు. అతని పిలల్లు బానిస బలవంతంగా కఠిన శమ చేసాత్ రు.
9మహా భయం చేత వాళ ళ్ నమమ్కానిన్ అంతా కోలోప్తారు. అతని అధిపతులు యెహోవా యుదధ్ జెండాను చూసినంతనే

భయపడిపోతారు.”
ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. ఆయన అగిన్ సీయోనులోనూ, ఆయన కొలిమియెరూషలేములోనూ ఉనాన్యి.

32
నీతిమంతంగా రాజయ్ పరిపాలన

1ఇదిగో, వినండి! ఒక రాజు నీతిమంతంగా రాజయ్ పరిపాలన చేసాత్ డు. అధిపతులు నాయ్యసమమ్తంగా ఏలుబడి చేసాత్ రు.
2వాళళ్లోల్ పతి ఒకక్డూ గాలి విసిరినపుప్డు ఆశయంలాగా, తుఫానులో అభయమిచేచ్ సథ్లంలాగా ఉంటాడు.
ఎడారిలో జలధారలాల్ , అలసిసొలసిన దేశంలో నీడనిచేచ్ గొపప్ రాతి బండలాగాఉంటాడు.
3అపుప్డు చూసే వాళళ్ కళ ళ్ కాంతిహీనంగా ఉండవు. వినేవాళళ్ చెవులు శదధ్గా వింటాయి.
4దుడుకుగా పవరించేవాళ ళ్ వివేకంతోజాగతత్గా ఆలోచిసాత్ రు. నతిత్గామాటాల్ డేవాడు సప్షట్ంగా ధారాళంగామాటాల్ డతాడు.
5మూరుఖ్ ణిణ్ ఇకమీదట గౌరవనీయుడని చెపప్రు. మోసగాణిణ్ నియమబదధ్ న వయ్కి అని చెపప్రు.
6మూరుఖ్ డు మూరఖ్ంగామాటాల్ డతాడు. అతడిహృదయం దురామ్రగ్ం గూరీచ్, వరహిత న పనులను గూరీచ్ ఆలోచిసుత్ ంది.
అతడుయెహోవాను గూరిచ్ తపుప్గామాటాల్ డతాడు.
అతడు ఆకలితో ఉనన్వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్ది కూడాలాగేసుకుంటారు. దాహంతో ఉనన్వాళళ్కి నీళ ళ్ లేకుండా చేసాత్ డు.
7మోసగాడి పదధ్తులనీన్ దురామ్రగ్ంగా ఉంటాయి. పేదవాళ ళ్ స నదేదో చెపిప్నా, పేదవాళళ్ని నాశనం చేయడానికి వాడు

అబదాద్ లతో పనాన్గాలు పనున్తాడు.
8 అయితే ఒక ఘనుడు గౌరవనీయ న ఆలోచనలు చేసాత్ డు. అతడు చేసే గౌరవనీయ న పనులను బటిట్ అతడు

నిలబడతాడు.
యెరూషలేము సీలకు

9సుఖ న, తేలి న జీవితానిన్ జీవించే సీలారా, లేచినామాటలు వినండి.
నిశిచ్ంతగా ఉనన్ ఆడపడుచులు,నామాటలు వినండి.
10మరో సంవతస్రం, కొదిద్ రోజులకిమీ నమమ్కం వీగిపోతుంది.
నిశిచ్ంతగా ఉనన్ సీలూ,దాకష్పంట నషట్మౌతుంది. దాకష్పళ ళ్ ఇంటికి రావు.
11సుఖ న, తేలి న జీవితానిన్ జీవించే పడతులారా, వణకండి. తమ నమమ్కం కలిగిన సీలూ, కలవరపడండి.
చకక్నిమీ బటట్లు తీసివేసి నగన్ంగా తయారవవ్ండి. మీనడుముకి గోనెగుడడ్ కటుట్ కోండి.
12ఉలాల్ సకర న పొలాల కోసం, ఫలభరిత న దాకష్ తోటల కోసంమీరు ఏడుసాత్ రు.
13నా పజల భూమిలోముళళ్ తుపప్లూ, గచచ్పొదలూ పెరుగుతాయి.
వేడుకలు జరిగే పటట్ణంలో ఒకపుప్డు సంతోషం నిండిన ఇళళ్లోల్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. నుండి ఆతమ్ కుమమ్రింపు జరిగే

వరకూ,
14రాజ భవనానిన్ విడిచి పెటేట్సాత్ రు. జనసమమ్రద్ న పటట్ణం నిరామ్నుషయ్ంగామారుతుంది.
కొండ, నిఘాగోపురాలు ఇక ఎపప్టికీ గుహలాల్ ఉంటాయి.
అవిఅడవిగాడిదలు ఆనందించే సథ్లంగానూ, పశువులుమేసేసథ్లంగానూఉంటాయి. దేవునిఆతమ్ కుమమ్రింపుజరిగే వరకూ

ఇలా జరుగుతుంది.
15తరావ్త అరణయ్ం ఫలభరిత న భూమిగాఉంటుంది. ఫలభరిత న భూమి అరణయ్ంలా ఉంటుంది.
16అపుప్డు నాయ్యం అరణయ్ంలో నివసిసుత్ ంది. ఫలభరిత న భూమిలో నీతి ఉంటుంది.
17నీతి శాంతిని కలుగ చేసుత్ ంది. నీతి ఫలితంగా నితయ్ న నెమమ్దీ నమమ్కమూ కలుగుతాయి.
18నా పజలు శాంతిభరిత న చోట, సుర త న ఇళళ్లోల్ నివసిసాత్ రు.
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19కానీ వడగళ ళ్ పడి అరణయ్ం నాశన నపుప్డు పటట్ణంపూరిగా తుడిచి పెటుట్ కుపోతుంది.
20మీలోనీటి పవాహాల పకక్నే వితత్నాలు నాటుతూ, అకక్డ తమ ఎదుద్ లనూ,గాడిదలనూ తిరగనిచేచ్వాడు ధనుయ్డు.

33
కషాట్ లు, సహయం

1దోపిడీకి గురి కాకుండా దోచుకుంటూ ఉండే నీకు బాధ!
దోహానికి గురి కాకుండానే దోహం చేసూత్ ఉండే నీకు బాధ!
నువువ్ నాశనం చేయడంముగించిన తరావ్తే నువువ్ నాశనం అవుతావు.
నువువ్ దోహం చేయడంముగించిన తరావ్త నీకు దోహం జరుగుతుంది.
2యెహోవా, నీ కోసం వేచి చూసుత్ నాన్ం. మమమ్లిన్ కరుణించు.
పతి ఉదయంమాకు సహాయంగా, ఆపదలోల్ మాకు రకష్గా ఉండు.
3మహా శబాద్ నిన్ విని జనాలు పారిపోతారు. నువువ్ లేచినపుప్డు దేశాలు చిందర వందర అవుతాయి.
4మిడతలు తిని వేసినటుట్ మీ సంపదలు దోపిడీకి గురౌతాయి. మిడతల దండులా శతువులు దానిమీద పడతారు.
5యెహోవా మహా పశంస పొందాడు. ఆయన ఉనన్త సథ్లంలో నివసిసుత్ నాన్డు. ఆయన సీయోనును నీతితో, నాయ్యంతో

నింపుతాడు.
6నీ కాలంలో నీ సిథ్రతవ్ం ఆయనే.
నీకు పుషక్ల న రకష్ణ,జాఞ్ నమూ, వివేకమూ ఆయనే. యెహోవాభయం అతని ఐశవ్రయ్ం.
7వాళళ్ రాయబారులు వీధిలో ఏడుసుత్ నాన్రు. సంధిని కోరుకునే వాళళ్ రాజనీతిజుఞ్ లు ఒకటే రోదిసుత్ నాన్రు.
8రాజమారాగ్ లు నిరామ్నుషయ్ పోయాయి. వాటిమీద పయాణీకులు ఎవవ్రూ లేరు.
సంధి ఒపప్ందాలను ఉలల్ంఘించారు. సాకష్ులను అలకష్ ం చేశారు. పటట్ణాలను అవమానపరిచారు.
9దేశం దుఖిసుత్ ంది. ణించిపోతుంది. లెబానోను కలవరపడి వాడిపోతుంది.
షారోను ఎడారిలా ఉంది. బాషాను, కరెమ్లు తమ చెటల్ ఆకులు రాలుసుత్ నాన్యి.
10 “ఇపుప్డు నేను నిలబడతాను” అనియెహోవాఅనుకునాన్డు. “ఇపుప్డే నా ఔనన్తాయ్నిన్ పదరిశ్సాత్ ను. ననున్ నేను గొపప్

చేసుకుంటాను.
11మీరు పొటుట్ ను గరభ్ం ధరించారు. చెతత్ పరకలను కంటారు. మీశావ్స అగిన్లామిమమ్లిన్ కాలేచ్సుత్ ంది.
12జనాలు సునన్ంలా కాలిపోతారు. ముళళ్ పొదలను నరికి కాలిచ్నటుట్ గా కాలిపోతారు.
13దూరంలో నివసించేమీరు నేను చేసిందేమిటో వినండి. సమీపంలో ఉనన్ వాళ ళ్ నా శకిని అంగీకరించండి.”
14సీయోనులో ఉనన్ పాపులు భయపడుతునాన్రు. దేవుణిణ్ లెకక్ చెయయ్ని వారికి వణుకు పటుట్ కుంది.
మనలోమండే అగిన్తో కలసి పయాణించేవాడు ఎవరు? నితయ్మూమండేవాటితో ఎవరు నివసిసాత్ రు?
15 నీతి కలిగి జీవించేవాడూ, యథారధ్ంగామాటాల్ డేవాడూ, అవినీతి వలల్ కలిగే లాభానిన్ అసహియ్ంచుకునే వాడూ, లంచానిన్

తిరసక్రించేవాడూ, హింసాతమ్క నేరం చేయాలని ఆలోచించని వాడూ చెడుతనం చూడకుండా కళ ళ్ మూసుకునే
వాడూ,

16 అలాంటి వాడు ఉనన్త సథ్లాలోల్ నివసిసాత్ డు. అతనికి పరవ్త శిఖరాల ని శిలలు ఆశయంగా ఉంటాయి. ఆహారమూ,
నీళ ళ్ కమంగా అతనికి లభయ్మౌతాయి.

17నీ కళ ళ్ రాజును అతనిసౌందరయ్మంతటితో చూసాత్ యి. విశాల న దేశానిన్ నీ కళ ళ్ చూసాత్ యి.
18 నీ హృదయం భయానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటుంది. శాసి ఎకక్డ ఉనాన్డు? డబుబ్ను తూచిన వాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?

గోపురాలను లెకిక్ంచేవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?
19నువువ్ అరథ్ం చేసుకోలేని తెలియనిభాషమాటాల్ డుతూ తిరసక్రించే ఆ జనానిన్ నువువ్ చూడవు.
20మన పండగల పటట్ణం అయిన సీయోనుని చూడండి!
యెరూషలేమును పశాంత న నివాస సథ్లంగా నువువ్ చూసాత్ వు. అది తొలగించలేని గుడారంగా ఉంటుంది.
దానిమేకులను ఎనన్టికీ ఊడదీయరు. దానితాళల్లో దేనినీ తెంచరు.
21దానికి పతిగా విశాల న నదులూ, నీటివాగులూ ఉనన్ ఆ సథ్లంలోయెహోవాతన పభావంతోమనతో ఉంటాడు.
తెడుల్ వేసుకుంటూ అకక్డ ఏయుదధ్నౌకా పయాణించదు. పెదద్ నౌకలేవీ అకక్డ పయాణించవు.
22 ఎందుకంటే యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి. యెహోవా మన శాసనకర. యెహోవా మన రాజు. ఆయన మనలను

ర సాత్ డు.
23నీఓడతాళల్ వదు పోయాయి. సత్ంభంఅడుగుభాగంసిథ్రంగాలేదు. ఓడతెరచాపనుఎవరూవిపప్డంలేదు. విసాత్ ర న

దోపిడీసొముమ్ను పంచుకుంటారు. అపుప్డు కుంటి వాళ ళ్ కూడా ఆసొముమ్లోభాగం పొందుతారు.
24 సీయోనులో నివాసం చేసే వాళెళ్వవ్రూ “నాకు ఆరోగయ్ం బాగా లేదు” అని చెపప్రు. అకక్డి పజలు చేసిన పాపాలకు

కష్మాపణ దొరుకుతుంది.

34
రాజాయ్లకు తీరుప్
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1రాజాయ్లనీన్ నా దగగ్రికి వచిచ్ నేను చెపేప్ది వినండి, పజలందరూ జాగతత్గా ఆలకించండి.
భూమీదాని సంపూరణ్తా,లోకం,దానిలోపుటిట్నదంతా వినాలి.
2యెహోవాకోపం రాజాయ్లమీదికి వసుత్ నన్ది, ఆయన ఆగహం వారి సరవ్ సేనలమీదికీ వసుత్ నన్ది.
ఆయనవారిని శపించి వధకు అపప్గించాడు.
3వారిలో చనిపోయినవారిని ఎవరూ సమాధి చేయరు.
వారి శవాలు కంపుకొడతాయి. వారి రకం కొండలను నింపేసుత్ ంది.
4ఆకాశ నకష్తాలనీన్ వాడిపోతాయి. ఆకాశం కాగితపు చుటట్లాగా చుటుట్ కుపోతుంది.
దాకష్వలిల్ నుండి, అంజూరపు చెటుట్ నుండి వాడిన ఆకులు రాలినటుట్ దాని నకష్తాలనీన్ రాలిపోతాయి.
5నిజంగా ఆకాశంలోనా ఖడగ్ ం మతెత్కిక్నటుట్ ఎదోము మీదికీ, నేను నాశనానికి నిరణ్యించిన జనం మీదికీ దిగివసుత్ ంది.
6యెహోవాఖడగ్ ం రకమయమవుతుంది. అదికొవువ్తో కపిప్ ఉంటుంది. గొరెపిలల్ల,మేకల రకం చేతా,పొటేల్ళల్ మూతపిండాల

మీది కొవువ్ చేతా కపిప్ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే బొసా నగరంలోయెహోవాబలి జరిగిసాత్ డు. ఎదోము దేశంలో గొపప్ వధ చేసాత్ డు.
7వాటితోపాటు అడవి ఎదుద్ లు, కోడె దూడలు వధకు పోతునాన్యి.
ఎదోమీయుల భూమి రకంతోనానుతూ ఉంది. వారి దేశపుమటిట్ కొవువ్తో నిండిపోయింది.
8అదియెహోవా శికష్ అమలుపరిచే రోజు. సీయోను పకష్ంగా పతీకారం చేసే సంవతస్రం.
9ఎదోము కాలువలు కీలులాగా,దానిమటిట్ గంధకంగామారిపోతుంది.
దాని భూమిమండుతునన్ గంధకంగా ఉంటుంది.
10అది రాతీ, పగలూ ఆరిపోకుండా ఉంటుంది. దానిపొగ ఎలల్పుప్డూ రేగుతూ ఉంటుంది.
అది తరతరాలు పాడుగా ఉంటుంది. దానిలో గుండా ఇక ఎవవ్రూ ఎనన్టికీ పయాణించరు.
11 గూడబాతులు, అడవిమృగాలు దానిన్ ఆకమించుకుంటాయి.
గుడల్గూబలు, కాకులు అందులో నివసిసాత్ యి.
ఆయననాశనం అనే కొలనూలును చాపుతాడు. వినాశనం అనే ఒడంబానిన్ చేత పటుట్ కుంటాడు.
12రాజయ్ం గురించి పకటించడానికి వారి పధానులు అకక్డ ఉండరు.
దానిన్ పరిపాలించే వాళళ్ంతా గతించిపోయారు.
13ఎదోము నగరాలోల్ ముళల్చెటుల్ పెరుగుతాయి. దాని దురాగ్ లోల్ దురదగొండుల్ , గచచ్పొదలు ఎదుగుతాయి.
అది అడవికుకక్లకు, నిపుప్కోళల్కు నివాసంగా ఉంటుంది.
14 కూర జంతువులు, నాలు అకక్డ కలిసి తిరుగుతాయి.
అడవిమేకలు ఒకదాని ఒకటి అరుసూత్ ఉంటాయి. అకక్డ చీకటి పకష్ులు నివాసముంటాయి.
15 గుడల్గూబలు గూళ ళ్ కటుట్ కుని, గుడుల్ పెటిట్ పొదుగుతాయి.
అకక్డే తెలల్గదద్లు తమజాతిపకష్ులతో కలుసుకుంటాయి.
16యెహోవాగంథానిన్ జాగతత్గా ధాయ్నించండి.
ఆ జంతువులనీన్ అకక్డ ఉండి తీరుతాయి. దేని జతప దాని దగగ్ర ఉంటుంది.
ఎందుకంటేయెహోవాఇలాఆజాఞ్ పించాడు. ఆయన ఆతమ్ వాటినిపోగు చేసాత్ డు.
17అవి రావాలని ఆయన చీటుల్ వేశాడు. ఆయన కొలనూలు పటుట్ కుని వాటికి ఆ దేశానిన్ పంచిపెడతాడు.
అవి శాశవ్తంగాదానిన్ ఆకమించుకుని ఉంటాయి. యుగయుగాలు దానిలో నివసిసాత్ యి.

35
దేవుడు విమోచించినవారికి సంతోషం

1అడవులు, ఎండిన భూములు సంతోషిసాత్ యి. ఎడారి సంతోషంతో గులాబీపువువ్లాగాపూసుత్ ంది.
2అదిబాగా విచుచ్కుని, ఉలాల్ సంతోపాటలు పాడుతుంది.
దానికి లెబానోను లాంటి అందం కలుగుతుంది. దానికి కరెమ్లు షారోనులకునన్ంత సొగసు కలుగుతుంది. అవి యెహోవా

మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూసాత్ యి.
3బలహీన న చేతులను బలపరచండి. వణుకుతునన్మోకాళల్ను దృఢపరచండి.
4బెదిరినహృదయాలు గలవారితోఇలాచెపప్ండి. “భయపడకుండా రయ్ంగాఉండండి. పతిదండనచేయడానికిమీదేవుడు

వసుత్ నాన్డు.
చేయాలిస్న పతీకారం ఆయన చేసాత్ డు. ఆయన వచిచ్ మిమమ్లిన్ ర సాత్ డు.”
5 గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరుచుకుంటాయి. చెవిటివారి చెవులు వినిపిసాత్ యి.
6 కుంటివాడు దుపిప్లాగా గంతులు వేసాత్ డు. మూగవాడినాలుక పాటలు పాడుతుంది.
అరణయ్ంలో నీళల్ ఉబుకుతాయి, అడవిలో కాలవలు పారతాయి.
7ఎండమావులు నీటిమడుగులు అవుతాయి. ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుడతాయి.
నకక్లు పండుకొనే నివాసాలోల్ జముమ్, తుంగగడిడ్ ,మేతపుడతాయి.
8పరిశుదధ్ మారగ్ం అని పిలిచే ఒక రాజమారగ్ం అకక్డ ఏరప్డుతుంది. దానిలోకి అపవితులు వెళళ్కూడదు.
దేవునికి అంగీకార న వారికోసం అది ఏరప్డింది. మూరుఖ్ లు దానిలో నడవరు.
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9అకక్డ సింహం ఉండదు, కూర జంతువులు దానిలో కాలుమోపవు. అవి అకక్డ కనబడవు.
విమోచనపొందినవారుమాతమేఅకక్డ నడుసాత్ రు.
యెహోవావిమోచించినవారు పాటలు పాడుతూ తిరిగి సీయోనుకు వసాత్ రు.
10నితయ్ న సంతోషం వారిని ఆవరించి ఉంటుంది. వారు ఆనంద సంతోషాలు కలిగి ఉంటారు.
వారి దుఃఖం, నిటూట్ రుప్ తొలగిపోతాయి.

36
సనెహ్రీబుయెరూషలేమును వేధించడం
36:1-22; 2రాజులు 18:13, 17-37; 2దిన 32:9-19

1 హిజిక్యా రాజు పరిపాలన 14 వ సంవతస్రంలో అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు యూదా దేశంలో సరిహదుద్ గోడలు ఉనన్
పటట్ణాలనిన్టి దండెతిత్ వాటిని ఆకమించాడు.

2 తరువాత అతడు రబాష్ కేను* లాకీషు పటట్ణం నుండి యెరూషలేములో ఉనన్ హిజిక్యా రాజు కి పెదద్ నాయ్నిన్ ఇచిచ్
పంపాడు. అతడు చాకిరేవుదారిలోఉనన్ మెరక కొలను కాలవ దగగ్రికి వచాచ్డు.

3అపుప్డు హిలీక్యా కొడుకు, రాజు గృహనిరావ్హకుడు ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్, రాజయ్ం దసాత్ వేజుల అధికారి, ఆసాపు
కొడుకుయోవాహ వారి దగగ్రికి వెళాళ్రు.
4 అపుప్డు రబాష్ కే వారితో ఇలా అనాన్డు. “హిజిక్యాతో ఈ మాట చెపప్ండి, మహారా న అషూష్ రురాజు ననిన్లా

చెపప్మనాన్డు, దేని న నువువ్ నమమ్కం పెటుట్ కునాన్వు?
5యుదధ్ం విషయంలో నీ ఆలోచన, నీ బలం వయ్రధ్ం. ఎవరి భరోసాతోనామీద తిరగబడుతునాన్వు?
6 నలిగిపోయిన గడిడ్పరక లాంటి ఐగుపు ఆధారపడుతునాన్వు గదా! ఎవ నా దాని మీద ఆనుకుంటే అది అతని చేతికి

గుచుచ్కుంటుంది. ఐగుపు రాజు ఫరో కూడా అలాంటివాడే.
7 మా దేవు న యెహోవాను నముమ్కుంటునాన్ం అని అంటారా? ఆ యెహోవా ఉనన్త సథ్లాలను, బలిపీఠాలనే కదా

హిజిక్యాపడగొటిట్ యెరూషలేములోఉనన్ఈబలిపీఠం దగగ్రమాతమేమీరుపూజలు చేయాలిఅనియూదావారికి,
యెరూషలేము వారికి ఆజఞ్ ఇచిచ్ంది?

8కాబటిట్ నా యజమాని అయిన అషూష్ రు రాజుతో పందెం వెయియ్. రెండు వేల గురాలకు సరిపడిన రౌతులు నీ దగగ్ర ఉంటే
చెపుప్, నేను వాటిని నీకిసాత్ ను.

9 నా యజమాని సేవకులోల్ తకుక్వ వా న ఒకక్ అధిపతిని నువువ్ ఎదిరించగలవా? రథాలను, రౌతులను పంపుతాడని
ఐగుపురాజుమీద ఆశ పెటుట్ కునాన్వా?

10అయినాయెహోవాఅనుమతి లేకుండానే ఈ దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి నేను వచాచ్ననుకునాన్వా? లేదు, ఈ దేశం కి
దండెతిత్ దీనిన్ నాశనం చేయమనియెహోవాయేనాకు ఆజాఞ్ పించాడు.”

11అపుప్డు ఎలాయ్కీము, షెబాన్,యోవాహ లు రబాష్ కేతో “మేము నీదాసులం. మాకు సిరియాభాషతెలుసు కాబటిట్ దయచేసి
ఆభాషలోమాటాల్ డు. పాకారంమీదఉనన్ పజలకు అరథ్మయేయ్లాయూదులభాషలో†మాటాల్ డవదుద్ ”అనిఅనాన్రు.

12అయితే రబాష్ కే “ఈమాటలు చెపప్డానికేనా, నాయజమాని ననున్ నీయజమాని దగగ్రకీ నీ దగగ్రకీ పంపింది? నీతో కలిసి
తమ సవ్ంత మలానిన్ తిని, తమ మూతానిన్ తాగబోతునన్ పాకారం మీద ఉనన్ వారి దగగ్రకి కూడా పంపాడు కదా”
అనాన్డు.

13యూదుల భాష‡తో అతడు బిగగ్రగా ఇలా అనాన్డు. “మహారా న అషూష్ రు రాజు చెబుతునన్మాటలు వినండి.
14హిజిక్యాచేతిలోమోసపోకండి. మిమమ్లిన్ విడిపించడానికి అతని శకి సరిపోదు.
15 ‘యెహోవా మనలను విడిపిసాత్ డు, ఈ పటట్ణం అషూష్ రు రాజు చేతిలో చికక్దు’ అని చెబుతూ హిజిక్యా మిమమ్లిన్

నమిమ్సుత్ నాన్డు.
16హిజిక్యా చెపిప్న ఆమాటమీరు అంగీకరించవదుద్ . అషూష్ రు రాజు చెబుతునన్దేమిటంటే, మీరు బయటికి వచిచ్, నాతో

సంధిచేసుకోండి. అపుప్డుమీలోపతిఒకక్రూ తనదాకష్,అంజూరు చెటల్ పండుల్ తింటూ తనబావిలోనీళల్ తాగుతూ
ఉంటారు.

17 ఆ తరవాత నేను వచిచ్ మీ దేశంలాంటి దేశానికి, అంటే గోదుమలు, దాకష్రసం దొరికే దేశానికి, ఆహారం, దాకష్చెటుల్
ఉనన్ దేశానికి మిమమ్లిన్ తీసుకుపోతాను. యెహోవా మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డని చెపిప్ హిజిక్యా మిమమ్లిన్ మోసం
చేసుత్ నాన్డు.

18వివిధ పజల దేవుళళ్లో ఎవ నా తన దేశానిన్ అషూష్ రు రాజు చేతిలో నుండి విడిపించాడా? హమాతు దేవుళేళ్మయాయ్రు?
19అరాప్దు దేవుళేళ్మయాయ్రు? సెపరవ్యీము దేవుళేళ్మయాయ్రు? షోమోను దేశపుదేవుడునాచేతిలోనుండిషోమోనును

విడిపించాడా?
20ఈ దేవుళళ్లో ఎవ నా తన దేశానిన్ నా చేతిలో నుండి విడిపించి ఉంటేనే కదా యెహోవాయెరూషలేమును విడిపిసాత్ డు

అనుకోడానికి?” అనాన్డు.
21అయితేఅతనికి జవాబు చెపప్వదద్ని రాజు ఆజాఞ్ పించడం వలన వారు బదులు పలకలేదు.

* 36:2 36:2 రబాష్ కేను నాయ్ధిపతి † 36:11 36:11యూదుల భాషలోహీబూభాషలో ‡ 36:13 36:13యూదుల భాషహీబూభాష
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22రాజ గృహనిరావ్హకుడు,హిలీక్యాకొడుకు అయిన ఎలాయ్కీము, శాసి షెబాన్,రాజయ్ందసాత్ వేజులమీద అధికారి, ఆసాపు
కొడుకుయోవాహ తమ బటట్లు చింపుకుని హిజిక్యాదగగ్రికి వచిచ్ రబాష్ కే పలికినమాటలనిన్టినీ తెలియజేశారు.

37
హిజిక్యాకుయెషయావరమానం
37:1-13; 2రాజులు 19:1-13

1 ఆ మాటలు విని హిజిక్యా తన బటట్లు చింపుకుని, గోనెపటట్ కటుట్ కుని యెహోవా మందిరానికి వెళాళ్డు. 2 రాజ
గృహ నిరావ్హకుడు ఎలాయ్కీమును, శాసి షెబాన్ను, యాజకులోల్ పెదద్లను ఆమోజు కొడుకు, పవక అయినయెషయాదగగ్రికి
పంపించాడు. 3వారంతా గోనెపటట్ కటుట్ కుని అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతనితో “హిజిక్యాఇలా చెపప్మనాన్డు, ‘ఈ రోజుబాధ,
శికష్, నిందల రోజు. పిలల్లు పుటట్డానికి సమయంవచిచ్ందిగాని కనడానికి తలిల్కి శకి లేదు. 4సజీవు న దేవుణిణ్ దూషించడానికి
తనయజమానిఅషూష్ రు రాజుపంపిన రబాష్ కే పలికినమాటలు నీ దేవుడుయెహోవాఒకవేళ విని,ఆమాటలను బటిట్ ఆయన
అషూష్ రు రాజును గదిద్సాత్ డేమో. కాబటిట్ ఇపప్టికి బతికి ఉనన్ మన కొదిద్మంది కోసం నువువ్ ఎకుక్వగాపారథ్న చెయియ్.’ ”

5హిజిక్యారాజు సేవకులుయెషయాదగగ్రికి వచాచ్రు. 6యెషయావారితో ఇలా అనాన్డు. “మీయజమానికి ఈమాట
చెపప్ండి, యెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, అషూష్ రు రాజు సేవకులు ననున్ దూషిసూత్ పలికిన మాటలకు భయపడవదుద్ .
7 అతనిలో నేను ఒక ఆతమ్ను పుటిట్సాత్ ను. అతడు ఒక పుకారు విని తన దేశానికి తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. అతని దేశంలోనే
కతిత్వాతహతం అవుతాడు.”

8 అషూష్ రు రాజు లాకీషు పటట్ణం విడిచి వెళిల్ లిబాన్ మీద యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డని తెలిసి రబాష్ కే తిరిగి వెళిళ్ అతనితో
కలిశాడు. 9 కూషు రాజు తిరాహ్ కా తన యుదధ్ం చేయడానికి వచాచ్డని అషూష్ రురాజు సనెహ్రీబు వినాన్డు. అపుప్డు
అతడు తన దూతలతో హిజిక్యాకు ఒక సందేశం పంపాడు. 10 “యూదా రాజు హిజిక్యాతో ఇలా చెపప్ండి, ‘నీ దేవుని
చేతిలోమోసపోయి అషూష్ రు రాజు యెరూషలేమును ఆకమించలేడని అనుకోవదుద్ . 11 అషూష్ రు రాజులు సకల దేశాలనూ
పూరిగా నాశనం చేసిన సంగతి నువువ్ వినాన్వు కదా, నీవుమాతం తపిప్ంచుకోగలవా? 12నాపూరివ్కులు నిరూమ్లం చేసిన
గోజాను,హారాను, రెజెపు, తెలశాశ్రులో ఉండే ఏదెనీయులు, వీరిలో ఎవ నా తమ దేవుళళ్ సహాయంతో తపిప్ంచుకునాన్రా?
13హమాతు, అరాప్దు, సెపరవ్యీము,హేన, ఇవావ్ అనే పటట్ణాల రాజులు ఏమయాయ్రు?’ ”

హిజిక్యాయెహోవాకు చేసినపారథ్న
37:14-20; 2రాజులు 19:14-19

14హిజిక్యాఆఉతత్రం తీసుకుని, చదివి,యెహోవామందిరంలోకి వెళిల్ ఆయన సనిన్ధిలోదానిన్ ఉంచాడు. 15తరువాత
ఈ విధంగాపారథ్న చేశాడు, 16 “యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ నివసించే ఇశాయేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచిన
అదివ్తీయ దేవా, నీవు ఈ లోక రాజాయ్లనిన్టి దేవుడివి. 17 సేనల పభు న యెహోవా, నీ కళ ళ్ తెరచి చూసి నా
మాటలు ఆలకించు. జీవం గల దేవుడ న నినున్ దూషిసూత్ సనెహ్రీబు రాసిన మాటలు విను. 18 యెహోవా, అషూష్ రు
రాజులు వివిధ జాతుల పజలనూ వారి దేశాలనూ నాశనం చేసి వారి దేవుళళ్ను అగిన్లో వేసింది నిజమే. 19 ఆ రాజాయ్ల
దేవుళ ళ్ నిజ నవారు కారు. చెకక్తో రాళళ్తో మనుషులు చేసిన వారు కనుక అషూష్ రు రాజులు వారిని నిరూమ్లం చేశారు.
20యెహోవా,ఈలోకంలోనీవే, నిజంగా నీవేఅదివ్తీయదేవుడ నయెహోవాఅనిమనుషులంతా గహించేలాఅతనిచేతిలో
నుండి మమమ్లిన్ ర ంచు.”

సనెహ్రీబు గురించియెషయాదేవునిమూలంగా పలికినది
37:21-38; 2రాజులు 19:20-37; 2దిన 32:20-21

21అపుప్డు ఆమోజు కొడుకు యెషయాహిజిక్యా దగగ్రికి ఈ సందేశం పంపాడు. “ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే”,అషూష్ రు రాజుసనెహ్రీబు విషయంనీవునాఎదుటపారథ్న చేశావుకదా, 22అతని గూరిచ్యెహోవాసెలవిచేచ్
మాట ఇదే, “కనయ్ అయిన సీయోను ఆడపడుచు నినున్ తిరసక్రించి, అపహసిసుత్ నన్ది, యెరూషలేము కుమారి నినున్ చూసి
తలఊపుతూ ఉంది.

23నువువ్ ఎవరిని తిరసక్రించావు? ఎవరిని దూషించావు? గరవ్ంతో ఎవరిని భయపెటాట్ లని చూశావు?
పరిశుదుధ్ న ఇశాయేలీయుల దేవుణిణ్ కదా?
24 నీ దూతల దావ్రాయెహోవాను తిరసక్రించి నువువ్ ఇలా పలికావు, ‘నా గొపప్ రథాల గుంపుతో నేను పరవ్త శిఖరాల

మీదకీ ఉనన్త న లెబానోను సథ్లాల కీ ఎకాక్ను.
ఎతత్యినదాని దేవదారు చెటూల్ శేషఠ్ న సరళ చెటూల్ నరికేశాను.
వాటికి బహ దూరంలో సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్ సతాలోల్ కి, ఫలవంత న అడవిలోకి పవేశించాను.
25నేను బావులు తవివ్ అకక్డి నీళల్ తాగాను.
నాఅరకాలి కింద ఐగుపు నదులనిన్టిని ఎండిపోయేలాచేశాను.’
26అయితే దీనిన్ నేనే ఎపుప్డో నిరణ్యించాననీ,పూరవ్కాలంలోనే దీనిన్ ఏరాప్టు చేశాననీ నీకు వినబడలేదా?
నువువ్ పాకారాలు గల పటట్ణాలను పాడుదిబబ్లుగా చేయడం నా వలల్నే జరిగింది.
27అందుకే వాటి పజలు బలహీను చెదరిపోయారు. భయంతోపొలంలోని గడిడ్లాగా, బలం లేని కాడలాల్ గామారారు.
28నువువ్ కూరోచ్వడం, బయటికి వెళళ్డం,లోపలి రావడం,నామీద రంకెలు వేయడం నాకు తెలుసు.
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29నామీద నువువ్ వేసే రంకెలు, నీవు చూపిన అహంకారం నాదాకా వచాచ్యి.
కాబటిట్ నీ ముకుక్కి నా గాలం తగిలిసాత్ ను. నా కళెళ్ం నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్సాత్ ను. నీవు వచిచ్న దారిలోనే నినున్ తిపిప్

పంపుతాను.”
30యెషయా ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “హిజిక్యా, నీకిదే సూచన. ఈ సంవతస్రం దానంతట అదే పండే ధానాయ్నీన్, రెండో

సంవతస్రంలోదాని నుండి కలిగే ధానాయ్నీన్ మీరు తింటారు.
మూడో సంవతస్రంలోమీరు వితత్నం చలిల్ పంట కోసాత్ రు. దాకష్తోటలు నాటివాటిఫలం అనుభవిసాత్ రు.
31యూదా వంశంలో తపిప్ంచుకొనన్ శేషం బాగా వేరుతనిన్ ఎదిగి ఫలిసాత్ రు.
32మిగిలినవారుయెరూషలేములో నుండి, తపిప్ంచుకొనన్ వారు సీయోను కొండలో నుండి బయలుదేరతారు.
నాయ్ల అధిపతియెహోవాఆసకి దీనిన్ నెరవేరుసుత్ ంది.

33కాబటిట్ అషూష్ రు రాజు గూరిచ్యెహోవాచెపేప్ది ఏమంటే, ‘అతడు ఈ పటట్ణంలోకి రాడు. దానిమీద ఒక బాణం కూడా
విసరడు.
ఒకక్ డా నా ఆడించడు,దాని ఎదుట ముటట్డి దిబబ్ కటట్డు.
34ఈ పటట్ణం లోపలికి రాకుండాతాను వచిచ్న దారిలోనే అతడు తిరిగి పోతాడు.’
ఇదేయెహోవావాకుక్.
35నా నిమితత్మూ నా సేవకు న దావీదు నిమితత్మూ నేను ఈ పటట్ణానిన్ కాపాడి ర సాత్ ను.”
36 అపుప్డు యెహోవా దూత వెళిళ్ అషూష్ రువారి నిక పటాలంలో 1, 85,000 మందిని హతమారాచ్డు. ఉదయానేన్

పజలు చూసినపుప్డువారంతా శవాలుగా పడిఉనాన్రు. 37అషూష్ రు రాజుసనెహ్రీబు తిరిగి నీనెవె పటట్ణానికి వెళిళ్పోయాడు.
38ఆ తరవాత అతడు నిసోకు అనే తన దేవత మందిరంలోపూజలు చేసూత్ ఉనన్పుప్డు అదమెమ్లెకు, షెరెజెరు అనే అతని
కొడుకులు అతణిణ్ కతిత్తో చంపి అరారాతు దేశంలోకి పారిపోయారు. అపుప్డు అతని కొడుకు ఏసరహ్దోద్ ను అతనికి బదులుగా
రాజయాయ్డు.

38
హిజిక్యాజబుబ్
38:1-8; 2రాజులు 20:1-11; 2దిన 32:24-26

1 ఆ రోజులోల్ హిజిక్యాకు పాణాంతక న జబుబ్ చేసింది. పవక, ఆమోజు కొడుకు యెషయా అకక్డకు వచాచ్డు.
“ ‘నువువ్ చనిపోబోతునాన్వు, ఇక బతకవు. కాబటిట్ నీ ఇలుల్ చకక్బెటుట్ కో’ అని యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్డు.
2అపుప్డు హిజిక్యాగోడ పు తిరిగి, 3 “యెహోవా, యథారథ్ హృదయంతో, సతయ్ంతో నీ సనిన్ధిలో నేనేవిధంగా జీవించానో,
సమసాత్ నీన్ ఏ విధంగా నీ దృషిట్కి మంచిదిగా జరిగించానో, కృపతోజాఞ్ పకం చేసుకో” అని కనీన్ళళ్తోయెహోవాను పారిథ్ంచాడు.

4అపుప్డు యెహోవావాకుక్ యెషయాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 5 “నువువ్ తిరిగి హిజిక్యా దగగ్రికి పోయి అతనితో
ఇలా చెపుప్, ‘నీ పూరివ్కు న దావీదు దేవు న యెహోవా నీకు సెలవిచేచ్దేమంటే నీ కనీన్ళల్ నేను చూశాను. నీ పారథ్న
అంగీకరించాను. 6నీ జీవితంలో 15 సంవతస్రాల ఆయుషుష్ పెంచుతాను. నినున్, ఈ పటట్ణానిన్ అషూష్ రు రాజు చేతి నుండి
విడిపించి కాపాడతాను. 7తాను పలికిన మాట నెరవేరుతుంది అనడానికి యెహోవా నీకిచేచ్ సూచన ఇదే, 8 ఆహాజు ఎండ
గడియారం మీద సూరయ్కాంతి చేత ముందుకు జరిగిన నీడ మళీళ్ పది మెటుల్ ఎకేక్లా చేసాత్ ను.’ ” అపుప్డు సూరయ్కాంతిలో
ముందుకు జరిగిన మెటల్లో పదిమెటుల్ మళీళ్ వెనకిక్ జరిగింది.

9యూదారాజుహిజిక్యాజబుబ్పడి తిరిగి ఆరోగయ్ం పొందిన తరువాత అతడు రచించినపారథ్న.
10 “నాజీవితం సగభాగంలో నేను పాతాళదావ్రం గుండా వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది. మిగిలిన సగభాగం నేనిక కోలోప్యినటేట్ .
11యెహోవాను, సజీవుల దేశంలోయెహోవాను చూడక పోయేవాణిణ్ .
మృతుల లోకంలో పడిపోయిఇకమనుషులకు కనిపించనేమోఅనుకునాన్ను.
12నాజీవం* తీసేశారు. గొరెల కాపరి గుడిసెలాగా అదినా దగగ్ర నుండి తీసివేశారు.
నేతపనివాడు చేసినటుట్ నా జీవితానిన్ చుటేట్సుత్ నాన్ను. ఆయన ననున్ మగగ్ం నుండి దూరం చేశాడు.
ఒకక్ రోజులోనే నువువ్ నా జీవితానిన్ ముగిసుత్ నాన్వు.
13 (ఉదయందాకా ఓరుచ్కునాన్ను. సింహం లాగానా ఎముకలనిన్టినీ విరిచేశాడు.)
ఒకక్ రోజులోనే నువువ్ ననున్ సమాపిత్ చేసాత్ వు.
14ముళళ్ తోక పిటట్లాగా కిచ కిచలాడాను. పావురం లాగా కూశాను.
కి చూసీ చూసీ నా కళ ళ్ అలసిపోయాయి. నలిగి పోయాను.
యెహోవా,నాకు సహాయం చెయియ్.
15నేనేమనగలను? ఆయననా గురించిమాట పలికాడు, ఆయనేదానిన్ జరిగించాడు.
నాహృదయంలో నిండి ఉనన్ దుఃఖానిన్ బటిట్ నా సంవతస్రాలనీన్ తడబడుతూ గడిపేసాత్ ను.
16పభూ, నీవు పంపినబాధలు మనుషులకు మంచివే. వాటి వలల్నే నా ఆతమ్ జీవిసుత్ నన్ది.
నువువ్ ననున్ బాగు చేసి ననున్ జీవింపజేశావు.
17ఆ తీవ నబాధ వలల్నే నాకు నెమమ్ది కలిగింది.

* 38:12 38:12నాజీవం నా నివాససథ్లం
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నీ పేమతోనాపాణానిన్ నాశనం అనే గోతి నుండి విడిపించావు.
నాపాపాలనిన్టినీ నీ వీపు వెనుకకు పారవేశావు.
18ఎందుకంటేపాతాళంలోనీకు సుత్ తి కలగదు. మరణం నీకు సుత్ తి చెలిల్ంచదు. సమాధిలోకి వెళిళ్నవారు నీ నమమ్కతవ్ం

ఆశ పెటుట్ కోరు.
19సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్ తిసాత్ రు! ఈరోజున నేను సజీవుడిగా నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను.
తండులు తమ కొడుకులకు నీ సతాయ్నిన్ తెలియజేసాత్ రు. యెహోవాననున్ ర ంచేవాడు.
20నాజీవిత కాలమంతాయెహోవామందిరంలో సంగీత వాయిదాయ్లు వాయిసాత్ ను.”
21యెషయా “ఒక అంజూరు పండల్ ముదద్ను ఆ పుండుకు కటట్ండి, అపుప్డు అతడు బాగుపడతాడు” అని చెపాప్డు.

22దానికి ముందు హిజిక్యా “నేను మళీళ్ యెహోవా మందిరానికి వెళతాను అనేదానికి సూచన ఏమిటి?” అని అతణిణ్
అడిగాడు.

39
హిజిక్యాబుదిధ్హీనత, చెర
39:1-8; 2రాజులు 20:12-19

1ఆసమయంలోబబులోనురాజు,బలదాను కొడుకు అయినమెరోదక్బలదానుహిజిక్యాజబుబ్ చేసిబాగుపడాడ్ డనివిని
తనరాయబారులతోఒకకానుకతోబాటు శుభాకాంకష్లసందేశానిన్అతనికిపంపించాడు. 2హిజిక్యావారినిలోపలికిరపిప్ంచి,
తన ఇంటిలో, రాజయ్ంలో ఉనన్ సమసత్ వసుత్ వులోల్ దేనిని దాచిపెటట్కుండా తన సామగి దాచే గదులు, వెండి బంగారాలు,
సుగంధదవాయ్లు, పరిమళ లం, ఆయుధశాలమొద నవాటిలోఉనన్ తన పదారాథ్ లనిన్టినీ వారికి చూపించాడు.

3అపుప్డు యెషయా పవక హిజిక్యా దగగ్రికి వచిచ్ “ఆ మనుషులు ఏమనాన్రు? వారు ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు?” అని
అడిగాడు. హిజిక్యా “వారు బబులోను అనే దూరదేశం నుంచి వచాచ్రు” అని చెపాప్డు. 4 “వాళ ళ్ నీ ఇంటిలో ఏమేమి
చూశారు?” అని అడిగినపుప్డు, హిజిక్యా “నా వసుత్ వులోల్ దేనినీ దాచకుండా నా ఇంటిలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ నేను వారికి
చూపించాను”అనాన్డు. 5అపుప్డుయెషయాహిజిక్యాతోఇలాఅనాన్డు. “యెహోవాచెబుతునన్మాట విను. 6రాబోయే
రోజులోల్ ఏమీమిగలకుండానీఇంటిలోఉనన్సమసాత్ నీన్,ఈరోజువరకూనీపూరివ్కులుపోగుచేసిదాచిపెటిట్నదంతాబబులోను
పటట్ణానికి దోచుకుపోతారని సేనల అధిపతి అయిన యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. 7 నీ గరభ్ంలో పుటిట్న నీ కొడుకులను
బబులోను రాజనగరంలో నపుంసకులుగా చేయడానికి వారు తీసుకుపోతారు.”

8అందుకుహిజిక్యా “నువువ్తెలియజేసినయెహోవాఆజఞ్ పకారం జరగడంమంచిదే. అయితేనాజీవితకాలమంతటిలో
నాకు శాంతిభదతలు, మం ఉండు గాక” అనియెషయాతోఅనాన్డు.

40
దేవుని పజలకు ఆదరణ

1మీదేవుడు చెబుతునన్ది ఏమంటే,
2 “ఓదారచ్ండి,నా పజలను ఓదారచ్ండి.” యెరూషలేముతో పేమగామాటాల్ డండి.
ఆమెయుదధ్కాలం ముగిసింది. ఆమెకు పాపాల వలన కలిగిన దోషం తీరిపోయింది.
ఆమెకు చెపప్ండి,యెహోవాచేతిలో ఆమెతన సమసత్ పాపాల నిమితత్ం రెండింతల ఫలితం పొందిందని.
3వినండి, అడవిలో ఒకడు ఈ విధంగా పకటన చేసుత్ నాన్డు,
“అరణయ్ంలోయెహోవాకుమారగ్ం సిదధ్పరచండి. ఎడారిలోమాదేవునిరాజమారగ్ం తినన్గా చేయండి.”
4పతిలోయను ఎతుత్ చేయాలి. పతి పరవ్తానిన్, పతి కొండను అణిచివేయాలి.
వంకర వాటిని తినన్గా, గరు న వాటిని నునుపుగా చేయాలి.
5యెహోవామహిమవెలల్డి అవుతుంది. ఎవవ్రూ తపిప్పోకుండా పతి ఒకక్రూ దానిన్ చూసాత్ రు.
ఎందుకంటేయెహోవాదేవుడే ఇలా సెలవిచాచ్డు.
6వినండి “పకటించండి” అని ఒక సవ్రం పలికింది.
“నేనేం పకటించాలి?” మరొక సవ్రం పలికింది. “శరీరులంతా గడిడ్వంటివారు,వారి అందమంతా అడవిపువువ్లాటిది.
7యెహోవాతనఊపిరిఊదినపుప్డు గడిడ్ ఎండిపోతుంది. పువువ్లు వాడిపోతారు. మనుషులు నిజంగా గడిడ్లాంటివారే.
8 గడిడ్ ఎండిపోతుంది,దానిపువువ్ వాడిపోతుంది. మన దేవునివాకయ్ తే నితయ్మూ నిలిచి ఉంటుంది.”
9 సువార పకటిసుత్ నన్ సీయోనూ*, ఎతత్యిన కొండ ఎకుక్. సువార పకటిసుత్ నన్ యెరూషలేమూ†, భయపడకుండా సిథ్రంగా

పకటించు.
“ఇదిగోమీ దేవుడు” అనియూదా పటట్ణాలకు పకటించు.
10ఇదిగో, పభు నయెహోవాజయశాలి అయినయోధునిగా వసుత్ నాన్డు. తన బల న చేతితో ఆయనపాలిసాత్ డు.
ఆయన ఇవవ్దలచిన బహ మానం ఆయనతోఉంది. ఆయన ఇచేచ్ పతిఫలం ఆయనకు ముందుగా నడుసుత్ నన్ది.
11 ఒక గొరెల కాపరిలాగా ఆయన తన మందను మేపుతాడు. తన చేతులతో గొరెపిలల్లను ఎతిత్ రొముమ్న ఆనించుకుని

మోసాత్ డు.

* 40:9 40:9 సువార పకటిసుత్ నన్ సీయోనూ సీయోనూ నుండి † 40:9 40:9 సువార పకటిసుత్ నన్ యెరూషలేమూయెరూషలేము నుండి
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పాలిచేచ్ గొరెలను ఆయన నెమమ్దిగా నడిపిసాత్ డు.
12తన దోసిలిలో జలాలను కొలిచినవాడెవడు? జానతో ఆకాశాలను కొలిచినవాడెవడు?
భూమిలోనిమనున్ అంతటినీ కొలపాతలోఉంచినవాడెవడు?
తాసుతో పరవ్తాలను, తూనికతో కొండలను తూచిన వాడెవడు?
13యెహోవాఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఒక మంతిలాగా ఆయనకు సలహా చెపిప్న వాడెవడు?
ఆయన ఎవరి నా ఎపుప్ నా ఆలోచన అడిగాడా?
14ఆయనకు తెలివిని ఇచిచ్న వాడెవడు? నాయ్యమారాగ్ లను ఆయనకు నేరిప్న వాడెవడు?
ఆయనకు జాఞ్ నాభాయ్సం చేసిన వాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ం బోధించిన వాడెవడు?
15రాజాయ్లు చేద నుండి జారిపడే నీటి బిందువులాల్ ంటివి. పజలు తాసు మీది దుముమ్వంటివారు.
దీవ్పాలు గాలికి ఎగిరే సూకష్ రేణువులాల్ ఉనాన్యి.
16అగిన్కి లెబానోను వృ లు సరిపోవు. దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు.
17ఆయన దృషిట్కి సమసత్ రాజాయ్లు లేనటుట్ గానే ఉంటాయి.
ఆయనవాటిని విలువ లేనివిగా, వయ్రధ్ంగా ఎంచుతాడు.
18కాబటిట్ మీరు దేవుణిణ్ ఎవరితోపోలుసాత్ రు? ఏ విగహ రూపానిన్ ఆయనకు సమానం చేసాత్ రు?
19విగహానిన్ గమనిసేత్, ఒక శిలిప్ దానిన్ పోతపోసాత్ డు.
కంసాలిదానిన్ బంగారు రేకులతోపొదిగి దానికి వెండి గొలుసులు చేసాత్ డు.
20విలు న దానిన్ అరిప్ంచలేని పేదవాడు పుచిచ్పోని చెకక్ను తీసుకొసాత్ డు.
సిథ్రంగా నిలిచే విగహానిన్ చేయడానికి నేరుప్గల పనివాణిణ్ పిలుసాత్ డు.
21మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటి నుండి ఎవరూమీతో చెపప్లేదా?
భూమిపునాదులు చూసిమీరు దానిన్ గహించలేదా?
22ఆయన భూమండలానికి గా ఆసీనుడు అయాయ్డు
దాని నివాసులు ఆయన ఎదుటమిడతలాల్ గా కనబడుతునాన్రు.
ఒకడు ఒక తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశాలను పరచి ఒక గుడారంలాగాదానిన్ నివాససథ్లంగా ఏరప్రిచాడు.
23రాజులను ఆయన శకిహీనులుగా చేసాత్ డు. భూమినిపాలించేవారిని నిరరధ్కం చేసాత్ డు.
24చూడు,వారు నాటారో లేదో,వారు పాతిపెటాట్ రో లేదో,వారి కాండం భూమిలో వేరు తనిన్ందో లేదో, ఆయనవారిమీదఊదీ

ఊదగానేవారు వాడిపోతారు.
సుడిగాలిపొటుట్ ను ఎగర గొటిట్నటుట్ ఆయనవారిని ఎగరగొడతాడు.
25 “ఇతడు నీతో సమానుడు అనిమీరు ననెన్వరితోపోలుసాత్ రు?” అని పరిశుదుధ్ డు అడుగుతునాన్డు.
26మీకళ ళ్ కెతిత్ చూడండి. ఆనకష్తాలనిన్టినీఎవరుసృజించారు? వాటినివరుసలోనిలిపివాటిపేరులచొపుప్నపిలిచేవాడే

గదా.
తన అధికశకి చేతా తన బలాతిశయం చేతా ఆయన ఒకక్టి కూడా విడిచిపెటట్డు.
27యాకోబూ “నా మారగ్ం యెహోవాకు తెలియదు, నా నాయ్యం నా దేవునికి కనబడదు” అని నీవెందుకు అంటునాన్వు?

ఇశాయేలూ, నీవెందుకు ఇలా చెబుతునాన్వు?
28నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా?
భూదిగంతాలను సృజించినయెహోవానితయ్ం ఉండే దేవుడు.
ఆయనసొమమ్సిలల్డు, అలసిపోడు. ఆయనజాఞ్ నానిన్ గహించడం అసాధయ్ం.
29అలసినవారికి బలమిచేచ్ది ఆయనే. శకిహీనులకు నూతనోతేత్జం కలిగించేది ఆయనే.
30యువకులు తం అలసిపోతారు, కురవాళ ళ్ కూడా తపప్కుండాసోలిపోతారు.
31అయితేయెహోవాకోసం కనిపెటేట్ వారు నూతన బలం పొందుతారు.
వారు ప రాజులాల్ గా రెకక్లు చాపి కి ఎగురుతారు.
అలసిపోకుండా పరుగెతుత్ తారు,సోలిపోకుండా నడిచిపోతారు.

41
ఇశాయేలుకు సహాయకు న దేవుడు

1 “దీవ్పాలాల్ రా,నా ఎదుటమౌనంగా ఉండి వినండి. జాతులు వచిచ్ నూతన బలం పొందండి.
వారు నా సనిన్ధికి వచిచ్మాటాల్ డాలి. రండి,మనం కలిసి చరిచ్ంచి వివాదం తీరుచ్కుందాం.
2నీతియుత న పరిచరయ్ జరిగించే ఇతణిణ్ తూరుప్ నుండి పేరేపించి *పిలిచినవాడెవడు?
ఆయన అతనికి రాజాయ్లను అపప్గిసుత్ నాన్డు,రాజులను అతనికి లోబరుసుత్ నాన్డు.
అతని ఖడాగ్ నికి వారిని ధూళిలాగా అపప్గిసుత్ నాన్డు.
అతని విలుల్ కి వారిని ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా అపప్గిసుత్ నాన్డు.
3అతడు వారిని తరుముతునాన్డు.

* 41:2 41:2 నీతియుత న పరిచరయ్ జరిగించే ఇతణిణ్ తూరుప్ నుండి పేరేపించి పరిష్యారాజు కోరెషు,యెషయా 45:1 చూడండి
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తాను ఇంతకుముందు వెళళ్ని దా నా సుర తంగాదాటిపోతునాన్డు.
4దీనిన్ ఎవడు ఆలోచించి జరిగించాడు?
ఆదినుండిమానవజాతులను పిలిచినవాడి నయెహోవాఅనే నేనే.
నేనుమొదటివాడిని, చివరి వారితో ఉండేవాణిణ్ .
5దీవ్పాలు చూసి దిగులు పడుతునాన్యి.
భూదిగంతాలు వణకుతునాన్యి, పజలు వచిచ్ చేరుకుంటునాన్రు.
6వారు ఒకడికొకడు సహాయం చేసుకుంటారు.
‘ రయ్ంగా ఉండు’ అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కుంటారు.
7 ‘అదిబాగాఉంది’ అని చెబుతూ శిలిప్ కంసాలినిపోతాస్హపరుసాత్ డు.
సుతెత్తో నునుపు చేసేవాడు దాగలిమీద కొటేట్వాణిణ్ పోతాస్హపరుసాత్ డు
ఆ విగహం కదిలిపోకుండావారు మేకులతోదానిన్ బిగిసాత్ రు.
8నా సేవకుడ న ఇశాయేలూ, నేను ఎనున్కునన్యాకోబూ,నా సేన్హితు న అబాహాము సంతానమా,
9భూదిగంతాల నుండి నేను నినున్ తీసుకువచాచ్ను. దూరంగా ఉనన్ అంచుల నుండి నినున్ పిలిచాను.
10నువువ్ నాదాసుడనీ, నినున్ తోసిపుచచ్కుండా నేను నినేన్ ఎనున్కునాన్ననీ నీతో చెపాప్ను.
నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, భయపడవదుద్ . నేను నీ దేవుణిణ్ .
దిగులు పడవదుద్ . నేను నినున్ బలపరుసాత్ ను. నీకు సహాయం చేసాత్ ను.
నీతి అనేనా కుడిచేతితో నినున్ ఆదుకుంటాను.
11నీమీద కోపపడేవారంతా సిగుగ్ పడి, అవమానంపాలవుతారు.
నినున్ ఎదిరించే వారు కనబడకుండా నశించిపోతారు
12నువెవ్ంత వెదికినా నీతో కలహించేవారు కనిపించరు.
నీతోయుదధ్ం చేసే వారు లేకుండాపోతారు,పూరిగామాయ పోతారు.
13 నీ దేవుణిణ్ అయిన యెహోవా అనే నేను, ‘భయపడవదుద్ , నేను నీకు సహాయం చేసాత్ ను’ అని చెబుతూ నీ కుడిచేతిని

పటుట్ కునాన్ను.
14 పురుగులాంటి యాకోబూ, అలప్ న ఇశాయేలూ, ‘భయపడకు, నేను నీకు సహాయం చేసాత్ ను’ ” అని యెహోవా

సెలవిసుత్ నాన్డు.
ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడే నీ విమోచకుడు.
15 “ఇదిగో చూడు, నినున్ పదు న కొతత్ నూరిప్డి బలల్గా నియమించాను.
నువువ్ పరవ్తాలను నూరిచ్,వాటినిపొడి చేసాత్ వు. కొండలను పొటుట్ లాగా చేసాత్ వు.
16నువువ్ వాటిని ఎగరేసినపుప్డు గాలికి అవి కొటుట్ కుపోతాయి. సుడిగాలికి అవి చెదరిపోతాయి.
నువువ్యెహోవాను బటిట్ సంతోషిసాత్ వు. ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుణిణ్ బటిట్ అతిశయపడతావు.
17దీనులు, అవసథ్లో ఉనన్వారు నీటి కోసం వెదుకుతునాన్రు. నీళల్ దొరకక్ వారి నాలుక దపిప్కతో ఎండిపోతునన్ది.
యెహోవాఅనే నేను వారికి జవాబిసాత్ ను. ఇశాయేలు దేవుడి న నేను వారిని విడిచిపెటట్ను.
18 ఇది యెహోవా చేతి కారయ్మనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడే దీనిన్ కలిగించాడనీ మనుషులు గహించి సప్షట్ంగా

తెలుసుకుంటారు.
19నేను చెటుల్ లేని ఎతుత్ సథ్లాలమీద నదులను పారిసాత్ ను. లోయలమధయ్లోఊటలు ఉబికేలా చేసాత్ ను.
అరణాయ్నిన్ నీటిమడుగుగా, ఎండిపోయిన నేలను నీటిబుగగ్లుగా చేసాత్ ను.
20నేను అరణయ్ంలో దేవదారు వృ లు, తుమమ్చెటుల్ , గొంజిచెటుల్ , లవృ లు నాటిసాత్ ను.
ఎడారిలో తమాల వృ లు, సరళ వృ లు, నేరేడు చెటుల్ నాటిసాత్ ను.
21మీవాదంతో రండి” అనియెహోవాఅంటునాన్డు. “మీ రుజువులు చూపించండి” అనియాకోబు రాజు చెబుతునాన్డు.
22జరగబోయేవాటిని విశదపరచిమాకు తెలియజెపప్ండి.
గతంలో జరిగిన వాటినిమేం పరిశీలించి వాటి ఫలానిన్ తెలుసుకునేలావాటినిమాకు తెలియజెపప్ండి.
23ఇకముందు జరగబోయేసంగతులను తెలియజెపప్ండి.
అపుప్డు మీరు దేవుళళ్ని మేం ఒపుప్కుంటాం.
మేము విసమ్యం చెందేలామే నా, కీ నా, ఏ నా పని చేయండి.
24మీకు ఉనికి లేదు. మీపనులు శూనయ్ం. మిమమ్లిన్ ఆశించేవారు అసహ య్లు.
25ఉతత్రదికుక్ నుండి నేనొకణిణ్ పురిగొలుప్తునాన్ను. అతడు నా పేరున పారిథ్సాత్ డు.
అతడు సూరోయ్దయ దికుక్నుండి వచిచ్ ఒకడు బురద తొకేక్ విధంగా, కుమమ్రి మనున్ తొకేక్ విధంగా రాజులను

అణగదొకుక్తాడు.
26జరిగినదానిన్మొదటి నుండిమాకు చెపిప్ మమమ్లిన్ ఒపిప్ంచినవాడేడీ?
“అతడు చెపిప్ంది స నదే” అనిమేము చెపేప్లాపూరవ్కాలంలోదానిన్మాకు చెపిప్ంది ఎవరు?
ఎవరూ వినిపించలేదు, వినడానికిమీరెవరికీ చెపప్లేదు.
27వినండి, “ఇదిగో, ఇవే అవి” అనిమొదట సీయోనుతో నేనే చెపాప్ను.
యెరూషలేముకు సందేశం పకటించడానికి నేనే ఒకణిణ్ పంపించాను.
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28నేను చూసినపుప్డు ఎవవ్రూ లేరు. నేను వారిని పశిన్ంచినపుప్డు జవాబు చెపప్డానికి,మంచి సలహా ఇవవ్డానికి ఎవరూ
లేరు.

29వారంతామోసగాళ ళ్. వారు చేసేదిమాయ. వారి విగహాలు శూనయ్ం. అవి వటిట్ గాలిలాంటివి.

42
యెహోవాసేవకులు

1ఇదిగో ఈయనే నేను పోతస్హించే నా సేవకుడు, నేను ఎనున్కునన్వాడు,నాపాణపియుడు.
ఆయనలోనాఆతమ్ను ఉంచాను. ఆయనఈలోక రాజాయ్ల తన నాయ్యానిన్ నెలకొలుప్తాడు.
2ఆయన కేకలు వేయడు, అరవడు. ఆయన సవ్రం వీధులోల్ వినబడదు.
3నలిగిన రెలుల్ ను ఆయన విరవడు. రెపరెపలాడుతునన్ వతిత్ని ఆరప్డు.
ఆయననాయ్యానిన్ నమమ్కంగా అమలుచేసాత్ డు.
4భూమిమీదనాయ్యానిన్ సాథ్ పించే వరకూ ఆయన అలసిపోడు, నిరాశ చెందడు.
సముద దీవ్పాలు అతని ఆజఞ్ల కోసం ఎదురు చూసాత్ యి.
5ఆకాశాలను చేసి వాటిని విశాలపరచి, భూమినీదానిలోని సమసత్ జీవులీన్ చేసి,
దానిమీద ఉనన్ మనుషులకు ఊపిరినీ,దానిలో జీవించే వారికి జీవానీన్ ఇసుత్ నన్ దేవు నయెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు,
6 “గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరవడానికీ బందీలను చెరలో నుండి బయటికి తేవడానికీ చీకటి గుహలోల్ నివసించే వారిని వెలుగులోకి

తేవడానికీ ఆయన వసాత్ డు.
7యెహోవాఅనే నేనే నీతి గురించి నినున్ పిలిచి నీ చెయియ్ పటుట్ కునాన్ను.
నినున్ నిలబెటిట్ పజలకు ఒక నిబంధనగాయూదేతర జాతులకు వెలుగుగా నియమించాను.
8 నేనే యెహోవాను. నా పేరు ఇదే. నా మహిమను మరెవరితోనూ పంచుకోను. నాకు చెందాలిస్న ఘనతను విగహాలకు

చెందనియయ్ను.
9గతంలోచెపిప్న విషయాలు జరిగాయికదా, ఇదిగో కొతత్ సంగతులుమీకు చెబుతునాన్ను. అవి జరగకముందేవాటినిమీకు

వెలల్డి చేసుత్ నాన్ను.”
10 సముద పయాణాలు చేసేవారు, సముదంలో ఉనన్వనీన్, దీవ్పాలూ, వాటిలో నివసించేవారు, మీరంతా యెహోవాకు ఒక

కొతత్ పాటపాడండి.
భూమి అంచుల నుండి ఆయనకు సుత్ తులు చెలిల్ంచండి.
11ఎడారీ, పటట్ణాలూ, కేదారు పాంతంలోని గామాలూ సంతోషంతో కేకలు వేసాత్ యి.
సెలపాంతవాసులు పాటలు పాడతారు. పరవ్తశిఖరాల నుండి వారు కేకలు వేసాత్ రు.
12దీవ్పాలోల్ వారుయెహోవామహిమాపభావాలు గలవాడని కొనియాడతారు.
13యెహోవా శూరునిలాగా బయటికి కదిలాడు. యోధునిలాగా రోషంతో ఆయన బయలుదేరాడు.
తన శతువులను ఎదిరిసూత్ ఆయనహ ంకరిసాత్ డు. వారికి తన శూరతావ్నిన్ కనపరుసాత్ డు.
14చాలాకాలం నుండి నేనుమౌనంగా ఉనాన్ను. ననున్ నేను అణచుకుంటూమాటాల్ డకుండా ఉనాన్ను.
పసవ వేదనతో ఉనన్ సీలాగా నేను బలవంతంగాఊపిరి తీసూత్ ఒగరుసూత్ ఉనాన్ను.
15పరవ్తాలూ కొండలూ పా పోయేలా,వాటిమీద ఉనన్ చెటల్నిన్టినీ ఎండిపోయేలాచేసాత్ ను.
నదులను దీవ్పాలుగామారుసాత్ ను. నీటిమడుగులు ఆరిపోయేలాచేసాత్ ను.
16 గుడిడ్వారిని వారికి తెలియనిదారిలో తీసుకువసాత్ ను. వారు నడవనిమారాగ్ లోల్ వారిని నడిపిసాత్ ను.
వారి చీకటిని వెలుగుగా, వంకరదారులను తినన్గా చేసాత్ ను. ఈ పనులనీన్ నేను చేసాత్ ను. వారిని నేను విడిచిపెటట్ను.
17చెకిక్న విగహాల నమమ్కముంచి,పోతవిగహాలతో, “మీరేమాదేవుళ ళ్” అని చెపేప్వారు వెనకిక్ మళిళ్ సిగుగ్ పడతారు.

ఇశాయేలకు గుడిడ్తనం, చెవిటితనం
18చెవిటివారు వినండి, గుడిడ్వారు మీరు గహించగలిగేలా చూడండి.
19 నా సేవకుడు తపప్ గుడిడ్వాడు మరెవడు? నేను పంపిన నా దూత తపప్ చెవిటివాడు మరెవడు? నాతో నిబంధనలో

ఉనన్వానికంటే,యెహోవాసేవకుని కంటే గుడిడ్వాడు ఎవడు?
20నువువ్ చాలా విషయాలు చూసుత్ నాన్వు గానీ గహించలేకపోతునాన్వు. చెవులు తెరిచే ఉనాన్యిగానీ వినడం లేదు.
21యెహోవాతన నీతికీ తన ధరమ్శాసానికీ ఘనతామహిమలు కలగడంలో సంతోషించాడు.
22అయితేఈ పజలు దోపిడీకి గురయాయ్రు. వారంతా గుహలోల్ చికుక్కుపోయారు,వారిని బంధకాలోల్ ఉంచారు.
వారు దోపుడు పా నపుప్డు వారినెవరూ విడిపించలేదు. అపహరణకు గు నపుప్డు “వారిని తిరిగి తీసుకురండి” అని

ఎవరూ చెపప్లేదు.
23మీలోదీనిన్ ఎవడు వింటాడు? భవిషయ్తుత్ లో నా ఎవడు ఆలకించి వింటాడు?
24వారు యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు. ఆయనమారాగ్ లోల్ నడుచుకోలేదు. ఆయన ఉపదేశానిన్ తిరసక్రించారు.

అందుకుయెహోవాయేయాకోబునుదోపుడుసొముమ్గాఅపప్గించాడు. ఇశాయేలునుదోచుకునేవారికిఅపప్గించాడు.
25దాని కారణంగానే ఆయనవారిమీద తన కోపాగిన్నీయుదధ్ వినాశనానీన్ కుమమ్రించాడు.
అదివారి చుటూట్ అగిన్ని రాజబెటిట్ంది గానీవారు గహించలేదు. అదివారిని కాలిచ్ంది గానీవారు దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.
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43
రకష్కుడుయెహోవాదేవుడుమాతమే

1అయితేయాకోబూ, నినున్ పుటిట్ంచినయెహోవా, ఇశాయేలూ, నినున్ నిరిమ్ంచినవాడు ఇలా చెబుతునాన్డు,
“నేను నినున్ విమోచించాను, భయపడకు. నినున్ పేరుపెటిట్ పిలుచుకునాన్ను. నువువ్ నాసొతుత్ .
2నువువ్ పవాహాలను దాటేటపుప్డు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను.
నదులగుండా వెళేళ్టపుప్డు అవి నినున్ ముంచివేయవు.
నువువ్ అగిన్గుండా నడచినా కాలిపోవు,జావ్లలు నీకు కీడు చేయవు
3యెహోవాఅనే నేను నీకు దేవుణిణ్ . ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడి న నేనే నీ రకష్కుణిణ్ .
నీపాణరకష్ణ కయధనంగా ఐగుపును, నీకు బదులుగా కూషును, సెబాను ఇచాచ్ను.
4నువువ్ నాకు పియుడివి, పశసత్ నవాడివి. నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్ను.
కాబటిట్ నీకు పతిగాజాతులను, నీపాణానికి బదులుగా జనాలను అపప్గిసుత్ నాన్ను.
5 భయపడవదుద్ . నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. తూరుప్ నుండి నీ సంతానానిన్ రపిప్సాత్ ను. పడమటి నుండి నినున్

సమకూరుసాత్ ను.
6 ‘వారిని అపప్గించు’ అని ఉతత్రదికుక్కు, ‘అడడ్గించ వదుద్ ’ అని ద ణదికుక్కు ఆజాఞ్ పిసాత్ ను.
దూర పాంతాల నుండి నా కుమారులను, భూమి అంచుల నుండి నా కుమారెలను తెపిప్ంచు.
7నామహిమకోసం నేను సృజించి నా పేరు పెటిట్నవారందరినీ పోగుచెయియ్. వారిని కలగజేసింది,వారినిపుటిట్ంచింది నేనే.
8 కళ ళ్ండీ గుడిడ్వారుగా, చెవులుండీ చెవిటివారుగా ఉనన్ వారిని తీసుకురండి
9రాజాయ్లనీన్ గుంపులుగా రండి. పజలంతా సమావేశం కండి. వారిలో ఎవరు ఇలాటి సంగతులు చెపప్గలిగారు?
గతంలోజరిగినవాటినిఎవరుమాకు వినిపించ గలిగిఉండేవారు? తమయథారథ్తను రుజువుచేసుకోడానికితమసాకష్ులను

తేవాలి. లేకపోతేవాళ ళ్ విని ‘అవును, అది నిజమే’ అని ఒపుప్కోవాలి.
10ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయనను అని గహించేలామీరు, నేను ఎనున్కునన్ నా సేవకుడు నాకు సాకష్ులు.
నాకంటేముందు ఏ దేవుడూ ఉనికిలో లేడు,నాతరవాత ఉండడు.
11యెహోవాఅనే నేను నేనొకక్డినే. నేను తపప్ వేరొక రకష్కుడు లేడు.
12పకటించిన వాడినీ నేనే, ర ంచిన వాడినీ నేనే. దానిన్ గహించేలా చేసిందీ నేనే. మీలో ఇంకా వేరే దేవత ఎవరూ లేరు.
నేనే దేవుణిణ్ ,మీరు నాకు సాకష్ులు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
13 “నేటి నుండి నేనే ఆయనను. నాచేతిలో నుండి ఎవరి నా విడిపించగలిగే వాడెవడూ లేడు. నేను చేసిన పనిని తిపిప్వేసే

వాడెవడు?”
14ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు,మీవిమోచకుడుయెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు,
“మీకోసం నేను బబులోను దండెతిత్ వారు గరవ్కారణంగాభావించే ఓడలోల్ నే పారిపోయేలాచేసాత్ ను.
15మీపరిశుదధ్ దేవుణిణ్ ,యెహోవాను నేనే. ఇశాయేలు సృషిట్కర న నేనేమీకు రాజుని.”
16సముదంలో రహదారి కలిగించినవాడూ, నీటి పవాహాలోల్ మారగ్ం ఏరాప్టు చేసేవాడూ
17 రథాలూ, గురాలూ, నాయ్నీన్యుదధ్వీరులీన్ రపిప్ంచినవాడూ అయినయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
వారంతా ఒకేసారి పడిపోయారు. ఆరిపోయిన జనపనారలాగామళీళ్ లేవకుండానాశన పోయారు.
18 “గతంలో జరిగిన సంగతులు జాఞ్ పకం చేసుకోవదుద్ . పూరవ్కాలపు సంగతులను ఆలోచించవదుద్ .
19ఇదిగో, నేనొక కొతత్ కారయ్ం చేసుత్ నాన్ను. అది ఇపప్టికేమొద ంది. మీరు దానిన్ గమనించరా?
నేను అరణయ్ంలోదారి నిరిమ్సాత్ ను. ఎడారిలో నదులు పవహింపజేసాత్ ను.
20అడవిజంతువులు,అడవి కుకక్లు,నిపుప్కోళల్ ననున్ఘనపరుసాత్ యి. ఎందుకంటేనేను ఏరప్రచుకొనన్ పజలుతాగటానికి

అరణయ్ంలో నీళ ళ్ పుటిట్సుత్ నాన్ను. ఎడారిలో నదులు పారజేసాత్ ను.
21నాకోసం నేను నిరిమ్ంచుకునన్ పజలు నా గొపప్తనానిన్ పచురిసాత్ రు.
22కానీయాకోబూ, నువువ్ నాకుమొరపెటట్డం లేదు. ఇశాయేలూ,నావిషయంలో విసిగిపోయావు.
23దహనబలుల కోసం నీ గొరెలీన్ మేకలీన్ నా దగగ్రికి తేలేదు. బలులరిప్ంచి ననున్ ఘనపరచలేదు.
వేదాయ్లు చేయాలని నేను నీ భారంమోపలేదు. ధూపం వేయమని నినున్ విసిగించలేదు.

24నాకోసం సువాసన గల లవంగపు చెకక్ను నువువ్ డబుబ్ ఇచిచ్ కొనలేదు.
నీ బలి పశువుల కొవువ్తో ననున్ తృపిత్పరచకపోగా, నీపాపాలతో ననున్ విసిగించావు. నీ దోషాలతో ననున్ రొషుట్ పెటాట్ వు.
25ఇదిగో, నేను, నేనే నా చితాత్ నుసారంగా నీ అతికమాలను తుడిచి వేసుత్ నాన్ను. నేను నీ పాపాలను జాఞ్ పకం చేసుకోను.
26 ఏం జరిగిందో నాకు జాఞ్ పకం చెయియ్. మనం కలిసి వాదించుకుందాం. నీ వాదన వినిపించి నువువ్ నిరపరాధివని రుజువు

చేసుకో.
27నీమూలపురుషుడు*పాపం చేశాడు. నీ నాయకులు నామీద తిరుగుబాటు చేశారు.
28 కాబటిట్ దేవాలయంలో పతిషిఠ్తు న నాయకులను అపవితపరుసాత్ ను. యాకోబును శాపానికి గురిచేసి, దూషణ పాలు

చేసాత్ ను.”

* 43:27 43:27మూలపురుషుడుయాకోబు-దివ్తీ. 26:5,హోషేయ 12:2-4, 12
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44
ఏరప్రచుకొనన్ ఇశాయేలు

1అయినానాసేవకుడ నయాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనన్ ఇశాయేలూ, విను.
2నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ంలో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయం చేసేయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నా సేవకుడ నయాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనన్యెషూరూనూ*, భయపడకు.
3నేను దాహం గొనన్వారిమీద నీళల్ను, ఎండిన భూమిమీద జల పవాహాలను కుమమ్రిసాత్ ను.
నీ సంతానంమీదనా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను. నీకు పుటిట్న వారిని ఆశీరవ్దిసాత్ ను.
4నీటి కాలవల దగగ్ర నాటిన నిరవంజి చెటుల్ గడిడ్లో పెరిగినటుట్ వారు పెరుగుతారు.
5ఒకడు, ‘నేనుయెహోవావాణిణ్ ’ అంటాడు, ఇంకొకడుయాకోబు పేరు చెబుతాడు.
మరొకడు అయితే ‘యెహోవావాణిణ్ ’ అని తన చేతి రాసుకుని ఇశాయేలు అనేమారు పేరు పెటుట్ కుంటాడు.”

విగహరాధన తీరుప్
6ఇశాయేలీయుల రా నయెహోవా,వారి విమోచకుడు, నాయ్ల పభువుయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నేనుమొదటివాణిణ్ , చివరివాణిణ్ . నేను తపప్ ఏ దేవుడు లేడు.
7ఆదిలోనా పజలను నియమించినపప్టి నుండి నాలాగా విషయాలను వెలల్డి చేసూత్ వచిచ్న వాడెవడు?
అలాంటివాడు ఉంటే నాకు చెపప్ండి. వారు భవిషయ్తుత్ లో జరిగే సంగతులను తెలియజెపప్ గలిగేవా ఉండాలి.
8మీరు బెదరవదుద్ , భయపడవదుద్ . పూరవ్కాలం నుండి నేను మీకు ఆ సంగతి వినిపిసూత్ ఉండలేదా?
మీరేనాకు సాకష్ులు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ వేరొక ఆశయదురగ్ం లేదు. ఉనన్టుట్ నేనెరుగను.
9విగహానిన్ చేసే వారంతామిధయ్. వారిషట్పడే విగహాలు వయ్రధ్ం. వారి సాకష్ులు గహింపు లేనివారు. చూడలేరు. కాబటిట్ వారు

సిగుగ్ పాలవుతారు.
10ఎందుకూ పనికిరాని విగహానిన్ పోతపోసిదానిన్ ఒక దేవుడిగా నిరూపించేవాడెవడు?
11ఇదిగో,దానిన్పూజించేవారంతా సిగుగ్ పడతారు. ఆ శిలప్కారులుమానవమాతులే గదా?
వారందరినీ పోగు చేసి నిలబెడితేవారు తపప్కుండా భయపడతారు, సిగుగ్ పడతారు.
12 కమమ్రి ఇనుప గొడడ్లిని పదును చేసూత్ నిపుప్లమీద పని చేసాత్ డు. తన బల న చేతితోదానిన్ తయారుచేసాత్ డు.
అతనికి ఆకలి వేసుత్ ంది, అతని బలం తగిగ్పోతుంది. నీళల్ తాగకపోవడం చేతసొమమ్సిలిల్ పడిపోతాడు.
13వడల్వాడు చెకక్ మీద నూలు తాడు వేసి గీత గీసాత్ డు. దానిన్ చితిక పటిట్ నునుపుగా చేసాత్ డు.
ఎండకాయ గురు పెటిట్ దానిన్ తయారు చేసాత్ డు.
మందిరంలో నిలబెటట్డం కోసం ఒకమానవ రూపానిన్ ఆకరష్ణీయంగా ఉండేలా చేసాత్ డు.
14 ఒకడు దేవదారు చెటల్ను నరకడానికి పూనుకుంటాడు. లేక సరళ వృ నోన్ సింధూర వృ నోన్ ఏదొక అడవి వృ నిన్

ఎనున్కుంటాడు.
ఒకడు ఒక చెటుట్ ను నాటినపుప్డు అది వరష్ం సాయంతో పెరుగుతుంది.
15అపుప్డు ఒకమనిషిఆచెటుట్ ని కాలిచ్వాటిలోకొంతతీసుకుని చలికాచుకోడానికి,కొంతనిపుప్రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కోడానికి

ఉపయోగిసాత్ డు.
మిగిలినదానిన్ తీసుకుని దానితో ఒక దేవతను చేసుకుని దానికి నమసాక్రం చేసాత్ డు. దానితో ఒక విగహం చేసి దానికి

సాగిలపడతాడు.
16 కొంత చెకక్ను నిపుప్తో కాలిచ్, దాని మాంసం వండుకుని తిని తృపిత్ పొందుతాడు. ‘ఆహా, చలి కాచుకునాన్ను, వెచచ్గా

ఉంది’ అనుకునాన్డు.
17మిగిలినభాగానిన్ తాను దేవుడుగాభావించే విగహానిన్ చేసుకుంటాడు.
దాని ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రం చేసూత్ ‘నా దేవుడివి నువేవ్, ననున్ ర ంచు’ అనిపారిథ్సాత్ డు.
18 వారికి తెలియదు, అరథ్ం చేసుకోరు. వారు చూడకుండేలా వారి కళ ళ్, అరథ్ం చేసుకోకుండేలా వారి హృదయాలు

మూసుకుపోయాయి.
19ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు. ‘నేను సగం చెకక్ను అగిన్లోకాలాచ్ను,ఆనిపుప్లమీదరొటెట్ కాలుచ్కుని,మాంసం వండుకుని

భోజనం చేశాను.
మిగిలిన చెకక్ను తీసుకుని దానితో అసహయ్ న దానిన్ చేయాలా?
ఒక చెటుట్ మొదుద్ కు సాగిలపడి నమసక్రించాలా?’ అని ఆలోచించడానికి ఎవరికీ తెలివి, వివేచన లేదు.
20 వాడు బూడిద తినన్టుట్ గా ఉంది. వాడి మోసపోయిన మనసుస్ వాణిణ్ దారి తపేప్లా చేసింది. వాడు తన ఆతమ్ను

ర ంచుకోలేడు.
‘నా కుడి చేతిలో ఉనన్ బొమమ్ నకిలీ దేవుడు కదా’ అనుకోడానికి వాడికి బుదిధ్ సరిపోదు.
21యాకోబూ, ఇశాయేలూ, వీటిని గురించి ఆలోచించు. నువువ్ నా సేవకుడివి. నేనే నినున్ నిరిమ్ంచాను.
ఇశాయేలూ, నువువ్ నాకు సేవకుడివి. నేను నినున్ మరచిపోను.
22 మంచు విడిపోయేలా నేను నీ అతికమాలను, మేఘాలు తొలగిపోయేలా నీ పాపాలను తుడిచివేశాను. నేను నినున్

విమోచించాను. నా దగగ్రికి తిరిగి రా.
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23యెహోవాఆపనిపూరి చేశాడు. ఆకాశాలాల్ రా, గీతాలు పాడండి. భూమీ,దాని కింది అగాధ సథ్లాలు గొపప్ ధవ్ని చేయండి.
పరవ్తాలూ, అరణయ్ం, అందులోని పతి వృకష్ం, సంగీతనాదం చేయండి.
యెహోవాయాకోబును విమోచిసాత్ డు. ఆయన ఇశాయేలులో తనమహిమను కనపరుసాత్ డు.”

యెరూషలేము తిరిగి కటట్బడాలి
24 గరభ్ంలో నినున్ నిరిమ్ంచినవాడు, నీ విమోచకుడు అయినయెహోవాఈవిధంగా చెబుతునాన్డు,
“యెహోవాఅనే నేనే సమసాత్ నీన్ జరిగించేవాణిణ్ . నేనొకక్డినే ఆకాశాలను విశాలపరచాను. నేనే భూమిని చకక్బరచిన వాణిణ్ .
25నేనే పగలాభ్లు పలికేవారి పవచనాలను వయ్రధ్ం చేసేవాణిణ్ .
సోదె చెపేప్వాళళ్ను వెరివాళ ళ్గా,జాఞ్ నులను వెనకిక్ మళిళ్ంచి వారి తెలివిని బుదిధ్హీనతగా చేసేవాణిణ్ నేనే.
26నా సేవకునిమాటలను సిథ్రపరిచే వాణీణ్ ,నా సందేశకుల ఆలోచనలు నెరవేరేచ్ వాణీణ్ నేనే.
యెరూషలేములో పజలు నివసిసాత్ రనీయూదా పటట్ణాలను తిరిగి కడతారనీ నేను ఆజాఞ్ పించాను.
దానిపా న సథ్లాలను బాగు చేసేవాణిణ్ నేనే.
27నీ లో న సముదాలను ‘ఎండిపో’ అని చెపిప్ వాటిని ఇంకిపోయేలాచేసేది నేనే.
28 కోరెషుతో, ‘నా మందకాపరీ, నా ఇషాట్ నిన్ నెరవేరేచ్వాడా’ అని చెపేప్వాణిణ్ నేనే. అతడు ‘యెరూషలేమును తిరిగి కటట్ండి’

అనీ ‘దేవాలయంపునాది వేయండి’ అనీ ఆజాఞ్ పిసాత్ డని నేను చెబుతునాన్ను.”

45
1యెహోవాతాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి ఈ విధంగా చెబుతునాన్డు.
“అతని పకష్ంగా రాజాయ్లను జయించడానికి నేను అతని కుడిచేతిని పటుట్ కునాన్ను.
నేను రాజుల నడికటుల్ విపుప్తాను. దావ్రాలు అతని ఎదుట తెరచి ఉండేలా తలుపులు తీసాత్ ను.
2 నేను నీకు ముందు వెళత్ ఉనన్త సథ్లాలను చదును చేసాత్ ను. ఇతత్డి తలుపులను పగలగొడతాను, ఇనపగడియలను

విరగొగ్ డతాను.
3పేరు పెటిట్ నినున్ పిలిచిన ఇశాయేలు దేవుడుయెహోవాను నేనే అని నువువ్ తెలుసుకోవాలి.
చీకటి సథ్లాలోల్ ఉనన్ నిధులీన్ రహసయ్ంగా దాచి ఉనన్ ధనానీన్ నీకిసాత్ ను.
4నేను నీకు తెలియకపోయినానాసేవకుడుయాకోబు కోసం,
నేను ఎనున్కునన్ ఇశాయేలు కోసం నేను నినున్ పేరుతో పిలిచాను. నీకు బిరుదులిచాచ్ను.
5నేనుయెహోవాను,మరి ఏ దేవుడూ లేడు. నేను తపప్ ఏ దేవుడూ లేడు.
6తూరుప్ నుండి పడమటి వరకూ నేను తపప్ ఏ దేవుడూ లేడనిమనుషులు తెలుసుకోనేలా
నువువ్ ననున్ ఎరుగకపోయినానినున్ సిదధ్ం చేశాను. నేనేయెహోవాను. నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
7 వెలుగును సృజించే వాణీణ్ చీకటిని కలిగించే వాణీణ్ నేనే. శాంతినీ, విపతుత్ లనూ కలిగించే వాణిణ్ నేనే. యెహోవా అనే నేనే

వీటనిన్టినీ కలిగిసాత్ ను.
8అంతరికష్మా, నుండి కురిపించు. ఆకాశాలు నీతినాయ్యలు వరిష్ంచనీ.
భూమి విచుచ్కుని రకష్ణమొలకెతేత్లా నీతినిదానితోబాటుమొలిచేలా చెయయ్నీ. యెహోవా న నేను దానిన్ కలిగించాను.
9మటిట్కుండ పెంకులోల్ ఒక పెంకులాటి ఒకడు తనను చేసిన వానితోవాదిసేత్ వాడికి బాధ.
బంకమటిట్ కుమమ్రితో ‘నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్?’ అనవచాచ్? ‘నువువ్ చేసినపుడు నీకు చేతులు లేవా?’ అనగలదా?
10 ‘నీకు పుటిట్నదేమిటి?’ అని తన తండినీ, ‘నువువ్ దేనిని గరభ్ం ధరించావు?’ అని తలిల్నీ అడిగే వాడికి బాధ తపప్దు.”
11ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు, సృషిట్కర అయినయెహోవాఈమాటచెబుతునాన్డు,
“జరగబోయేవిషయాలకు సంబంధించి,నా పిలల్లను గురించీ,నాచేతి పనులను గురించీ నాకే ఆజాఞ్ పిసాత్ రా?
12 భూమినీ దాని నునన్ మనుషులనూ సృషిట్ంచింది నేనే. నా చేతులు ఆకాశాలను విశాలపరిచాయి. వాటిలోని సమసాత్ నీన్

నా ఆజఞ్తోనే నడిపిసాత్ ను.
13నీతిని బటిట్ కోరెషును పేరేపించాను, అతనిమారాగ్ లనిన్టినీ తినన్గా చేసాత్ ను. అతడు నా పటట్ణానిన్ కటిట్సాత్ డు,
ఏమీ వెల గానీ, లంచం గానీపుచుచ్కోకుండానే చెరలో ఉనన్వారిని అతడు విడిపిసాత్ డు.”
14యెహోవాఈ విధంగా చెబుతునాన్డు “ఐగుపీత్యుల సంపాదన, కూషు వాయ్పార లాభాలు, నీకు దొరుకుతాయి. ఎతుత్ గా

ఉండే సెబాయీయులు నీకు లొంగిపోతారు. వారు సంకెళళ్తో నీవెంట వచిచ్ నీకు సాగిలపడతారు. ‘నిజంగా దేవుడు
నీతో ఉనాన్డు, ఆయన తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు’ అని చెబుతూ నినున్ వేడుకుంటారు.”

15 రకష్కుడ న ఇశాయేలు దేవా, నిజంగా నువువ్ నినున్ కనబడకుండా చేసుకునే దేవుడవు.
16విగహాలు చేసే వారు సిగుగ్ పడతారు. వారంతా అవమానంపాలవుతారు. వారిలో పతి ఒకక్డూ కలవరానికి గురవుతాడు.
17యెహోవాఇశాయేలుకు నితయ్ న రకష్ణ అనుగహిసాత్ డు. కాబటిట్ మీరు ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడరు, అవమానంపాలు కారు.
18ఆకాశాల సృషిట్కరయెహోవాయేదేవుడు. ఆయన భూమిని చేసి,దానిన్ సిదధ్పరచి సిథ్రపరిచాడు.
నిరాకారంగా కాక, ఒక నివాససథ్లంగా దానిన్ సృషిట్ంచాడు.
ఆయన ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. “యెహోవాను నేనే,మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
19ఎకక్డో చీకటిలో రహసయ్ సథ్లం నుండి నేనుమాటాల్ డలేదు.
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అదృశయ్ంగా ఉండి, ‘ననున్ వెదకండి’ అనియాకోబు సంతానంతో నేను చెపప్లేదు.
నేను నాయ్యంగామాటాల్ డేవాణిణ్ ,యెహోవాఅనే నేనుయథారథ్ న సంగతులు తెలిపేవాణిణ్ .
20 కలిసి రండి, వివిధ రాజాయ్లోల్ పరవాసులుగా ఉనన్వారంతానా దగగ్ర సమకూడండి.
చెకిక్న విగహాలనుమోసూత్ ర ంచలేని ఆ దేవుళళ్కుమొరపెటేట్వారు బుదిధ్హీనులు.
21నా సనిన్ధిలోకి వచిచ్ సంగతులు వివరించండి. పజలు వారిలోవారిని సంపదించుకొనియండి.
పూరవ్కాలం నుండీ ఆ కారాయ్లను ఎవరు తెలుపుతూ ఉనాన్రు?
చాలకాలం కిందటే దానిన్ పకటించిన వాడెవడు? యెహోవా న నేనే గదా?
నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు. నేను నాయ్యవంతు న దేవుణిణ్ . నేనే ర ంచేవాణిణ్ . నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
22భూమి అంచుల వరకూ నివసించే పజలారా,నా పుచూసి రకష్ణపొందండి. దేవుణిణ్ నేనే,మరి ఏ దేవుడూ లేడు.
23నా ఎదుట పతిమోకాలు వంగుతుందనీ, పతినాలుకా ‘యెహోవాతోడు’ అని అంటుందనీ నేను పమాణం చేశాను.
నానాయ్యవాకుక్ బయలుదేరింది. అది వయ్రధ్ం కాదు.
24 ‘యెహోవాలోనే రకష్ణ, బలం ఉనాన్యి’ అని పజలు నా గురించి చెబుతారు.”
మనుషులంతా ఆయన దగగ్రకే వసాత్ రు. ఆయనను వయ్తిరేకించిన వారంతా సిగుగ్ పడతారు.
25ఇశాయేలు సంతానం వారంతాయెహోవావలన నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొంది అతిశయిసాత్ రు.

46
బబులోను విగహాలు

1బేలు కూలిపోతూ ఉనాన్డు. నెబో కృంగుతూ ఉనాన్డు. వారి విగహాలను జంతువులు, పశువులుమోసూత్ వెళత్ నాన్యి.
2వాటినిమోయడం పశువులకు భారంగా ఉంది, అవిసొమమ్సిలిల్ పోతునాన్యి.
అవి కుంగుతూ, తూలుతూ ఆ విగహాలను కాపాడ లేక పోగాతాము కూడా చెరగా పటుట్ బడాడ్ యి.
3 యాకోబు సంతానమా, ఇశాయేలు సంతానంలో మిగిలిన వారలారా, మీరు గరభ్ంలో పవేశించింది మొదలుకుని నేను

మిమమ్లిన్ భరించాను.
మీరు తలిల్ ఒడిలో పడినదిమొదలుకొని నేను మిమమ్లిన్ ఎతుత్ కునాన్ను. నామాట వినండి.
4నువువ్ ముసలివాడివయేయ్ వరకూ, నీ తల వెండుకలు తెలల్గా అయేయ్ వరకూ నినున్మోసేవాణిణ్ నేనే.
నేనే నినున్ చేశాను, నినున్ ఎతుత్ కునే వాణీణ్ , నినున్మోసూత్ ర ంచేవాణీణ్ కూడా నేనే.
5ననున్ ఎవరితోపోలిచ్ ఎవరిని నాకు సాటివారుగా చేసాత్ రు? నాకు సమానమని ఎవరిని నాకు పోటీగా చేసాత్ రు?
6పజలు విసాత్ ర న బంగారం తెచిచ్ పోసాత్ రు. వెండిని తెచిచ్ బరువు తూసాత్ రు.
ఒక కంసాలిని జీతానికి పిలిచి అతనికి దానిన్ అపప్గిసాత్ రు. అతడు దానిన్ ఒక దేవుడుగా రూపొందిసాత్ డు. వారు దానికి

సాగిలపడి నమసాక్రం చేసాత్ రు.
7వారు దానిన్ తమ భుజాలమీద ఎకిక్ంచుకుంటారు. దానిన్మోసుకుపోయిదానిసాథ్ నంలో నిలబెడతారు.
అది అకక్డి నుండి కదలకుండా అకక్డే నిలబడి ఉంటుంది. ఒకడు దానికి మొరపెటిట్నా జవాబు చెపప్దు, ఎవరి బాధా

తీసివేయలేదు, ర ంచలేదు.
8ఈ విషయాలు ఆలోచించండి. వాటినిమరిచ్పోవదుద్ . తిరుగుబాటు చేసేమీరు దీనిన్ ఆలోచించండి.
9చాల కాలం కితం జరిగిన వాటిని జాఞ్ పకం చేసుకోండి. నేనే దేవుణిణ్ , మరి ఏ దేవుడూ లేడు. నేనే దేవుణిణ్ , నాలాంటి వాడు

ఎవడూ లేడు.
10ఆది నుండి అంతం వరకు కలగబోయేవాటిని నేను పకటిసాత్ ను. ఇంకా జరగని వాటినిముందుగానే తెలియజేసాత్ ను.
“నా సంకలప్ం జరుగుతుంది. నాచితత్మంతా నేను నెరవేరుచ్కుంటాను” అని నేను చెబుతునాన్ను.
11తూరుప్ నుండి కూరప ని రపిప్సుత్ నాన్ను. దూరదేశం నుండి నా సంకలాప్నిన్ జరిగించే వయ్కిని పిలుసుత్ నాన్ను.
నేను చెపిప్న దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను, ఉదేద్శించినదానిన్ సఫలం చేసాత్ ను.
12బండబారినహృదయాలతో నీతికి దూరంగా ఉనన్వారలారా,నామాట వినండి.
13నా నీతినిమీకు దగగ్రగా తెచాచ్ను. అది దూరంగా లేదు. నా రకష్ణ ఆలసయ్ం కాదు.
సీయోనుకు నా రకష్ణ అందిసాత్ ను. ఇశాయేలుకు నామహిమను అనుగహిసాత్ ను.

47
బబులోనుకు వయ్తిరేకంగా తీరుప్

1బబులోను కనాయ్, కిందికి దిగి మటిట్లో కూరోచ్.
కలీద్యుల కుమారీ, సింహాసనం లేకుండా నేలమీద కూరోచ్.
నువువ్ సుతిమెతత్ని దానివనీ సుకుమారివనీ పజలు ఇక ముందు చెపప్రు.
2తిరగలి తీసుకుని పిండి విసురు. నీముసుగు తీసివెయియ్.
కాలిమీద జీరాడే వసాలు తీసివెయియ్. కాలిమీది బటట్ తీసి నదులు దాటు.
3నీ చీర కూడా తీసేసాత్ రు. నీ నగన్తవ్ం బయటపడుతుంది.
నేను మనుషుల పతీకారం తీరుచ్కునేటపుప్డు వారి జాలిపడను.
4మావిమోచకునికి సేనల అధిపతి, ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు అయినయెహోవాఅని పేరు.



యెషయా 47:5 615 యెషయా 48:11

5 కలీద్యుల కుమారీ,మౌనంగా చీకటిలోకి వెళిళ్పో.
రాజాయ్లనిన్టికీ రాణి అని పజలు ఇంక నినున్ పిలవరు.
6నా పజలమీద కోపంతోనాసావ్సాథ్ య్నిన్ అపవితపరచివారిని నీ చేతికి అపప్గించాను.
కాని నువువ్ వారిమీద కనికరం చూపలేదు. వృదుధ్ ల మీద నీ బరు న కాడినిమోపావు.
7నీవు “నేను ఎలల్కాలం మహారాణిగాఉంటాను” అనుకుని ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించలేదు,
వాటి పరిణామం ఎలాఉంటుందో అని పరిశీలించలేదు.
8కాబటిట్ సుఖాసకితో నిరభ్యంగా జీవిసూత్ “నేనే ఉనాన్ను, నేను తపప్ మరి ఎవరూ లేరు.
నేనెనన్టికీ విధవరాలిని కాను,పుతశోకం నాకు కలగదు” అనుకుంటునాన్వు. ఇదిగో,ఈమాటను విను.
9పుత శోకం, ధవయ్ం,ఈ రెండూ ఒకక్ నిమిషంలో ఒకే రోజున నీకు కలుగుతాయి.
నువువ్ ఎంతగా శకునం చూసినా, అనేక కరణ్పిశాచ తంతాల ఆధారపడినాఈఅపాయాలు నీమీదికి సంపూరిగా వసాత్ యి.
10నీ దురామ్రగ్ంలోమునిగిపోయి “ఎవడూ ననున్ చూడడు” అని అనుకునాన్వు.
నీ విదయ్, నీజాఞ్ నం “నేనే. నాలాగామరి ఎవరూ లేరు” అని విరవీగేలా చేశాయి.
11వినాశనం నినున్ కముమ్కుంటుంది. నువువ్ మంతాలతోదానిన్ పోగొటట్లేవు.
కీడు నీ మీద పడుతుంది,దానిన్ నువువ్ నివారించలేవు.
నీకు తెలియకుండా విపతుత్ నీ మీదికి అకసామ్తుత్ గా ముంచుకొసుత్ ంది.
12నీవు నిలబడి చినన్తనం నుండి నువువ్ ఎంతో పయాసతో నేరుచ్కునన్ నీ కరణ్పిశాచ తంతాలను, విసాత్ ర న నీ శకునాలను

పయోగించు.
ఒకవేళ అవి నీకు పయోజనకరం అవుతాయేమో,వాటితో ఒకవేళ నువువ్ మనుషులను బెదరించగలవేమో.
13నీ విసాత్ ర న చరచ్ల వలన నువువ్ అలసిపోయావు.
జోయ్తిషుయ్లనూ, నకష్తాలు చూసి, నెలలు లెకిక్ంచి శకునాలు చెపేప్వారినీ పిలిచి,
నీకు జరగబోయేవి నీమీదికి రాకుండా తపిప్ంచి నినున్ ర సాత్ రేమో ఆలోచించు.
14వారు చెతత్ పరకలాల్ గా అవుతారు. అగిన్ వారిని కాలిచ్వేసుత్ ంది.
అగిన్ జావ్లల నుండి తమను తామే ర ంచుకోలేకపోతునాన్రు.
అది చలి కాచుకొనేమంట కాదు,మనుషులు దాని ఎదుట కూరోచ్గలిగింది కాదు.
15నువువ్ ఎవరికోసం చాకిరీ చేసి అలసిపోయావోవారు నీకు ఎందుకూ పనికిరారు.
నీబాలయ్ం నుండి నీతోవాయ్పారం చేసినవారు తమ తమచోటల్కు వెళిల్పోతునాన్రు.
నినున్ ర ంచేవాడు ఒకక్డూ ఉండడు.
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1యూదా సంతానమా! యాకోబు వంశమా! ఈమాట విను.
నినున్ ఇశాయేలు అనే పేరుతో పిలుసుత్ నాన్రు.
నువువ్యెహోవానామం తోడని పమాణం చేసాత్ వు.
ఇశాయేలు దేవుని పేరు సమ్రిసాత్ వు.
అయితేయథారథ్ంగా నిజాయితీతోఅలా చేయవు.
2మేము పరిశుదధ్ పటట్ణవాసులం అనే పేరు పెటుట్ కుని,
వాళ ళ్ ఇశాయేలు దేవుని ఆశయిసాత్ రు. ఆయన పేరు సేనల పభు నయెహోవా.
3ఈ విషయాలు ఇలా జరుగుతాయని ఎపుప్డో చెపాప్ను. అవి నా నోటోల్ నుండే వచాచ్యి. నేనే వాటిని తెలియచేశాను.

అకసామ్తుత్ గా జరిగేలావాటిని చేశాను.
4నువువ్ మూరుఖ్ డవనీ నీమెడ నరాలు ఇనుములాంటివనీ నీ నొసలు కంచులాంటిదనీ నాకు తెలుసు.
5అందుకే ఈ విషయాలు ఎపుప్డో చెపాప్ను. అవి జరకక్ముందే నేను నీకు చెపాప్ను.
“నా విగహమే వీటిని చేసింది.” లేకపోతే “నేను చెకిక్న బొమమ్, లేదా నేను పోతపోసిన బొమమ్ దీనిన్ నియమించింది” అని

నువివ్క చెపప్లేవు.
6 నువువ్ ఈ విషయాలు వినాన్వు. ఈ వాసత్వమంతా చూడు. నేను చెపిప్ంది నిజమేనని మీరు ఒపుప్కోరా? ఇక నుంచి కొతత్

సంగతులు, నీకు తెలియని గూఢ న సంగతులు నేను చెబుతాను.
7అవిచాలాకాలం కితం కలిగినవి కావు.
“అవి ఇపుప్డే కలిగాయి. అవినాకు తెలిసినవే” అని నువువ్ చెపప్కుండేలా ఇంతకుముందు నువువ్ వాటిని వినలేదు.
8నువెవ్నన్డూ వాటిని వినలేదు. నీకు తెలియదు. ముందే ఈ విషయాలు నీకు చెపప్లేదు.
పుటిట్నపప్టినుంచి నువువ్ తిరుగుబోతుగా ఉనాన్వనీ పెదద్ మోసగాడిగా ఉనాన్వనీ నాకు తెలుసు.
9నానామం కోసం నేను నినున్ నిరూమ్లం చేయను. నాకోపం చూపించను.
నా కీరి కోసం మిమమ్లిన్ నాశనం చేయకుండా నీ విషయంలో ననున్ నేను తమాయించుకుంటాను.
10నేను నినున్ పుటం వేశాను. అయితే వెండిలా కాదు. బాధల కొలిమిలో నినున్ పరీ ంచాను.
11నాకోసం,నాకోసమే ఆలా చేసాత్ ను. ఎందుకంటే నా పేరు అవమానానికి ఎందుకు గురి కావాలి?
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నాఘనతమరెవరికీ ఇవవ్ను.
ఇశాయేలు విమోచకుడు

12యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశాయేలూ,నామాట విను.
నేనే ఆయనిన్. నేనుమొదటివాణిణ్ , చివరివాణిణ్ .
13నాచెయియ్ భూమికి పునాదివేసింది. నా కుడిచెయియ్ ఆకాశానిన్ పరచింది.
నేను వాటిని పిలిసేత్ అవనీన్ కలిసి నిలుసాత్ యి.
14మీరంతా ఒక చోటికి వచిచ్ నామాట వినండి. మీలోఎవరు ఈ విషయాలు తెలియచేశారు?
యెహోవామితుడు బబులోనుకు విరోధంగా తన ఉదేద్శానిన్ నేరవేరుసాత్ డు. అతడుయెహోవాఇషాట్ నిన్ కలీద్యులకు విరోధంగా

జరిగిసాత్ డు.
15ఔను. నేనే ఇలా చెపాప్ను. నేనే అతణిణ్ పిలిచాను. నేనే అతణిణ్ రపిప్ంచాను. అతడు చకక్గా చేసాత్ డు.
16నా దగగ్రికి రండి. ఈ విషయం వినండి.
మొదటినుంచి నేను రహసయ్ంగామాటాల్ డలేదు. అది జరిగేటపుప్డు నేనకక్డే ఉనాన్ను.
ఇపుప్డుయెహోవాపభువు తన ఆతమ్తో ననున్ పంపాడు.
17నీ విమోచకుడు, ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడుయెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు.
“నేను నీ దేవుణిణ్ . యెహోవాను. నువెవ్లాసాధించగలవో నీకు బోధిసాత్ ను.
నువువ్ వెళాళ్లిస్న దారిలో నినున్ నడిపిసాత్ ను.
18నువువ్ నా ఆజఞ్లను పాటిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది!
అపుప్డు నీ శాంతి,సౌభాగయ్ం నదిలాపారేవి. నీ విడుదల సముదపు అలలాల్ ఉండేది.
19నీ సంతానం ఇసుకంత విసాత్ రంగా నీ గరభ్ఫలం దాని రేణువులాల్ గా విసత్రించేవారు.
వారి పేరు నా దగగ్ర నుంచి కొటిట్వేయడం జరిగేది కాదు.
20బబులోను నుంచి బయటికి రండి! కలీద్యుల దేశంలో నుంచి పారిపొండి!
యెహోవా తన సేవకు న యాకోబును విమోచించాడు” అనే విషయం ఉతాస్హంగా పకటించండి! అందరికీ తెలిసేలా

చేయండి! పపంచమంతాచాటించండి!
21ఎడారులోల్ ఆయనవారిని నడిపించినపుప్డు వారికి దాహం వేయలేదు.
వారి కోసం బండలోనుంచి నీళల్ ఉబికేలా చేశాడు.
ఆయన ఆ బండ చీలాచ్డు. నీళల్ పెలుల్ బికాయి.
22 “దుషుట్ లకు నెమమ్ది ఉండదు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
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1దీవ్పాలాల్ రా! నామాట వినండి. దూరంగా ఉనన్ పజలారా! జాగతత్గా వినండి.
నేను పుటట్కముందేయెహోవాననున్ పిలిచాడు. నాతలిల్ ననున్ కనినపుప్డే ఆయననా పేరుతో గురు చేసుకునాన్డు.
2ఆయననానోటిని పదు న కతిత్లాగా చేశాడు. తన చేతి నీడలో ననున్ దాచాడు.
ఆయన ననున్ మెరుగుపెటిట్న బాణంలాగా చేశాడు. తన అంబులపొదిలో ననున్ దాచాడు.
3ఆయననాతో “ఇశాయేలూ, నువువ్ నా సేవకుడివి. నీలోనాఘనత చూపిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.
4 నేను వయ్రథ్ంగా కషట్పడి, నిషఫ్లంగా నా శకినంతా ఖరుచ్చేశానని అనుకునాన్, నా నాయ్యం యెహోవా దగగ్రే ఉంది. నా

బహ మానంనా దేవుని దగగ్రే ఉంది.
5యెహోవాదృషిట్కి నేను గౌరవనీయుణిణ్ .
నాదేవుడునాకు బలం. తనకు సేవకుడుగాఉండడానికి,తన దగగ్రికియాకోబునుమళీళ్ రపిప్ంచాలనీ ఇశాయేలును ఆయన

దగగ్రికి చేరేచ్లా ననున్ గరభ్ంలో రూపొందించాడు.
యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు.
6 “నువువ్ యాకోబు గోతాలను ఉదధ్రించడానికీ ఇశాయేలులో తపిప్ంచుకునన్వాళళ్ను తీసుకురావడానికీ నా సేవకుడుగా

ఉండడం ఎంతో చినన్ విషయం.
నువువ్ పపంచమంతానా రకష్ణగా ఉండడానికి నినున్ యూదేతరులకు వెలుగుగా చేసాత్ ను.”
7మనుషుల తృణీకారానికీ రాజాయ్ల దేవ్షానికీ గు పరిపాలకులకు బానిసగా ఉనన్వానితో,
ఇశాయేలు విమోచకుడు, పరిశుదుధ్ నయెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు,
“యెహోవానమమ్క నవాడనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ ఏరప్రచుకునాన్డనీ
రాజులు తెలుసుకుని నిలబడతారు. అధికారులు నీ ఎదుట వంగుతారు.”

ఇశాయేలు పునరుదధ్రణ
8యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“అనుకూల సమయంలో నేను నీకు జవాబిసాత్ ను. విమోచన దినాన నీకు సహాయం చేసాత్ ను.
దేశానిన్ తిరిగి కటట్డానికీ పా నవారసతావ్నిన్ మళీళ్ అపప్గించడానికీ
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నినున్ కాపాడతాను. పజలకు నిబంధనగా నినున్ నియమిసాత్ ను.
9నువువ్ బందీలతో, ‘బయలుదేరండి’ అనీ చీకటోల్ ఉనన్వారితో, ‘బయటికి రండి’ అనీ చెబుతావు.
వాళ ళ్ దారిలోమేసాత్ రు. చెటుల్ లేని కొండలమీదవారికి మేత దొరుకుతుంది.
10వారిమీదజాలిపడేవాడు వారిని వెంటపెటుట్ కుని వెళాత్ డు. నీటిఊటల దగగ్రికి వారిని నడిపిసాత్ డు.
కాబటిట్ వారికి ఆకలి గానీ దపిప్క గానీ వేయదు. ఎండ, వడగాడుప్లూ వారికి తగలవు.
11నా పరవ్తాలనిన్టినీ దారిగా చేసాత్ ను. నాజాతీయ రహదారులను సరిచేసాత్ ను.”
12 చూడండి. వీళ ళ్ దూర పాంతం నుంచి వసుత్ నాన్రు. కొంతమంది ఉతత్రం నుంచీ పడమటి నుంచి వసుత్ నాన్రు.

మరికొంతమంది సీనీయుల* దేశం నుంచి వసుత్ నాన్రు.
13బాధకు గురి అయిన తన పజలమీదయెహోవాజాలిపడివారిని ఓదారుసాత్ డు.
ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చెయియ్. భూమీ, సంతోషించు. పరవ్తాలాల్ రా, ఆనందగీతాలు పాడండి.
14అయితే సీయోను “యెహోవాననున్ విడిచిపెటాట్ డు, పభువు ననున్ మరచిపోయాడు” అంది.
15సీ,తనగరాభ్నపుటిట్నబిడడ్ మీదజాలిపడకుండాఉంటుందా? తనచంటిపిలల్నుమరచిపోతుందా? వాళ ళ్మరచిపోవచుచ్

గానీ నేను నినున్ మరచిపోను.
16చూడు,నాఅరచేతులోల్ నినున్ పచచ్బొటుట్ పొడిపించుకునాన్ను. నీ గోడలు ఎపప్టికీ నా ఎదుట ఉనాన్యి.
17నీ పిలల్లు తవ్రగా వసుత్ నాన్రు. నినున్ నాశనం చేసినవాళ ళ్ వెళిళ్పోతునాన్రు.
18అటూ ఇటూ చూడు. వాళళ్ంతా కలిసి నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు. నా జీవం తోడనియెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నువువ్

వీళళ్ందరినీ ఆభరణంగా ధరించుకుంటావు. పెళిళ్కూతురులాగా నువువ్ వారిని ధరించుకుంటావు.
19నువువ్ పా పోయినిరజ్నంగా ఉనాన్ నీ దేశం నాశన పోయినా ఇపుప్డు నీ నివాసులకు నీ భూమి ఇరుకుగా ఉంది.
నినున్ మింగివేసినవారు దూరంగా ఉంటారు.
20నీ దుఃఖదినాలోల్ నీకు పుటిట్న పిలల్లు ‘ఈ సథ్లంమాకు ఇరుకుగా ఉంది.
మేము ఉండడానికి ఇంకా విశాల నపాంతంమాకివువ్’ అంటారు.
21అపుప్డు నువువ్ ఇలా అనుకుంటావు,ఈ పిలల్లను నా కోసం ఎవరు కనాన్రు?
నేను నా పిలల్లను కోలోప్యి ఏడాచ్ను. గొడాలిని, బందీని అయాయ్ను. ఈ పిలల్లను ఎవరు పెంచారు?
నేను ఏకాకినయాయ్ను. వీళ ళ్ ఎకక్డ నుంచి వచాచ్రు?”
22పభు నయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నేను రాజాయ్ల పునా చెయియ్ ఎతుత్ తాను. పజలకు నా జెండాను సంకేతంగా ఎతుత్ తాను.
వాళ ళ్ నీ కొడుకులను తమ చేతులోల్ తీసుకు వసాత్ రు. నీ కూతుళళ్ను తమ భుజాలమీదమోసుకువసాత్ రు.
23రాజులు, నినున్ పోషించే తండులుగా వారి రాణులు నీకు పాలిచేచ్ దాదులుగా ఉంటారు.
వాళ ళ్ నీకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసాత్ రు. నీపాదాల దుముమ్ నాకుతారు.
అపుప్డు నేనుయెహోవాననీనా కోసం ఆశతో చూసేవారికి ఆశాభంగం కలగదనీ నువువ్ తెలుసుకుంటావు.”
24బలశాలి చేతిలోనుంచి దోపిడీసొముమ్ ఎవడు తీసుకోగలడు? నియంత దగగ్ర నుంచి బందీలను ఎవడు విడిపించగలడు?
25అయితేయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“నియంత దగగ్ర నుంచి బందీలను విడిపించడం జరుగుతుంది. బలశాలి చేతిలోనుంచి దోపిడీ సొముమ్ తీసుకోవడం

జరుగుతుంది.
నీతోయుదధ్ం చేసేవారితో నేనేయుదధ్ం చేసాత్ ను. నీ పిలల్లను నేనే ర సాత్ ను.
26 నినున్ బాధించేవారు తమ సొంత మాంసం తినేలా చేసాత్ ను. మదయ్ంతో మతుత్ గా ఉనన్టుట్ తమ సొంత రకంతో వాళ ళ్

మతుత్ లవుతారు.
అపుప్డుయెహోవా ననేనేనీ రకష్కుడిననీయాకోబు బలవంతుడిననీనీవిమోచకుడిననీమనుషులంతాతెలుసుకుంటారు.”

50
సేవకుని విధేయత, ఇశాయేలు అవిధేయత

1యెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “నేను మీ తలిల్ని విడిచిపెటిట్ ఇచిచ్న విడాకుల పతం ఏదీ?
నాఅపుప్లవాళళ్లోమిమమ్లిన్ ఎవరికి అమిమ్వేశాను? కేవలం మీ దోషాలను బటేట్ మీరు అముమ్డుపోయారు.
మీతిరుగుబాటును బటేట్ మీ తలిల్కి విడాకులు ఇవవ్డం జరిగింది.
2నేను వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఎవరూ లేరు, ఎందుకు?
నేను పిలిచినపుప్డు ఎవరూ జవాబు చెపప్లేదెందుకు?
నాచెయియ్మిమమ్లిన్ విమోచించలేనంత కురచగా అయిపోయిందా? విడిపించడానికి నాకు శకి లేదా?
నా గదిద్ంపుతో సముదానిన్ ఎండిపోయేలాచేసాత్ ను. నదులను ఎడారిగా చేసాత్ ను.
నీళల్ లేకపోవడం చేతవాటిలోని చేపలు చచిచ్పోయి కంపుకొడతాయి.
3ఆకాశానిన్ చీకటి కమేమ్లా చేసాత్ ను. దానిన్ గోనెపటట్తో కపుప్తాను.”
4అలసినవాణిణ్ నామాటలతో ఆదరించే జాఞ్ నం నాకు కలిగేలా శిషుయ్నికి ఉండాలిస్న నాలుకయెహోవానాకిచాచ్డు.

* 49:12 49:12 సీనీయుల ఆశవ్న
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శిషుయ్నిలాగా నేను వినడానికి ఆయన పతి ఉదయాన ననున్ మేలొక్లుపుతాడు.
5పభు నయెహోవానాచెవికి వినే బుదిధ్ పుటిట్ంచాడు కాబటిట్ నేను ఆయనమీదతిరుగుబాటు చేయలేదు, వినకుండా దూరం

జరగలేదు.
6ననున్ కొటేట్ వారికి నా వీపును, వెంటుకలు పెరికే వారికి నా చెంపలను అపప్గించాను.
ఉమిమ్ వేసేవారికి, అవమానించేవారికి నాముఖం దాచుకోలేదు.
7పభు నయెహోవానాకు సాయం చేసాత్ డు కాబటిట్ నేనేమీ సిగుగ్ పడలేదు.
నాకు సిగుగ్ కలగదని తెలుసు కాబటిట్ నాముఖానిన్ చెకుముకి రాయిలాగా చేసుకునాన్ను.
8ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచే దేవుడు నాకు సమీపంగా ఉనాన్డు. ననున్ వయ్తిరేకించే వాడెవడు?
మనం కలిసి వాదించుకుందాం. నా పతివాది ఎవడు? అతణిణ్ నా దగగ్రికి రానివవ్ండి.
9పభు నయెహోవానాకు సహాయం చేసాత్ డు. నామీద ఎవరు నేరంమోపుతారు?
వారంతా బటట్లాగాపాతబడిపోతారు. వారిని చిమెమ్ట తినివేసుత్ ంది.
10మీలోయెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినేవాడెవడు?
వెలుగు లేకుండా చీకటిలో నడిచేవాడుయెహోవానామానిన్ ఆశయించి ఆయనిన్ నముమ్కోవాలి.
11 ఇదిగో, నిపుప్లు వెలిగించి మీ చుటూట్ మంటలను పెటుట్ కొనే వారంతా మీ అగిన్ వెలుగులో, మీరు వెలిగించిన మంటలోల్

నడవండి.
ఇదిమీకు నా చేతినుండే కలుగుతునన్ది. మీరు వేదనతో పండుకుంటారు.

51
యెహోవాతన పజలిన్ విడిపిసాత్ డు

1నీతిని అనుసరిసూత్ యెహోవాను వెతుకుతూ ఉండేమీరు,నామాట వినండి.
ఏ బండ నుంచిమిమమ్లిన్ చెకాక్రో ఏ గని నుంచిమిమమ్లిన్ తవావ్రో దానిన్ గమనించండి.
2మీతండి అబాహామును,మిమమ్లిన్ కనిన శారాను గమనించండి. అతడు ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు
నేను అతనిన్ పిలిచాను. అతనిన్ దీవించి అనేకమందిగా చేశాను.
3యెహోవాసీయోనును ఆదరిసాత్ డు. పా నదాని సథ్లాలనిన్టినీ ఆయన ఆదరిసాత్ డు.
దాని అరణయ్ పదేశానిన్ ఏదెనులాగా చేశాడు. దాని ఎడారి భూములుయెహోవాతోటలాగా చేసుత్ నాన్డు.
దానిలో ఆనందం, సంతోషం, కృతజఞ్త, సంగీతనాదం, ఉంటాయి.
4నా పజలారా,నామీద దృషిట్ పెటట్ండి. నామాట వినండి!
నేనొక ఆజఞ్ జారీ చేసాత్ ను. రాజాయ్లకు వెలుగుగా నానాయ్యానిన్ ఉంచుతాను.
5నా నీతి దగగ్రగా ఉంది. నావిడుదల బయలుదేరుతుంది. నాచెయియ్ రాజాయ్లను శి సుత్ ంది.
దీవ్పాలోల్ ఉండేవాళ ళ్ నా కోసం ఎదురు చూసాత్ రు. వాళ ళ్ నా చేతి పు ఆశతో చూసాత్ రు.
6ఆకాశం పుమీ కళ ళ్ ఎతత్ండి. కిందునన్ భూమిని చూడండి.
అంతరికష్ం,పొగలాగా కనిపించకుండాపోతుంది. భూమి బటట్లాగామాసిపోతుంది. దాని నివాసులు ఈగలాల్ గా చసాత్ రు.
అయితేనా రకష్ణ ఎపప్టికీ ఉంటుంది. నా నీతికి అంతం ఉండదు.
7స నది అంటే ఏంటో తెలిసినమీరు నామాట వినండి. నాచటాట్ నిన్ మీహృదయంలో ఉంచుకునన్ మీరు, వినండి.
మనుషుల నిందకు భయపడవదుద్ . వారి దూషణకు దిగులుపడవదుద్ .
8చిమెమ్ట బటట్లను కొరికేసినటుట్ వారిని కొరికేసుత్ ంది. పురుగు,బొచుచ్ను కొరికేసినటుట్ వారిని కొరికేసుత్ ంది.
అయితేనా నీతి ఎపప్టికీ నిలిచి ఉంటుంది. నా రకష్ణ తరతరాలుంటుంది.
9యెహోవాహసత్మా లే! బలం ధరించుకో.
పూరవ్కాలంలోపురాతన తరాలోల్ లేచినటుట్ లే.
భయంకర న సముద జంతువును నరికివేసింది నువేవ్ గదా? డాగనున్ పొడిచేసింది నువేవ్ గదా?
10చాలాలో న నీళల్ నన్ సముదానిన్ ఇంకిపోయేలాచేసింది నువేవ్ గదా?
విడుదల పొందినవాళ ళ్ దాటిపోయేలాసముద లోతులోల్ దారి చేసింది నువేవ్ గదా?
11యెహోవావిమోచించినవారు సంగీతనాదంతో సీయోనుకు తిరిగి వసాత్ రు.
వారి తలలమీద ఎపప్టికీ నిలిచే సంతోషం ఉంటుంది. సంతోషానందాలు వారికి నిండుగా ఉంటాయి. దుఃఖం నిటూట్ రుప్

ఎగిరిపోతాయి.
12నేను, నేనేమిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను.
చనిపోయేమనుషులకు, గడిడ్లాంటిమనుషులకు మీరెందుకు భయపడతారు?
13ఆకాశాలను పరచి భూమిపునాదులు వేసినమీ సృషిట్కర అయినయెహోవాను ఎందుకు మరచిపోతునాన్రు?
బాధించేవాడు ఎంతో కోపంతోమిమమ్లిన్ నాశనం చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. కాబటిట్
మీరు పతిరోజూనిరంతర భయంతో ఉనాన్రు. బాధించేవాడి కోపం ఏమయింది?
14 కుంగిపోయిన వారిని యెహోవా తవ్రగా విడుదల చేసాత్ డు. అతడు గోతిలోకి పోడు. చావడు. అతనికి తిండి లేకుండా

పోదు.
15నేనుయెహోవాను. నీ దేవుణిణ్ . సముదపు అలలుఘోషించేలాదానిన్ రేపుతాను. నేను సేనల పభువుయెహోవాను.
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16నేను ఆకాశాలను పరచడానికీ భూమికి పునాదులు వేయడానికీ “నువేవ్ నా పజ” అని సీయోనుతో చెపప్డానికీ
నీ నోటనామాటలు ఉంచి నా చేతి నీడలో నినున్ కపాప్ను.

దేవుని కోధపాత
17యెరూషలేమా! లే. లేచి నిలబడు.
యెహోవాచేతినుంచి కోపంతో నిండినపాతను తీసుకుని తాగినదానా!
నువువ్ పాతలోనిదంతాతాగావు. తూలేలాతాగావు.
18ఆమె కనిన కొడుకులందరిలో ఆమెకు దారి చూపేవాడు ఎవడూ లేడు.
ఆమె పెంచిన కొడుకులందరిలో ఆమె చెయియ్ పటుట్ కునే వాడెవడూ లేడు.
19 రెండు విపతుత్ లు నీ మీదికి వచాచ్యి. నీతో కలిసి ఎవరు ఏడుసాత్ రు?
ధవ్ంసం,నాశనం, కరువు, కతిత్ నీ మీదికి వచాచ్యి. నినెన్వరు ఓదారుసాత్ రు?
20నీ కొడుకులు మూరఛ్పోయారు. దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుట్ , పతి వీధిలో పడియునాన్రు.
యెహోవాకోపంతో నీ దేవుని గదిద్ంపుతోవారు నిండిపోయారు.
21అయితేదాకష్మదయ్ం లేకుండానేమతుత్ గా ఉండిబాధపడినదానా,ఈమాట విను.
22నీయెహోవాపభువు తన పజల ప నవాదించే నీ దేవుడు ఇలా చెబుతునాన్డు,
“ఇదిగో, నువువ్ తూలేలా చేసేపాతను నా కోపంతో నిండిన ఆపాతను నీ చేతిలోనుంచి తీసివేశాను. నీవదిమళీళ్ తాగవు.
23నినున్ బాధించేవాళళ్ చేతిలోదానిన్ పెడతాను. ‘మేము నీమీద నడిచిపోతాం. సాషాట్ ంగ పడు’
అనివాళ ళ్ నీతో చెబితే నువువ్ నీ వీపును దాటేవారికి దారిగా చేసి నేలకు దానిన్ వంచావు గదా.”
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1సీయోనూ! లే! నీ బలం తెచుచ్కో. పరిశుదధ్ పటట్ణ నయెరూషలేమా! నీ అంద న బటట్లు వేసుకో. ఇక ఎనన్టికీ సునన్తి

పొందని వాడొక నా, అపవితుడొక నా నీలోపలికి రాడు.
2ధూళి దులుపుకో. యెరూషలేమా, లేచి చకక్గా కూరోచ్. బందీ అయిన సీయోను కుమారీ, నీమెడకటుల్ విపిప్వేసుకో.
3యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “మిమమ్లిన్ ఉచితంగా అమేమ్శారు గదా! ఉచితంగానేమీకు విమోచన వసుత్ ంది.”
4యెహోవా పభువు ఇలా అంటునాన్డు. “తాతాక్లికంగామొదటోల్ నా పజలు ఐగుపు వెళాళ్రు. ఈమధేయ్ అషూష్ రు వారిని

బాధించింది.”
5 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “ఏ కారణం లేకుండా నా పజలను తీసుకుపోయారు. వారి మీద అధికారం చేసేవాళ ళ్ పరిహాసం

చేసుత్ నాన్రు.* రోజంతానా పేరు దూషణకు గురి అవుతూ ఉంది. కాబటిట్ ఇకక్డ నేనేం చేయాలి?”
6 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “నా పజలు నా పేరు తెలుసుకుంటారు. ఈ విషయం చెపిప్ంది నేనే అని వాళ ళ్ ఆ రోజు

తెలుసుకుంటారు. ఔను. నేనే.”
7సువార పకటిసూత్ శాంతిసమాధానాలు చాటిసూత్ శుభ సమాచారం తెసూత్ విడుదల సమాచారం తీసుకు వచేచ్ వారి పాదాలు

“నీ దేవుడు పరిపాలిసుత్ నాన్డు” అని సీయోనుతో చెపేప్ వారిపాదాలు పరవ్తాలమీద ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.
8విను! నీ కావలివారు తమ గొంతు పెంచుతునాన్రు. వాళళ్ంతా కలిసి సంతోషంతో కేకలు వేసుత్ నాన్రు. యెహోవాసీయోనుకు

తిరిగి వచేచ్టపుప్డు వారు కళాళ్రా చూసాత్ రు.
9యెరూషలేము శిథిలాలాల్ రా! కలిసి ఆనంద గీతాలు పాడండి. యెహోవా తన పజలను ఆదరించాడు. యెరూషలేమును

విమోచించాడు.
10అనిన్ రాజాయ్ల కళెళ్దుటేయెహోవాతన పవితహసత్ం బయలుపరచాడు. పపంచమంతామన దేవుని రకష్ణ చూసాత్ రు.
11అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోండి. వెళళ్ండి, వెళళ్ండి. అపవిత న దేనినీ తాకవదుద్ . యెహోవా సేవాపాతలను మోసే మీరు,

మిమమ్లిన్ మీరు పవితపరచుకోండి.
12మీరు తవ్రపడి బయలుదేరరు, పారిపోయేలా వెళల్రు. యెహోవామీముందు నడుసాత్ డు. ఇశాయేలు దేవుడు మీ వెనుక

కావలివాడుగా ఉంటాడు.
యెహోవాసేవకుని మహిమ,బాధలు

13 వినండి. నా సేవకుడు తెలివిగా పవరిసాత్ డు. అనీన్ చకక్గా జరిగిసాత్ డు. ఆయనిన్ హెచిచ్ంచడం, ఉనన్త సిథ్తికి తేవడం
అధికంగాఘనపరచడం జరుగుతుంది.

14 అతని రూపం, మిగతా ఏ వయ్కి రూపం కనాన్ వికారంగా ఉంది. ఆ విధంగా ఆయన మనిషిలాగానే లేడు. నినున్ చూచి
చాలామంది నిరాఘ్ ంతపోయారు.

15అయితేఆయనఅనేక రాజాయ్లను ఆశచ్రయ్పరుసాత్ డు. రాజులు అతనిన్ చూసి నోరు మూసుకుంటారు. ఎందుకంటే తమకు
చెపప్ని విషయాలు వారు చూసాత్ రు. అంతకు మునుపువాళ ళ్ వినని విషయాలు వాళ ళ్ గహిసాత్ రు.
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1మేము వినన్ విషయాలు ఎవరు నముమ్తారు? యెహోవాబాహ వుఎవరికి వెలల్డి అయింది?
2ఆయనయెహోవాఎదుట లేతమొకక్లాగా ఎండిపోయిన భూమిలోమొలిచినమొకక్లాగా పెరిగాడు.
అతనికి ఎలాంటిమంచి రూపంగానీ గొపప్దనంగానీ లేదు. మనలను ఆకరిష్ంచే అందమేమీఆయనలో కనబడలేదు.

* 52:5 52:5 పరిహాసం చేసుత్ నాన్రు. ఏడుసుత్ నాన్రు
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3 ఆయన మనుషుయ్ల తృణీకారానికీ నిరాకరణకూ గురి అయాయ్డు. ఆయన విచారాలతో అసత్మానం బాధలతో
నిండిపోయినవాడు.

మనముఖాలుఆయనకు కనబడకుండాచేసుకునాన్ం. ఆయనతృణీకారానికిగురిఅయాయ్డు. ఆయనంటేమనకు లెకక్లేదు.
4అయితే ఆయనమన రోగాలను కచిచ్తంగా భరించాడు. మన దుఖాలనుమోశాడు.
అయినాదేవుడు ఆయనను శి ంచాడనీ దెబబ్ కొటిట్ బాధించాడనీమనం భావించుకునాన్ం.
5కానీ ఆయనమన తిరుగుబాటు చేషట్ల వలన గాయపడాడ్ డు. మనపాపాలను బటిట్ ఆయనిన్ నలగగొటట్డం జరిగింది.
మనకు శాంతి కలిగించే శికష్ ఆయనమీద పడింది. ఆయనపొందిన గాయాల వలనమనం బాగుపడాద్ ం.
6మనందరం గొరెలలాగాదారి తపాప్ము. మనలో పతివాడూ తనకిషట్ న దారికి తొలగిపోయాము.
యెహోవామనందరి దోషానిన్ ఆయనమీదమోపాడు.
7ఆయన దురామ్రాగ్ నికి గురి అయాయ్డు. బాధలపా నాఅతడు నోరు తెరవలేదు.
గొరెపిలల్లాగాఆయనిన్వధకుతీసుకుపోయారు. బొచుచ్ కతిత్రించేవారిఎదుటగొరెమౌనంగాఉనన్టుట్ అతడునోరుతెరవలేదు.
8అనాయ్యపుతీరుప్తో ఆయనిన్ శి ంచారు. ఆ తరంలో ఆయన గురించి ఎవరు పటిట్ంచుకునాన్రు?
నా పజల దురామ్రాగ్ నికి ఆయనకు శికష్ పడింది. సజీవుల భూమిలోనుంచి అతడు హతమయాయ్డు.
9అతడు చనిపోయినపుప్డు నేరసుథ్ లతో అతనిన్ సమాధి చేశారు. ధనవంతుని దగగ్ర అతనిన్ ఉంచారు.
అతడు ఏ నేరమూ చేయలేదు. అతని నోటమోసం ఎపుప్డూ లేదు.
10అయినాఆయనిన్ నలగొగ్ టట్డం,బాధించడంయెహోవాకు ఇషట్మయింది. ఆయన అతనికి వాయ్ధి కలగచేశాడు.
ఆయన జీవితానిన్ మీపాప పరిహారంగామీరు ఎంచితే ఆయన తన సంతానానిన్ చూసాత్ డు. ఆయనచాలాకాలం జీవిసాత్ డు.
ఆయనదావ్రాయెహోవాఉదేద్శం నెరవేరుతుంది.
11తన వేదన వలన కలిగిన ఫలితం చూసి ఆయన సంతృపిత్ పొందుతాడు.
నీతిమంతు న నా సేవకుడు అనేకమంది దోషాలను భరించి తనజాఞ్ నంతోవారిని నిరోద్ షులుగా ఎంచుతాడు.
12కాబటిట్ గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెడతాను. అనేకమందితో కలిసి అతడు కొలల్సొముమ్ పంచుకుంటాడు.
ఎందుకంటే ఆయన తనపాణం ధారపోసి చనిపోయాడు. అకమకారులోల్ ఒకడిగా ఆయనిన్ ఎంచడం జరిగింది.
ఆయనచాలామందిపాపానిన్ భరిసూత్ అపరాధుల కోసం విజాఞ్ పన చేశాడు.
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సేవకుని దావ్రా దీవెనలు

1 “గొడాలా, పిలల్లు కననిదానా,పాటలు పాడు. ఎనన్డూ పసవవేదన పడనిదానా, సంతోషంతో గటిట్గా గానం చెయియ్.
పెళళ్యిన సీ పిలల్లకంటే భర వదిలేసిన సీకి పుటేట్ పిలల్లు ఎకుక్వమంది” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
2నీ డేరా పెదద్దిగా చెయియ్. నీ డేరా తెరలను ఇంకాపొడిగించు.
నీతాళ ళ్ పొడుగు చెయియ్. నీమేకులు దిగొగ్ టుట్ .
3ఎందుకంటే నువువ్ కుడి పుకూ ఎడమ పుకూ వాయ్పిసాత్ వు.
నీ సంతానం రాజాయ్లను సావ్ధీనం చేసుకుంటుంది. పా న పటట్ణాలను నివాస సథ్లాలుగా చేసాత్ రు.
4భయపడవదుద్ . నువువ్ సిగుగ్ పడనకక్రలేదు. నీకు అవమానం కలగదు. అ రయ్ పడవదుద్ .
చినన్తనంలోని నీ అవమానానీన్ సిగుగ్ నూ మరచిపోతావు. నీ ధవయ్పు నిందను ఇకమీదటజాఞ్ పకం చేసుకోవు.
5నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భర. ఆయన పేరు సేనల పభువుయెహోవా.
ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు. లోమంతటికీ దేవుడు అని ఆయనిన్ పిలుసాత్ రు.
6భర వదిలి వేయగాఎంతోవిచారంతోఉనన్భారయ్ను భర తిరిగి రపిప్ంచినటుట్ , పడుచుతనంలోపెళిళ్చేసుకుని తృణీకారానికి

గురి అయినభారయ్ను తిరిగి రపిప్ంచినటుట్ గాయెహోవానినున్ తిరిగి రపిప్ంచాడని, నీ దేవుడు చెబుతునాన్డు.
7కొంతసేపే నేను నినున్ వదిలేశాను. అయితే ఎంతోజాలితో నేను నినున్ చేరదీసాత్ ను.
8కాసేపే నీమీద కోపంతోనాముఖం దాచాను.
నీమీదజాలి చూపిసాత్ ను. నినెన్పప్టికీ నమమ్కంగా పేమిసాత్ నని నినున్ విమోచించేయెహోవాచెబుతునాన్డు.
9 “ఇది నాకు నోవహ రోజులోల్ ని జలపళయంలాగా ఉంది. భూమి మీదికి ఇంకెపుప్డూ జలపళయం రాదని నేను పమాణం

చేశాను.
అలాగే, నీమీద కోపంగా ఉండననీ నినున్ గదిద్ంచననీ పమాణం చేశాను.
10పరవ్తాలు కూలిపోయినాకొండలు కదిలినానాకృప నీనుంచితొలగిపోదు. నాశాంతిఒడంబడిక, నినున్ విడిచిపోదు”అని

నీమీదజాలిపడేయెహోవాచెబుతునాన్డు.
11 బాధపడుతునన్ దానా! తుఫాను బాధితురాలా, ఆదరణలేనిదానా! నేను నీ కాలిబాట డూరాయ్లతో చేసాత్ ను.

నీలమణులతో నీపునాదులు వేసాత్ ను.
12 కెంపులతో నీ కోట బురుజులను,మెరిసే రాళళ్తో నీ గుమామ్లను, విలు న రతాన్లతో నీ గోడలను నిరిమ్సాత్ ను.
13యెహోవానీ పిలల్లందరికీ బోధిసాత్ డు. నీ పిలల్లకు పరిపూరణ్ న నెమమ్ది ఉంటుంది.
14నీతితో నినున్ తిరిగి సాథ్ పిసాత్ ను.
నువువ్ ఇంకెనన్టికీ హింస అనుభవించవు. నువువ్ భయపడనకక్రలేదు. నినున్ భయపెటేట్ది నీ దగగ్రికి రాదు.
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15ఎవ నా చికుక్ తెసేత్, అదినా వలన కాదు. చికుక్ తెచేచ్ వారెవ నా ఓడిపోతారు.
16 ఇదిగో విను! నిపుప్లు ఊదే కమమ్రిని నేనే చేశాను. అతడు అకక్డ ఆయుధాలను చేసాత్ డు. నాశనం చేయడానికి నాశనం

చేసేవాణిణ్ చేసింది నేనే.
17నీకు విరోధంగా తయా న ఎలాంటి ఆయుధమూ గెలవదు.
నీమీద నేరారోపణ చేసేవారందరినీ నువువ్ శి సాత్ వు.
యెహోవా సేవకులకు ఈ హకుక్ ఉంటుంది. వారిని నిరోద్ షులని నిరూపించడం నా వలల్ అవుతుంది. యెహోవా పకటించేది

ఇదే.
55

గొపప్ ఆహావ్నం
1 “దపిప్కతో ఉనన్ మీరంతా, నీళల్ దగగ్రికి రండి! డబుబ్ లేనిమీరంతా వచిచ్, కొని, తినండి.
రండి, డబుబ్ లేకపోయినాఖరుచ్ లేకుండాదా రసం,పాలు కొనండి.
2తిండి కానిదాని కోసంమీరెందుకు వెండి తూసాత్ రు? తృపిత్నివవ్ని దానికోసంమీరెందుకు కషట్పడతారు?
నామాటజాగతత్గా వినిమంచివాటిని తినండి. కొవివ్న వాటితో సుఖించండి.
3 శదధ్గా విని నా దగగ్రికి రండి! మీరు వింటే బతుకుతారు.
నేను మీతో నితయ్ నిబంధన చేసాత్ ను. దావీదుకు చూపించిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపిసాత్ ను.
4ఇదిగో,రాజాయ్లకు సా గా నేనతనిన్ నియమించాను. పజలకు నాయకునిగా అధికారిగా అతనిన్ నియమించాను.”
5నీకు తెలియనిరాజాయ్నిన్ నువువ్ పిలుసాత్ వు. నినెన్రుగని రాజయ్ం నీదగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వసుత్ ంది.
ఎందుకంటే, నీయెహోవాదేవుడు నినున్ ఘనపరచాడు. ఆయన ఇశాయేలు పజల పవితుడు.
6యెహోవామీకు దొరికే సమయంలో ఆయనిన్ వెదకండి. ఆయన దగగ్రగా ఉండగానే ఆయనిన్ వేడుకోండి.
7భకిహీనులు తమమారగ్ం విడిచిపెటాట్ లి. చెడడ్వాళ ళ్ తమ తలంపులుమారుచ్కోవాలి.
వాళ ళ్ యెహోవా పు తిరగాలి. అపుప్డు ఆయన వారి మీద జాలిపడతాడు. వారు మన దేవుని పు తిరిగితే ఆయన

అధికంగా కష్మిసాత్ డు.
8 “నాఆలోచనలు మీ ఆలోచనల వంటివి కావు. మీవిధానాలు నా విధానాల వంటివి కావు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
9 “ఆకాశాలు భూమి కంటే ఎతుత్ గా ఉనాన్యి. అలాగేనా విధానాలుమీ విధానాల కంటే,నాఆలోచనలుమీ ఆలోచనల కంటే

ఉనన్తంగా ఉనాన్యి.
10వాన,మంచు ఆకాశానున్ంచి వచిచ్ భూమిని తడుపుతాయి.
దానినుంచి వితత్నం చలేల్ వాడికి వితత్నానీన్ తినడానికి తిండినీ ఇచేచ్లా,మొకక్లుమొలిచి ఫలించేలా చేసాత్ యి.
అలా చేసేత్నే తపప్ అవి ఆకాశానికి తిరిగి వెళళ్వు.
11ఆలాగేనా నోట నుంచి వచేచ్మాట ఉంటుంది. నిషఫ్లంగానా దగగ్రికి తిరిగి రాదు.
అదినా సంకలాప్నిన్ నెరవేరుసుత్ ంది. నేను పంపించిన ఉదేద్శానిన్ సాధిసుత్ ంది.
12మీరు సంతోషంగా వెళతారు. సమాధానంగామిమమ్లిన్ తీసుకు పోతారు.
మీముందు పరవ్తాలు, కొండలు, సంతోషంగా కేకలు వేసాత్ యి. దానాలోల్ ని చెటల్నీన్ చపప్టుల్ కొడతాయి.
13ముళళ్చెటల్కు బదులు దేవదారు వృ లుమొలుసాత్ యి. దురదగొండిచెటల్కు బదులు గొంజి వృ లు పెరుగుతాయి.
ఆ విషయంయెహోవాకు పేరు పతిషట్లు తెసుత్ ంది. నశించని నితయ్ న గురుగా ఉంటుంది.”
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అనుయ్లకు తం రకష్ణ

1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “నా రకష్ణ దగగ్రగా ఉంది.
నా నీతి తవ్రలో వెలల్డవుతుంది. కాబటిట్ నాయ్యానిన్ పాటించండి. నిజాయితీతో పవరించండి.
2ఆ విధంగా చేసూత్ కచిచ్తంగాపాటించేవాడు ధనుయ్డు.
అలాటివాడు విశాంతిదినానిన్ అపవితపరచకుండాదానిన్ అనుసరిసాత్ డు. ఏ కీడూ చేయడు.”
3యెహోవాను అనుసరించే విదేశీయుడు,
“యెహోవాతపప్కుండా ననున్ తన పజలోల్ నుంచి వెలివేసాత్ డు” అనుకోకూడదు.
నపుంసకుడు “నేను ఎండిన చెటుట్ ను” అనుకోకూడదు.
4 నేను నియమించిన విశాంతిదినాలను ఆచరిసూత్ నాకిషట్ న వాటిని కోరుకుంటూ నా నిబంధనను ఆధారం చేసుకునే

నపుంసకులను గురించియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
5నాఇంటోల్ ,నాపాకారాలోల్ ఒకభాగానిన్వారికిసాత్ ను. కొడుకులకంటే కూతుళల్కంటేమంచిపేరు పతిషట్లు పసాదిసాత్ ను. వాటిని

ఎనన్టికీ కొటిట్వేయడం జరగదు.
6విశాంతి దినానిన్ అపవితపరచకుండా ఆచరిసూత్ నా నిబంధనను ఆధారం చేసుకుంటూ
యెహోవాకు సేవకు యెహోవానామానిన్ పేమిసూత్
ఆయనిన్ ఆరాధించడానికి ఆయన పకష్ం చేరే విదేశీయులను నా పరిశుదధ్ పరవ్తానికి తీసుకు వసాత్ ను.
7నాపారథ్న మందిరంలోవారిని ఆనందింపచేసాత్ ను.
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నాబలిపీఠం మీదవారు అరిప్ంచే దహనబలులూ బలులూ నాకు అంగీకారమవుతాయి.
నామందిరం అనిన్ రాజాయ్లకూ పారథ్న మందిరం అవుతుంది.
8ఇశాయేలీయులోల్ వెలివేయబడినవారిని సమకూరేచ్ పభు నయెహోవావాకుక్ ఇదే,
“నేను సమకూరిచ్న ఇశాయేలు వారు కాక ఇతరులను కూడావారి దగగ్రికి చేరుసాత్ ను.”

ఇశాయేలు నాయకుల ఫలయ్ం
9 దానాలోల్ ని జంతువులనీన్! అడవిలోని కూర జంతువులనీన్! రండి! తినండి!
10వారి కాపలాదారులంతా గుడిడ్వాళ ళ్. వాళళ్ంతా తెలివితకుక్వ వాళ ళ్. వాళళ్ంతామొరగలేనిమూగకుకక్లు.
పడుకుని కలలు కంటారు. నిద అంటే వారికి చాలా ఇషట్ం.
11వారు తిండి కోసం అతాయ్శపడే కుకక్లు. ఎంత తినాన్ వాటికి తృపిత్ లేదు. వాళ ళ్ తెలివిలేని కాపరులు.
వాళళ్ంతా తమకిషట్ న దారిలో వెళతారు. పతివాడూసొంతలాభం కోసం వెతుకుతాడు.
12వాళిళ్లా అంటారు “రండి. దాకష్మదయ్ం,మతిత్చేచ్ పానీయాలు తాగుదాం.
రేపు ఇవాళలాగాఉంటుంది. ఇంకాచాలాబాగుంటుంది.”
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1నీతిమంతులు చనిపోతునాన్రు గానీ ఎవరూ పటిట్ంచుకోవడంలేదు.
నిబంధన పజలు చనిపోతునాన్రు గానీ ఎవరికీ అరథ్ం కావడం లేదు.
కీడు చూడకుండా నీతిమంతులను తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంది.
2అతడు విశాంతిలో పవేశిసుత్ నాన్డు.
యథారధ్ంగా పవరించేవారు తమ పడకలమీద విశాంతి తీసుకుంటారు.
3మంతకతెత్ కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్సంతానమా,మీరికక్డికి రండి!
4మీరెవరిన్ ఎగతాళి చేసుత్ నాన్రు?
ఎవరిన్ చూసి నోరు తెరచి నాలుక చాసుత్ నాన్రు?
మీరు తిరుగుబాటు చేసేవారూమోసగాళ ళ్ కారా?
5సింధూర వృ ల కింద, పచచ్ని పతి చెటుట్ కింద, కామంతో రగిలిపోయేమీరు,
లోయలోల్ రాతిసందుల కింద,మీరు మీ పిలల్లను చంపుతునాన్రు.
6లోయలోనిరాళేళ్ మీభాగం. అవేమీ వంతు.
వాటికేపానారప్ణపోసుత్ నాన్రు. వాటికే వేదయ్ం అరిప్సుత్ నాన్రు. వీటిలో నేను ఆనందించాలా?
7ఉనన్త పరవ్తం మీద నీ పరుపు వేసుకునాన్వు.
బలులు అరిప్ంచడానికి నువువ్ అకక్డికే ఎకిక్ పోయావు.
8తలుపు వెనుక దావ్రబంధాల వెనుక నీ గురులు ఉంచావు.
ననున్ వదిలిపెటిట్ బటట్లు ఊడదీసిమంచమెకాక్వు. నీ పరుపు వెడలుప్ చేసుకునాన్వు.
నువువ్ వాళళ్తో నిబంధన చేసుకునాన్వు. వాళళ్ మంచాలంటే నీకిషట్ం. నువువ్ వాళళ్మానం చూశావు.
9నువువ్ నూనె తీసుకుని రాజు దగగ్రికి వెళాల్ వు. ఎనోన్ పరిమళ దవాయ్లను తీసుకెళాళ్వు.
నీ రాయబారులను దూరపాంతాలకు పంపుతావు. పాతాళానికి దిగిపోయావు.
10నీ దూర పయాణాలతో నువువ్ అలసిపోయావు. అయితే “అది వయ్రధ్ం” అని ఎనన్డూ అనలేదు.
నువువ్ నీ చేతులోల్ బలం తెచుచ్కునాన్వు. కాబటిట్ నువువ్ నీరసించిపోలేదు.
11ఎవరికి జడిసి, భయపడి అంతమోసం చేశావు?
నా గురించి ఆలోచించలేదు, ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోలేదు.
చాలాకాలం నేనుమౌనంగా లేను గదా! అయితే నువువ్ ననన్ంతగా పటిట్ంచుకోలేదు.
12నీ నీతి ఎలాంటిదో నేనే వెలల్డిచేసాత్ ను.
వాటివలన నీకేమీ పయోజనం ఉండదు.
13నువువ్ కేకలు పెటేట్టపుప్డు నీ విగహాల గుంపు నినున్ తపిప్ంచాలి!
వాటనిన్టినీ గాలి ఎగరగొటేట్సుత్ ంది. ఊపిరితో అవనీన్ కొటుట్ కుపోతాయి.
అయితే ననున్ నముమ్కునేవారు దేశానిన్ సవ్తంతించుకుంటారు. నా పరిశుదధ్ పరవ్తానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.

సాతివ్కులకు ఆదరణ
14ఆయన ఇలా అంటాడు. “కటట్ండి, కటట్ండి! దారి సిదధ్ం చేయండి!
నా పజలదారిలో అడడ్ంగా ఉనన్ వాటిని తీసేయండి.”
15 ఎందుకంటే, మహా ఘనుడు, మహోనన్తుడు, పరిశుదుధ్ డు, నితయ్నివాసి అయినవాడు ఇలా చెబుతునాన్డు. “నేను

మహోనన్త న పరిశుదధ్ సథ్లంలో నివసిసూత్ ఉనాన్ను. అయినా, వినయంగల వారితో నలిగిన వారితో కూడా
ఉంటాను. వినయం గలవారిపాణానిన్ సేదదీరచ్డానికీ నలిగినవారిపాణానిన్ తెపప్రిలల్జేయడానికీ నేనునాన్ను.

16నేను ఎలల్పుప్డూనిందించను. ఎపుప్డూకోపంగాఉండను. అలాఉంటేమనిషిఆతమ్ నీరసించిపోతుంది. నేను సృషిట్ంచిన
మనుషులు నీరసించి పోతారు.
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17అకమంగా సంపాదించిన అతనిపాపానిన్ బటిట్ నేను కోపపడి అతనిన్ శి ంచాను.
నాముఖానిన్ కోపంతోచాటు చేశాను. అయితేఅతడు తనకిషట్ న దారిలోకి తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.
18నేనతని పవరన చూశాను కానీ అతనిన్ బాగుచేసాత్ ను.
అతనికి దారి చూపుతాను. అతనీన్ అతని కోసం దుఃఖించే వారినీ ఓదారుసాత్ ను.
19వారికి కృతజఞ్తాపూరవ్క న పెదాలు ఇసాత్ ను. దూరంగా ఉనన్వారికీ దగగ్రగా ఉనన్వారికీ శాంతి సమాధానాలుంటాయి”

అనియెహోవాచెబుతునాన్డు. “నేనే వారినిబాగుచేసాత్ ను”
20అయితే దురామ్రుగ్ లు అటూ ఇటూ కొటుట్ కునే సముదం లాంటివారు.
దాని నీళ ళ్, బురద కి తెసూత్ ఉంటుంది.
21 “దురామ్రుగ్ లకు పశాంతత ఉండదు” అని దేవుడు చెబుతునాన్డు.
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సకమ న ఉపవాసం

1పెదద్గా కేకలు వెయియ్. ఆపవదుద్ . బూరలాగా నీ గొంతెతుత్ .
వారు చేసిన తిరుగుబాటు నా పజలకు తెలియజెయియ్. యాకోబు ఇంటివారికి వారిపాపాలను తెలియజెయియ్.
2అయినావాళ ళ్తమదేవునిఆజఞ్లను వదలనిపజలుగానీతినిఅనుసరించేదేశంగాపతిరోజూననున్ వెతుకుతూఉంటారు.
నావిధానాలను తెలుసుకోవడంలో ఆనందిసాత్ రు.
తమకు నాయ్య న తీరుప్లు తీరాచ్లని ననున్ అడుగుతారు. దేవుడు తమకు దగగ్రవావ్లని ఆశిసాత్ రు.
3 “మేమెందుకు ఉపవాసమునాన్ం? నువెవ్ందుకు చూడవు? మమమ్లిన్ మేము ఎందుకు తగిగ్ంచుకునాన్ం? నువువ్

గమనించలేదు” అనివాళ ళ్ అంటారు.
మీఉపవాస దినానమీరు మీకిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసూత్ మీ పనివాళళ్ను కఠినంగా చూసాత్ రు.
4మీరు ఉపవాసమునన్పుప్డు పోటాల్ డుకుంటారు. మీపిడికిళళ్తో కొటుట్ కుంటారు.
మీరు ఈ రోజులోల్ ఉపవాసముండేదిమీ సవ్రం న వినబడాలని కాదు.
5నేను కోరేది అలాంటి ఉపవాసమా? పతివాడు తనను తాను అణుచుకుంటే సరిపోతుందా?
ఒకడు రెలుల్ లాగా తలవంచుకుని గోనెపటట్ కటుట్ కుని బూడిద పరచుకుని కూరోచ్వడం ఉపవాసమా? అలాంటి ఉపవాసం

యెహోవాకు ఇషట్మనిమీరనుకుంటారా?
6నేను ఆమోదించే ఉపవాసం ఏదంటే,
దురామ్రగ్పు బంధకాలను విపప్డం, కాడిమానుమోకులు తీసేయడం,
అణగారినవారిని విడిపించడం, పతి కాడినీ విరగగొటట్డం.
7ఆకలితో అలమటించేవాళల్తో నీ ఆహారం పంచుకోవడం, ఇలుల్ లేకుండా తిరిగే పేదవారిని నీ ఇంటోల్ కి చేరుచ్కోవడం.
దిగంబరిగా నీకెవ నా కనిపిసేత్,వాడికి బటట్లు ఇవువ్. నీసొంత బంధువులకు నీ ముఖం చాటేయవదుద్ .
8అపుప్డు నీ వెలుగు, ఉదయకాంతిలాగాఉదయిసుత్ ంది. నీ ఆరోగయ్ం నీకు తవ్రగా లభిసుత్ ంది.
నీ నీతి, నీకు ముందుగా వెళత్ ంది. యెహోవామహిమనీ వెనుక కావలి కాసుత్ ంది.
9అపుప్డు నువువ్ పిలిసేత్ యెహోవాజవాబిసాత్ డు. సహాయం కోసం నువువ్మొర పెడితే “ఇదిగో ఇకక్డే ఉనాన్ను”అంటాడు.
ఇతరులను అణిచివేయడం, వేలుపెటిట్ చూపిసూత్ నిందించడం,మోసంగామాటాల్ డడం నువువ్మానుకుంటే,
10 ఆకలితో అలమటించే వారికి నీకునన్ దానిలోనుంచి ఇచిచ్, బాధితుల అవసరాలను తీరిచ్ వాళళ్ను తృపిత్ పరిసేత్ చీకటోల్ నీ

వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. నీ చీకటి నీకు మధాయ్హన్ం లాగా ఉంటుంది.
11అపుప్డుయెహోవాఎపప్టికీ నీకు దారి చూపుతూ ఉంటాడు. ఎండిపోయిన నీ ఆతమ్ను తృపిత్పరుసాత్ డు.
నీ ఎముకలను బలపరుసాత్ డు. నువువ్ నీరు కటిట్న తోటలాగాఉంటావు.
ఎనన్డూ ఆగని నీటిఊటలాగాఉంటావు.
12పురాతన శిథిలాలను నీ పజలు మళీళ్ కడతారు. అనేక తరాల నుంచిపాడుగా ఉనన్ పునాదులను నువువ్ మళీళ్ వేసాత్ వు.

నినున్ “గోడబాగుచేసేవాడు, నివాసాల కోసం వీధులు మరమమ్తుత్ చేసేవాడు” అంటారు.
13విశాంతి దినాన పయాణం చేయకుండా,నా పతిషిఠ్త దినానిన్ నీ సొంత ఆహాల్ దం కోసం వాడకుండా ఉనాన్వనుకో.
విశాంతి దినానిన్ మనోహర నదిగాభావిసూత్ యెహోవాకు చెందిన విషయాలను పవితంగా గౌరవంగా చేసుత్ నాన్వనుకో.
నీ సొంత వాయ్పారం వదిలేసి విశాంతి దినానిన్ సొంత ఆహాల్ దం కోసం వాడకుండా నీ సొంత మాటలు మాటాల్ డకుండా

గౌరవిసుత్ నాన్వనుకో.
14అపుప్డు నువువ్యెహోవాపటల్ ఆనందిసాత్ వు. దేశంలో ఉనన్త సథ్లాలమీద నేను నినున్ ఎకిక్సాత్ ను.
నీపూరీవ్కుడు,యాకోబు సావ్సాథ్ య్నిన్ నువువ్ అనుభవించేలా చేసాత్ ను. యెహోవాతెలియచేసిన విషయాలు ఇవే.

59
పాపం, ఒపుప్కోలు, విమోచన

1యెహోవాహసత్ం ర ంచలేనంత కురుచగా అయిపోలేదు. ఆయన చెవులు వినలేనంత నీరసం కాలేదు.
మీఅపరాధాలు మీకూమీ దేవునికీ అడడ్ంగా వచాచ్యి.
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2మీపాపాలు ఆయనముఖం మీకు కనబడకుండా చేశాయి. అందుచేత ఆయన వినడం లేదు.
3మీచేతులు రకంతోమీ వేళల్ అపరాధాలతోమరకలయాయ్యి.
మీపెదవులు అబదాధ్ లాడుతునాన్యి. మీనాలుక దేవ్షంతోమాటలాడుతునన్ది.
4ఎవడూ నాయ్యంగాదావా వేయడం లేదు. ఎవడూ నిజాయితీతో తనవాదన వినిపించడం లేదు.
వాళ ళ్ వటిట్ మాటలను నముమ్కుని అబదాధ్ లు చెబుతారు. చెడును గరభ్ం ధరించి పాపానిన్ కంటారు.
5వాళ ళ్ విషసరాప్ల గుడల్ను పొదుగుతారు. సాలెగూడు నేసాత్ రు.
ఆ గుడుల్ తినే వాళ ళ్ చసాత్ రు. ఒకవేళ గుడుడ్ పగిలితే విషసరప్ం బయటికి వసుత్ ంది.
6వారిసాలెగూళ ళ్ బటట్లు నేయడానికి పనికిరావు. వాళ ళ్ నేసిన దానితో ఎవరూ కపుప్కోలేరు.
వాళళ్ పనులు పాపిషిట్ పనులు. దుషట్కియలు వాళళ్ చేతులోల్ నే ఉనాన్యి.
7వారి కాళల్ పాపం చేయడానికి పరుగెడుతునాన్యి. నిరపరాధుల రకానిన్ ఒలకపోయడానికి అవి తవ్రపడుతునాన్యి.
వారి ఆలోచనలు పాపిషిట్ ఆలోచనలు. వారిదారులు దురామ్రగ్ం,నాశనం.
8శాంతిమారగ్ం వారికి తెలియదు. వారి నడతలోల్ నాయ్యం కనబడదు.
వాళ ళ్ వంకరదారులు కలిప్ంచుకునాన్రు. ఆదారులోల్ నడిచే వాళళ్కు శాంతి కలగదు.
9కాబటిట్ నాయ్యంమాకు దూరంగా ఉంది. నీతిమమమ్లిన్ అందుకోవడం లేదు.
వెలుగుకోసం మేము కనిపెడుతూ ఉనాన్ం గానీ అంతా చీకటిగానే ఉంది. కాంతి కోసం చూసూత్ ఉనాన్ం, గానీ అంధకారంలోనే

నడుసుత్ నాన్ం.
10గోడకోసం గుడిడ్వారిలాగా, కళ ళ్లేని వారిలాగా తడవులాడుతునాన్ం.
మసక చీకటి అయినటుట్ మధాయ్హన్కాలంలో కాలుజారి పడుతునాన్ము. బలవంతుల*మధయ్లో మేము చచిచ్న వాళళ్లాగా

ఉనాన్ం.
11మేము ఎలుగుబంటల్లాగా గురుమంటునాన్ం. గువవ్లలాగామూలుగుతునాన్ం.
నాయ్యం కోసం చూసుత్ నాన్ం,గానీ అది దొరకడం లేదు. విడుదల కోసం చూసుత్ నాన్ం గానీ అదిమాకు దూరంగా ఉంది.
12మాఅకమాలనీన్ నీ ఎదుట ఉనాన్యి. మాపాపాలుమామీదసాకష్ ం చెబుతునాన్యి.
మాఅకమాలుమాకు కనబడుతునాన్యి. మాపాపాలుమాకు తెలుసు.
13యెహోవాను తిరసక్రించిమన దేవుని నుంచి తొలగిపోయితిరుగుబాటు చేశాం.
దురామ్రగ్తనూ అవిధేయతనూపోతస్హించాం. అబదాధ్ లూ సణుగులూ మనసులో కలిప్ంచుకునాన్ం.
14నాయ్యానిన్ వెనకిక్ నెటేట్శాము. నీతి దూరంగా నిలుచ్ంది.
సతయ్ం నడివీధిలో పడి ఉంది. నిజాయితీలోపలికి రాలేదు.
15విశవ్సనీయత ఎటోపోయింది. దురామ్రాగ్ నిన్ విసరిజ్ంచేవాడు దోపిడీకి గురి అవుతునాన్డు.
నాయ్యం జరగకపోవడం చూసియెహోవాఎంతోబాధపడాడ్ డు.
16పజలకోసం వినన్పం చేసేవాడెవడూ లేకపోవడం చూసి ఆయన ఆశచ్రయ్పోయాడు.
అందుచేత ఆయనసొంతహసత్మే ఆయనకు విడుదల తెచిచ్ంది. ఆయన నీతి ఆయనిన్ నిలబెటిట్ంది.
17నీతిని కవచంగా ఆయన ధరించుకునాన్డు. రకష్ణను తలమీద శిరసాణంగా ధరించుకునాన్డు.
పతీకారమనే బటట్లు వేసుకునాన్డు. ఆసకిని బటట్గా వేసుకునాన్డు.
18వాళ ళ్ చేసిన దానికి తగగ్టుట్ గా తిరిగి చేసాత్ డు. ఆయన తన విరోధులను కోపంతో శి సాత్ డు. తన శతువులపటల్ పతీకారం

తీరుచ్కుంటాడు. దీవ్పవాసులను కూడా తగురీతిగా శి సాత్ డు.
19పడమటి దికుక్న ఉనన్వాళ ళ్యెహోవానామానికి భయపడతారు. సూరోయ్దయ దికుక్న ఉనన్వాళ ళ్ ఆయనమహిమకు

భయపడతారు. యెహోవాఊపిరితో కొటుట్ కుపోయే పవాహంలాగా ఆయన వసాత్ డు.
20“విమోచకుడుసీయోనువసాత్ డు. యాకోబువంశంలోతిరుగుబాటుచేయడంమానినవారిదగగ్రికివిమోచకుడువసాత్ డు.”

ఇదేయెహోవావాకుక్.
21 “నేను వారితో చేసే నిబంధన ఇది. నీ మీద ఉనన్ నా ఆతమ్, నేను నీ నోట ఉంచినమాటలు, నీ నోటినుంచీ నీ పిలల్ల నోటి

నుంచీ ఇదిమొదలుకుని ఎపప్టికీ తొలగిపోవు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

60
సీయోను ఉదయించినమహిమ

1లే, పకాశించు! నీకు వెలుగు వచిచ్ంది. యెహోవామహిమనీమీద ఉదయించింది.
2 భూమిని చీకటి కమిమ్నా కటిక చీకటి రాజాయ్లను కమిమ్నా యెహోవా నీ మీద ఉదయిసాత్ డు. ఆయన మహిమ నీ మీద

కనబడుతుంది.
3రాజాయ్లు నీ వెలుగుకు వసాత్ రు. రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వసాత్ రు.
4తలెతిత్ చుటూట్ చూడు. వీళళ్ంతామూకుమమ్డిగా నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు. నీ కొడుకులు దూరంనుంచి వసాత్ రు. నీ కూతుళ ళ్

చంకనెకిక్ వసుత్ నాన్రు.

* 59:10 59:10 బలవంతుల నిరజ్న న పదేశం
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5 నువువ్ చూసి పకాశిసాత్ వు. నీ హృదయం ఆనందిసూత్ ఉపొప్ంగుతుంది. సముద సమృదిధ్ నీ మీద కుమమ్రించడం
జరుగుతుంది. రాజాయ్ల ఐశవ్రయ్ం నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.

6 ఒంటెల గుంపులూ మిదాయ్ను ఏఫాల నుంచి వచిచ్న పిలల్ ఒంటెలూ నీ దేశమంతటా వాయ్పిసాత్ యి. వారంతా షేబ నుంచి
వసాత్ రు. బంగారం, ధూపదవయ్ం తీసుకువసాత్ రు. యెహోవా కీరిని పకటిసూత్ ఉంటారు.

7నీ కోసం కేదారు గొరెమందలనీన్ సమకూడతాయి. నెబాయోతు పొటేల్ళల్ నీ సేవలో ఉపయోగపడతాయి. అవి నా బలిపీఠం
మీద బలులుగా అంగీకారమవుతాయి. నాగొపప్ మందిరానిన్ నేను అందంగా అలంకరిసాత్ ను.

8మబుబ్లాగా గువవ్లలాగా తమ గూటికి ఎగిరి వచేచ్ వీళెళ్వరు?
9నీ దేవుడుయెహోవాపేరునుబటిట్ , ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని పేరును బటిట్ ఆయన నినున్ ఘనపరాచ్డు,
కాబటిట్ నీ కొడుకులను, తమ వెండి బంగారాలను తీసుకురావడానికి,
దీవ్పవాసులు నా కోసం చూసాత్ రు. తరీష్షు ఓడలుమొదట వసాత్ యి.
10విదేశీయులు నీ గోడలు కడతారు. వారి రాజులు నీకు సేవ చేసాత్ రు.
ఎందుకంటే నేను ఆగహంతో నినున్ కొటిట్నా అనుగహంతో నీమీదజాలిపడతాను.
11రాజాయ్ల సంపద నీదగగ్రికి తెచేచ్లా నీదావ్రం తలుపులు రాతింబగళల్ మూసివేయడం జరగదు.
ఆ పజలఊరేగింపులోవారి రాజులు ఉంటారు.
12 నినున్ సేవించడానికి నిరాకరించే పజలు గానీ రాజయ్ం గానీ నాశనం అవుతుంది. ఆ రాజాయ్లు తపప్కుండా నాశనం

అవుతాయి.
13నాపరిశుదాధ్ లయపుఅలంకారంకోసంలెబానోను శేషఠ్ నదేవదారువృ లూసరళవృ లూగొంజిచెటూల్ నీదగగ్రికితెసాత్ రు.
నేను నాపాదాలు పెటుట్ కునే సథ్లానిన్ ఘనంగా చేసాత్ ను.
14 నినున్ బాధించినవారి కొడుకులు నీ ఎదుటికి వచిచ్ సాగిలపడతారు. నినున్ తృణీకరించినవారంతా వచిచ్ నీ పాదాల మీద

పడతారు.
యెహోవాపటట్ణం అనీ ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవుని సీయోను అనీ నీకు పేరు పెడతారు.
15నినున్ విడిచి పెటట్కుండా ఎవరూ నినున్ దేవ్షించకుండా నీదావ్రా ఎవరూ వెళళ్కుండా ఉండడానికి బదులు
నినున్ ఎపప్టికీ హ ందాగా ఉండేలా తరతరాలకు సంతోష కారణంగా చేసాత్ ను.
16రాజాయ్లపాలుకూడా నువువ్ తాగుతావు. రాజుల చనుపాలు తాగుతావు.
యెహోవా న నేను నీ రకష్కుడిననీయాకోబు బలవంతు న దేవుడిననీ నీ విమోచకుడిననీ నువువ్ తెలుసుకుంటావు.
17నేను కంచుకు బదులు బంగారానీన్ ఇనుముకు బదులు వెండినీ
చెకక్కు బదులు ఇతత్డినీ రాళళ్కు బదులు ఇనుమునూ తెసాత్ ను. శాంతిని నీకు అధికారులుగా నాయ్యానిన్ నీకు

పరిపాలకులుగా నియమిసాత్ ను.
18ఇకనుంచి నీ దేశంలో దురామ్రగ్ం అనేమాట వినబడదు. నీ సరిహదుద్ లోల్ నాశనం, ధవ్ంసం అనేమాటలు వినబడవు.
నీ గోడలను విడుదల అనీ నీ దావ్రాలను సుత్ తి అనీ అంటావు.
19ఇక మీదట పగటివేళ సూరయ్ కాంతి నీకు వెలుగుగా ఉండదు.
వెనెన్ల నీమీద పకాశింపదు.
యెహోవాయేనీకు ఎపప్టికీ నిలిచిపోయేకాంతి. నీ దేవుడు నీకు శోభ.
20నీ సూరుయ్డు ఇక ఎనన్టికీ అసత్మించడు. నీ వెనెన్ల తగగ్దు.
యెహోవాయేనీకు ఎపప్టికీ నిలిచిపోయేకాంతి. నీ దుఃఖదినాలు అంతం అవుతాయి.
21నీ పజలంతా నీతిమంతులుగా ఉంటారు. దేశం ఎపప్టికీ వారిసావ్ధీనంలో ఉంటుంది.
వారు నాఘనత కోసం నేను నాటిన కొమమ్. నేను చేసిన పని.
22అలుప్డు వేయిమంది అవుతాడు. చినన్వాడు బల న జనం అవుతాడు.
నేనుయెహోవాను. తగిన కాలంలో వీటిని తవ్రగా జరిగిసాత్ ను.

61
రకష్ణ శుభవార

1పభు నయెహోవాఆతమ్ నామీద ఉనాన్డు.
అణగారినవారికి శుభవార పకటించడానికియెహోవాననున్ అభిషేకించాడు.
గుండె పగిలిన వారినిబాగుచేయడానికి బందీలుగా ఉనన్వారికి విడుదల, దీలకు విముకి పకటించడానికి,
2యెహోవా దయావతస్రానీన్ మన దేవుని పతిదండన దినానీన్ పకటించడానికి, దుఃఖించే వారందరినీ ఓదారచ్డానికి ఆయన

ననున్ పంపాడు.
3 సీయోనులో దుఃఖించేవారిని చకక్పెటట్డానికి, బూడిదకు బదులు అంద న తలపాగా, దుఃఖానికి బదులు ఆనంద లం,

కుంగిన మనసు బదులు సుత్ తి వసం వారికివవ్డానికి ఆయన ననున్ పంపాడు.
నీతి విషయంలోమసత్కి వృ లనీయెహోవాఘనతకోసం నాటిన చెటుల్ అనీ వారిని పిలుసాత్ రు.
4పురాతన శిథిలాలను వాళ ళ్ కడతారు. గతంలోపా పోయిన సథ్లాలను తిరిగి కడతారు.
తరతరాలనుంచి శిథిల పోయిన పటట్ణాలను మళీళ్ నిరిమ్సాత్ రు.
5విదేశీయులు నిలబడిమీమందలను మేపుతారు. విదేశీయుల పిలల్లు మీపొలాలోల్ దాకష్తోటలోల్ పనిచేసాత్ రు.
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6మిమమ్లిన్యెహోవాయాజకులని పిలుసాత్ రు. మాదేవుని సేవకులనిమిమమ్లిన్ పిలుసాత్ రు.
రాజాయ్ల ఐశవ్రాయ్నిన్ మీరు అనుభవిసాత్ రు. వాటి సమృదిధ్లోమీరు అతిశయిసాత్ రు.
7మీ అవమానానికి బదులు మీకు రెటిట్ంపు దీవెనలు వసాత్ యి. నిందకు బదులు తమకు లభించిన భాగానిన్ బటిట్ వాళ ళ్

సంతోషిసాత్ రు.
తమ దేశంలో రెటిట్ంపుభాగం వారిసావ్ధీనం అవుతుంది. నితాయ్నందం వారిది అవుతుంది.
8 ఎందుకంటే నాయ్యం చేయడం యెహోవా అనే నాకు ఇషట్ం. దోచుకోవడం, అనాయ్యంగా ఒకడి సొతుత్ తీసుకోవడం అంటే

నాకు అసహయ్ం.
నమమ్కంగా నేను వారికి తిరిగి ఇచేచ్సాత్ ను. వారితోశాశవ్త న ఒడంబడిక చేసాత్ ను.
9రాజాయ్లోల్ వారి సంతతివారు,జాతులోల్ వారి సంతానం పేరు పొందుతారు.
వారిని చూసేవారంతావారుయెహోవాదీవించినవారని ఒపుప్కుంటారు.
10పెళిళ్కొడుకు అంద న తలపాగా ధరించుకునన్టుట్ , పెళిళ్కూతురు నగలతో అలంకరించుకునన్టుట్
ఆయననాకు రకష్ణ వసాలు ధరింపచేశాడు. నీతి అనే అంగీ నాకు తొడిగించాడు.
యెహోవాను బటిట్ ఎంతో ఆనందిసుత్ నాన్ను. నా దేవుణిణ్ బటిట్ నా ఆతమ్ ఉతాస్హపడుతూ ఉంది.
11భూమిమొకక్నుమొలిపించేలాగా,మొలిచేవాటిని ఎదిగేలా చేసే తోటలాగా
రాజాయ్లనిన్టిముందుయెహోవాపభువు నీతినీ సుత్ తినీమొలకెతేత్లా చేసాత్ డు.

62
సీయోను పునరుదధ్రణ

1సీయోను నీతి, సూరయ్కాంతిలా కనబడే వరకూ దాని రకష్ణ, దీపాలుగా వెలిగే వరకూ
సీయోను పకష్ంగా నేనుమౌనంగా ఉండను. యెరూషలేము కోసం నేను ఊరుకోను.
2రాజాయ్లు నీ నీతి చూసాత్ రు. రాజులంతా నీమహిమను చూసాత్ రు.
యెహోవాకోరే కొతత్ పేరు నీకు పెడతారు.
3నువువ్యెహోవాచేతిలోఅంద న కిరీటంగా నీ దేవుని చేతిలోరాజయ్కిరీటంగా ఉంటావు.
4నినున్ ఇంకెపుప్డూ “విడువబడిన దానివి” అనీ, నీ దేశానిన్ “పా పోయినది” అనీ ఇక అనరు.
దాని బదులు నినున్ “పియ నది*” అనీ, నీ దేశానిన్ “కళాయ్ణి†” అనీ అంటారు.
ఎందుకంటేయెహోవానినున్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్డు. నీ దేశానికి వివాహం జరుగుతుంది.
5యువకుడు ఒకయువతిని పెళిల్చేసుకునన్టుట్ నీ కొడుకులు‡ నినున్ పెళిల్ చేసుకుంటారు.
పెళిళ్కొడుకు తన పెళిళ్కూతురుతో సంతోషించేలా నీ దేవుడు నినున్ చూచి సంతోషిసాత్ డు.
6యెరూషలేమా, నీ గోడలమీద నేను కావలివారిని ఉంచాను.
రాతి పగలూ వారుమౌనంగా ఉండరు.
యెహోవాకు గురుచేసూత్ ఉండేమీరు విరామం తీసుకోవదుద్ .
7ఆయనయెరూషలేమును సుసిథ్రం చేసే వరకు
లోకమంతటాదానికి పసిదిధ్ కలిగించే వరకు ఆయనిన్ వదలొదుద్ .
8తన కుడి చెయియ్ తోడనీ తన బల నహసత్ం తోడనీయెహోవాఇలా పమాణం చేశాడు,
“నేను నీధానాయ్నిన్ నీ శతువులకు ఆహారంగాఇక ఎనన్డూ ఇవవ్ను. నువువ్ కషట్పడితీసినదా రసానిన్ విదేశీయులుతాగరు.
9కోత కోసినవాళేళ్ దానిన్ తింటారు. యెహోవాను సుత్ తిసాత్ రు.
దాకష్ పళ ళ్ కోసినవాళేళ్ నా పవితాలయఆవరణాలోల్ దాని రసం తాగుతారు.”
10దావ్రాల గుండా రండి! రండి! పజలకు దారి సిదధ్ం చేయండి!
జాతీయమారాగ్ నిన్ కటట్ండి! రాళ ళ్ ఏరి పారవేయండి!
రాజాయ్ల కోసం జండా సూచన ఎతత్ండి!
11వినండి. పపంచమంతటికీయెహోవాతెలియచేశాడు.
“సీయోను ఆడపడుచుతో ఇలా చెపప్ండి. ఇదిగో, నీ రకష్కుడు వసుత్ నాన్డు!
ఇదిగో, ఆయన బహ మానం ఆయన దగగ్ర ఉంది. తానిచేచ్ జీతం ఆయన తీసుకు వసుత్ నాన్డు.”
12 “పరిశుదధ్పజలు” “యెహోవావిమోచించినవారు” అని వీళ ళ్మిమమ్లిన్ పిలుసాత్ రు. “కోరతగినది” అనీ “తిరసాక్రానికి

గురి కాని పటట్ణం” అనీ నినున్ పిలుసాత్ రు.

63
పతీకార దినం, విమోచన దినం

1ఎరటి బటట్లు కటుట్ కుని ఎదోములోనిబొసా నుంచి వసుత్ నన్ ఈయనెవరు?
రాజ వసాలతో తనమహా బలంతో గంభీరంగా వసుత్ నన్ ఈయనెవరు?

* 62:4 62:4 పియ నదిహెపీస్బా † 62:4 62:4 కళాయ్ణి బూయ్లా ‡ 62:5 62:5 నీ కొడుకులు నీ సృషిట్కర
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నీతితోమాటాల్ డే నేనే. ర ంచడానికి సమరుధ్ ణిణ్ .
2నీ బటట్లు ఎందుకు ఎరగా ఉనాన్యి? నీ బటట్లు దాకష్గానుగ తొకేక్వాడి బటట్లాల్ గా ఎందుకునాన్యి?
3ఒంటరిగాదాకష్గానుగ తొకాక్ను. రాజాయ్లోల్ ఎవడూ నాతో చేరలేదు.
కోపంతోవారిని తొకాక్ను. ఆగహంతోవారిని అణగదొకాక్ను.
వారి రకం నా బటట్ల మీద చిందింది. నాబటట్లనీన్ మరకలే.
4పగ తీరుచ్కునే రోజు కోసం చూశాను. నావిడుదల సంవతస్రం వచిచ్ంది.
5సాయం చేసేవాడి కోసం చూశాను. ఎవరూ రాలేదు. ఎవడూ లేకపోవడం చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను.
అయితేనాహసత్మేనాకు విజయంసాధించిపెటిట్ంది. నాఆగహం ననున్ నడిపించింది.
6కోపంతో పజలను తొకేక్శాను. నాఆగహంతోవారికి మతెత్కిక్ంచాను. వారి రకానిన్ నేల పారబోశాను.

సుత్ తి,పారథ్న
7యెహోవామనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయానిన్,యెహోవాసుత్ తి పాత న పనులను వరిణ్సాత్ ను.
యెహోవామనకు చేసిన వాటనిన్టిని గురించి నేను చెబుతాను.
తన వాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ , కృపాతిశయానిన్ బటిట్ , ఇశాయేలు వంశం వారికి ఆయన చూపిన మహాకనికరానిన్ నేను పకటన

చేసాత్ ను.
8 అయితే ఆయన ఇలా అనాన్డు. “కచిచ్తంగా వారు నా పజలు. అవిధేయులు కాని పిలల్లు.” ఆయన వారికి

రకష్కుడయాయ్డు.
9వారిబాధలనిన్టిలో ఆయనబాధ అనుభవించాడు. ఆయన సనిన్ధి దూతవారిని ర ంచాడు.
ఆయన పేమతో, కనికరంతోవారిని ర ంచాడు.
పురాతన దినాలనిన్టిలో ఆయనవారిని ఎతుత్ కుంటూమోసూత్ వచాచ్డు.
10అయినావారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్ తమ్ను దుఃఖపెటాట్ రు.
కాబటిట్ ఆయనవారికి శతువయాయ్డు. తానేవారితోపోరాడాడు.
11ఆయన పజలుపూరవ్దినాలోల్ నిమోషేను గురుకు తెచుచ్కునాన్రు.
వారిలాఅనాన్రు, తనమందకాపరులతోబాటు సముదంలో నుంచి పజలను తీసుకు వచిచ్నవాడేడి?
వారిమధయ్ తన పరిశుదాధ్ తమ్ను ఉంచిన వాడేడి?
12మోషే కుడిచేతి పున తనఘన న బలానిన్ పంపించిన వాడేడి?
13తనకు శాశవ్త న పఖాయ్తి కలగాలనివారిముందు నీళల్ను విభజించినవాడేడి?
లో న నీళళ్గుండావారిని నడిపించిన వాడేడి? దానంలో గురం లాగావాళ ళ్ తొటుపడలేదు.
14లోయలోదిగే పశువులాల్ గాయెహోవాఆతమ్ వారికి విశాంతి కలగచేశాడు.
నీకు ఘన న పేరు కలగాలని నువువ్ నీ పజలను నడిపించావు.
15పరలోకం నుంచి చూడు. నీ దివయ్ న పవిత నివాసం నుంచి చూడు.
నీ ఆసకి, నీ గొపప్పనులు ఎకక్డునాన్యి?
మాపటల్ నీ కనికరం, నీవాతస్లయ్ం, ఆగిపోయాయేమిటి.
16అయితేమాతండివి నువేవ్.
అబాహాముకు మేము తెలియకపోయినా ఇశాయేలు మమమ్లిన్ అంగీకరించకపోయినా,
యెహోవా, నువేవ్మా తండివి. అనాదికాలం నుంచి “మావిమోచకుడు” అని నీకు పేరు గదా.
17యెహోవా, నీ విధానాలనుంచి మమమ్లిన్ తపిప్సుత్ నాన్వెందుకు?
మాకు నీ పటల్ భయభకులు ఉండకుండామాహృదయాలను ఎందుకు కఠినపరుసుత్ నాన్వు?
నీ సేవకుల కోసం నీ సొతుత్ గా ఉనన్ గోతాలకోసం తిరిగి రా.
18నీ పవిత ఆలయం నీ పజల ఆధీనంలో కొదిద్కాలమే ఉంది. అయితేమా శతువులు దానిన్ తొకిక్వేశారు.
19నువెవ్నన్డూ పాలించనివాళళ్లాగా అయాయ్ం. నీ పేరెనన్డూ ధరించని వాళళ్లాగా అయాయ్ం.

64
1ఆకాశాలను చీలుచ్కుని నువువ్ దిగివసేత్ ఎంత బాగుండు! నీ సనిన్ధిలో పరవ్తాలు కంపించి పోతాయి.
2మంటలు గచచ్ పొదలను తగలబెటేట్లా నీళ ళ్ పొంగేలాగా చేసినటుట్ నీ పేరు నీ శతువులకు తెలియజేయడానికి నువువ్ దిగి

రా!
3మేముఊహించని ఆశచ్రయ్కర న విషయాలు నువువ్ మునుపు చేసినపుప్డు, నువువ్ దిగివచాచ్వు. పరవ్తాలు నీ ఎదుట

వణికాయి.
4నీ కోసం ఎదురు చూసేవారి పకష్ంగా నువువ్ పనులు చేసే వాడివి. నినున్ తపప్ తన పని ఇలా జరిగించే వేరే దేవుణిణ్ అనాది

కాలం నుంచి ఎవరూ చూడలేదు, వినలేదు, గహించలేదు.
5 నీ పదధ్తులను గురుంచుకుని వాటి పకారం చేసే వారికి, సంతోషంతో నీతి ననుసరించే వారికి, నువువ్ సాయం చేయడానికి

వసాత్ వు.
మేముపాపం చేసినపుప్డు నువువ్ కోపపడాడ్ వు. నీ పదధ్తులోల్ మాకు ఎపుప్డూ విడుదల కలుగుతుంది.
6మేమంతాఅపవితులవంటివారిగా అయాయ్ం. మానీతి పనులనీన్ బహిషుట్ బటట్లాల్ ంటివి.
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మేమంతా ఆకులాల్ గా వాడిపోయేవాళళ్ం. గాలి కొటుట్ కుపోయినటుట్ మా దోషాలను బటిట్ మేము కొటుట్ కుపోతాం.
7నీపేరున ఎవరూపారథ్న చేయడంలేదు. నినున్ ఆధారంచేసుకోడానికిపయతన్ంచేసేవాడు ఎవడూలేడు. ఎందుకంటేమాకు

కనబడకుండా నువువ్ నీ ముఖం దాచుకునాన్వు. మమమ్లిన్మాపాపాలకు అపప్గించావు.
8అయినా,యెహోవా, నువేవ్మాకు తండివి.
మేము బంకమనున్లాగా ఉనాన్ం. నువువ్మాకు కుమమ్రివి. మేమంతా నీ చేతి పని.
9యెహోవా, ఎకుక్వగా కోపపడవదుద్ . మాపాపాలను ఎపుప్డూ అదే పనిగా గురు పెటుట్ కోవదుద్ .
ఇదిగో, నీ పజ నమా పు దయచేసి చూడు.
10నీ పరిశుదధ్ పటట్ణాలు బీడు భూములయాయ్యి.
సీయోను బీడయింది. యెరూషలేము పాడుగా ఉంది.
11మాపూరీవ్కులు నినున్ కీరించినమాఅంద న పరిశుదధ్ మందిరం అగిన్కి ఆహ తి అయింది.
మాకు పియ నవనీన్ శిథిల పోయాయి.
12యెహోవా, వీటిని చూసి నువెవ్లాఊరకుంటావు? నువువ్మౌనంగా ఉండిమమమ్లిన్ బాధపెడుతూ ఉంటావా?
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1 “నావిషయం అడగని వారిని నా దగగ్రికి రానిచాచ్ను. ననున్ వెదకని వారికి నేను దొరికాను.
ననున్ పిలవని రాజయ్ంతో ‘నేనునాన్ను, ఇదిగో నేనునాన్ను’ అనాన్ను.
2మూరఖ్ంగా ఉండే పజలకోసం రోజంతానా చేతులు చాపాను.
వాళ ళ్ తమ ఆలోచనలననుసరిసూత్ చెడు దారిలో నడుసూత్ ఉనాన్రు.
3తోటలోల్ బలులు అరిప్సూత్ ఇటుకల మీద ధూపం వేసాత్ రు.
వాళ ళ్ నాకెపుప్డూ కోపం తెపిప్సూత్ ఉండే పజలు.
4వాళ ళ్ సమాధులోల్ కూరుచ్ంటారు. రాతంతామేలొక్ని ఉంటారు.
తినకూడనిమాంసం పులుసుతో,వాళళ్ పాతలోల్ పందిమాంసం తింటారు.
5 ‘మాదగగ్రికి రావదుద్ , దూరంగా ఉండు. నీకంటే నేను పవితుణిణ్ .’ అనివాళళ్ంటారు.
వీళళ్ంతానాముకుక్లోల్ పొగలాగా రోజంతామండే నిపుప్లాగా ఉనాన్రు.
6యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. ఇది నా ఎదుట గంథంలో రాసి ఉంది.
నేను ఊరుకోను. పతీకారం చేసాత్ ను. తపప్కుండా వీళళ్ను నేను శి సాత్ ను.
7వాళళ్ పాపాలకూ వాళళ్పూరీవ్కుల పాపాలకూ వారిని శి సాత్ ను.
పరవ్తాలమీదఈ పజలు ధూపం వేసిన దానిన్ బటిట్ , కొండల ననున్ దూషించిన దానిన్ బటిట్ ,
మునుపు చేసిన పనులకు కూడావారి ఒడిలోనేవారికి పతీకారం కొలిచిపోసాత్ ను.”
8యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “దాకష్గెలలో కొతత్ రసం ఇంకా కనబడితే
పజలు, ‘దానిలోమంచి రసం ఉంది. దానిన్ నషట్ం చేయవదుద్ .’ అంటారు.
నా సేవకుల కోసం అలాగే చేసాత్ ను. నేను వాళల్ందరినీ నాశనం చేయను.
9యాకోబు వంశంలో సంతానానిన్ పుటిట్సాత్ ను. యూదాలో నా పరవ్తాలను సావ్ధీనం చేసుకునే వారిని పుటిట్సాత్ ను. నేను

ఏరప్రచుకునన్ వాళ ళ్ దానిన్ సవ్తంతించుకుంటారు. నా సేవకులు అకక్డ నివసిసాత్ రు.
10ననున్ వెతికిన నా పజల కోసం షారోను గొరెలమేతభూమిఅవుతుంది.
ఆకోరు లోయ, పశువులకు విశాంతి సథ్లంగా ఉంటుంది.
11 అయితే యెహోవాను వదిలేసి, నా పవిత పరవ్తానిన్ విసమ్రించి, అదృషట్దేవుడికి బలల్ సిదధ్పరచి, విధి దేవుడికి

పానీయారప్ణం అరిప్సుత్ నాన్రు.
12నేను పిలిచినపుప్డు మీరు జవాబివవ్లేదు. నేనుమాటాల్ డినపుప్డు మీరు వినలేదు.
దానికి బదులు నా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించారు. నాకిషట్ం లేని వాటిని కోరుకునాన్రు.
కాబటిట్ నేను కతిత్ని మీకు విధిగా నియమిసాత్ ను. మీరంతా వధకు లోనవుతారు.”
13యెహోవాపభువు ఇలా చెబుతునాన్డు.
“వినండి. నా సేవకులు భోజనం చేసాత్ రు గానీమీరు ఆకలిగొంటారు.
నా సేవకులు పానం చేసాత్ రు గానీమీరు దపిప్గొంటారు.
నా సేవకులు సంతోషిసాత్ రు గానీమీరు సిగుగ్ పాలవుతారు.
14నా సేవకులు గుండె నిండా ఆనందంతో కేకలు వేసాత్ రు గానీ
మీరు గుండె బరువుతో ఏడుసాత్ రు. మనోవేదనతో రోదిసాత్ రు.
15నేను ఎనున్కునన్ వారికి మీ పేరు శాపవచనంగా విడిచిపోతారు. నేను,యెహోవాను,మిమమ్లిన్ హతం చేసాత్ ను.
నా సేవకులను వేరే పేరుతో పిలుసాత్ ను.
16పపంచానికి దీవెన పకటించేవాణిణ్ , సతయ్ ఉనన్ నేనే దీవిసాత్ ను.
భూమిమీద పమాణం చేసేవాడు సతయ్ ఉనన్ దేవుడి ననాతోడని పమాణం చేసాత్ డు.
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ఎందుకంటే మునుపు ఉనన్ కషాట్ లను మరిచ్పోతాడు. అవినా కంటికి కనబడకుండాపోతాయి.
కొతత్ ఆకాశం, కొతత్ భూమి

17ఇదిగో నేను కొతత్ ఆకాశానీన్ కొతత్ భూమినీ సృషిట్ంచబోతునాన్ను.
గత విషయాలు మనసులో పెటుట్ కోను. గురుపెటుట్ కోను.
18అయితే, నేను సృషిట్ంచబోయేవాటి కారణంగా ఎపప్టికీ సంతోషించండి. నేను యెరూషలేమును ఆనందకర న సథ్లంగా

ఆమె పజలను సంతోషకారణంగా సృషిట్ంచబోతునాన్ను.
19నేనుయెరూషలేము గురించి ఆనందిసాత్ ను. నా పజలను గురించి ఆనందిసాత్ ను.
ఏడుపు, రోదన దానిలో ఇక వినబడవు.
20కొదిద్రోజులే బతికే పసికందులు ఇక ఎనన్డూ అకక్డ ఉండరు.
ముసలివారు కాలం నిండకుండా చనిపోరు.
నూరేళళ్ వయసులో చనిపోయేవారినియువకులు అంటారు.
నూరేళళ్ వయసు ముందే చనిపోయేపాపిని శాపానికి గురి అయినవాడుగా ఎంచుతారు.
21పజలు ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో కాపురముంటారు. దాకష్తోటలు నాటించుకుని వాటి పండుల్ తింటారు.
22వారు కటుట్ కునన్ ఇళళ్లోల్ వేరేవాళ ళ్ కాపురముండరు. వారు నాటినవాటిని ఇతరులు తినరు.
నా పజల ఆయువు వృ ల ఆయువంత ఉంటుంది. నేను ఎనున్కునన్వారు తాము చేతులతో చేసిన వాటిని చాలాకాలం

ఉపయోగించుకుంటారు.
23వారు వృథాగా పయాసపడరు. దిగులు తెచుచ్కుని పిలల్లను కనరు.
వారుయెహోవాదీవించే పజలుగా ఉంటారు. వారి సంతానం కూడా అలాగే ఉంటారు.
24వాళ ళ్ పిలవక ముందే నేను వారికి జవాబిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఇంకామాటాల్ డుతూ ఉండగానే నేను వింటాను.
25తోడేళల్ గొరెపిలల్లు కలిసి మేసాత్ యి. సింహం ఎదుద్ లాగా గడిడ్ తింటుంది. పాముమటిట్ తింటుంది.
నా పవిత పరవ్తమంతటోల్ అవి హాని చేయవు. నాశనం చేయవు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
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1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“ఆకాశం నా సింహాసనం. భూమినాపాద పీఠం. అయితేమీరు నా కోసం కటట్బోతునన్ ఇలుల్ ఎకక్డ? నేను విశాంతి తీసుకునే

సథ్లం ఎకక్డుంది?
2వాటనిన్టినీ నేనే చేశాను. అవి అలా వచాచ్యి” అనియెహోవాతెలియజేసుత్ నాన్డు.
“ఎవ తే వినయం, నలిగిన హృదయం కలిగి నామాట విని వణకుతారోవారిమీదేనా దృషిట్ ఉంటుంది.
3ఎదుద్ ను వధించేవాడుమనిషిని కూడాచంపుతునాన్డు. గొరెపిలల్ను బలిగాఅరిప్ంచేవాడు కుకక్మెడ కూడావిరుసుత్ నాన్డు.
వేదయ్ం చేసేవాడు పందిరకం అరిప్ంచే వాడి వంటివాడే. ధూపం వేసేవాడు విగహాలను గొపప్గా చెపుప్కునే వాడివంటి వాడే.
వాళ ళ్ తమసొంత విధానాలను ఏరప్రచుకునాన్రు. తమఅసహయ్ న పనులోల్ ఆనందిసుత్ నాన్రు.
4అలాగే,వారికి రావలసిన శికష్ను నేనే ఏరప్రుసాత్ ను. వాళ ళ్ భయపడేవాటినేవారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.
ఎందుకంటే నేను పిలిచినపుప్డు ఎవరూ జవాబివవ్లేదు. నేనుమాటాల్ డినపుప్డు ఎవరూ వినలేదు.
నా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించారు. నాకిషట్ం లేని వాటిని కోరుకునాన్రు.”
5యెహోవావాకుక్కు భయపడేవారలారా, ఆయనమాట వినండి.
“మీసోదరులు మిమమ్లిన్ దేవ్షిసూత్ నా పేరును బటిట్ మిమమ్లిన్ తోసేసూత్ ఇలా అనాన్రు,
‘మీసంతోషంమాకు కనిపించేలాయెహోవాకు ఘనత కలుగు గాక.’
అయితేవాళ ళ్ సిగుగ్ పాలవుతారు.
6పటట్ణంలోనుంచియుదధ్ధవ్ని వసూత్ ఉంది. దేవాలయం నుంచి శబద్ం వసూత్ ఉంది.
తన శతువులకు పతీకారం చేసేయెహోవా శబద్ం వినబడుతూ ఉంది.
7పసవవేదన పడకముందే ఆమె పిలల్ను కనింది.
నొపుప్లు రాకముందే కొడుకును కనింది.
8అలాంటి సంగతి ఎవ నా వినాన్రా? అలాంటివి ఎవ నా చూశారా?
ఒకక్ రోజులో దేశం పుడుతుందా? ఒకక్ కష్ణంలో ఒక రాజాయ్నిన్ సాథ్ పించగలమా?
అయినా సీయోనుకు పసవవేదన కలగగానే ఆమె బిడడ్లను కనింది. 9నేను పసవవేదన కలగజేసి కనకుండా చేసాత్ నా?” అని

యెహోవాఅడుగుతునాన్డు.
“పుటిట్ంచేవాడి న నేను గరాభ్నిన్ మూసాత్ నా?” అని నీ దేవుడు అడుగుతునాన్డు.
10యెరూషలేమును పేమించేమీరంతా ఆమెతో సంతోషించండి. ఆనందించండి.
ఆమెను బటిట్ దుఃఖించేమీరంతా ఆమెతో సంతోషించండి.
11ఆదరణకర న ఆమె చనుపాలు మీరు కుడిచి తృపిత్ పడతారు. ఆమె సమృదిధ్ని అనుభవిసూత్ ఆనందిసాత్ రు.
12యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“నదిలాగాశాంతిసమాధానాలు ఆమె దగగ్రికి పవహించేలా చేసాత్ ను.
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రాజాయ్ల ఐశవ్రయ్ం ఒడుడ్ మీదపొరిల్పారే పవాహంలాగా చేసాత్ ను.
మిమమ్లిన్ చంకలో ఎతుత్ కుంటారు. మోకాళల్ మీద ఆడిసాత్ రు.
13తలిల్ తన బిడడ్ను ఓదారిచ్నటుట్ నేను మిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను. యెరూషలేములోనేమిమమ్లిన్ ఓదారుసాత్ ను.”
14మీరు దీనిన్ చూసాత్ రు. మీహృదయం సంతోషిసుత్ ంది. మీఎముకలు లేతగడిడ్లాగా బలుసాత్ యి.
యెహోవాహసత్బలం ఆయన సేవకులకు వెలల్డి అవుతుంది. అయితే ఆయన తన శతువులమీద కోపం చూపుతాడు.
15వినండి. మహాకోపంతో పతీకారం చేయడానికి అగిన్జావ్లలతో గదిద్ంచడానికి
యెహోవామంటలతో వసుత్ నాన్డు. ఆయన రథాలు తుఫానులాగా వసుత్ నాన్యి.
16అగిన్తో తన కతిత్తో మనుషులందరినీయెహోవా శి సాత్ డు. యెహోవాచేతులోల్ అనేకమంది చసాత్ రు.
17తోటలోల్ కి వెళల్డానికి వాళ ళ్ తమను పతిషిట్ంచుకుని, పవితపరచుకుంటారు.
పందిమాంసానీన్ అసహయ్ న పందికొకుక్లను తినే వారిని అనుసరిసాత్ రు.
“వాళ ళ్ తపప్కుండానాశనం అవుతారు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
18 వాళళ్ పనులూ వాళళ్ ఆలోచనలూ నాకు తెలుసు. అనిన్ తెగలనూ వివిధ భాషలు మాటాల్ డే వారినీ ఒక చోట చేరేచ్

సమయం రాబోతుంది. వాళ ళ్ వచిచ్ నా ఘనత చూసాత్ రు. 19 నేను వారిమధయ్ ఒక గురు ఉంచుతాను. వాళళ్లో
తపిప్ంచుకునన్వాళళ్ను వేరేరాజాయ్లకు పంపిసాత్ ను. తరీష్షు,పూతు, లూదు అనే పజల దగగ్రికీ,బాణాలు విసిరేవారి
దగగ్రికీ, తుబాలు, యావాను నివాసుల దగగ్రికీ నేను పంపుతాను. నా గురించి వినకుండా నా ఘనత చూడకుండా
ఉనన్ దూరదీవ్పవాసుల దగగ్రికీ వారిని పంపిసాత్ ను. వారు పజలోల్ నాఘనత పకటిసాత్ రు.

20అనిన్ రాజాయ్లోల్ నుంచి మీ సోదరులందరినీ యెహోవాకు అరప్ణగా వాళ ళ్ తీసుకు వసాత్ రు. వారిని గురాల మీద రథాల
మీద బండల్ మీద కంచర గాడిదల మీద ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచి యెరూషలేములోని నా పవిత పరవ్తానికి వసాత్ రు.
ఇశాయేలీయులు పవిత నపాతలో వేదాయ్నిన్యెహోవామందిరంలోకి తెసాత్ రు.

21 “యాజకులుగా లేవీయులుగా ఉండడానికి నేను వారిలో కొందరిని ఏరప్రచుకుంటాను” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
22యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “నేను సృజించబోయేకొతత్ ఆకాశం, కొతత్ భూమి
నాముందు ఎపప్టికీ ఉనన్టుట్ మీ సంతానం,మీపేరు నిలిచి ఉంటాయి.
23 పతి నెలా పతి విశాంతిరోజున నా ముందు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేయడానికి పజలంతా వసాత్ రు” అని యెహోవా

చెబుతునాన్డు
24వాళ ళ్ బయటికి వెళిల్ నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి శవాలను చూసాత్ రు.
వాళళ్ను తినే పురుగులు చావవు. వాళళ్ను కాలేచ్ మంట ఆరిపోదు. వాళ ళ్ మనుషులందరికీ అసహయ్ంగా ఉంటారు.
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యిరీమ్యా
గంథకర

యిరీమ్యా తన లేఖికుడు బారూకుతో కలిసి ఈ పుసత్కం రాశాడు. ఇతడు యాజకుడు, పవక కూడా. హీలిక్యా అనే
యాజకుని కొడుకు (2 రాజులు 22:8 లో కనిపించే పధానయాజకుడు కాదు). అనాతోమ అనే కుగామానికి చెందినవాడు
(1:1). బారూకు అనే లేఖికుడు ఇతని పరిచరయ్లో సహాయం చేశాడు. తన పవచనాలనుయిరీమ్యాచెబుతుండగాబారూకు
రాశాడు. అతడు ఆ పవచనాలపతులను కూడారాసిభదం చేసేవాడు (36:4, 32, 45:1). ఇతనిన్ “విలాపపవక”అనాన్రు
(9:1, 13:17, 14:17 చూడండి). దాడి చేయనునన్ బబులోను వారిమూలంగాయూదాజాతి కి రానునన్ తీరుప్ల గురించి
పవచించడం దావ్రా కొంత వివాదాసప్ద వయ్కిగా ఉండేవాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 740 - 680
బబులోను చెర కాలంలో గంథ రచన పూరి అయింది. అయితే పుసత్కం ఎడిటింగు మరి కొంతకాలం వరకు కొనసాగిందని

కొందరి అభిపాయం.

సీవ్కర
యూదయ,యెరూషలేము పజానీకం, తరువాత ఉండబోయే బిలు పాఠకులంతా.
పయోజనం

కీసుత్ ఈ లోకానికి వచిచ్న తరువాత దేవుడు తన పజలతో చేయబోయే కొతత్ నిబంధన యొకక్ సప్షట్ న ఆకారానిన్
యిరీమ్యా గంథం పదరిశ్సుత్ నన్ది. ఈకొతత్ నిబంధన దేవుని పజలకుపూరవ్ మసిథ్తి కలిగే సాధనం. ఎందుకంటే ఆయనవారి
హృదయాలలోల్ తన ధరమ్శాసం ఉంచుతాడు. రాతి పలకల గాకమాంసపు గుండెల దానిన్ రాసాత్ డు. యిరీమ్యా గంథంలో
యూదాను గురించిన అంతిమ పవచనాలు హెచచ్రికలు ఉనాన్యి. జాతి మొతత్ంగా దేవుని పు తిరగాలనన్ పిలుపు ఈ
పుసత్కంలో ఉంది. అదే సమయంలో యూదు జాతిలో ఎడతెగక కొనసాగుతునన్ విగహారాధన, దురీన్ తిదృషాట్ య్ వినాశనం
తపప్దనన్ సతాయ్నిన్ ఈ గంథం గురిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
తీరుప్

విభాగాలు
1.యిరీమ్యాకు దేవుని పిలుపు— 1:1-19
2.యూదాకు హెచచ్రికలు— 2:1-35:19
3.యిరీమ్యాబాధలు— 36:1-38:28
4.యెరూషలేము పతనం,దాని పరిణామాలు— 39:1-45:5
5. ఇతర జాతుల గురించి పవచనాలు— 46:1-51:64
6. చారితిక అనుబంధం— 52:1-34

1 బెనాయ్మీను గోత పాంతంలోని అనాతోతులో నివసించే యాజకులోల్ ఒకడు, హిలీక్యా కొడుకు అయిన యిరీమ్యా
పలుకులు. 2 ఆమోను కొడుకు యోషీయాయూదాకు రాజుగా ఉనన్పుప్డు అతని పాలనలో 13 వ సంవతస్రం యెహోవా
వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్మయాయ్డు. 3యోషీయాకొడుకు యెహోయాకీముయూదాకు రాజుగా ఉనన్ రోజులోల్ , యోషీయా
కొడుకు సిదిక్యాయూదాను పాలించిన 11 వ సంవతస్రం అయిదో నెలలోయెరూషలేము పజలు చెరలోకి వెళేళ్ వరకూ ఆ
వాకుక్ అతనికి పతయ్కష్మవుతూనే ఉనాన్డు.

యిరీమ్యాపిలుపు
4యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,

5 “నీ తలిల్ గరభ్ంలో నీకు రూపం రాక ముందే నువువ్ నాకు తెలుసు. నువువ్ గరభ్ం నుండి బయట పడక మునుపే నేను నినున్
పతిషిఠ్ ంచాను.

జనాలకు నినున్ పవకగా నియమించాను.”
6అందుకు నేను “అయోయ్,యెహోవాపభూ, నేను చినన్ పిలల్వాణిణ్ కదా,నాకుమాటాల్ డడం చేత కాదు” అనాన్ను.
7అయితేయెహోవానాతో ఇలాఅనాన్డు. “నేను పిలల్వాణిణ్ అనవదుద్ . నేను నినున్ పంపేవారందరి దగగ్రకీ నువువ్ వెళాళ్లి.
నీకు ఆజాఞ్ పించిన సంగతులనీన్ వారితో చెపాప్లి.
8వారికి భయపడవదుద్ . నినున్ విడిపించడానికి నేను నీతో ఉనాన్ను. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

9అపుప్డుయెహోవాతన చేతోత్ నా నోరు తాకి ఇలా అనాన్డు. “ఇదిగో, నేను నామాటలు నీ నోటిలోఉంచాను.
10పెళల్గించడానికీ విరగగొటట్డానికీ నశింపజేయడానికీ కూలదోయడానికీ కటట్డానికీ నాటడానికీ
నేను ఈ రోజు జనాలమీదారాజాయ్లమీదా నినున్ నియమించాను.”
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11యెహోవావాకుక్ నాకు కనబడి “యిరీమ్యా, నీకేం కనబడుతునన్ది?” అని అడిగాడు. అందుకు నేను “బాదం చెటుట్
కొమమ్ కనబడుతునన్ది” అనాన్ను. 12అపుప్డు యెహోవా “నువువ్ బాగా కనిపెటాట్ వు. నేను చెపిప్నమాటలు నెరవేరచ్డానికి
నాకు ఆతుతగా ఉంది” అనాన్డు.

13రెండోసారియెహోవావాకుక్నాకు కనబడి “నీకేం కనబడుతునన్ది?” అనిఅడగాగ్ ,నేను “మరుగుతునన్బానఒకటినాకు
కనబడుతునన్ది. అది ఉతత్రం పుకు తిరిగి ఉంది” అనాన్ను. 14అందుకు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఉతత్రం నుండి ఈ
దేశపజల మీదికి వినాశనం రాబోతునన్ది. 15 ఇదిగో, నేను ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ రాజాయ్ల జాతులనిన్టినీ పిలుసాత్ ను. వారిలో
పతివాడూయెరూషలేము దావ్రాలోల్ , యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పాకారాలనిన్టికీయూదా పటట్ణాలనిన్టికీ ఎదురుగా తమ
ఆసనాలువేసుకుని కూరుచ్ంటారు. 16అపుప్డుయెరూషలేముపజలు ననున్ విడిచిఅనయ్దేవుళళ్కు ధూపంవేసి,తమసవ్ంత
చేతులతో చేసిన విగహాలనుపూజించి చేసిన చెడుతనానిన్ బటిట్ నేను వారి నా తీరుప్లు పకటిసాత్ ను.”

17 “కాబటిట్ లేచి నిలబడు! నేను నీకాజాఞ్ పించినదంతా వారికి పకటించు. నువువ్ వారికి భయపడ వదుద్ . లేదా, నేనే నీకు
వారంటేభయంపుటిట్సాత్ ను. 18యూదారాజులదగగ్రికి,అధికారులదగగ్రికి,యాజకులదగగ్రికి,దేశపజలదగగ్రికి,ఈదేశంలో
నీవెకక్డికి పోయినా, నినున్ ఒక పాకారం ఉనన్ పటట్ణంగా, ఇనప సత్ంభంగా, ఇతత్డి గోడగాఉండేలాఈరోజునియమించాను.
19వారు నీతో యుదధ్ం చేసాత్ రు గాని నినున్ కాపాడడానికి నేను నీతో ఉనాన్ను కాబటిట్ వారు నీ విజయం పొందలేరు. ఇదే
యెహోవావాకుక్.”

2
ఇశాయేలు దేవుణిణ్ విడిచిపెటట్డం

1యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
2 “యెరూషలేము నివాసులకు ఇలా పకటించు. యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ అరణయ్ంలో, పంటలు పండని పాంతాలోల్

నా వెంట నడుసూత్ నీ యవవ్నకాలంలో నీవు నా చూపిన నిబంధన నమమ్కతవ్ం, నీ వాహిక పేమ, నేను గురు
చేసుకుంటునాన్ను.

3అపుప్డు ఇశాయేలుయెహోవాకు పతిషిఠ్త జనంగా, ఆయన పంటలో పథమ ఫలంగా ఉంది.
వారినిబాధించేవారందరూ శికష్కు పాతులు. వారి కి కీడు దిగి వసుత్ ంది.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
4యాకోబు సంతానమా, ఇశాయేలు పజలారా,మీరంతాయెహోవామాటవినండి.
5యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు. “నాలో ఏ తపిప్దం చూసి మీపూరివ్కులు నాకు దూర వయ్రథ్ న విగహాలను పూజించి

వారూ వయ్రుథ్ లుగామారిపోయారు?
6 ‘ఐగుపు దేశంలో నుండి మమమ్లిన్ తెచిచ్నయెహోవాఏడీ’ అని అడగలేదు.
అంటే ‘అరణయ్ంలో, చవిటి నేలలతో, గోతులతో నిండిన పదేశంలో, అనావృషీట్ చీకటీ నిండిన, ఎవరూ తిరగని, నివసించని

దేశంలోమమమ్లిన్ నడిపించినయెహోవాఎకక్డ ఉనాన్డు?’ అని పజలు అడగడం లేదు.
7ఫలవంత న దేశంలోకిమిమమ్లిన్ తీసుకువచిచ్ దాని పంటను,దానిలోని శేషఠ్ న పదారాథ్ లను తినేలా చేశాను.
అయితేమీరు నా దేశానిన్ అపవితం చేసి నావారసతావ్నిన్ హేయపరిచారు.”
8 “యెహోవాఎకక్డ ఉనాన్డు?” అనియాజకులు వెతకడం లేదు. ధరమ్శాస బోధకులకు నేనెవరో తెలియదు.
పజల నాయకులు నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు. పవకలు బయలు దేవుడి పేరట పవచించి, వయ్రధ్ న వాటిని

అనుసరించారు.
9కాబటిట్ నేనికనుండిమీ నామీపిలల్ల నావారి పిలల్ల నా నేరంమోపుతాను. ఇదియెహోవావాకుక్.
10 కితీత్యుల దీవ్పాలకు వెళిల్ చూడండి, కేదారుకు దూతలను పంపి విచారించండి. మీలో జరుగుతునన్ పకారం ఇంకెకక్ నా

జరుగుతునన్దా?
11 దేవుళ ళ్ కాని వారితో తమ దేవుళళ్ను ఏ పజ నా ఎపుప్ నా మారుచ్కునాన్రా? కానీ నా పజలు పయోజనం లేని దాని

కోసం తమమహిమనుమారుచ్కునాన్రు.
12ఆకాశమా, దీని గురించి విసమ్యం చెందు. భయపడి వణుకు. ఇదేయెహోవావాకుక్.
13నాపజలు రెండు తపుప్లు చేశారు. జీవజలాలఊట నననున్ విడిచి పెటేట్శారు. తమకోసంతొటుల్ ,అంటే నీటిని నిలపలేక

బదద్ పోయేతొటల్ను తొలిపించుకునాన్రు.
14ఇశాయేలు ఒక బానిసా? అతడు ఇంటిలో జనిమ్ంచిన వాడే కదా? మరెందుకు అతడు దోపుడు సొముమ్గామారాడు?
15కొదమ సింహాలు అతని గరిజ్ంచాయి, అతని పెదద్గా అరుసూత్ అతని దేశానిన్ భయకంపితం చేశాయి. అతని పటట్ణాలు

పజలు నివసించలేనంతగానాశనం అయాయ్యి.
16నోపు, తహపనేసు అనే పటట్ణాల పజలు నీకు బోడిగుండు చేసి నినున్ బానిసగా చేసుకునాన్రు.
17 నీ దేవు నయెహోవా నినున్ నడిపిసుత్ నన్పుప్డు నువువ్ ఆయనిన్ విడిచి వే పోయి నీకు నీవే ఈ బాధ తెచిచ్పెటుట్ కునాన్వు

గదా?
18ఐగుపు దారిలో వెళిల్ షీహోరు* నీళల్ తాగడానికి నీకేం పని? అషూష్ రు దారిలో వెళిల్ యూఫటీసు నది నీళల్ తాగడానికి నీకేం

పని?
19 నీ చెడుతనం నీ శికష్కు కారణమౌతుంది. నువువ్ చేసిన దోహం నినున్ దండిసుత్ ంది అని పభువు, సేనల పభువు అయిన

యెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
* 2:18 2:18 షీహోరు లు నది
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ఎందుకంటే నీ దేవు నయెహోవాను నీవు విడిచిపెటాట్ వు. నేనంటే నీకెంతమాతం భయం లేదు.
20పూరవ్కాలం నుండి ఉనన్ నీ కాడిని విరగగొటిట్ , నీ బంధకాలను తెంపివేశాను. అయినా “నేను నినున్ పూజించను” అని

చెబుతునాన్వు.
ఎతత్యిన పతి కొండమీదా పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందా వేశయ్లాగా వయ్భిచారం చేశావు.
21 శేషఠ్ న దా వలిల్గా నేను నినున్ నాటాను. నికక్చిచ్ వితత్నం గల చెటుట్ లాగా నినున్ నాటాను.
అయినానాపటల్ ఎందుకు నువువ్ పిచిచ్ దా తీగెలాగా నిషప్ర్యోజనం అయిపోయావు?
22 నువువ్ నదిలో కడుకుక్నాన్, ఎకుక్వ సబుబ్ రాసుకునాన్ నీ దోషం నాకు గొపప్ మరకలాగా కనిపిసుత్ నన్ది. ఇది పభు న

యెహోవావాకుక్.
23 “నాలోఅపవితత లేదు, బయలు దేవుళళ్ వెనక నేను వెళళ్డం లేదు” అని నువువ్ ఎలా అనుకుంటునాన్వు?
లోయలోల్ నీవెలా పవరించావో చూడు. నువువ్ చేసిన దానిన్ గమనించు. నువువ్ విచచ్లవిడిగా తిరిగే ఒంటెవి.
24అరణాయ్నికి అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు. అది కామంతో దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుంటుంది.
మగగాడిదను కలిసినపుప్డు దానిన్ ఆపగల వాడెవడు?
దాని వెంటబడే గాడిదలకు అలుపు రాదు. తన జత కోసం వెదికే కాలంలో అది తేలికగా కనిపిసుత్ ంది.
25నీపాదాలకు చెపుప్లు తొడుకుక్ని జాగతత్ పడు, నీ గొంతు ఆరిపోకుండాజాగతత్పడు, అని నేను చెపాప్ను. కాని “నీమాట

వినను, కొతత్వారినిమోహించాను,వారి వెంట వెళాత్ ను” అని చెబుతునాన్వు.
26దొంగ దొరికిపోయినపుప్డు సిగుగ్ పడే విధంగా ఇశాయేలు కుటుంబం సిగుగ్ పడుతుంది.
చెటుట్ తో “నువువ్మాతండివి” అనీ,రాయితో “నువేవ్ ననున్ పుటిట్ంచావు” అనీ చెబుతూ,
ఇశాయేలు పజలు,వారి రాజులు, అధిపతులు,యాజకులు, పవకలు అవమానంపొందుతారు.
27వారు నా పు నేరుగా చూడకుండా తమ వీపు తిపుప్కునాన్రు.
అయినాఆపద సమయంలోమాతం, “వచిచ్ మమమ్లిన్ ర ంచు” అని ననున్ వేడుకుంటారు.
28నీ కోసం చేసుకునన్ దేవుళ ళ్ ఎకక్డ ఉనాన్రు? నీ ఆపదలోవాళ ళ్ వచిచ్ నినున్ ర సాత్ రేమో.
యూదా, నీ పటట్ణాలెనిన్ ఉనాన్యోనీ దేవతా విగహాలు కూడా అనిన్ ఉనాన్యి కదా.
29మీరంతానామీద తిరగబడిపాపం చేశారు. ఇంకా ఎందుకు నాతోవాదిసాత్ రు? అనియెహోవాఅడుగుతునాన్డు.
30 నేను మీ పజలను శి ంచడం వయ్రథ్మే. ఎందుకంటే వారు శికష్కు లోబడరు. నాశనవాంఛ గల సింహంలాగా మీ ఖడగ్ ం మీ

పవకలను చంపుతూ ఉంది.
31ఇపప్టి తరం పజలుయెహోవాచెపేప్మాట వినండి, నేను ఇశాయేలుకు ఒక అరణయ్ం లాగా అయాయ్నా?
గాఢాంధకారంతో నిండిన దేశంలా అయాయ్నా? “మాకు సేవ్చఛ్ లభించింది, ఇంక నీ దగగ్రికి రాము” అని నా పజలెందుకు

చెబుతునాన్రు?
32ఒక కనయ్ తన ఆభరణాలు మరిచ్పోతుందా? పెళిళ్కూతురు తన మేలిముసుగులు మరిచ్పోతుందా?
అయితేనా పజలు లెకక్లేననిన్ దినాలు ననున్ మరిచ్పోయారు.
33కామం తీరుచ్కోడానికి నీవెంత తెలివిగా నటిసుత్ నాన్వు? కులటలకు కూడా నువువ్ ఇలాటివి నేరిప్ంచగలవు.
34నిరోద్ షు న దీనుల పాణరకం నీ బటట్ చెంగుల మీద కనబడుతూ ఉంది.
వారేమీ నినున్ దోచుకోడానికి వచిచ్నవారు కాదు.
35ఇంతా చేసినా నువువ్ “నేను నిరోద్ షిని,యెహోవాకోపం నామీదికి రాదులే” అని చెపుప్కుంటునాన్వు.
ఇదిగో చూడు, “నేను పాపం చేయలేదు” అని నువువ్ చెపిప్న దానిన్బటిట్ నినున్ శి సాత్ ను.
36నీ పవరనలోమారుప్ను అంత తేలికగా ఎలా తీసుకోగలుగుతునాన్వు?
నువువ్ అషూష్ రు ఆధారపడి సిగుగ్ పడినటుట్ ఐగుపు విషయంలో కూడా సిగుగ్ పడతావు.
37ఆ జనం దగగ్ర నుండి నిరాశతో చేతులు తల పెటుట్ కుని తిరిగి వెళాత్ వు.
నువువ్ నముమ్కునన్ వారినియెహోవాతోసిపుచాచ్డు. వారు నీకు ఏ విధంగానూ సహాయం చేయలేరు.

3
1ఒక మనిషి తనభారయ్ను విడిచిపెటిట్ ఆమెను పంపి వేసేత్ ఆమె అతని దగగ్ర నుండి వెళిళ్ ఇంకొకడికి భారయ్ అయియ్ంది.
అపుప్డు అతడు ఆమెను తిరిగి చేరుచ్కుంటాడా? అదే జరిగితే ఆ దేశం ఎంతో అపవితమవుతుంది కదా.
నువువ్ అనేకమంది విటులతో వయ్భిచారం చేశావు. అయినానా దగగ్రికి తిరిగి రమమ్నియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
2నీ తలెతిత్ చెటుల్ లేని కొండపదేశాలను చూడు. మనుషులు నీతో వయ్భిచారం చేయని సథ్లం ఏ నా ఉందా?
ఎడారిదారిలో సంచారజాతివాడు కాచుకుని ఉనన్టుట్ నువువ్ వారి కోసం దారి పకక్న కూరుచ్ని ఎదురు చూశావు.
నీ వయ్భిచారంతో, నీ దుషట్ పవరనతో నువువ్ దేశానిన్ అపవితం చేశావు.
3కాబటిట్ వానలు కురవడం లేదు. కడవరి వరష్ం ఆగిపోయింది.
అయినానువువ్ కులటమొహం వేసుకుని సిగుగ్ పడడం లేదు.
4అయినా ఇపుప్డు నువువ్ “నాతండీ, చినన్పప్టి నుండి నాకు దగగ్ర సేన్హితుడివి” అనినాకుమొర పెడుతునాన్వు.
5 “నువువ్ ఎలల్పుప్డూ కోపిసాత్ వా? ఇక నీ ఆగహంమానవా?”
అని అంటూనే నువువ్ చేయాలనుకునన్ దుషాక్రాయ్లు చేసూత్ నే ఉనాన్వు.
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నమమ్కతవ్ం లేని ఇశాయేలు
6యోషీయారాజుపాలన సమయంలోయెహోవానాకిలా చెపాప్డు.

“ఇశాయేలు ఎంత అపనమమ్కం చూపిందో చూశావా? ఆమెఎతత్యిన పతి కొండమీదికీ పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందికీ వెళిళ్ అకక్డ
వయ్భిచారం చేసుత్ నన్ది.

7 ఆమె వాటనిన్టినీ చేసినా ఆమెను నా దగగ్రికి తిరిగి రమమ్నాన్ను కానీ ఆమె రాలేదు. దోహి అయిన ఆమె సోదరి అయిన
యూదాదానిన్ చూసింది.

8ఇశాయేలు వయ్భిచారం చేసినందుకే నేను ఆమెను విడిచిపెటిట్ ఆమెకు విడాకులిచిచ్ పంపేశాను. విశావ్సఘాతకురా న ఆమె
సోదరియూదాదానిన్ చూసి ఆమె కూడా భయం లేకుండా వయ్భిచారం చేసూత్ ఉంది.

9రాళళ్తో,మొదుద్ లతో విగహాలను చేసుకుని, ఆమె నిరభ్యంగా వయ్భిచారం చేసి దేశానిన్ అపవితపరచింది.
10ఇంత జరిగినా విశావ్సఘాతకురా న ఆమెసోదరియూదా నే గాని తనపూరణ్హృదయంతోనా దగగ్రికి రావడం లేదు.

11కాబటిట్ యూదాచేసినదోహం చూసేత్ దానికంటే ఇశాయేలేకొంచెంమంచిదిఅనిపిసుత్ నన్ది. 12నువువ్ వెళిల్ ఉతత్రం పుకు
ఇలా పకటించు, విశావ్సం లేని ఇశాయేలూ, తిరిగి రా. మీమీద నేను కోపపడను. నేను దయగలవాణిణ్ కాబటిట్ శాశవ్తంగా
కోపించేవాణిణ్ కాను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
13 నీ దేవు న యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసూత్ , నా మాట తోసిపుచిచ్ పతి పచచ్ని చెటుట్ కిందా అనుయ్లతో*

వయ్భిచరించావు.
నువువ్ నీ దోషానిన్ ఒపుప్కోవాలి. ఇదేయెహోవావాకుక్.
14చెడిపోయిన పిలల్లారా, తిరిగి రండి, నేను మీయజమానిని. ఇదేయెహోవావాకుక్
ఒకొక్కక్ ఊరిలోనుండి ఒకణిణ్ , ఒకొక్కక్ వంశం లోనుండి ఇదద్రినీ, సీయోనుకు తీసుకొసాత్ ను.
15నాకిషట్ న కాపరులను మీ న నియమిసాత్ ను,వారు జాఞ్ నంతో, వివేకంతోమిమమ్లిన్ పాలిసాత్ రు.

16 ఆ రోజులోల్ మీరు ఆ దేశంలో అభివృదిధ్ పొంది విసత్రిసూత్ ఉనన్పుప్డు పజలు యెహోవా నిబంధన మందసం గురించి
మాటాల్ డరు. అదివారిమనసుస్కుతటట్దు. దానిన్జాఞ్ పకంచేసుకోరు. అదిలేనందుకుబాధపడరు,ఇకముందుదానిన్తయారు
చేయరు. ఇదేయెహోవావాకుక్. 17ఆ కాలంలోయెరూషలేమునుయెహోవాసింహాసనం అంటారు. అనయ్జాతులు వారి చెడడ్
హృదయాలను అనుసరించి మూరుఖ్ లుగా నడుచుకోక ఘన నయెహోవాపేరు వినియెరూషలేముకు గుంపులుగా వసాత్ రు.
18ఆరోజులోల్ యూదావారూ ఇశాయేలువారూ కలిసిఉతత్రదేశం నుండి నేనుమీపూరీవ్కులకు వారసతవ్ంగా ఇచిచ్న దేశానికి
తిరిగి వసాత్ రు.
19నినున్ నా కొడుకుగా చేసుకుని, ఏ జనానికీ లేనంత సుందర న దేశానిన్ నీకు వారసతవ్ంగా ఇవావ్లని కోరుకునాన్ను.
నువువ్ నా తండీ అని పిలుసూత్ నా వెంట రావాలని కోరుకునాన్ను.
20అయినాసీ తన భర పటల్ అపనమమ్కం చూపినటుట్ ఇశాయేలు పజలారా,
నిజంగామీరు నాపటల్ అపనమమ్కసుత్ లయాయ్రు. ఇదేయెహోవావాకుక్.
21వినండి, చెటుల్ లేని ఉనన్త సథ్లాలోల్ ఒక సవ్రం వినబడుతునన్ది.
వినండి,దురామ్రుగ్ న ఇశాయేలీయులు తమదేవు నయెహోవానుమరచిపోయినందుకు రోదనలు,విజాఞ్ పనలు చేసుత్ నాన్రు.
22దోహ న పజలారా, తిరిగి రండి. మీఅవిశావ్సానిన్ నేను బాగుచేసాత్ ను.
“మాదేవుడుయెహోవానీవే, నీ దగగ్రకే మేం వసుత్ నాన్ం” అనేఈమాటలనీన్ అబదాధ్ లు.
23నిజంగా కొండలమీద జరిగేదంతామోసం. పరవ్తాలమీద చేసిన తంతులనీన్ నిష్ పయోజనం.
నిజంగామాదేవు నయెహోవావలనమాతమే ఇశాయేలుకు రకష్ణ కలుగుతుంది.
24మాబాలయ్ంనుండిమాపూరీవ్కుల కషాట్ రిజ్తానన్ంతా అసహయ్ న విగహాలు మింగివేశాయి.
వారి గొరెలీన్ పశువులను, కొడుకులను, కూతుళళ్ను మింగేసూత్ ఉనాన్యి.
25మనదేవు నయెహోవామాటవినకుండామనమూమనపూరివ్కులూబాలయ్ంనుండిఈరోజువరకూఆయనకువిరోధంగా

పాపం చేశాం.
కాబటిట్ రండి, సిగుగ్ తో సాషాట్ ంగపడదాం. మనం కనబడకుండామన అవమానంమనలను కపిప్వేసుత్ ంది గాక.

4
1యెహోవాచెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలు పజలారా,మీరు తిరిగి రాదలిసేత్ నా దగగ్రకే రావాలి.
మీరు మీహేయ న విగహాలను తీసివేసి నా సనిన్ధి నుండి ఇటూ అటూ తపిప్పోకుండా ఉంటే,
2యథారథ్ంగా, నీతి నిజాయితీతో “యెహోవాజీవం తోడు” అని పమాణం చేసేత్,
జాతులకు ఆయనలో ఆశీరావ్దం దొరుకుతుంది. వారు ఆయనలోనే అతిశయిసాత్ రు.
3యూదావారికీయెరూషలేము నివాసులకూయెహోవాచెపేప్దేమంటే,ముళల్ పొదలోల్ వితత్నాలు చలల్వదుద్ . మీబీడు భూమిని

దునన్ండి.
4యూదా,యెరూషలేము పజలారా,మీహృదయాలకు సునన్తి* చేసుకోండి. మీదుషట్కియలను బటిట్ నా కోపం అగిన్లాగా

మండుతునన్ది. దానిన్ ఎవరూ ఆరిప్వేయలేరు. కాబటిట్ యెహోవాకు లోబడి ఉండండి.

* 3:13 3:13 అనుయ్లతో అనయ్ దేవతలతో * 4:4 4:4హృదయాలకు సునన్తి హృదయాలను అంకితం
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ఉతత్ర దికుక్నుండి తీరుప్
5యెరూషలేములోవినబడేలాయూదాలోఇలాపకటించండి. “దేశంలోబూరఊదండి.” గటిట్గా ఇలాహెచచ్రిక చేయండి.

“పాకారాలతో ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కి వెళాద్ ం రండి.” 6 సీయోనుకు కనబడేలా జెండా ఎతత్ండి. తపిప్ంచుకోడానికి పారిపోండి.
ఆలసయ్ం చేయొదుద్ . ఎందుకంటే యెహోవా అనే నేను ఉతత్రదికుక్ నుండి కీడును రపిప్సుత్ నాన్ను. గొపప్ వినాశనానిన్
రపిప్సుత్ నాన్ను.

7పొదలోల్ నుండి సింహం బయలుదేరింది. జాతుల వినాశకుడు బయలు దేరాడు. నీ దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి, నీ
పటట్ణాలను శిథిలాలుగామారిచ్ ఎవరూ నివసించకుండాచేయడానికిఅతడు తనచోటు నుండి బయలు దేరాడు. 8యెహోవా
కోపాగిన్ మనమీద నుండి తొలగిపోలేదు. కాబటిట్ గోనె పటట్ కటుట్ కోండి. రోదనతో విలపించండి.

9యెహోవాచెపేప్దేమంటే “ఆరోజురాజూఅతనిఅధికారులూ రయ్ం కోలోప్తారు. యాజకులు నిరాఘ్ ంతపోతారు. పవకలు
విసమ్యానికి గురౌతారు.” 10అపుప్డు నేనిలా అనాన్ను “అయోయ్, పభూ యెహోవా! ‘మీకు మంగా ఉంటుంది’ అని చెపిప్
యెరూషలేము పజలనుమోసం చేశావు. ఇపుప్డేమోఖడగ్ ం వారి పాణాలమీద పడిహతం చేసూత్ ఉంది.”

11ఆరోజులోల్ ఆ పజలకుయెరూషలేము నివాసుల గూరిచ్ ఇలాచెబుతారు. “ఎడారిలోచెటుల్ లేనిమెరకల నుండినాపజల
కి వడగాలి వీసుత్ నన్ది. అది తూరాప్ర పటట్డానికో, శుదిధ్ చేయడానికో కాదు. 12నా మాట చొపుప్న అంతకంటే మరింత
బల న గాలి వీసుత్ ంది. ఇపుప్డు వారి మీదికి రాబోయే తీరుప్లు పకటిసాత్ ను.” 13ఆయన రాక మేఘాలు కముమ్తునన్టుట్ గా
ఉంది. ఆయన రథాలు సుడిగాలిలాగా, ఆయన గురాలు గరుడ పకష్ుల కంటే వేగంగా పరుగెతుత్ తునాన్యి. అయోయ్, మనం
నాశన పోయాం.

14 యెరూషలేమా, నీకు విమోచన కావాలంటే నీ హృదయంలోని చెడుగును కడుకోక్. ఎంతకాలం పాపం చేయాలని
కోరుకుంటావు? 15 దాను పటట్ణం నుండి ఒకడు పకటన చేసుత్ నాన్డు, కీడు రాబోతునన్దని ఎఫాయిము కొండలోల్ ఒకడు
చాటిసుత్ నాన్డు, 16దూరదేశం నుండి ముటట్డి వేసేవారు వచిచ్ “యూదా పటట్ణాలను పటుట్ కోబోతునాన్ం” అని పెదద్పెదద్ కేకలు
వేసుత్ నాన్రని యెరూషలేముకు, ఇతర రాజాయ్లకు పకటించండి. 17యూదా నా మీద తిరుగుబాటు చేసింది కాబటిట్ వారు
పొలానిన్ కావలి కాసేవారిలాగాయూదాను కూడాముటట్డిసాత్ రు. ఇదేయెహోవావాకుక్.

18 నీ పవరన, నీ కియలే ఈ ఆపదను నీ మీదికి రపిప్ంచాయి. నీ చెడుతనమే దీనికి కారణం. ఇది చేదుగా ఉండి
నీ హృదయానిన్ గటిట్గా తాకుతునన్ది కదా? 19 నా హృదయం! నా హృదయం! వేదనతో నా అంతరంగం అలాల్ డుతూ
ఉంది. నా గుండె బాధగా కొటుట్ కుంటూ ఉంది. తాళలేకపోతునాన్ను. బాకానాదం వినబడుతునన్ది, యుదధ్ ఘోష విని నేను
తటుట్ కోలేను. 20 కీడు తరవాత కీడు వసూత్ ఉంది. దేశమంతానాశన ంది. హటాతుత్ గా నా గుడారాలు, కష్ణాలోల్ వాటి తెరలు
పా పోయాయి. 21ఇంకెనాన్ళల్ నేను ధవ్జానిన్ చూసూత్ ,బాకానాదం వింటూ ఉండాలి? 22నాపజలు మూరుఖ్ లు. వారికి నేను
తెలియదు. వారు తెలివితకుక్వ పిలల్లు, వారికి గహింపు లేదు. చెడు జరిగించడంలో వారికి పుణయ్ం ఉంది గానీ మంచి
చేయడం వారికి అసలు తెలియదు.

23 నేను భూమిని చూశాను. అది ఆకారం కోలోప్యి శూనయ్ంగా ఉంది. ఆకాశానిన్ చూశాను, అకక్డ వెలుగు లేదు.
24 పరవ్తాలను చూసేత్ అవి కంపిసూత్ ఉనాన్యి, కొండలనీన్ కదిలిపోతునాన్యి. 25 నేను చూసినపుప్డు మనిషి ఒకక్డు
కూడా లేడు. ఆకాశపకష్ులనీన్ ఎగిరిపోయాయి. 26నేను చూసూత్ ఉండగాయెహోవాకోపాగిన్కి ఫలవంత న భూమిఎడారిలా
మారింది. అందులోని పటట్ణాలనీన్పూరిగా కూలిపోయాయి.

27యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఈ దేశమంతా పా పోతుంది. అయితే దానిన్ పూరిగా నాశనం చేయను. 28దాని విషయం
భూమి దుఃఖిసుత్ ంది. ఆకాశం చీకటి కముమ్తుంది. నేను నిరణ్యించాను, వెనకిక్ తగగ్ను. పశాచ్తాత్ ప పడను, దానిన్ రదుద్
చేయను. 29రౌతులూవిలుకాళ ళ్ చేసే శబద్ం వినిపటట్ణ పజలంతాపారిపోయిఅడవులోల్ దూరుతునాన్రు,ఉనన్తపాంతాలోల్
రాళళ్ మధయ్కు ఎకుక్తునాన్రు. పతి పటట్ణం నిరామ్నుషయ్ంగామారింది. వాటిలో ఎవరూ నివసించడం లేదు.

30 నీవు ధవ్ంసం అయాయ్వు. ఏమి చేయగలవు? ఎరుపు రంగు బటట్లు కటుట్ కుని, బంగారు నగలు ధరించి, కాటుకతో
నీ కళ ళ్ పెదద్గా కనబడేలా చేసుకునాన్వు, నీ అలంకరణ అంతా వయ్రధ్ం. ఇంతకు ముందు నినున్ పేమించిన వారు నినున్
తృణీకరిసాత్ రు. గా వారే నినున్ చంపడానికి చూసాత్ రు. 31 సీ పురిటినొపుప్లతో కేకలు వేసుత్ నన్టుట్ , తొలి కానుప్లో సీ కేకలు
వేసుత్ నన్టుట్ సీయోను కనయ్ “అయోయ్, నాకు బాధ! నా హంతకుల చేతిలో చికిక్ నేను మూరచ్బోతునాన్ను” అని ఎగశావ్సతో
చేతులు చాసూత్ వేసుత్ నన్ కేకలు నాకు వినబడుతునాన్యి.

5
నీతిమంతుని కోసం వయ్రధ్ న అనేవ్షణ

1యెహోవాచెపేప్దేమంటే “యెరూషలేము వీధులోల్ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గమనించండి. దానిరాజవీధులోల్ విచారించండి.
నాయ్యం జరిగిసూత్ నమమ్కంగా ఉండాలని పయతన్ం చేసే ఒకక్డు మీకు కనిపించినా సరే, నేను దానిన్ కష్మిసాత్ ను.
2యెహోవామీద ఒటుట్ అని పలికినపప్టికీ వారు చేసే పమాణంమోసమే.”
3యెహోవా,యథారథ్త చూడాలని కదా నీ కోరిక?
నువువ్ వారిని కొటాట్ వు కానీవారు లెకక్ చేయలేదు. వారిని ణింప జేశావుగానీవారు శికష్ను అంగీకరించలేదు.
రాతికంటే తమముఖాలు కఠినం చేసుకుని నీ పు తిరగడానికి ఒపుప్కోలేదు.
4నేనిలాఅనుకునాన్ను “వీరు కేవలం బీదవారు. యెహోవామారాగ్ లు, తమ దేవునినాయ్యవిధులు తెలియని బుదిధ్హీనులు.
5కాబటిట్ నేను పముఖుల దగగ్రికి వెళిళ్ వారితోమాటాల్ డతాను.
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వారికియెహోవామారాగ్ లు, తమ దేవునినాయ్యవిధులు తెలిసి ఉంటాయి గదా.”
అయితేవారందరూ కాడిని విరిచేవారే, దేవునితో అంటుకటిట్న కటల్ను తెంపుకొనన్ వారే.
6అరణయ్ం నుండి వచిచ్న సింహం వారిని చంపుతుంది.
అడవి తోడేలు వారిని నాశనం చేసుత్ ంది. చిరుతపులి వారి పటట్ణాల దగగ్ర కాచుకుని వాటిలోనుండి బయటకు వచిచ్న

పతివాణీణ్ చీలిచ్వేసుత్ ంది.
ఎందుకంటే వారి అకమాలు మితిమీరిపోయాయి. వారు విశావ్సఘాతకులయాయ్రు.
7నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి, దేవుళ ళ్ కాని వారి పేరున పమాణం చేసాత్ రు.
నేను వారిని సమృదిధ్గా పోషించాను కానీ వారు వయ్భిచారం చేసూత్ వేశయ్ల ఇళళ్లో సమావేశం అవుతారు. వారిని నేనెందుకు

కష్మించాలి?
8బాగా బలిసిన గురాలాల్ గా వారిలో పతి ఒకక్డూ ఇటూ అటూ తిరుగుతూ తనపొరుగువానిభారయ్ను చూసి సకిలిసాత్ డు.
9 అలాంటి పనుల కారణంగా నేను వారిని దండించకుండా ఉంటానా? అలాటి పజల మీద నా కోపం చూపకూడదా? ఇదే

యెహోవావాకుక్.
10దానిదాకష్తోటలోల్ కి వెళిళ్ నాశనం చేయండి. అయితేవాటినిపూరిగా అంతం చేయవదుద్ .
దాని కొమమ్లను నరికి వేయండి. ఎందుకంటే అవియెహోవానుండి వచిచ్నవి కావు.
11ఇశాయేలు,యూదా పజలు నాకుపూరిగా దోహం చేశారు. ఇదేయెహోవావాకుక్.
12వారు ననున్ తోసిపుచిచ్ “యెహోవానిజ నవాడు కాదు. మన కి ఏ కీడు గానీ ఖడగ్ ం గానీ కరువు గానీ రాదు.
13 పవకలు చెపేప్వనీన్ గాలి మాటలు. యెహోవామాటలు పలికేవాడు వారిలో లేడు. వారు చెపిప్ంది వారికే జరుగుతుంది”

అని చెబుతారు.
14కాబటిట్ సేనల అధిపతీ, దేవుడూ అయినయెహోవాచెపేప్దేమంటే,
వారు ఆ విధంగా పలికారు కాబటిట్ నా వాకుక్ వారిని కాలేచ్లా దానిన్ నీ నోట అగిన్గా ఉంచుతాను. ఈ పజలను కటెట్లుగా

చేసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్.
15ఇశాయేలు పజలారా, వినండి, దూరం నుండిమీమీదికి ఒక జనానిన్ రపిప్సాత్ ను. అదిచాలాపురాతన న జనం.
దానిభాష నీకు రాదు. ఆ జనం పలికేమాటలు నీకు అరథ్ం కావు.
16వారి అముమ్ల పొది తెరచిన సమాధిలాంటిది. వారంతా గొపప్యోధులు.
17 నీ పంట, నీ ఆహారం వారి చేతిలో నాశనం అవుతుంది. నీ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ, నీ గొరెలనూ, నీ పశువులనూ

నాశనం చేసాత్ రు.
నీదాకష్చెటల్,అంజూరు చెటల్ ఫలానిన్ నాశనం చేసాత్ రు. నీవుఆశయంగాభావించినపాకారాలుగల పటట్ణాలను వారు కతిత్ చేత

కూలదోసాత్ రు.
18అయినా ఆ రోజులోల్ నేను మిమమ్లిన్ పూరిగా నాశనం చెయయ్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 19 “మన దేవుడు యెహోవా

మనకెందుకు ఇలా చేశాడు?” అని అడిగినపుప్డు నువువ్ వారితో* ఇలా చెపుప్. మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి మీ సవ్దేశంలో అనయ్
దేవుళళ్నుపూజించారు కాబటిట్ మీది కాని దేశంలోమీరు అనయ్ పజలకు సేవ చేసాత్ రు అనియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
20యాకోబు వంశ పజలకు ఈమాట చెపప్ండి,యూదా వంశ పజలకు ఈ సమాచారంచాటించండి.
21మీరు కళ ళ్ండీ చూడడం లేదు, చెవులుండీ వినడం లేదు. మీరు తెలివి లేనిమూరుఖ్ లు.
22యెహోవాచెపేప్దేమంటే,నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా?
నేను ఒక నితయ్ న నిరణ్యం తీసుకుని సముదానికి ఒక సరిహదుద్ గా ఇసుకను ఉంచాను.
దాని అలలు ఎంత కి లేచినా అవిదానిన్ దాటలేవు. ఎంతఘోష పెటిట్నా దానిన్ జయించలేదు.
23ఈ పజలు తిరుగుబాటు, దోహం చేసేమనసుస్ గలవారు,వారు పకక్కు తొలగిపోతునాన్రు.
24వారు “రండి, మన దేవు న యెహోవా పటల్ భయభకులు చూపుదాం. తొలకరి వరాష్ నిన్, కడవరి వరాష్ నిన్ వాటి కాలంలో

కురిపించేవాడు ఆయనే కదా.
నిరణ్యించిన పకారం కోతకాలపువారాలను మనకు వచేచ్లా చేసేవాడు ఆయనే కదా” అని తమమనసుస్లో అనుకోరు.
25అవి కమంగా రాకుండా చేసిందిమీ దోషాలే. మీకు మేలు కలగక పోవడానికి కారణంమీపాపాలే.
26నా పజలోల్ దురామ్రుగ్ లునాన్రు, వేటగాళ ళ్ పకష్ుల కోసం పొంచి ఉనన్టుట్ వారు పొంచి ఉంటారు.
వారు వల పనిన్ మనుషులను పటుట్ కుంటారు.
27 పంజరం నిండా పిటట్లు ఉనన్టుట్ వారి ఇళ ళ్ కపటంతో నిండి ఉనాన్యి. దానితోనే వారు గొపప్వారు, ధనవంతులు

అవుతారు.
28వారు కొవువ్ పటిట్ బాగా బలిసి ఉనాన్రు. దురామ్రగ్ంలో వారు ఎంతోముందుకు వెళాళ్రు.
తండి లేనివారు వాయ్జయ్ంలో గెలవకుండేలావారికి అనాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ రు. బీదవారివాయ్జాయ్లోల్ సహకరించరు.
29అలాటివారిని నేను శి ంచకూడదా? ఈ పజల పతీకారం తీరుచ్కోకూడదా? ఇదేయెహోవావాకుక్.
30ఘోర న అకృతాయ్లు దేశంలో జరుగుతునాన్యి.
31పవకలు అబదధ్ పవచనాలు చెబుతారు. యాజకులు తమ సవ్ంత అధికారానిన్ చెలాయిసాత్ రు.
అలా జరగడం నా పజలకు కూడా ఇషట్మే. అయితేదాని అంతంలో జరగబోయేదానికి వారేం చేసాత్ రు?

* 5:19 5:19 నువువ్ వారితో నీ పజలతో
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6
యెరూషలేము ముటట్డి

1 “బెనాయ్మీను పజలారా, యెరూషలేము నుండి పారిపొండి, తెకోవలో బాకానాదం ఊదండి. బేత్ హకెక్రెంలో ఒక సూచన
నిలబెటట్ండి.

ఎందుకంటే ఉతత్ర దికుక్నుండి గొపప్ పమాదంముంచుకొసుత్ నన్ది. గొపప్ దండు వసుత్ నన్ది.
2సుందరసుకుమారి సీయోను కనయ్నుపూరిగానాశనం చేసాత్ ను.
3కాపరులు తమ గొరెలమందలతోదానిలోకి వసాత్ రు. దాని చుటూట్ గుడారాలు వేసాత్ రు.
పతివాడూ తన కిషట్ న చోటమందను మేపుతాడు.
4యెహోవాపేరున ఆమెతోయుదాధ్ నికి సిదధ్పడండి. లెండి,మధాయ్హన్ సమయంలోదాడి చేదాద్ ం.
అయోయ్,పొదుద్ గుంకిపోతునన్ది. సాయంకాలపు నీడలు సాగిపోతునాన్యి.
5కాబటిట్ రాతిపూట వెళిళ్ ఆమె కోటలు నాశనం చేదాద్ ం.
6సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమంటే ‘చెటుల్ నరికియెరూషలేమును చుటూట్ ముటట్డించండి.
ఈ పటట్ణం నిండా అనాయ్యమేజరుగుతునన్ది. కాబటిట్ దానిన్ శి ంచడం నాయ్యమే.
7ఊటలో నీరు ఏవిధంగా కి ఉబికి వసుత్ ందో ఆ విధంగాదాని దుషట్తవ్ం కి ఉబుకుతూ ఉంది.
దానిలో బలాతాక్రం, అకమం జరగడం వినబడుతునన్ది, ఎపుప్డూ గాయాలు, దెబబ్లు నాకు కనబడుతునాన్యి.
8యెరూషలేమా, నేను నీ దగగ్ర నుండి తొలగి పోకుండేలా, నేను నినున్ నిరజ్న న పదేశంగా చేయకుండేలా దిదుద్ బాటుకు

లోబడు.’
9సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమంటే ‘దాకష్ పండల్ను ఏరే విధంగా ఇశాయేలులోమిగిలినవారిని ఏరుతారు.
దాకష్పండల్ను ఏరేవాడు దాని తీగెలమీదమళీళ్ చెయియ్ వేసినటుట్ నీ చెయియ్ వాళళ్ మీద వేయి.’ ”
10నేనెవరితోమాటాల్ డి హెచచ్రించాలి? వారు వినడానికి సిదధ్ంగా లేరు. కాబటిట్ వినలేదు.
ఇదిగో,యెహోవావాకయ్ం వారిని సరిదిదద్డానికి వారి దగగ్రికి వచిచ్ంది కానీ దానిన్ వారు తృణీకరిసాత్ రు.
11కాబటిట్ నేనుయెహోవాకోపంతో నిండిపోయాను. దానిన్ నాలోనే అణచుకోలేక నేను విసిగిపోయాను.
వీధులోల్ తిరిగే పసిపిలల్లు,యువకులు, ఇలా పతి ఒకక్రి మీదాదానిన్ కుమమ్రించాలిస్ వసుత్ నన్ది.
భారయ్తోబాటు భరనూ, వయసుస్ మీరిన పతివాడితో కలిపి వృదుధ్ లందరినీ పటుట్ కుంటారు.
12వారికిక ఏమీమిగలదు. వారి ఇళ ళ్,వారిపొలాలు,వారిభారయ్లు,మొతాత్ నిన్ ఇతరులు తీసుకు వెళిల్ పోతారు.
ఎందుకంటే ఈ దేశ పజలమీద నేను నా చెయియ్చాపివారిని ఎదిరిసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్
13 “వారిలో అతయ్లుప్లు, గొపప్వారు అందరూ మోసం చేసేవారే, దోచుకొనేవారే. పవకలు గాని, యాజకులు గాని అందరూ

వంచకులే.
14శాంతి లేని సమయంలోవారు శాంతి, సమాధానం అని పకటిసూత్ నా పజల గాయాలను నమాతమేబాగుచేసాత్ రు.
15వారు చేసుత్ నన్ అసహయ్కారాయ్లను బటిట్ వారు సిగుగ్ పడాలి. అయితేవారు ఏమాతం సిగుగ్ పడరు.
తాము అవమానంపాలయాయ్మనివారికి తోచడం లేదు.
కాబటిట్ నేను వారికి తీరుప్ తీరేచ్ కాలంలో పడిపోయేవారితోవారు కూడా పడిపోతారు.
వారు కూలిపోతారు” అనియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
16యెహోవాచెపేప్దేమంటే, రహదారులోల్ నిలబడి చూడండి. పురాతనమారాగ్ లు ఏవో వాకబు చేయండి.
“ఏమారగ్ంలో వెళేత్ మేలు కలుగుతుంది?” అని అడిగి అందులో నడవండి. అపుప్డు మీమనసుస్కు నెమమ్ది కలుగుతుంది.
అయితేవారు “మేము అందులో నడవం” అని చెబుతునాన్రు.
17మిమమ్లిన్ కనిపెటుట్ కుని ఉండడానికి నేను కావలివారిని ఉంచాను. అదిగో,వారు చేసే బూరధవ్ని వినండి.
18 అయితే “మేము వినం” అని వారంటునాన్రు. కాబటిట్ , అనయ్జనులారా, వినండి. సాకష్ులారా, వారికేం జరగబోతునన్దో

చూడండి.
19భూలోకమా, విను. ఈ పజలు నామాటలు వినడం లేదు. నా ధరమ్శాసానిన్ విసరిజ్ంచారు.
కాబటిట్ వారి ఆలోచనలకు ఫలితంగావారి కి విపతుత్ ను రపిప్సుత్ నాన్ను.
20 షేబ దేశం నుండి వచేచ్ సాంబాణి నాకెందుకు? సుదూర దేశం నుండి తీసుకొచిచ్న మధుర న సువాసన గల నూనె

నాకెందుకు?
మీదహనబలులు నాకిషట్ం లేదు. మీబలులు నాకు సంతోషం కలిగించడం లేదు.
21కాబటిట్ యెహోవాచెపేప్దేమంటే, చూడండి,ఈ పజలకు వయ్తిరేకంగా ఒక అడుడ్ బండను వేయబోతునాన్ను.
తండులూ కొడుకులూ అందరూ అది తగిలి కూలిపోతారు. అకక్డి నివాసులు,వారిపొరుగువారు కూడా నశిసాత్ రు.
22యెహోవాచెపేప్దేమంటే, ఉతత్ర దికుక్నుండి ఒక జనాంగం వసూత్ ఉంది.
ఎకక్డో దూర పాంతం నుండి ఒక మహా గొపప్ రాజయ్ం బయలు దేరింది.
23వారు బాణాలు,ఈటెలు వాడతారు. వారు జాలిలేని కూర జనాంగం. వారి సవ్రం సముదఘోషలాగాఉంటుంది.
సీయోను కుమారెలారా, వారు గురాల సావ్రీ చేసూత్ వసాత్ రు. నీతో యుదధ్ం చేయడానికి వారు యోధులాల్ గా బారులు తీరి

ఉనాన్రు.
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24 వారి గురించిన వార విని నిసప్ హతో మా చేతులు చచుచ్బడి పోయాయి. పసవించే సీ నొపుప్ల వంటి వేదన
పడుతునాన్ము.

25బయటపొలంలోకివెళళ్వదుద్ . రహదారులోల్ నడవవదుద్ . మాచుటూట్ కదులుతునన్ శతువులకతుత్ లు చూసిఅంతటాభయం
ఆవరించింది.

26నా పజలారా, వినాశనకారి హఠాతుత్ గామామీదికి వసాత్ డు. గోనెపటట్ కటుట్ కుని బూడిద చలుల్ కోండి.
ఒకక్డే కొడుకును గూరిచ్ ఎలా దుఃఖిసాత్ రో ఆ విధంగా విలపించండి. బహ ఘోరంగా విలపించండి.
27యిరీమ్యా, నినున్ నా పజలకు మెరుగు పెటేట్వాడిగా,వారిని నీకు లోహపుముదద్గా నేను నియమించాను.
ఎందుకంటే నువువ్ వారి పవరనను పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి.
28వారంతా బహ దోహ లు, కొండెగాళ ళ్. వారు మటిట్ లోహం వంటివారు, వారి అంతరంగం ఇతత్డి, ఇనుములాగా బహ

కఠినంగా ఉంటాయి.
29కొలిమి తితుత్ లు మంటలోల్ కాలిపోతునాన్యి. ఆజావ్లలోల్ సీసం తగలబడిపోతునన్ది.
అలామండిసూత్ ఉండడం నిషప్ర్యోజనం. దుషుట్ లను వేరు చేయడం వీలు కాదు.
30వారిని “పారవేయాలిస్న వెండి” అని పిలవాలి. ఎందుకంటేయెహోవావారినిపూరిగాతోసిపుచాచ్డు.

7
యూదా విగహరాధన, అకమ జీవితం

1యెహోవా దగగ్ర నుండి యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ న వాకుక్ 2 “నువువ్ యెహోవా మందిర దావ్రంలో నిలబడి ఈ మాట
పకటించు. యెహోవాను పూజించడానికి ఈ దావ్రాల గుండా వచేచ్ యూదా పజలారా, యెహోవామాట వినండి. 3 నాయ్ల
పభువు, ఇశాయేలు దేవుడు అయినయెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీరు ఈ సథ్లంలో నివసించడానికి నేను అనుమతించాలంటే
మీ మారాగ్ లు, కియలు సరి చేసుకోండి. 4 ఇది యెహోవా ఆలయం! యెహోవా ఆలయం! యెహోవా ఆలయం అని మీరు
చెపుప్కొనేమోసకర నమాటల వలలో పడకండి.”

5 మీ మారాగ్ లు, కియలు మీరు యథారథ్ంగా సరిచేసుకుని పతివాడూ తన పొరుగువాడి పటల్ నాయ్యం జరిగించాలి.
6 పరదేశులీన్ తండి లేని వారినీ వితంతువులనూ బాధించకూడదు. ఈ సథ్లంలో నిరోద్ షి రకం చిందించకూడదు. మీకు హాని
చేసే అనయ్ దేవతలనుపూజించకూడదు. 7అలాఅయితేమీరు శాశవ్తంగా నివసించడానికిపూరవ్మే నేను మీపూరివ్కులకు
ఇచిచ్న ఈ దేశంలోమిమమ్లిన్ ఉండనిసాత్ ను.

8 అయితే మీరు పయోజనం లేని మోసపు మాటలు నముమ్తునాన్రు. 9మీరు వయ్భిచారం, దొంగతనం, నరహతయ్లు,
10అబదధ్ పమాణాలుచేసూత్ ,బయలుదేవుడికిధూపంవేసూత్ మీకుతెలియనిదేవుళళ్నుఅనుసరిసుత్ నాన్రు. అదేసమయంలో
నా పేరు పెటిట్న ఈ మందిరంలోకి వచిచ్ నా సనిన్ధిలో నిలబడి “మేం తపిప్ంచుకునాన్ం” అంటునాన్రు. మీరు విడుదల
పొందింది ఈ అసహయ్ న పనులు చేయడానికేనా? 11నా పేరు పెటిట్న ఈ మందిరం మీ కంటికి దొంగల గుహలాగా ఉందా?
దీనన్ంతా నేను చూసూత్ నే ఉనాన్నని తెలుసుకోండి. ఇదేయెహోవావాకుక్.

12 గతంలో నేను నా సనిన్ధిని ఉంచిన షిలోహ కు వెళిల్ పరిశీలించండి. నా పజ న ఇశాయేలీయుల దోహానిన్ బటిట్ నేను
దానికి ఏం చేశానో చూడండి. 13 నేను మీతో పదే పదే మాటాల్ డినా మీరు వినలేదు. మిమమ్లిన్ పిలిచినా మీరు జవాబు
చెపప్కుండా మీరు ఈ పనులనీన్ చేశారు. 14 కాబటిట్ నేను షిలోహ కు చేసినటేట్ నా పేరు పెటిట్న ఈ మందిరానికీ, మీకూ మీ
పూరివ్కులకూ నేనిచిచ్నఈసథ్లానికీ చేసాత్ ను. 15మీసోదరు న ఎఫాయిము సంతానానిన్ నేను వెళల్గొటిట్నటుట్ మిమమ్లిన్ కూడా
నా సనిన్ధి నుండి వెళల్గొడతాను.

16 కాబటిట్ యిరీమ్యా, నువువ్ ఈ పజల కోసం పారథ్న చేయవదుద్ . వారి పకష్ంగా మొరపెటట్డం, విజాఞ్ పన చేయడం
చేయవదుద్ . ననున్ బతిమాలవదుద్ . ఎందుకంటే నేను నీమాట వినను. 17యూదా పటట్ణాలోల్ , యెరూషలేము వీధులోల్ వారు
చేసుత్ నన్ పనులు నువువ్ చూసుత్ నాన్వు కదా. 18నాకు కోపం పుటిట్ంచడానికి ఆకాశరాణి దేవతకు పిండివంటలు చేయాలనీ,
అనయ్ దేవుళళ్కు పానారప్ణలు పోయాలనీ పిలల్లు కటెట్లు ఏరుతునాన్రు, తండులు అగిన్ రగులబెడుతునాన్రు, సీలు పిండి
పిసుకుతునాన్రు. 19 ననున్ రెచచ్గొటట్డానికే అలా చేసుత్ నాన్రా? అది వారు తమకు తాము అవమానం తెచుచ్కునన్టుట్ కాదా?
20కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఈ సథ్లం మీదా, ఈమనుషుల మీదా, జంతువుల మీదా, పొలాలమీదా, చెటల్
మీదా, పంటలమీదానా కోపానిన్,నాఉగతను కుమమ్రిసాత్ ను. అది ఎనన్టికీ ఆరదు,మండుతూనే ఉంటుంది.

21 సేనల పభువు, ఇశాయేలు దేవుడు అయినయెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ దహన బలులూ ఇతర బలులూ కలిపి వాటి
మాంసం అంతామీరే తినండి. 22నేను ఐగుపు దేశం నుండి మీపూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజునవారి నుండి ఏమీ కోరలేదు.
దహన బలుల గురించీ ఇంకా ఇతర బలుల గురించీ నేను వారికి ఆజాఞ్ పించలేదు. 23ఒకక్ ఆజఞ్మాతం ఇచాచ్ను. అదేమంటే,
“మీరు నామాటలు అంగీకరిసేత్ నేను మీకు దేవుడుగా ఉంటాను, మీరు నా పజ ఉంటారు. నేను మీకాజాఞ్ పించినమారాగ్ లోల్
నడుచుకోండి. అపుప్డు మీకు మం కలుగుతుంది.”

24 అయితే వారు వినలేదు, అసస్లు వినలేదు. తమ దుషట్హృదయంలో నుండి వచిచ్న ఆలోచనల పకారం జీవించారు.
కాబటిట్ వారు ముందుకు సాగలేక వెనకబడిపోయారు. 25మీపూరివ్కులు ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు వచిచ్న రోజు నుండి
ఈ రోజు వరకూ నేను ఎడతెగక నా సేవకు న పవకలను మీ దగగ్రికి పంపుతూ వచాచ్ను. 26 అయినా వారు నా మాట
వినలేదు, పెడచెవిని పెటాట్ రు. తలబిరుసు తనంతో తమమనసుస్ కఠినం చేసుకునాన్రు. వారు తమపూరీవ్కుల కంటే మరీ
దురామ్రుగ్ లయాయ్రు.
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27నువువ్ఈమాటలనీన్వారితోచెపిప్నావారు నీమాటవినరు. నువువ్ పిలిచినావారు బదులు చెపప్రు. 28కాబటిట్ నువువ్
వారితో ఇలా చెపుప్. “ఈ దేశం తమ దేవు నయెహోవామాట వినలేదు. కమశికష్ణకు లోబడలేదు. కాబటిట్ సతయ్ం వారిలో
నుండి తొలగిపోయింది. అదివారి నోటినుండి కొటిట్ వేయబడింది.
29తనకు కోపం తెపిప్ంచిన తరం పజలనుయెహోవావిసరిజ్ంచి వెళల్గొటాట్ డు.
నీ తలవెండుకలు కతిత్రించుకో. వాటినిపారవెయియ్. చెటుల్ లేని ఉనన్త సథ్లాలోల్ రోదన చెయియ్.

వధ లోయ
30యెహోవాచెపేప్దేమంటే,యూదా పజలు నా దృషిట్కి దుషట్తవ్ం జరిగిసుత్ నాన్రు,
నాపేరు పెటిట్న మందిరం అపవితమయేయ్లావారు దానిలో అసహయ్ న వసుత్ వులు ఉంచారు.

31నేనాజాఞ్ పించని దానిన్, నా ఆలోచనలో లేని దానిన్ వారు చేశారు. అగిన్లో తమ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ కాలచ్డానికి
బెన్ హినోన్ములోయలోనితోఫెతులోబలిపీఠాలు కటాట్ రు. 32యెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఒకరోజురాబోతునన్ది. అపుప్డుదానిన్
తోఫెతుఅనిగానీ,బెన్ హినోన్ములోయఅనిగానీపిలవరు,దానిన్ ‘వధలోయ’అనిపిలుసాత్ రు. ఎందుకంటే,పాతిపెటట్డానికి
సథ్లం లేకపోయేటంత వరకూ తోఫెతులో శవాలు పాతిపెడతారు.

33అపుప్డుఈపజలశవాలుఆకాశపకష్ులకూభూజంతువులకూఆహారంగామారతాయి. వాటినితోలివేయడానికిఎవరూ
ఉండరు. 34ఈ దేశం తపప్కుండా పా పోతుంది. యూదా పటట్ణాలోల్ , యెరూషలేము వీధులోల్ ఆనంద ధవ్నులు, కేరింతలు,
పెళిళ్కొడుకు, పెళిళ్కూతుళళ్ సవ్రాలు వినబడకుండా చేసాత్ ను.”

8
1యెహోవా చెపేప్దేమంటే ఆ సమయంలో మీ శతువులు యూదా రాజుల, వారి అధిపతుల ఎముకలను, యాజకుల,

పవకల ఎముకలను,యెరూషలేము నివాసుల ఎముకలను వారి సమాధులోల్ నుండి బయటికి తీసాత్ రు. 2వాటిని తెచిచ్ వారు
వేటి తేపేమిసుత్ నాన్రో,పూజిసుత్ నాన్రో,వేటిఎదుటవిచారణచేసుత్ నాన్రో, నమసక్రిసుత్ నాన్రోఆసూరయ్ చంద నకష్తాలఎదుట
వాటిని పరుసాత్ రు. వాటిని పోగు చేసి పాతిపెటట్డం జరగదు. భూమి మీద పెంటలాగా అవి పడి ఉంటాయి. 3ఈ దురామ్రగ్
దేశంలో ఇంకామిగిలిఉనన్వారు నేను వారిని చెదర గొటిట్న సథ్లాలోల్ జీవానికి బదులు చావును కోరుకుంటారు. సేనల పభు న
యెహోవావాకుక్ ఇదే.

పాపం, శికష్
4యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డనివారితోచెపుప్. “కిందపడినమనుషులు లేవకుండాఉంటారా? దారితపిప్పోయినవారు

తిరిగి రావడానికి పయతిన్ంచకుండా ఉంటారా?”
5మరిఈ పజలు,యెరూషలేము ఎందుకు దారి తపిప్ శాశవ్తంగా తిరిగి రాకుండా ఉనాన్రు?
వారు ఎందుకుమోసంలో నిలిచి ఉండి పశాచ్తాత్ ప పడడానికి ఒపుప్కోవడం లేదు?
6నేను వారిమాటలు జాగతత్గా ఆలకించాను. కానీవారు ఒకక్టి కూడామంచిమాట పలకలేదు.
“నేనిలా చేశానేమిటి?” అని తన తన చెడడ్ పని గురించి పశాచ్తాత్ పపడే వాడు ఒకక్డూ లేడు.
యుదధ్ంలోకి చొరబడే గురం లాగా పతివాడూ తనకిషట్ నమారగ్ంలో తిరుగుతునాన్డు.
7 ఆకాశంలో ఎగిరే సంకుబుడి కొంగకు దాని కాలాలు తెలుసు. తెలల్ గువవ్, మంగలకతిత్ పిటట్ , ఓదెకొరుకులకు అవి తిరిగి

రావలసిన సమయాలు తెలుసు.
అయితేనా పజలకుయెహోవానాయ్యవిధి తెలియదు.
8 “మేము జాఞ్ నులం,యెహోవాధరమ్శాసంమాతోఉంది” అనిమీరెందుకు అంటునాన్రు?
నిజమేగానీ శాసులుమోసంతోదానికి పెడరాథ్ లు రాశారు.
9జాఞ్ నులు అవమానంపాలవుతారు. వారు విసమ్యంతో చికుక్లోల్ పడాడ్ రు.
వారుయెహోవావాకాయ్నిన్ తోసిపుచాచ్రు. ఇక వారి జాఞ్ నం వలన ఏం పయోజనం?
10కాబటిట్ వారి భారయ్లను అనుయ్లకు అపప్గిసాత్ ను. వారిపొలాలు ఇతరుల సావ్ధీనం చేసాత్ ను.
చినన్లు, పెదద్లు, అందరూ విపరీత న దురాశాపరులు. పవకలు,యాజకులు, అంతా నయవంచకులు.
11శాంతి లేని సమయంలో వారు “శాంతి సమాధానాలు, శాంతి సమాధానాలు” అని పలుకుతూ నా పజల గాయాలకు

పూతపూసాత్ రు.
12వారు చేసే అసహయ్ న పనులను బటిట్ సిగుగ్ పడాలి గానివారేమాతం సిగుగ్ పడరు.
అవమానం అంటే వారికి తెలియదు కాబటిట్ పడిపోయేవారితోబాటు వారు కూడా పడిపోతారు.
నేను వారికి తీరుప్ తీరేచ్టపుప్డు వారు కూలిపోతారు అనియెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
13నేను వారినిపూరిగాకొటిట్వేసుత్ నాన్ను*. ఇకదాకష్తీగెకు దాకష్లు,అంజూరు చెటుట్ కు అంజూరపండుల్ కాయవు. వాటిఆకులు

వాడిపోతాయి.
నేను వారికి ఇచిచ్నదంతా నశించిపోతుంది. ఇదేయెహోవావాకుక్.
14 “మనం ఎందుకు ఇకక్డ కూరుచ్నాన్ం? మనమంతా కలిసిపాకారాలునన్ పటట్ణాలోల్ కి వెళిళ్ అకక్డే చచిచ్పోదాం రండి.
యెహోవాయేమనలనునాశనంచేసుత్ నాన్డు. మనంఆయనకువిరోధంగాపాపంచేశాంకాబటిట్ మనదేవుడుయెహోవామనకు

విషజలం తాగించాడు.

* 8:13 8:13పూరిగా కొటిట్వేసుత్ నాన్ను ఒక చోటికి తీసుకోని వచిచ్నపుప్డు
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15మనం శాంతి సమాధానాల కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్ం గానీమనకేమీమంచి జరగలేదు.
మం కోసం కనిపెడుతునాన్ం గానీ భయమే కలుగుతూ ఉంది అనివారు చెబుతారు.

16దాను పాంతం నుండి వచేచ్ వారి గురాల బుసలు వినబడుతునాన్యి. వాటి సకిలింపులకు దేశమంతా అదురుతూ ఉంది.
వారు వచిచ్ దేశానిన్,దానిలోని సమసాత్ నిన్, పటట్ణానిన్ దానిలో నివసించే వారిని నాశనం చేసాత్ రు.
17యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ‘నేను పాములనూ, కాలనాగులనూ మీ మధయ్కు పంపిసాత్ ను. అవి మిమమ్లిన్ కాటు వేసాత్ యి.

వాటికి విరుగుడు మంతం ఏమీ లేదు.’ ”
18నా గుండె నాలోపలసొమమ్సిలిల్ పోతునన్ది. నాకు దుఃఖ నివారణ ఎలా దొరుకుతుంది?
19 యెహోవా సీయోనులో లేడా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేడా? అని బహ దూరదేశం నుండి నా పజల రోదనలు

వినబడుతునాన్యి.
వారి విగహాలను ఇతర దేశాలమాయదేవుళళ్ను పెటుట్ కుని నాకు ఎందుకు కోపం తెపిప్ంచారు?
20కోత కాలం గతించిపోయింది. ఎండాకాలం దాటిపోయింది. మనకింకా రకష్ణ దొరకలేదు అని చెబుతారు.
21నా జనుల వేదన చూసి నేనూ వేదన చెందుతునాన్ను, వారికి జరిగిన ఘోర న సంగతులను బటిట్ నేను రోదిసుత్ నాన్ను.

విపరీత న భయం ననున్ ఆవరించింది.
22 గిలాదులో ఔషధం ఏమీ లేదా? అకక్డ దుయ్డెవరూ లేరా? నా పజలకు ఎందుకు సవ్సథ్త కలగడం లేదు?

9
1నాతల జలమయంగానా కళ ళ్ కనీన్టిఊటగా ఉండు గాక.
ఎందుకంటే హత ననా పజలను గూరిచ్ నేను రాతింబగళ ళ్ విలపించాలని కోరుతునాన్ను.
2నా పజలంతా వయ్భిచారులు, దోహ ల గుంపులాగాఉనాన్రు.
నేను వారిని విడిచిపెటిట్ వెళిల్ ఉండడానికి అరణయ్ంలో ఒక బాటసారుల నివాసం నాకు దొరికితే బాగుండును.
3 విలుల్ ను వంచినటుట్ గా వారు తమ నాలుకను అబదధ్మాడడానికి వంచుతారు. ఈ భూమి వారు నమమ్దగిన వారు కాదు.

వారు ఒకటి తరవాత మరొకటి చెడుకారాయ్లు జరిగిసుత్ నాన్రు. “నేను ఎవరో వారు ఎరుగరు” అని యెహోవా
చెబుతునాన్డు.

4మీలోపతివాడూ తనపొరుగువాడి విషయంలోజాగతత్గా ఉండాలి.
ఏసోదరుణీన్ నమమ్వదుద్ . ఎందుకంటే నిజంగా పతిసోదరుడూమోసం చేసేవాడే.
పతిపొరుగువాడూ అపనిందలు వేసూత్ తిరుగుతుంటాడు.
5 పతివాడూ సతయ్ం చెపప్కుండా తన పొరుగువాడిని మోసం చేసాత్ డు. అకమం జరిగించడం వారికి అలవా పోయింది.

ఎంతసేపూ ఎదుటి వారిలో తపుప్లు పటాట్ లని చూసాత్ రు.
6 కపటం మధయ్లో నువువ్ నివసిసుత్ నాన్వు. వారి కపటంలోవారు ననున్ తెలుసుకోలేక పోతునాన్రు. ఇదేయెహోవావాకుక్.
7కాబటిట్ సేనల పభువుయెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడూ, నేను వారిని లోహం లాగా కరిగించి పరీ ంచబోతునాన్ను. వారికి

ఇంతకంటేమరేమి చెయయ్ను?
8వారినాలుక పదును పెటిట్న బాణం, అది కపటమే పలుకుతుంది.
ఒకడు తన పొరుగువారితో కి సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్ డతాడు గాని మనసుస్లో మాతం మోసపూరిత న ఆలోచనలు

ఉంటాయి.
9ఈ సంగతులు తెలిసీ నేను వారిని శి ంచకూడదా?
ఈ దేశానిన్ దండించ కూడదా? ఇదేయెహోవావాకుక్.
10పరవ్తాల గురించి ఏడుసాత్ ను, విలాప గీతం ఆలపిసాత్ ను. వాటిమేతసథ్లాల గురించి రోదిసాత్ ను.
ఎందుకంటే అవిపా పోయాయి. వాటిగుండా ఎవరూ వెళళ్డం లేదు. వాటిలో పశువుల అరుపులు వినబడడం లేదు.
ఆకాశ పకష్ులు, జంతువులు అనీన్ పారిపోయాయి.
11యెరూషలేమును పాడుదిబబ్గా నకక్ల నివాసంగా చేసాత్ ను.
యూదా పటట్ణాలను ఎవరూ నివసించలేకుండాపాడు చేసాత్ ను.
12ఈ సంగతిని అరథ్ం చేసుకోగల జాఞ్ నం ఎవరికుంది? దానిన్ వివరించడానికియెహోవాఎవరికి తన నోటిమాట ఇచాచ్డు?
ఎవరూ పయాణం చేయలేకుండా ఆ దేశం ఎందుకు ఎడారిలామారిపోయింది?

13యెహోవాచెపేప్దేమంటే, “దానికికారణం,వారునామాటవినలేదు,నాధరమ్శాసానిన్అనుసరించకుండాతోసిపుచాచ్రు.
14తమహృదయంలోనిమూరఖ్తవ్ం పకారం చేశారు. తమపూరివ్కుల దగగ్ర నేరుచ్కునన్టుట్ బయలు దేవుళళ్నుపూజించారు.
అందుకే వారి దేశం పా పోయింది.”

15 నాయ్ల పభువు, ఇశాయేలు దేవుడు అయినయెహోవాచెపేప్దేమంటే, “నేను ఈ పజలు చేదుకూరలు తినేలాచేసాత్ ను.
విషజలం తాగిసాత్ ను. 16వారు గానీ, వారి పూరివ్కులు గానీ ఎరగని జాతి పజలోల్ కి వారిని చెదరగొడతాను. వారు పూరిగా
నాశనం అయేయ్వరకూ వారి కి ఖడగ్ ం పంపుతాను.”
17సేనల పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే “ఆలోచించండి. రోదనం చేసే సీలను వెతికి వారిని పిలిపించండి.
విలాపంలో పుణయ్ం గల సీలను వెదికి వారిని పిలవండి.
18మనం కనీన్ళల్ విడిచేలా,మనకనురెపప్ల నుండి నీళల్ కారిపోయేలావారు తవ్రగావచిచ్ రోదనధవ్నిచేయమనిచెపప్ండి.”
19 “మనం నాశనమయాయ్ం,చాలాఅవమానానికి గురయాయ్ం. వారు మన ఇళళ్ను కూలదోశారు.
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మనం దేశం విడిచి వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది” అని సీయోనులో రోదన ధవ్ని వినబడుతునన్ది.
20సీలారా,యెహోవామాటవినండి. ఆయన నోటి నుండి వచేచ్ సందేశాలను జాగతత్గా ఆలకించండి.
మీ కూతుళళ్కు విలాప గీతం నేరప్ండి. ఒకరికొకరు అంగలారుప్ గీతాలు నేరప్ండి.
21మరణంమన ఇంటి కిటికీల గుండా ఎకుక్తూ ఉంది. మనరాజభవనాలోల్ అడుగు పెడుతూ ఉంది.
అది వీధులోల్ పసిపిలల్లు,రాజమారాగ్ లోల్ యువకులు లేకుండావారినినాశనం చేసుత్ నన్ది.
22యెహోవాచెపేప్దేమంటే “పొలాలోల్ పేడ పడేలా, కోతపనివారి వెనక పనలు పడేలామనుషుల శవాలు కూలుతాయి.
వాటినిపోగు చేయడానికి ఎవరూ ఉండరు.”
23యెహోవా చెపేప్దేమంటే “తెలి నవాడు తన తెలివిని బటీట్ బలవంతుడు తన బలానిన్ బటీట్ గరివ్ంచకూడదు. అలాగే

ధనవంతుడు తన ఆసిత్ని బటిట్ గరివ్ంచకూడదు.
24దేనిలో అతిశయించాలంటే, ఈ భూమిమీద కృప చూపుతూ నీతి నాయ్యాలు జరిగిసుత్ నన్ యెహోవాను నేనే అని గహించి

ననున్ పరిశీలనగా తెలుసుకోవడంలోనే అతిశయించాలి.
అలాటివాటిలోనే నేను ఆనందిసాత్ ను.”

25 యెహోవా చెపేప్దేమంటే “అనయ్జాతి పజలు సునన్తి పొందలేదు. ఇశాయేలీయులేమో హృదయ సంబంధ న
సునన్తి పొందలేదు. కాబటిట్ రాబోయే రోజులోల్ సునన్తి పొందని వారినీ, పొందిన వారినీ కలిపి శి సాత్ ను. 26 అంటే
ఐగుపు వారు, యూదులు, ఎదోమీయులు, అమోమ్నీయులు, మోయాబీయులు, ఎడారిలో నివసిసూత్ తమ గడాడ్ లు చెంపల
గొరిగించుకునేవారు, వీరందరినీ నేను శి సాత్ ను.”

10
జీవం గల దేవుడు, విగహాలు
10:12-16;యిరీమ్ 51:15-19

1ఇశాయేలు పజలారా,యెహోవామీగురించి చెపేప్మాటలు వినండి.
2యెహోవాచెపేప్దేమంటే, అనయ్జాతుల పజల ఆచారాలు పాటించకండి.
వారు ఆకాశంలో కనబడే సూచనలకు భయపడతారు. కానీమీరుమాతం భయపడవదుద్ .
3ఆ పజల ఆచారాలు నిషప్ర్యోజనం. ఒకడు అడవిలో చెటుట్ నరకుతాడు, పనివాడు దానిన్ గొడడ్లితో చెకుక్తాడు.
4అపుప్డు వారు దానికి వెండి బంగారు వసుత్ వులు అలంకరిసాత్ రు. అది కదలకుండా ఉండేలా దానికి సుతిత్తో మేకులు కొటిట్

బిగిసాత్ రు.
5అవి దోస తోటలోల్ దిషిట్ బొమమ్లాల్ గా నిలబడి ఉంటాయి. పలకవు, నడవలేవు కాబటిట్ వాటిని ఎవ నామోయాలి.
అవిమీకు హాని చేయలేవు. కాబటిట్ వాటికి భయపడకండి. వాటి వలనమంచి ఏమీ జరగదు.
6యెహోవా, నీలాంటివాడు ఎవరూ లేరు. నువువ్ గొపప్వాడివి. నీ బల పభావాలను బటిట్ నీ పేరు ఎంతోఘనతకెకిక్ంది.
7లోక జాతులకు రాజు న నీకు భయపడని వాడెవడు? ఆయారాజాయ్ల పజలోల్ ని జాఞ్ నులందరిలో నీవంటి వాడెవడూ లేడు.

కాబటిట్ మనుషులు నీలో భయభకులు నిలపాలి.
8వారంతా బుదిధ్ హీనులు, అవివేకులు. చెకిక్న బొమమ్లనుపూజించడం వలన వారికి కలిగే జాఞ్ నం సునాన్.
9తరీష్షు నుండి రేకులుగా సాగగొటిట్న వెండినీ ఉఫాజ్ నుండి బంగారానీన్ తెసాత్ రు.
అది కూలీల చేతి పని. ఆ విగహాలకు నీలి,ఊదా రంగు వసాలు తొడిగారు. అవనీన్ పుణయ్ం గల పనివారు చేసినవే.
10అయితేయెహోవాయేనిజ న దేవుడు. ఆయనే సజీవు న దేవుడు,శాశవ్త న రాజు.
ఆయన కోపానిన్ చూసేత్ భూమి కంపిసుత్ ంది. ఆయన కోపానిన్ రాజాయ్లు తటుట్ కోలేవు.
11మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి. “భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచని ఈ దేవుళ ళ్ భూమి మీదా, ఆకాశం కిందా ఉండకుండా

నశించిపోతారు.
12 ఆయన తన బలంతో భూమిని సృషిట్ంచాడు. తన జాఞ్ నంతో పపంచానిన్ సాథ్ పించాడు, తన తెలివితో ఆకాశానిన్ చకక్గా

పరిచాడు.
13ఆయన సవ్రం ఆకాశమండలంలో నీటి గరజ్నలాగా వినిపిసుత్ ంది. భూదిగంతాలోల్ నుండి ఆయన ఆవిరి మేఘాలు వచేచ్లా

చేసాత్ డు. వరష్ంతో బాటు ఆయనమెరుపులు పుటిట్సాత్ డు. తన గిడడ్ంగుల నుండి గాలిని పంపిసాత్ డు.
14పతిమనిషీ తెలివిలేనిమూరుఖ్ డు. విగహాలు పోతపోసే పతివాడూతాను చేసిన విగహానిన్బటిట్ అవమానం పొందుతాడు.

అతడు పోతపోసిన విగహాలు నకిలీవి. వాటికిపాణం లేదు.
15అవి ఉపయోగం లేనివి. అవనీన్ ఎగతాళి పనులు. వాటిమీద తీరుప్ జరిగినపుప్డు అవి నశించి పోతాయి.
16యాకోబు వంశానికి వారసతవ్ంగా ఉనన్వాడు అలాంటివాడు కాడు. ఆయన సమసాత్ నీన్ నిరిమ్ంచేవాడు.
ఇశాయేలు పజలు ఆయనవారసతవ్ం. సేనల పభువు అని ఆయనకు పేరు.

రాబోయేఉపదవం
17ముటట్డిలో ఉనన్ పజలారా, దేశం విడిచి వెళళ్డానికి నీ సామాను సరుద్ కోండి.”
18యెహోవాచేపేప్దేమంటే “నేను ఈసారిఈ దేశ నివాసులను బయటికి విసిరివేసాత్ ను.
వారు పటట్బడేలా చేసి నిసప్ హకు గురి చేసాత్ ను.”
19అయోయ్,నా ఎముకలకు దెబబ్ తగిలి ఆ గాయంపుండుగామారింది.
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అయితే “ఇది నాకు కలిగిన బాధ. నేను దీనిని సహించాలిస్ందే” అనుకుంటాను.
20నా గుడారం చిందర వందర అయియ్ంది. నా డేరా తాళ ళ్ అనీన్ తెగిపోయాయి. వారు నా పిలల్లను తీసుకెళిళ్పోయారు.

అందుకే వారు లేరు.
నాడేరా నిలబెటట్డానికి,వాటి తెరలు వేయడానికి నా దగగ్ర ఎవరూ లేరు.
21కాపరులు మూరుఖ్ యెహోవాను అడగరు. కాబటిట్ వారికి విజయం లేదు. వారిమందలనీన్ చెదరిపోతునాన్యి.
22అదిగో వినండి,వార రానే వచిచ్ంది,వారి రాక ధవ్ని వినబడుతూ ఉంది. యూదా పటట్ణాలను పాడు చేసి,వాటిని నకక్ల

నివాసంగా చేయడానికి ఉతత్రదేశం నుండి వసుత్ నన్ గొపప్ అలల్రి ధవ్ని వినబడుతూ ఉంది.
23యెహోవా,మనుషులు తమమారాగ్ లను నిరణ్యించుకోవడంవారికి చేతకాదనీ,మంచిగాపవరించడంవారి వశంలో లేదనీ

నాకు తెలుసు.
24యెహోవా, ననున్ నీనాయ్యవిధినిబటిట్ కమశికష్ణలోపెటుట్ . అలాకాక నీకోపానిన్ బటిట్ శి ంచావంటే నేనునాశన పోతాను.
25నినెన్రగని అనయ్జనాలమీదా నీ పేరున పారిథ్ంచని వంశాలమీదా నీ కోపానిన్ కుమమ్రించు.
ఎందుకంటే వారుయాకోబు వంశానిన్పూరిగా నిరూమ్లం చేయడానికిమింగివేశారు. దాని నివాస సథ్లాలను పాడు చేశారు.

11
నిబంధన ఉలల్ంఘన

1యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 2 “మీరు ఈ నిబంధన మాటలు వినండి. యూదా పజలతో,
యెరూషలేము నివాసులతో ఇలా చెపుప్. 3ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఈనిబంధనమాటలు విననివాడు
శాపానికి గురౌతాడు. 4ఐగుపుదేశం అనే ఆ ఇనప కొలిమిలో నుండి నేను మీపూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజున నేను ఈ ఆజఞ్
ఇచాచ్ను, ‘నేను మీ పూరివ్కులకు పాలు తేనెలు పవహించే దేశానిన్ ఇసాత్ నని వారికి చేసిన పమాణానిన్ నెరవేరేచ్లా, మీరు
నా వాకయ్ం విని నేను మీకిచేచ్ ఆజఞ్లను బటిట్ ఈ నిబంధన వాకాయ్లను అనుసరిసేత్ మీరు నా పజలుగా, నేను మీ దేవుడుగా
ఉంటాను.’ ” 5అందుకు నేను “యెహోవా, అలాగే జరుగు గాక” అనాన్ను.

6యెహోవానాతోఇలాచెపాప్డు. “నువువ్యూదా పటట్ణాలోల్ ,యెరూషలేము వీధులోల్ ఈమాటలు పకటించు. ‘మీరు ఈ
నిబంధనమాటలు వినివాటినిపాటించండి.’ 7ఐగుపులోనుండిమీపూరివ్కులను రపిప్ంచిన రోజుమొదలుకుని నేటివరకూ
వారితో ‘నామాట వినండి’ అని నేను గటిట్గా, ఖండితంగా చెబుతూ వచాచ్ను. 8 అయినా వారు తమ దుషట్హృదయంతో,
మూరుఖ్ నడుచుకుంటూ నామాట వినలేదు. ఈ నిబంధనమాటలనిన్టినీ అనుసరించి నడవమని చెపిప్నా వారు వినలేదు
కాబటిట్ నేను ఆ నిబంధనలోని శాపాలనిన్టినీ వారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.”

9యెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. “యూదా పజలోల్ , యెరూషలేము నివాసులోల్ ఒక కుట జరుగుతునన్టుట్ కనిపిసుత్ నన్ది.
10 అదేమంటే, ఇశాయేలు, యూదా వంశసుథ్ లు నా మాటలు వినని తమ పూరీవ్కుల దోషాలను కొనసాగించడానికి
నిరణ్యించుకునాన్రు. వారు అనయ్ దేవుళళ్ను పూజిసూత్ , వాటిని అనుసరిసూత్ వారి పూరివ్కులతో నేను చేసిన నిబంధనను
భంగం చేశారు.”

11కాబటిట్ యెహోవాచెపేప్దేమంటే “వారు తపిప్ంచుకోలేనివిపతుత్ నువారిమీదికి రపిప్సాత్ ను,వారు ననున్ ఎంత వేడుకునాన్
నేను వినను. 12యూదా పటట్ణాలు, యెరూషలేము పజలు తాము ఎవరి తే ధూపం వేసూత్ పూజిసుత్ నాన్రో ఆ దేవుళళ్కు
వినన్వించుకుంటారుగానీ వారి ఆపదలో అవివారిని ఏమాతం కాపాడలేవు. 13యూదా, నీ పటట్ణాలు ఎనిన్ ఉనాన్యోఅనిన్
దేవుళ ళ్ నీకు ఉనాన్రు కదా? యెరూషలేము పజలారా,బయలు దేవతకు ధూపం వేయడానికిమీరు వీధివీధినాఅసహయ్ న
బలిపీఠాలు దానికి నిరిమ్ంచారు.
14 కాబటిట్ యిరీమ్యా, నువువ్ ఈ పజల కోసం పారథ్న చేయవదుద్ . వారి పకష్ంగా అంగలారచ్వదుద్ , వేడుకోవదుద్ . వారు తమ

విపతుత్ లో నాకుమొర పెటిట్నపుడు నేను వినను.
15దుషట్ తలంపులు కలిగిన నా పియ న పజలకు నామందిరంతో పనేంటి?
బలుల కోసం నువువ్మొకుక్కుని తెచిచ్న పతిషిఠ్త నమాంసం భుజించడం వలన నీకు పయోజనం లేదు.
ఎందుకంటే నువువ్ చెడు జరిగించి సంతోషించావు.
16 గతంలోయెహోవానినున్, ‘ఫలభరిత న పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్ ’ అని పిలిచాడు.
అయితే ఆయన గొపప్ తుఫాను శబద్ంలా వినిపించేమంట రగిలించాడు. దాని కొమమ్లు విరిగిపోతాయి.

17 ఇశాయేలు, యూదా పజలు బయలు దేవతకు ధూపం వేసి నాకు కోపం పుటిట్ంచారు. కాబటిట్ మీ మీరు చేసిన చెడు
కియలను బటిట్ మిమమ్లిన్ నాటిన సేనల పభు నయెహోవామీ కిమహా విపతుత్ ను పంపిసాత్ డు.”

యిరీమ్యాని చంపడానికి పనాన్గం
18 దీనంతటినీ యెహోవా నాకు వెలల్డి చేసినపుప్డు నేను గహించాను. ఆయన వారి పనులను నాకు కనపరిచాడు.

19అయితేనేను వధకు తీసుకుపోయేగొరెపిలల్లాగాఉనాన్ను. వారునాకు వయ్తిరేకంగాచేసినఆలోచనలు నేను గహించలేదు.
“మనం చెటుట్ ను దాని ఫలంతో సహా కొటిట్వేదాద్ ం రండి, అతని పేరు ఇక ఎవరూ జాఞ్ పకం చేసుకోకుండా అతనిని సజీవులోల్
నుండి నిరూమ్లం చేదాద్ ం రండి” అనివారు చెపుప్కునాన్రు.
20సేనల పభు నయెహోవానాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసూత్ ,హృదయానీన్,మనసుస్నూ పరిశోధిసాత్ డు.
యెహోవా,నావాయ్జాయ్నిన్ నీ ఎదుట పెటాట్ ను. వారిమీద నువువ్ చేసే పతీకారం నేను చూసాత్ ను.
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21 “నువువ్ యెహోవా పేరున పవచిసేత్, మా చేతిలో చనిపోతావు” అని చెపేప్ అనాతోతు పజల గురించి సేనల పభు న
యెహోవా చెపేప్దేమంటే, 22 “నేను వారిని శి ంచబోతునాన్ను, వారి యువకులు ఖడగ్ ం చేత చనిపోతారు. వారి కొడుకులు,
కూతురుల్ కరువు చేత చనిపోతారు. 23వారిలో ఎవరూమిగలరు. ఎందుకంటే నేను వారికి తీరుప్ తీరిచ్న సంవతస్రం వారి కి
మహా విపతుత్ ను పంపిసాత్ ను.”

12
యిరీమ్యాపారథ్న

1యెహోవా,నావాదన నీకు వినిపించిన పతిసారీ నువువ్ నీతిమంతుడవుగానే ఉంటావు.
అయినానీనాయ్య విధానాల గురించి నేను నీతోమాటాల్ డతాను.
దురామ్రుగ్ లు ఎందుకు వరిధ్లుల్ తారు? అపనమమ్కసుత్ లు విజయాలు సాధిసాత్ రెందుకు?
2వారిని నువేవ్ నాటావు,వారు వేరు పారి పెరిగి ఫలిసుత్ నాన్రు.
వారిమాటలు చూసేత్ నువువ్ వారికి దగగ్రగా ఉనాన్వు గానీవారిహృదయాలకు దూరమే.

3యెహోవా, నీకు నేను బాగా తెలుసు. ననున్ చూసూత్ ఉనాన్వు. నాహృదయానిన్ పరిశోధిసుత్ నాన్వు.
వధ కోసం ఏరాప్టు చేసిన గొరెలాల్ గా వారిని తీసుకుపో. వధ రోజు కోసం వారిని పతేయ్క పరచు.
4దాని పజల చెడుతనం వలన భూమి ఎంతకాలం దుఃఖించాలి? దేశంలో గడిడ్ ఎనాన్ళల్ ఎండిపోవాలి? జంతువులు, పకష్ులు

అంతరించి పోతునాన్యి.
వారేమో “మనకేం జరగబోతునన్దో దేవునికి తెలియదు” అని చెపుప్కుంటునాన్రు.

దేవుని జవాబు
5యిరీమ్యా, నువువ్ పాదచారులతో పరిగెతిత్నపుప్డే నీవు అలసిపోయావు కదా, నువువ్ గురపు రౌతులతో ఏ విధంగా పోటీ

పడతావు?
నెమమ్దిగా ఉనన్ పాంతంలోనే నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండగలవు. మరియొరాద్ ను పరవళ ళ్ తొకుక్తూ వసేత్ నీవేం చేసాత్ వు?
6నీసోదరులు, నీ తండి ఇంటివారు తం నినున్మోసం చేసి అలల్రి చేశారు.
వారు నీతో ఎంత దయగామాటలాడినా నువువ్ వారిని నమమ్వదుద్ .
7నేను నామందిరం విడిచిపెటాట్ ను. నావారసతావ్నిన్ వదిలేశాను.
నా పియ న పజలను వారి శతువుల చేతికి అపప్గించాను.
8నా వారసతవ్ం నాకు అడవిలోని సింహంలాగా అయియ్ంది. అది నా మీద గరిజ్సూత్ ఉంది. కాబటిట్ అది నాకు అసహయ్ం

అయియ్ంది.
9నావారసతవ్ం నాకు ఒక నా జంతువులాగా అయియ్ంది. కూరపకష్ులు దాని చుటూట్ గుమిగూడి ఉంటునాన్యి.
రండి, అవి తినడానికి అడవి జంతువులనిన్టినీపోగు చేయండి.
10అనేకమంది కాపరులు నాదాకష్తోటలను పాడు చేశారు. నాఆసిత్ని తొకిక్వేశారు.
నాకిషట్ న పొలానిన్ బీడుగా ఎడారిగా చేశారు.
11వారుదానిన్పాడు చేయడం చూసి నేను దుఃఖిసుత్ నాన్ను. దేశమంతాపా పోయింది. దానిగూరిచ్బాధపడేవాడు ఒకక్డూ

లేడు.
12వినాశకులు అరణయ్ంలోనిఖాళీ సథ్లాలనిన్టిమీదకీ వసుత్ నాన్రు.
దేశం ఈ అంచు నుండి ఆ అంచు వరకూయెహోవాఖడగ్ ం తిరుగుతూ హతం చేసుత్ నన్ది. నరులనన్వారికి ఏమీ భదత లేదు.
13పజలు గోదుమలు చలాల్ రు కానీముండల్ పంట కోసాత్ రు. పనిలో అలసిపోతునాన్రు గాని పయోజనం లేదు.
యెహోవాకోపం కారణంగా కోయడానికి పంట లేక మీరు సిగుగ్ పడతారు.

14యెహోవాచెపేప్దేమంటే “నేను ఇశాయేలుఅనేనాపజలకు ఇచిచ్నవారసతావ్నిన్ఆకమించుకొనేదుషుట్ లనువారిదేశాల
నుండి పెళల్గిసాత్ ను. వారి మధయ్ నుండి యూదావారిని బయటికి తెసాత్ ను. 15ఆయా దేశాలను పెళళ్గించిన తరువాత నేను
మళీళ్ వారిమీదజాలిపడతాను. వారివారసతావ్లకు,వారి దేశాలకు వారిని తిరిగి రపిప్సాత్ ను.”

16వారు “బయలు తోడు” అని పమాణం చేయడం నా పజలకు నేరాప్రు. ఇపుప్డు వారు “యెహోవా జీవం తోడు” అని
నా పేరున పమాణం చేయడానికి నా పజల విధానాలను జాగతత్గా నేరుచ్కుంటే వారు నా పజలమధయ్ అభివృదిధ్ చెందుతారు.
17అయితేవారు నామాట వినకపోతే నేను ఆ జనాలను వేరుతో సహా పెళళ్గించి వారిని సంపూరణ్ంగా నాశనం చేసాత్ ను. ఇదే
యెహోవావాకుక్.

13
అవిసెనార నడికటుట్ ఉపమానం

1యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ వెళిల్ అవిసెనార నడికటుట్ కొనుకుక్ని నీటితో తడపకుండానే నీ నడుముకు
కటుట్ కో.” 2కాబటిట్ యెహోవామాట పకారం నేను నడికటుట్ ఒకటి కొనుకుక్ని నడుముకు కటుట్ కునాన్ను. 3యెహోవావాకుక్
నాకు రెండోసారి పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 4 “నువువ్ కొని నడుముకు కటుట్ కునన్ నడికటుట్ ను తీసి, యూఫటీసు నది దగగ్రికి
పోయి అకక్డ ఉనన్ బండ సందులో దానిన్ దాచిపెటుట్ .” 5యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటేట్ నేను వెళిళ్ యూఫటీసు దగగ్ర దానిన్
దాచిపెటాట్ ను.
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6చాలా రోజుల తరవాతయెహోవా “నువువ్ యూఫటీసు దగగ్రికి వెళిళ్, అకక్డ దాచిపెటిట్న నడికటుట్ తీసుకో” అని నాతో
చెపాప్డు. 7 నేను యూఫటీసు దగగ్రికి పోయి తవివ్ దాచిపెటిట్న నడికటుట్ ను తీసుకునాన్ను. అయితే ఆ నడికటుట్ చెడిపోయి
ఉంది. అది దేనికీ పనికిరాకుండా ఉంది.

8 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 9 “యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఇదే విధంగా యూదా పజల
గరావ్నిన్, యెరూషలేము పజల మహా గరావ్నిన్ నేను అణచివేసాత్ ను. 10 ఈ పజలు అనయ్ దేవుళళ్ను పూజిసూత్ , వాటికే
నమసాక్రం చేసుత్ నాన్రు. వాటినే అనుసరిసూత్ , నా మాటలు వినకుండా తమ హృదయ కాఠినయ్ం చొపుప్న నడుసుత్ నాన్రు.
వారు ఎందుకూ పనికిరాని ఈ నడికటుట్ లాగా అవుతారు. 11వారిని నా పజలుగా చేసుకుని వారి దావ్రా నాకు కీరి పతిషట్లు,
మహిమ కలగాలని నేను ఆశించాను. ఒకడు నడికటుట్ కటుట్ కునన్టుట్ గా నేను ఇశాయేలు, యూదా పజలందరినీ నా నడుము
చుటూట్ కటుట్ కునాన్ను గానీ,వారు నామాటలు వినలేదు.”

దాకష్ తితుత్ ల రసం ఉపమానం
12 కాబటిట్ నువువ్ వారితో ఇలా చెపుప్. “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, పతి దాకష్ తితీత్ రసంతో నిండి

ఉండాలి.” “దాకష్తితుత్ లు రసంతోనిండిఉండాలిఅనిమాకు తెలియదా”అనివారు నీతోఅంటే,వారితోఈమాటలు చెపుప్.
13 “యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ఈ దేశ పజలందరినీ, అంటే, దావీదు సింహాసనం మీద కూరుచ్నే రాజులను, యాజకులను,
పవకలను, యెరూషలేము పజలను, అందరినీ నేను మతుత్ లో మునిగేలా చేయబోతునాన్ను. 14 అపుప్డు నేను తండులూ
కొడుకులూఅందరూ కూలిపోయిఒకడిమీదఒకడుపడేలాచేసాత్ ను. వారిమీదజాలీ, కనికరమూచూపకుండావారినినాశనం
చేసాత్ ను.”

చెరను గురించి హెచచ్రిక
15జాగతత్గా వినండి. యెహోవామాటాల్ డుతునాన్డు, అహంకారం వదుద్ .
16మీదేవు నయెహోవాచీకటి కమమ్జేయకముందే, చీకటిలోమీకాళల్ కొండల తొటుపడకముందే,ఆయననుఘనపరచి

కొనియాడండి.
ఎందుకంటేమీరు వెలుగు కోసం చూసుత్ ండగా ఆయనదానిన్ గాఢాంధకారంగామారుసాత్ డు.
17ఇపుప్డు మీరు ఆమాట వినకపోతేమీ గరవ్ం విషయంలో నేను రహసయ్ంగా విలపిసాత్ ను.
యెహోవామందను చెరగా పటుట్ కునన్ందుకు నేను కనీన్రు మునీన్రుగా విలపిసాత్ ను.
18రాజుతో,రాజమాతతో ఇలా చెపుప్. “మిమమ్లిన్ మీరు తగిగ్ంచుకుని, నేలమీద కూరోచ్ండి.
మీతల కిరీటాలు,మీఅహంకారం,మీమహిమఅనీన్ పడిపోయాయి.”
19ద ణదేశ పటట్ణాలు మూతబడి ఉనాన్యి. వాటిని తెరిచేవాడు ఉండడు. యూదా పజలంతా చెరలోకి వెళిళ్పోయారు.
20మీ కళెళ్తిత్ ఉతత్రం నుండి వసుత్ నన్ వారిని చూడండి. నీకిచిచ్న సుందర న మంద ఎకక్డ ఉంది?
21వారిని నీ నువువ్ సేన్హితులుగా చేసికొనాన్వు. ఇపుప్డు వారినే ఆయననీమీదఅధిపతులుగా నియమిసేత్ నీవేం చేసాత్ వు?
పసవించే సీ పడే వేదన నీకు కలుగుతుంది కదా?
22 “ఇవనీన్ నాకెందుకు జరుగుతునాన్యి?” అని నీమనసుస్లో అనుకోవచుచ్.
నువువ్చేసినవిసాత్ ర నదోషాలేదానికికారణం. అందుకేనీవసాలుతీసివేయడం,నీ అతాయ్చారంచేయడంజరుగుతుంది.
23 కూషు దేశ పజలు తమ చరమ్పు రంగుమాపుకోగలరా? చిరుతపులి తనమచచ్లనుమారుచ్కోగలదా?
అదే గనుక సాధయ్ తే చెడు చేయడానికి అలవాటు పడినమీకు మంచి చేయడంసాధయ్మౌతుంది.
24కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగిరిపోయినటుట్ నేను వారిని చెదరగొడతాను.
25 మీరు ననున్ మరచిపోయి మోసానిన్ నముమ్కునాన్రు కాబటిట్ అదే మీ వంతుగా నేను కొలిచి ఇచాచ్ను, అని యెహోవా

చెబుతునాన్డు.
26కాబటిట్ మీకు సిగుగ్ కలిగేలా నేను మీ బటట్ల అంచులను లేపిమీముఖం మీద పడేలా చేసాత్ ను.
27నీ వయ్భిచారం, కామంతో కూడిన నీ సకిలింపులు నీ జార కారాయ్లు నాకు తెలుసు.
పొలాలోల్ ని ఉనన్త సథ్లాలోల్ నీవు చేసిన అసహయ్ న కారాయ్లు నాకు కనబడుతునాన్యి.
యెరూషలేమా, నీకు శమ. నినున్ నువువ్ పవిత పరచుకోవడం లేదు. ఇలా ఎంత కాలం కొనసాగుతుంది?

14
కరువు, దేవుని సందేశం

1 కరువు గురించియెహోవాయిరీమ్యాకు ఇలా చెపాప్డు,
2“యూదారోదించాలి. దానిదావ్రాలుపడిపోవాలి. వాళ ళ్భూమికోసంఏడుసుత్ నాన్రు. యెరూషలేముకోసంవాళ ళ్చేసుత్ నన్

రోదన కి వెళత్ ఉంది.
3వాళళ్ నాయకులు తమ పనివాళళ్ను నీళల్ కోసం పంపుతారు. వాళ ళ్ బావుల దగగ్రికి పోతే నీళల్ ండవు. ఖాళీ కుండలతో

వాళ ళ్ తిరిగి వసాత్ రు. సిగుగ్ తో అవమానంతో తమ తలలు కపుప్కుంటారు.
4దేశంలోవాన రాకపోవడంతో నేల బీటలు వారింది. తులు సిగుగ్ తో తమ తలలు కపుప్కుంటునాన్రు.
5 గడిడ్ లేకపోవడంతో లేడి కూడా తన పిలల్లను పొలాలోల్ వదిలేసుత్ నన్ది.
6అడవి గాడిదలు చెటుల్ లేని మెటట్ల మీద నిలబడి నకక్లాల్ గా రొపుప్తునాన్యి. మేత లేక వాటి కళ ళ్ పీకుక్పోతునాన్యి.”
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7యెహోవా, మా అపరాధాలు మా మీద నేరారోపణ చేసుత్ నన్పప్టికీ, నీ నామం కోసం కారయ్ం జరిగించు. చాలాసారుల్ దారి
తపాప్ం. నీకు విరోధంగామేము పాపం చేశాం.

8ఇశాయేలు ఆశయమా! కషట్కాలంలోవారిని ర ంచేవాడివి. దేశంలో నువెవ్ందుకు పరాయివాడిగాఉనాన్వు? ఒకక్ రాతే బస
చేసేబాటసారిలా ఎందుకు ఉనాన్వు?

9 కలవరపడినవాడిలా, ఎవరినీ కాపాడలేని శూరునిలా నువెవ్ందుకునాన్వు? యెహోవా, నువువ్మామధయ్ ఉనాన్వు! నీ పేరు
మామీద నిలిచి ఉంది. మమమ్లిన్ విడిచి పెటట్వదుద్ .

10యెహోవా ఈ పజలను గురించి ఇలా చెబుతునాన్డు. “తిరుగులాడడం అంటే వాళళ్కెంతో ఇషట్ం. వాళ ళ్ తమ కాళల్ను
అదుపులో ఉంచుకోవడం లేదు.” యెహోవా వారిపటల్ ఇషట్ంగా లేడు. ఇపుప్డు ఆయన వారి అకమానిన్ గురుకు
తెచుచ్కుని వారిపాపాలను బటిట్ వారిని శి ంచాడు.

11అపుప్డుయెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. “ఈ పజలమేలు కోసం పారథ్న చేయవదుద్ .
12 వాళ ళ్ ఉపవాసమునన్పప్టికీ నేను వారి మొర వినను. వాళ ళ్ దహనబలులూ వేదాయ్లూ అరిప్ంచినా నేను వాటిని

అంగీకరించను. కతిత్తో, కరువుతో, అంటువాయ్ధులతోవారినినాశనం చేసాత్ ను.”
13అందుకు నేనిలా అనాన్ను “అయోయ్, యెహోవా పభూ! ‘మీరు కతిత్ చూడరు. మీకు కరువు రాదు. ఈ సథ్లంలో నేను

సిథ్ర న భదతమీకిసాత్ ను’ అని పవకలు వాళళ్తో ఇలా చెబుతునాన్రు.”
14అపుప్డు యెహోవానాతో ఇలా అనాన్డు. “పవకలు నా పేరున అబదాధ్ లు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను వాళళ్ను పంపలేదు.

వాళళ్కు ఎలాంటి ఆజాఞ్ ఇవవ్లేదు. వాళళ్తోమాటాల్ డలేదు. అయితేవాళళ్ హృదయాలోల్ నుంచిమోసపూరిత న దరశ్నాలూ
పనికిమాలిన,మోసపు శకునాలూ వసుత్ నాన్యి. వీటినేవాళ ళ్ మీకు పవచిసుత్ నాన్రు.

15 అందుచేత యెహోవా అనే నేను చెబుతునన్ది ఏమంటే, నేను వాళళ్ను పంపకపోయినా, నా పేరును బటిట్ కతిత్గానీ
కరువుగానీఈ దేశంలోకి రాదు అని చెబుతునాన్రు. ఆ పవకలు కతిత్తో కరువుతోనాశనమవుతారు.”

16 “వాళెళ్వరితో అలాంటి పవచనాలు చెబుతారో ఆ పజలు కరువుకూ కతిత్కీ గు , యెరూషలేము వీధులోల్ కూలుతారు.
నేను వాళళ్ దురామ్రాగ్ నిన్ వాళళ్ మీదికి రపిప్సాత్ ను. వాళళ్నూ వాళళ్ భారయ్లనూ వాళళ్ కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ
పాతిపెటట్డానికి ఎవడూ ఉండడు.”
17 “నువువ్ వాళళ్తో ఈమాటలు చెపుప్, కనయ్ అయిన నా పజల కూతురు ఘోరంగా పతనమవుతుంది. అదిమానని పెదద్

గాయంపాలవుతుంది. రాతి, పగలు నా కళళ్ నుంచి కనీన్ళల్ కారనివవ్ండి.
18పొలంలోకివెళిల్ చూసినపుప్డు కతిత్తోచచిచ్నవాళ ళ్ కనిపిసుత్ నాన్రు. పటట్ణంలోకివెళిల్ చూసేత్ కరువుతోఅలమటించేవాళ ళ్

కనిపిసుత్ నాన్రు. పవకలూయాజకులూ తెలివిలేక తిరుగుతునాన్రు.”
19 నువువ్ యూదాను పూరిగా వదిలేశావా? సీయోను అంటే నీకు అసహయ్మా? మేము కోలుకోలేనంతగా నువువ్ మమమ్లిన్

ఎందుకు కొటాట్ వు? మేము శాంతి కోసం ఆశించాం గానీమేలు కలిగించేది ఏదీ రాలేదు. కోలుకునేలా ఎదురు చూశాం
గానీ చుటూట్ భయానక దృశాయ్లే.

20యెహోవా,మేము నీకు విరోధంగాపాపం చేశాం. మాదురామ్రాగ్ నీన్మాపూరీవ్కుల దోషానీన్ మేము ఒపుప్కుంటునాన్ం.
21 నీ పేరును బటిట్ మిమమ్లిన్ గౌరవించేలా మమమ్లిన్ తోసివేయవదుద్ . మాతో నువువ్ చేసిన నిబంధనను గురు చేసుకో. దానిన్

భంగం చేయవదుద్ .
22 ఇతర రాజాయ్లు పెటుట్ కునన్ విగహాలు ఆకాశం నుంచి వాన కురిపిసాత్ యా? మాయెహోవా దేవా, ఇలా చేసేది నువేవ్ గదా!

ఇవనీన్ నువేవ్ చేసుత్ నాన్వు, నీ కోసమేమేము ఆశాభావంతో ఉనాన్ము.

15
1 అపుప్డు యెహోవా నాకిలా చెపాప్డు. “మోషే అయినా సమూయే నా నా ఎదుట నిలబడినపప్టికీ ఈ పజలను

అంగీకరించడానికి నాకు మనసుస్ ఒపుప్కోదు. నా దగగ్ర నుంచి వాళళ్ను వెళల్గొటుట్ . వాళళ్ను వెళల్నియియ్.”
2 “మేమెకక్డికి వెళాళ్లి?” అని వాళ ళ్ నినన్డితే నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. “యెహోవాఈమాట సెలవిసుత్ నాన్డు, చావు

కోసంఏరాప్ నవాళ ళ్చావుకూ, కతిత్ కోసం ఏరాప్ నవాళ ళ్ కతిత్కీ, కరువుకోసంఏరాప్ నవాళ ళ్ కరువుకూ,చెరకు
ఏరాప్ న వాళ ళ్ చెరకూ వెళాళ్లి.

3 చంపడానికి కతిత్నీ, చీలచ్డానికి కుకక్లనూ, తినివేయడానికీ నాశనం చేయడానికీ ఆకాశ పకష్ులనూ, భూమి మీద తిరిగే
మృగాలనూ పంపిసాత్ ను. ఈనాలుగు రకాలబాధలు వారికి వసాత్ యి.” ఇదియెహోవావాకుక్.

4యూదా రాజు హిజిక్యా కొడుకు మనషేష్ యెరూషలేములో చేసిన పనులను బటిట్ భూమి మీద ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టికీ భీతి
కలిగేలా చేసాత్ ను.

5యెరూషలేమా, నినున్ ఎవరు కనికరిసాత్ రు? నీ గురించి ఎవరు ఏడుసాత్ రు? నీ బాగోగులు ఎవరు పటిట్ంచుకుంటారు? ఇది
యెహోవావాకుక్.

6 నువువ్ ననున్ వదిలేసావు. నా దగగ్ర నుంచి వెళిళ్పోయావు. కాబటిట్ నా చేతోత్ నినున్ కొడతాను. నినున్ నాశనం చేసాత్ ను. నీ
మీదజాలిపడి విసిగిపోయాను.

7దేశం గుమామ్లోల్ నేనువారినిచేటతోతూరాప్రపడతాను. నాపజలు తమపదధ్తులను విడిచినాదగగ్రికిరావడం లేదు కాబటిట్
వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ ను. వారికి వియోగం కలిగిసాత్ ను.
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8వారి వితంతువుల సంఖయ్ సముదతీరాన ఇసుక కంటే ఎకుక్వయేయ్లా చేసాత్ ను. నేను మధాయ్హన్ం సమయంలోయువకుల
తలుల్ ల మీదికి నాశనం చేసేవాణిణ్ పంపిసాత్ ను. వారిమీదికి భయం, దిగాభ్ర్ంతి ఆకసామ్తుత్ గా రపిప్సాత్ ను.

9ఏడుగురిని కనినసీనీరసించిపాణంవిడుసుత్ ంది. పగటిసమయంఇంకాఉండగానేఆమెపొదుద్ ముగుసుత్ ంది. ఆమెసిగుగ్ తో
అవమానంపాలవుతుంది. మిగిలినవారిని తమ శతువుల ఎదుట కతిత్పాలు చేసాత్ ను. ఇదియెహోవావాకుక్.

10అయోయ్నాకెంతోబాధ! అమామ్! దేశసుథ్ లందరితో కలహాలు పెటుట్ కునేవాడిగాననున్ కనాన్వు. నేనెవరికీ అపిప్వవ్లేదు,అపుప్
తీసుకోలేదు. అయినావారంతా ననున్ దూషిసుత్ నాన్రు.

11అందుకు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “మంచి కోసం నేను నినున్ తపిప్ంచనా? తపప్కుండా విపతుత్ లో బాధలో నీ శతువులు
నీ సాయానిన్ అరిథ్ంచేలా చేసాత్ ను.

12ఇనుమును,మరిముఖయ్ంగా ఉతత్ర దేశం నుంచి వచిచ్న కంచు కలిసిన ఇనుమును ఎవ నా విరగ గొటట్గలడా?
13 మీ పాంతాలనిన్టిలో మీరు చేసే పాపాలనిన్టికీ మీ సంపదనూ మీ విలు న వసుత్ వులనూ నేను దోపుడు సొముమ్గా

అపప్గిసాత్ ను.
14నువెవ్రుగని దేశంలోమీ శతువులకు మిమమ్లిన్ బానిసలుగా చేసాత్ ను. నాకోపం మంటలాల్ గా రగులుకుంది. అదిమిమమ్లిన్

దహిసుత్ ంది.
15యెహోవా, నాబాధ నీకే తెలుసు. ననున్ గురు చేసుకుని సాయం చెయియ్. ననున్ బాధించే వారి మీద నా కోసం పతీకారం

చెయియ్. నువువ్ ఓరుప్ వహించి ననున్ తీసుకుపోవదుద్ . నీ కోసమే నేను నింద భరిసుత్ నాన్నని గురు చేసుకో.
16 సేనల పభు న యెహోవా, నేను నీ పేరు పెటుట్ కునాన్ను. నీమాటలు నాకు దొరికితే నేను వాటిని తినాన్ను. నీమాటలు

నాకెంతో సంతోషంగాహృదయానందంగా ఉనాన్యి.
17 వేడుక చేసుకునే వాళళ్ గుంపులో నేను కూరుచ్ని సంతోషించలేదు. నీ బల న చెయియ్ నా మీద ఉంది. కడుపుమంటతో

నువువ్ ననున్ నింపావు. కాబటిట్ , నేను ఒంటరిగా కూరుచ్నాన్ను.
18నా బాధకు అంతం లేదెందుకు? నా గాయం ఎందుకు ఘోర నయం కాకుండా ఉంది? నువువ్ నాకు మోసజలం లాగా,

ఇంకిపోయేఊటలాగాఉంటావా?”
19అపుప్డు యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “యిరీమ్యా, నువువ్ నా పు తిరిగితే నువువ్ నా సనిన్ధిని నిలిచేలా నేను నినున్ తిరిగి

రపిప్సాత్ ను. యోగయ్ న వాటిలో నుంచి పనికిమాలిన వాటిని నువువ్ తీసేసేత్ నా నోటిలాగా నువువ్ంటావు. పజలు
నీ పుకు తిరుగుతారు. అయితే నువువ్ వారి పుకు తిరగకూడదు.

20నేను నినున్ ఈ పజలకు అభేధయ్ న కంచుకోటగా చేసాత్ ను. వాళ ళ్ నీమీదయుదధ్ం చేసాత్ రు గాని నినున్ గెలవలేరు. నినున్
ర ంచడానికి, నినున్ విడిపించడానికి నేను నీకు తో ఉంటాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

21నేను నినున్ దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి విడిపిసాత్ ను. నిరంకుశుల బారినుంచి నినున్ విమోచిసాత్ ను.”

16
శికష్-వాగాద్ నం

1యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,
2 “నువువ్ పెళిల్ చేసుకోవదుద్ . ఈ సథ్లంలో నీ కోసం కొడుకులనుగానీ కూతుళళ్ను గానీ కనొదుద్ .”
3ఈ సథ్లంలో పుటేట్ కొడుకుల గురించి కూతుళళ్ గురించి, వాళళ్ను కనిన తలుల్ లను గురించి, ఈ దేశంలో వాళళ్ను కనిన

తండులను గురించియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు.
4 “వాళ ళ్ ఘోర న చావు చసాత్ రు. వాళళ్ను గురించి ఎవవ్రూ ఏడవరు. వాళళ్ను పాతిపెటట్రు. వాళ ళ్ భూమి మీద

పెంటకుపప్లాగా పడి ఉంటారు. వాళ ళ్ కతిత్తో, కరువుతో నశిసాత్ రు. వాళళ్ శవాలు రాబందులకూ భూజంతువులకూ
ఆహారంగా ఉంటాయి.”

5యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నేను ఈ పజలకు నా శాంతి, నా దయ, నా వాతస్లయ్ం తీసివేశాను, కాబటిట్ విలపించే
వాళళ్ ఇంటోల్ కి నువువ్ వెళొల్ దుద్ . వాళళ్ను గురించి విలపించడానికి వెళళ్వదుద్ . ఎవరినీ ఓదారచ్డానికి వెళళ్వదుద్ .” ఇది
యెహోవావాకుక్.

6ఈదేశంలో గొపప్వాళ ళ్,సామానుయ్లు అందరూ చసాత్ రు. వాళళ్ను ఎవవ్రూ పాతిపెటట్రు. వాళళ్ గురించి ఎవరూ ఏడవరు.
తమను తాము గాయపరచుకోరు. తలవెంటుకలు కతిత్రించుకోరు.

7చచిచ్నవారి గురించి పజలను ఓదారచ్డానికి వారితో కలిసి తినేవాళెళ్వరూ ఉండరు. ఒకరి నానన్ గానీ అమమ్ గానీ చనిపోతే
కూడా ఎవరూ వారిని ఓదారేచ్లాతాగడానికి ఏమీ ఇవవ్రు.

8విందు జరిగే ఇంటోల్ కి నువువ్ వెళొల్ దుద్ . వారితో కూరుచ్ని తినితాగొదుద్ .
9ఇశాయేలు దేవుడు, సేనల పభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “మీకళళ్ముందేమీరోజులోల్ నే ఇకక్డే సంతోష ధవ్నినీ

ఉతస్వ ధవ్నినీ పెళిళ్ కొడుకు, పెళిల్ కూతురు సవ్రాలనూ ఆపబోతునాన్ను.”
10నువువ్ఈమాటలనీన్ఈపజలకుతెలియచేసినతరువాత,వారు “యెహోవామాకెందుకుఈఘోరవిపతుత్ నిరణ్యించాడు?

మాదేవు నయెహోవాకు వయ్తిరేకంగామేము చేసిన దోషం,పాపం ఏమిటి?” అని నినున్ అడుగుతారు.
11అపుప్డు నువువ్ వారితో ఇలా చెపుప్. “యెహోవాఈమాట చెబుతునాన్డు. మీపూరీవ్కులు ననున్ విడిచి వేరే దేవుళళ్ను

అనుసరించిపూజించివాటికిమొకాక్రు. వాళ ళ్ ననున్ వదిలేసి నా ధరమ్శాసానిన్ పాటించలేదు.
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12వినండి. మీరంతా నామాట వినకుండా మీ చెడడ్ హృదయ కాఠినయ్ం పకారం నడుచుకుంటునాన్రు. మీరు మీపూరీవ్కుల
కంటే మరి ఎకుక్వ దురామ్రగ్ం చేశారు.

13కాబటిట్ నేను మీ పటల్ ఏమాతం దయ చూపను. ఈ దేశం నుంచి మీకు గానీ మీ పూరీవ్కులకు గానీ తెలియని దేశంలోకి
ఇకక్డ నుంచిమిమమ్లిన్ విసిరివేసాత్ ను. అకక్డమీరు రాతింబగళ ళ్ ఇతర దేవుళళ్నుపూజిసాత్ రు.”

14యెహోవా తెలియజేసేదేమిటంటే “నేను వారి పూరీవ్కులకు ఇచిచ్న దేశానికి వారిని మళీళ్ రపిప్సాత్ ను. కాబటిట్ రాబోయే
రోజులోల్ ‘ఐగుపు దేశంలో నుండి ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచినయెహోవాజీవం తోడు’ అని ఇకమీదట అనరు.

15కానీ ‘ఉతత్రదేశంలో నుంచి ఆయనవారిని తరిమిన దేశాలనిన్టిలో నుంచి ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచినయెహోవాజీవం
తోడు’ అని పజలు పమాణం చేసాత్ రు.”

16 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “వాళళ్ను పటుట్ కోడానికి నేను చాలామంది జాలరులను పిలిపిసాత్ ను. తరువాత పతి పరవ్తం
మీదనుంచి పతికొండమీదనుంచిమెటట్ల సందులోల్ నుంచివారినివేటాడితోలివేయడానికిచాలామందివేటగాళళ్ను
పిలిపిసాత్ ను.

17 ఎందుకంటే వారు వెళిళ్న దారులనిన్టి మీద నా దృషిట్ ఉంది. ఏదీ నాకు కనిపించకుండా పోలేదు. వారి దోషం నా కళళ్కు
తేటతెలల్మే.

18వాళ ళ్ తమ నీచ న విగహాలతో నాసొతుత్ నింపారు. నా దేశానిన్ అపవితపరచారు. కాబటిట్ నేనుమొదట వారి దోషానిన్
బటిట్ ,వారిపాపానిన్ బటిట్ రెండంతలుగా వారికి పతీకారం చేసాత్ ను.”

19యెహోవా,నువేవ్నాబలం. నాదురగ్ం. దురవసథ్లోఆశయంగాఉనాన్వు. పపంచమంతటినుంచిరాజాయ్లు నీదగగ్రికి వచిచ్
“మాపూరీవ్కులు, వయ్రాధ్ నిన్* సవ్తంతించుకునాన్రు. అవి వటిట్వి విగహాలు. అవి పనికిమాలినవి” అని చెబుతారు.

20మనుషులు తమకు దేవుళళ్ను కలిప్ంచుకుంటారా? అయినావారు దేవుళ ళ్ కారు.
21కాబటిట్ “నా పేరు యెహోవా” అని వారు తెలుసుకునేలా నేను ఈసారి వారికి నేరిప్సాత్ ను. నా బలం, నా శౌరయ్ం ఎంతటివో

వారికి తెలియజేసాత్ ను.

17
1యూదా పాపం వజపు కొన ఉనన్ ఇనుప కలంతో రాసి ఉంది. అది వారి హృదయాలు అనే పలకల మీద, మీ బలిపీఠాల

కొముమ్ల మీద చెకిక్ ఉంది.
2వారి పజలకు ఎతత్యిన కొండలమీదునన్ తమ బలిపీఠాలూ పచచ్ని చెటల్ కిందునన్ అషేరా దేవతా సథ్ంభాలూ గురే.
3 సరిహదుద్ లోల్ ని పరవ్తాల మీదునన్ వారి బలిపీఠాలు వారికి గురే. నీ ఆసిత్ని, నీ నిధులనిన్టిని దోపుడు సొముమ్గా

నేనపప్గిసాత్ ను. మీపాపంమీ దేశమంతాఉంది.
4నేను నీకిచిచ్నసావ్సాథ్ య్నిన్ నువువ్పోగొటుట్ కుంటావు. మీరునా కోపాగిన్ రగులబెటాట్ రు. అది ఎపప్టికీమండుతూ ఉంటుంది.

నీవెరుగని దేశంలో నీ శతువులకు నువువ్ బానిసవవుతావు.
5యెహోవా ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు “మనుషులను నముమ్కునేవాడు శాపగసుత్ డు. శరీరులను తనకు బలంగా చేసుకుని తన

హృదయానిన్యెహోవామీదనుంచి తొలగించుకునేవాడు శాపగసుత్ డు.
6వాడు ఎడారిలోనిపొదలాగాఉంటాడు. వాడికి ఏమేలూ కనబడదు. వాడు ఎడారిలోరాళళ్ మధయ్, చవిటి భూమిలో నిరజ్న

పాంతంలో నివసిసాత్ డు.
7అయితేయెహోవాను నముమ్కునేవాడు ధనుయ్డు. యెహోవావాడికి ఆశయంగా ఉంటాడు.
8వాడు నీళళ్ ఊట దగగ్ర చెటుట్ లాగా ఉంటాడు. దాని వేళ ళ్ చుటుట్ పకక్లా వాయ్పిసాత్ యి. ఎండ వచిచ్నా దానికి చలనం

ఉండదు. దాని ఆకులు పచచ్గా ఉంటాయి. కరువు కాలాలోల్ కంగారు పడదు. కాపుమానదు.
9హృదయం అనిన్టికంటేమోసకరం. దానికి వాయ్ధి ఉంది. దానిన్ ఎవడు అరథ్ం చేసుకోగలడు?
10నేనుయెహోవాను. హృదయానిన్ పరిశోధిసాత్ ను. మనసును పరీ సాత్ ను. పతి ఒకక్రికీ వారి పవరన పకారంవారి పనులకు

తగగ్టుట్ గా నేనిసాత్ ను.
11కౌజుపిటట్ తాను పెటట్ని గుడల్ను పొదుగుతుంది. ఎవ నా అకమంగా ఆసిత్ సంపాదించుకోగలడు. అయితే తన ఉచఛ్దశలో

ఆ ఆసిత్ వాణిణ్ వదిలేసుత్ ంది. చివరికి వాడు తెలివితకుక్వవాడని తేలుతుంది.”
12మొదటి నుంచిమా దేవాలయసథ్లం ఘన న సింహాసనం లాంటిది.
13యెహోవాయే ఇశాయేలుకు ఆశాభావం. నినున్ విడిచిపెటేట్ వాళళ్ంతా సిగుగ్ పాలవుతారు. దేశంలో నీనుంచి దూర న

వాళళ్తో సంబంధం తెగిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ ళ్యెహోవాఅనే జీవజలాలఊటను వదిలేశారు.
14యెహోవా, ననున్ బాగు చెయియ్. నేను బాగుపడతాను! ననున్ కాపాడు. నేను మంగా ఉంటాను. నువేవ్ నా సుత్ తి పాట.
15వాళ ళ్ “యెహోవావాకుక్ ఎకక్డుంది? దానిన్ రానివువ్” అంటునాన్రు.
16 నేను నినున్ అనుసరిసూత్ కాపరిగా ఉండడం మానలేదు. విపతుత్ దినం కోసం నేను ఎదురు చూడలేదు. నా నోట నుంచి

వచిచ్నమాటలు నీకు తెలుసు. అవి నీ దగగ్రనుంచే వచాచ్యి.
17నువువ్ నాకు భయకారణంగా ఉండవదుద్ . విపతుత్ రోజున నువేవ్ నా ఆశయం.
18 ననున్ తరిమేవాళ ళ్ సిగుగ్ పడాలి, కానీ ననున్ సిగుగ్ పడనివొవ్దుద్ . ననున్ దిగులు పడనివవ్క వాళళ్ను దిగులు పడనివువ్.

వాళళ్ మీదికి ఆపద రోజులు రపిప్ంచు. రెటిట్ంపు నాశనం వాళళ్ మీదికి రపిప్ంచు.

* 16:19 16:19 వయ్రాధ్ నిన్ నీచ న విగహాలు
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విశాంతి దినం గురించి హెచచ్రిక
19యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ వెళిల్ యూదా రాజులు వచిచ్పోయే కోట గుమమ్ంలో, ఆ తరావ్త యెరూషలేము

దావ్రాలనిన్టిలో నిలబడు.
20వారితో ఇలా చెపుప్, యూదా రాజులారా! యూదా పజలారా! యెరూషలేము నివాసులారా! ఈదావ్రాలగుండా పవేశించే

మీరంతాయెహోవామాటవినండి.
21యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,మీరు జాగతత్గా ఉండి విశాంతి దినాన బరువులుమోయవదుద్ . యెరూషలేము దావ్రాలగుండా

వాటిని తీసుకు రావదుద్ .
22 విశాంతి దినాన మీ ఇళళ్లోనుంచి బరువులు మోసుకుపోవదుద్ . మరి ఏ పనీ చేయవదుద్ . నేను మీ పూరీవ్కులకు

ఆజాఞ్ పించినటుట్ విశాంతి దినానిన్ పవిత దినంగా ఆచరించండి.
23అయితేవాళ ళ్ వినలేదు, శదధ్ వహించలేదు. తలబిరుసుగా ఉండి నామాట వినక, కమశికష్ణపాటించలేదు.”
24 యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “మీరు నామాట జాగతత్గా విని, విశాంతి దినాన మరే పనీ చేయక దానిన్ పవిత దినంగా

ఆచరించండి. విశాంతి దినానఈ పటట్ణపుదావ్రాల గుండా బరువులు తీసుకు రాకండి.
25అపుప్డుదావీదు సింహాసనమెకేక్రాజులూఅధిపతులూఈనగరదావ్రాలగుండాపవేశిసాత్ రు. రథాలమీదాగురాలమీదా

ఎకిక్ తిరిగే రాజులూ అధిపతులూ యూదావారూ యెరూషలేము నివాసులూ వసాత్ రు. ఈ పటట్ణం ఎపప్టికీ నిలిచి
ఉంటుంది.

26 పజలు దహనబలులనూ బలులనూ వేదాయ్లనూ ధూపదవాయ్లనూ సుత్ తియాగ దవాయ్లనూ నా మందిరానికి తెసాత్ రు.
వాళ ళ్యూదాపటట్ణాలోల్ నుంచి,యెరూషలేముపాంతాలోల్ నుంచి,బెనాయ్మీను దేశంలోనుంచి, దానపాంతంలో
నుంచి, కొండసీమ నుంచి, ద ణ పదేశం* నుంచి వసాత్ రు.

27 అయితే మీరు విశాంతి దినానిన్ పవితంగా ఆచరించి, ఆ దినాన బరువులు మోసూత్ యెరూషలేము దావ్రాల గుండా
పవేశించకూడదని నేను చెపిప్న మాట వినకపోతే నేను దాని దావ్రాలోల్ మంట పెడతాను. అది రాజ భవనాలను
కాలిచ్వేసుత్ ంది. దానిన్ ఆరప్డం ఎవరి తరమూ కాదు.”

18
కుమమ్రి, కుండ ఉపమానం

1యెహోవాదగగ్ర నుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్న సందేశం.
2 “నువువ్ లేచి కుమమ్రియింటికి వెళ ళ్. అకక్డ నామాటలు నీకు చెబుతాను.”
3నేను కుమమ్రి ఇంటికి వెళితే అతడు తన సారెమీద పని చేసుత్ నాన్డు.
4అయితే కుమమ్రి బంకమటిట్తో చేసుత్ నన్ కుండ అతని చేతిలో విడిపోయింది. అందుచేత అతడు తన మనసుస్ మారుచ్కుని

తనకిషట్ నటుట్ మరో కుండ చేశాడు.
5అపుప్డుయెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు,

6 “ఇశాయేలు పజలారా! ఈ కుమమ్రి మటిట్కి చేసినటుట్ నేను మీకు చేయలేనా?” ఇదియెహోవావాకుక్. “బంక మటిట్ కుమమ్రి
చేతిలో ఉనన్టుట్ గా ఇశాయేలు పజలారా,మీరు నా చేతిలోఉనాన్రు.

7దానిన్ వెళళ్గొడతాననీ పడదోసినాశనం చేసాత్ ననీ ఒక దేశం గురించి గానీ రాజయ్ం గురించి గానీ నేను చెబుతునాన్ను.
8ఏ రాజయ్ం గురించి నేను చెపాప్నో ఆ రాజయ్ం దురామ్రగ్ం చేయడంమానితే నేను వారి మీదికి రపిప్సాత్ నని నేననుకునన్ విపతుత్

విషయం నేను జాలిపడిదానిన్ రపిప్ంచను.
9ఒక దేశం గురించి గానీ రాజయ్ం గురించి గానీ ‘నేను కడతాను, లేకపోతే సుసిథ్రం చేసాత్ ను’ అని చెపిప్నపుప్డు,
10ఆ పజలు నామాట వినకుండానా దృషిట్కి కీడు చేసేత్ దానికి చేయదలచినమేలు చేయకుండా ఆపుతాను.”
11కాబటిట్ నువువ్ వెళిల్ యూదావారితోయెరూషలేము నివాసులతో ఇలా చెపుప్. “యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, మీమీదికి

విపతుత్ రపిప్ంచబోతునాన్ను. మీకు విరోధంగాఒక ఆలోచనచేసుత్ నాన్ను. మీరంతాఒకొక్కక్రుమీ దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచి
మీ విధానాలనూ పవరననూమారుచ్కోండి.”

12 అందుకు వాళ ళ్ “మేము తెగించాము. మేము మా సొంత ఆలోచనల పకారం పవరిసాత్ ం. మేము ఒకొక్కక్రం మా
హృదయంలోని దురామ్రగ్ం పకారం పవరిసాత్ ం” అంటారు.

13 కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, రాజాయ్లను అడిగి తెలుసుకోండి. ఇలాంటిది ఎవ నా ఎపుప్ నా వినాన్రా?
ఇశాయేలు కనయ్ చాలాఘోర న పని చేసింది.

14లెబానోను పరవ్తం మీద బండల మంచు లేకుండాపోతుందా? దూరం నుంచి పారే చలల్ని వాగులు ఇంకిపోతాయా?
15నా పజ తే ననున్ మరిచ్పోయారు. పనికిమాలిన విగహాలకు వాళ ళ్ ధూపం వేశారు. వాళళ్ తమ మారాగ్ లోల్ తడబాటు

చెందారు. పురాతనదారులను విడిచిపెటిట్ డొంక దారులోల్ నడవాలనుకుంటునాన్రు.
16 వాళళ్ దేశం పా పోతుంది. అది ఎపప్టికీ ఎగతాళికి గురి అవుతుంది. ఆ దారిన వెళేల్వాళళ్ంతా వణికిపోతూ తమ

తలలూపుతారు.
17తూరుప్గాలి చెదరగొటిట్నటుట్ నేను వాళళ్ శతువుల ఎదుట వాళళ్ను చెదరగొడతాను.

* 17:26 17:26 ద ణ పదేశం నెగెబు
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18అపుప్డు పజలు ఇలాఅనాన్రు. “యిరీమ్యామీదకుట పనున్దాం రండి. యాజకులు ధరమ్శాసం వినిపించకుండాఉండరు.
తెలివిగలవాళ ళ్ సలహాలివవ్కుండా ఉండరు. పవకలు సందేశాలు వినిపించకుండా ఉండరు. అతడు పకటించే
మాటలేమీ పటిట్ంచుకోకుండామనమాటలతో అతనిన్ ఎదురొక్ందాం రండి.”

19యెహోవా,నామొర విను. నావిరోధుల రభస విను.
20వాళ ళ్ నా పాణం తీయాలని గుంట తవావ్రు. వాళల్కు నేను చేసిన మేలుకు బదులు వాళ ళ్ నాకు భయంకర న కీడు

చేయాలా? వాళళ్ మం కోసం వాళళ్ మీదనుంచి నీ కోపం తపిప్ంచడానికి నీ ఎదుట నేను నిలబడి వాళళ్ గురించి
మాటాల్ డిన సంగతి గురుంచుకో.

21 కాబటిట్ వాళళ్ పిలల్లను కరువుపాలు చెయియ్. వాళళ్ను కతిత్కి అపప్గించు. వాళళ్ భారయ్లు సంతానానిన్ కోలోప్యేలా
వితంతువులయేయ్లా చెయియ్. వాళళ్ పురుషులు చావాలి. వాళళ్యువకులుయుదధ్ంలో కతిత్తో చావాలి.

22 ననున్ పటుట్ కోడానికి వాళ ళ్ గొయియ్ తవావ్రు. నా కాళల్కు ఉచుచ్లు వేశారు. వాళళ్ మీదికి నువువ్ అకసామ్తుత్ గా దండెతేత్
వాళళ్ను రపిప్ంచడం వలన వారి ఇళళ్లోనుంచి కేకలు వినబడాలి.

23యెహోవా, ననున్ చంపడానికి వాళ ళ్ చేసిన కుట అంతా నీకు తెలుసు. వాళళ్ అపరాధాలనూ పాపాలనూ కష్మించవదుద్ .
వాళళ్ పాపాలు నువువ్ తుడిచి వేయవదుద్ . వాళ ళ్ నీ ఎదుట కూలిపోవాలి. నీ ఉగత కురిపించే సమయంలోవారికి
తగిన శాసిత్ చెయియ్.

19
1యెహోవాఇలాచెపాప్డు,

2 నువువ్ వెళిల్ కుమమ్రి చేసిన మటిట్కుండ కొను. పజల పెదద్లోల్ కొంతమందినీయాజకులోల్ పెదద్వారినీ వెంటబెటుట్ కుని హరీస్తు
దావ్రానికి ఎదురుగా ఉనన్ బెన్ హినోన్ము లోయలోకి వెళిళ్, నేను నీతో చెపేప్ ఈమాటలు అకక్డ పకటించు.

3 “యూదా రాజులారా! యెరూషలేము నివాసులారా! యెహోవా మాట వినండి. సేనల అధిపతి యెహోవా, ఇశాయేలు
దేవుడు చెపేప్ది వినండి. నేను ఈ సథ్లం మీదికి విపతుత్ రపిప్సుత్ నాన్ను. దాని గురించి వినేవారందరి చెవులు
గింగురుమనేటంత భయంకరంగా ఉంటుంది.

4 ఎందుకంటే వాళ ళ్ ననున్ విడిచిపెటిట్ ఈ సథ్లానిన్ పాడు చేశారు. వాళళ్కు తెలియని ఇతర దేవుళళ్ ఎదుట ధూపం వేశారు.
వాళ ళ్ వాళళ్పూరీవ్కులూయూదారాజులు కూడా నిరపరాధుల రకంతో ఈ సథ్లానిన్ నింపారు.

5వాళ ళ్ తమ కొడుకులను దహనబలులుగా కాలచ్డానికి బయలుకు బలిపీఠాలు కటిట్ంచారు. అలా చేయమని నేను వాళల్కు
చెపప్లేదు, అదినామనసుస్కు ఎనన్డూ తోచలేదు.”

6కాబటిట్ యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “రాబోయేరోజులోల్ ఈ సథ్లానిన్ ‘వధ లోయ’ అంటారు. తోఫెతు అని గానీ బెన్ హినోన్ము
లోయఅనిగానీ అనరు.

7ఈ సథ్లం లోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను వయ్రధ్ం చేసాత్ ను. తమ శతువుల ఎదుట
కతిత్పాలయేయ్లా చేసాత్ ను. తమ పాణాలను తీయాలని చూసే వాళళ్ చేతికి అపప్గిసాత్ ను. వాళళ్ శవాలను
రాబందులకూ అడవి జంతువులకూ ఆహారంగా ఇసాత్ ను.

8ఈపటట్ణానిన్పాడు చేసి ఎగతాళికి గురి చేసాత్ ను. ఆదారిలోవెళేళ్ పతివాడూదాని కడగండల్నీన్ చూసి నిరాఘ్ ంతపోయిహేళన
చేసాత్ రు.

9వాళ ళ్తమకొడుకుల, కూతుళళ్ శరీరాలనుతినేలాచేసాత్ ను. తమపాణంతీయాలనిచూసేశతువులుముటట్డివేసిబాధించే
కాలంలోవాళ ళ్ ఒకరి శరీరానిన్ ఒకరు తింటారు.

10ఈమాటలు చెపిప్న తరువాతనీతోవచిచ్నమనుషుయ్లు చూసుత్ ండగా నువువ్ ఆ కుండ పగలగొటిట్ వాళళ్తో ఇలాచెపాప్లి.”
11 “సేనల పభువు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, మళీళ్ బాగుచేయడానికి వీలు లేకుండా కుమమ్రివాని కుండను ఒకడు

పగలగొటిట్నటుట్ నేను ఈ పజలనూ ఈ పటట్ణానీన్ పగలగొటట్బోతునాన్ను. తోఫెతులో పాతిపెటేట్ చోటు దొరకనంతగా
వాళళ్ను అకక్డే పాతిపెడతారు.”

12యెహోవా వాకుక్ ఇదే. “ఈ పటట్ణానిన్ తోఫెతులాంటి సథ్లంగా నేను చేసాత్ ను. ఈ సథ్లానికీ అకక్డి నివాసులకూ నేనలా
చేసాత్ ను.

13యెరూషలేము ఇళ ళ్,యూదారాజులరాజ భవనాలూ ఆ తోఫెతు సథ్లం లాగే అపవితమవుతాయి. ఏ ఇళళ్ మీద పజలు
ఆకాశ నకష్త సమూహానికిమొకిక్ ఇతర దేవుళళ్కు పానారప్ణలు చేశారో ఆ ఇళళ్నిన్టికీ ఆలాగే జరుగుతుంది.”

14యిరీమ్యా ఆ పవచనం చెపప్డానికి యెహోవా తనను పంపిన తోఫెతులో నుంచి వచిచ్ యెహోవామందిరపు ఆవరణంలో
నిలబడి పజలందరితో ఇలా చెపాప్డు,

15 “సేనల పభువు యెహోవా, ఇశాయేలు దేవుడు ఈ మాట చెబుతునాన్డు. ఈ పజలు నా మాటలు వినకుండా
మొండికెతాత్ రు. కాబటిట్ ఈ పటట్ణం గురించి నేను చెపిప్న విపతుత్ నంతా దాని మీదికీ దానికి సంబంధించిన
పటట్ణాలనిన్టిమీదికీ రపిప్సుత్ నాన్ను.”

20
యిరీమ్యా, పషూరు
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1 ఇమేమ్రు కొడుకు పషూరు యాజకుడు. యెహోవా మందిరంలో పెదద్ నాయకుడు. యిరీమ్యా ఆ పవచనాలను
పలుకుతుంటే వినాన్డు.

2 కాబటిట్ పషూరు యిరీమ్యా పవకను కొటిట్ , యెహోవా మందిరంలో బెనాయ్మీను గుమమ్ం దగగ్ర ఉండే బొండలో అతణిణ్
వేయించాడు.

3మరుసటిరోజుపషూరుయిరీమ్యానుబొండనుంచిబయటకు రపిప్ంచాడు. అపుప్డుయిరీమ్యాఅతనితోఇలాఅనాన్డు.
“యెహోవానీకు పషూరు అని పేరు పెటట్డు. ‘మాగోర్మిసాస్బీబ్ *’ అని పెడతాడు.”
4యెహోవా ఈమాట చెబుతునాన్డు. “నీకూ నీ సేన్హితులందరికీ నినున్ భయకారణంగా చేసాత్ ను. నీ కళళ్ముందే వాళ ళ్

తమ శతువుల కతిత్కి గు కూలుతారు. యూదావాళళ్ందరినీ బబులోను రాజుచేతికిఅపప్గిసాత్ ను. అతడువాళళ్ను
బందీలుగా బబులోను తీసుకుపోతాడు. కతిత్తో వాళళ్ను చంపేసాత్ డు.

5ఈ పటట్ణంలోని సంపద అంతా, దాని ఆసిత్, విలు న వసుత్ వులనీన్ యూదా రాజుల ఖజానా అంతా నేనపప్గిసాత్ ను. మీ
శతువుల చేతికి వాటిని అపప్గిసాత్ ను. శతువులు వాటిని దోచుకుని బబులోను తీసుకుపోతారు.

6పషూరు! నువూవ్ నీ ఇంటోల్ నివాసముంటునన్ వాళళ్ంతా బందీలుగా పోతారు. నువువ్ బబులోను వెళిల్ అకక్డే చసాత్ వు. నీ
పవచనాలతో నువువ్మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరినీ బబులోనులోపాతిపెడతారు.

యిరీమ్యాఫిరాయ్దు
7యెహోవా, నువువ్ ననున్ పేరేపించావు. నీ పేరేపణకు నేను లొంగిపోయాను. నువువ్ ననున్ గటిట్గా పటుట్ కుని గెలిచావు. నేను

నవువ్ల పాలయాయ్ను. రోజంతా ననున్ ఎగతాళి చేసుత్ నాన్రు.
8 ఎందుకంటే నేను మాటాల్ డే పతిసారీ కేకలేసూత్ ‘దురామ్రగ్ం, నాశనం’ అని చాటించాను. రోజంతా యెహోవా మాట నాకు

అవమానం, ఎగతాళి అయింది.
9 ‘ఇక నుంచి నేనుయెహోవా గురించి ఆలోచించను, ఆయన పేరు ఎతత్ను’ అనుకుంటే అదినా గుండెలోమండినటుట్ ంది. నా

ఎముకలోల్ మంట పెటిట్నటుట్ ంది. నేను ఓరుచ్కుందాం అనుకుంటునాన్ను గానీ నావలల్ కావడం లేదు.
10చుటుట్ పకక్లాచాలామందిఎంతోభయంతోఇలాగుసగుసలాడడంవినాన్ను. నిందించండి. తపప్కుండానిందించాలి. నాకు

సనిన్హితంగా ఉండేవాళళ్ంతా నేను పడిపోవాలని కనిపెడుతునాన్రు. ‘ఒకవేళ అతడు చికుక్పడతాడు. అపుప్డు
మనం ఓడించి పగ తీరుచ్కుందాం’ అంటునాన్రు.

11 అయితే బలం గల యుదధ్వీరుడులాగా యెహోవా నాతో ఉనాన్డు. కాబటిట్ ననున్ హింసించేవాళ ళ్ ననున్ గెలవలేక
తొటుపడిపోతారు. వాళ ళ్ అనుకునన్ది సాధించలేక సిగుగ్ పాలవుతారు. వాళళ్ అవమానం ఎపప్టికీ ఉంటుంది.

12సేనల పభువుయెహోవా, నువువ్ నీతిమంతులను పరీ ంచేవాడివి. హృదయానీన్మనసునూ చూసేవాడివి. నాఫిరాయ్దు
నీకే అపప్చెపాప్ను కాబటిట్ నువువ్ వారికి చేసే పతీకారం ననున్ చూడనివువ్.

13 యెహోవాకు పాట పాడండి! యెహోవాను సుత్ తించండి! దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి అణగారిన వారి పాణానిన్ ఆయన
తపిప్ంచాడు.

14నేను పుటిట్న రోజు శపితమౌతుంది గాక. నాతలిల్ ననున్ కనిన రోజు శుభదినం అని ఎవరూ అనరుగాక.
15 ‘నీకు బాబు పుటాట్ డు’ అనినా తండికి కబురు తెచిచ్ అతనికి ఆనందం తెచిచ్నవాడు శాపానికి గురి అవుతాడు గాక.
16 ఏమీ జాలి లేక యెహోవా నాశనం చేసిన పటట్ణంగా వాడు ఉంటాడు గాక! ఉదయాన ఆర ధవ్నినీ మధాయ్హన్ం యుదధ్

ధవ్నినీ అతడు వినుగాక!
17యెహోవాననున్ గరభ్ంలోనే చంపలేదు. నాతలిల్ నాకు సమాధిలాంటి ఎపప్టికీ ననున్ గరాభ్నమోసేలా చేయలేదు.
18కషట్ం,దుఖం,అనుభవిసూత్ నేనుఅవమానంతోనారోజులుగడుపుతూఉనాన్ను. ఇందుకేనానేను గరభ్ంలోనుంచిబయటికి

వచిచ్ంది?”

21
సిదిక్యాపారథ్న, దేవుని జవాబు

1సిదిక్యారాజుమలీక్యాకొడు న పషూరునూ,మయశేయాకొడుకూ,యాజకు న జెఫనాయ్నూ పిలిపించాడు.
2 “బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు మనమీదయుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు. అతడుమనలను విడిచి వెళిల్పోయేలాయెహోవాతన

అదుభ్త కియలనిన్టిని మన పటల్ జరిగిసాత్ డేమో దయచేసిమా కోసం యెహోవా దగగ్ర విచారణ చేయండి” అని చెపప్డానికి
యిరీమ్యాదగగ్రికి వారిని పంపించాడు. అపుప్డుయెహోవాదగగ్రనుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్న సందేశం.
3యిరీమ్యావారితో ఇలా అనాన్డు. “మీరు సిదిక్యాతోఈమాటచెపప్ండి.
4 ఇశాయేలు దేవుడు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, పాకారం వెలుపల మిమమ్లిన్ ముటట్డి వేసే బబులోను రాజు మీద,

కలీద్యుల మీద, మీరు పయోగిసుత్ నన్ యుదాద్ యుధాలను వెనకిక్ పంపించేసాత్ ను. వాటిని ఈ పటట్ణం మధయ్లో
పోగుచేయిసాత్ ను.

5నేనే నా బల న చెయియ్చాపి తీవ న కోపంతో, రౌదంతో, ఆగహంతోమీమీదయుదధ్ం చేసాత్ ను.
6ఈ పటట్ణంలోనిమనుషులనూ పశువులనూ చంపేసాత్ ను. వాళ ళ్ తీవ న అంటురోగంతో చసాత్ రు.”

* 20:3 20:3మాగోర్మిసాస్బీబ్ నలుదికుక్లా భయం
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7యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “ఆ తరువాతయూదా దేశపురాజు సిదిక్యానూ అతని ఉదోయ్గులనూ తెగులును, కతిత్ని,
కరువును తపిప్ంచుకునన్ మిగిలిన పజలనూ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు చేతికీ వారి పాణాలను తీయాలని
చూసేవాళళ్ శతువులచేతికీఅపప్గిసాత్ ను. అతడువారిమీదకనికరం,జాలిఏమీచూపకవారినికతిత్తోచంపేసాత్ డు.”

8ఈ పజలతో ఇలా చెపుప్. “యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, జీవమారగ్ం,మరణమారగ్ం, నేను మీ ఎదుట ఉంచుతునాన్ను.
9ఈ పటట్ణంలో ఉండబోయే వాళ ళ్ కతిత్తో, కరువుతో, అంటురోగంతో చసాత్ రు. పటట్ణం బయటకు వెళిల్ మిమమ్లిన్ ముటట్డి

వేసూత్ ఉనన్ కలీద్యులకు లోబడేవాళ ళ్ బతుకుతారు. దోపిడీలాగావాళళ్ పాణం దకుక్తుంది.
10నేను ఈ పటట్ణం దయ చూపను. దానికి ఆపద కలిగిసాత్ ను. ఇది బబులోను రాజు వశమవుతుంది. అతడు దానిన్ కాలిచ్

వేసాత్ డు.” ఇదియెహోవావాకుక్.
11యూదారాజవంశం వారికి ఇలా చెపుప్. “యెహోవామాటవినండి.”
12దావీదు వంశసుథ్ లారా, యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “పతిరోజూ నాయ్యంగా తీరుప్ తీరచ్ండి. దోపిడీకి గు న వారిని

పీడించేవారి చేతిలోనుంచి విడిపించండి. లేకపోతే మీ నా కోధం మంటలాగా బయలుదేరుతుంది. ఎవడూ
ఆరప్డానికి వీలు లేకుండా అదిమిమమ్లిన్ దహిసుత్ ంది.” ఇదియెహోవావాకుక్.

13 “లోయలో నివసించేదానా, దానంలోని బండవంటిదానా, ‘మా మీదికి ఎవరు వసాత్ రు? మా ఇళళ్లోల్ ఎవరు
అడుగుపెడతారు?’ అని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు.

14మీపనులకుతగినటుట్ మిమమ్లిన్దండిసాత్ ను. అడవులోల్ నిపుప్పెడతాను. అదిదానిచుటూట్ ఉనన్దానన్ంతాకాలిచ్వేసుత్ ంది.”
ఇదియెహోవావాకుక్.

22
దుషట్ రాజుల శమ

1యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “నువువ్యూదారాజురాజనగరుకు వెళిల్ అకక్డ ఈమాట పకటించు.
2 ‘దావీదు సింహాసనంమీద కూరుచ్నన్యూదారాజా, నువూవ్,ఈదావ్రాలగుండాపవేశించేనీసిబబ్ందీ, నీపజలూయెహోవా

మాటవినండి.’
3యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, ‘మీరు నీతి నాయ్యాలను అనుసరించి పవరించండి. దోపిడీకి గు న వారిని పీడించేవారి

చేతిలోనుంచి విడిపించండి. విదేశీయులనూ తండిలేని వారినీ విధవరాళళ్నూ బాధించవదుద్ . వాళళ్ మీద
హింసాకాండ చేయవదుద్ . ఈ సథ్లంలో నిరపరాధుల రకం చిందింపవదుద్ .

4మీరువీటినిజాగతత్గాపాటిసేత్,దావీదుసింహాసనంమీదకూరుచ్నేరాజులు రథాలూగురాలూఎకిక్ఈపటట్ణదావ్రాలగుండా
పవేశిసాత్ రు. వారి వెంట వారి సిబబ్ందీ వారి పజలూ వసాత్ రు.

5మీరు ఈమాటలు వినకపోతేఈ పటట్ణం పా పోతుంది.’ ఇదియెహోవావాకుక్.”
6యూదా రాజభవనం గురించి యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నాకు నువువ్ గిలాదులాగా ఉనాన్వు, లెబానోను పరవ్త

శిఖరంలాగా ఉనాన్వు. అయినానినున్ ఎడారిగా నివాసులు లేని పటట్ణంగా చేసాత్ ను.
7 నీ మీదికి రావడానికి నాశనం చేసేవాళళ్ను ఎనున్కునాన్ను. తమ ఆయుధాలను పటుట్ కుని వాళ ళ్ వసాత్ రు. నీ మంచి

దేవదారుమానులను నరికేసి మంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్ రు.”
8 అనేక దేశాలవాళ ళ్ ఈ పటట్ణపు దారిలో నడుసాత్ రు. “ఈ గొపప్ పటట్ణానిన్ యెహోవా ఎందుకు ఇలా చేశాడు?” అని

ఒకరినొకరు పశిన్ంచుకుంటారు.
9 “ఎందుకంటే వాళ ళ్ తమ దేవు నయెహోవానిబంధనను నిరాకరించి ఇతర దేవుళళ్ను పూజించి వాటికిమొకాక్రు” అని

జవాబు చెపుప్కుంటారు.
10చనిపోయినవాళళ్ను గురించి ఏడవవదుద్ , వాళళ్ గురించి అంగలారచ్వదుద్ . బందీలుగా వెళిల్పోతునన్వాళళ్ గురించి మీరు

తపప్కుండా ఏడవాలి. ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఇక ఎనన్టికీ తిరిగిరారు. తమ జనమ్భూమిని ఇక చూడరు.
11 తన తండి యోషీయాకు బదులు పరిపాలన చేసి, ఈ సథ్లంలోనుంచి వెళిల్పోయిన యూదా రాజు యోషీయా కొడుకు

షలూల్ ము గురించియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు. “అతడు ఇకక్డికి ఎపప్టికీ తిరిగి రాడు.
12ఈ దేశానిన్ ఇంకెపుప్డూ అతడు చూడడు. వారు అతణిణ్ బందీగా తీసుకుపోయిన సథ్లంలోనే అతడు చసాత్ డు.”
13అకమంగాతన ఇంటినీ,అనాయ్యంగాతనమేడగదులనూ కటిట్ంచుకునేవాడికిబాధ. జీతమివవ్కుండా తనపొరుగువాడి

చేతఊరికే పని చేయించుకునే వాడికి బాధ.
14 “నేను విశాల న మేడ గదులునన్ పెదద్ ఇంటిని కటిట్ంచుకుంటాను, అనుకునే వాళల్కు బాధ. అతడు పెదద్ పెదద్ కిటికీలు

చేయించుకుని దేవదారు పలకలతోపొదిగి, ఎర రంగుతో అలంకరిసాత్ డు.”
15 నువువ్ దేవదారు పలకల ఇంటిని కటిట్ంచుకుని రాజువవుతావా? నీ తండి కూడా తింటూ తాగుతూ నీతినాయ్యాలను

అనుసరించలేదా? అపుప్డు అతడు బాగానే ఉనాన్డు.
16అతడు పేదలకూ అకక్రలో ఉనన్వారికీ నాయ్యం జరిగిసూత్ సుఖంగా బతికాడు. అలా చేయడమే ననున్ తెలుసుకోవడం

కాదా? ఇదియెహోవావాకుక్.
17అయితేఅకమ సంపాదన , నిరోద్ షుల రకం ఒలికించడం , దురామ్రగ్ం చేయడం , ఇతరులను అణగదొకక్డం నీ దృషిట్ ,

మనసూ ఉంది.
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18కాబటిట్ యోషీయాకొడుకుయెహోయాకీము అనేయూదారాజుగురించియెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “పజలు,అయోయ్
నా సోదరా! అయోయ్ నా సోదరీ” అని అతని గురించి ఏడవరు. “అయోయ్, యజమానీ! అయోయ్, ఘనుడా” అని
అతని కోసం ఏడవరు.

19అతణిణ్ యెరూషలేము దావ్రాల బయటికి ఈడుచ్కుపోయిఅకక్డ పారేసి,గాడిదను పాతిపెటిట్నటుట్ పాతిపెడతారు.
20లెబానోను పరవ్తాలు ఎకిక్ కేకలు వెయియ్. బాషానులో నీ గొంతు పెదద్ది చెయియ్. అబారీము పరవ్తాలనుంచి కేకలు వెయియ్.

ఎందుకంటే నీ సేన్హితులంతానాశనమవుతారు.
21 నువువ్ మంగా ఉనన్పుప్డు నీతోమాటాల్ డాను. అయితే “నేను వినను” అని నువవ్నాన్వు. చినన్పప్టినుంచి నువువ్ నా

మాట వినకుండా ఉండడం నీకు అలవాటే.
22 నీ కాపరులంతా గాలికి కొటుట్ కుపోతారు. నీ సేన్హితులంతా బందీలుగా వెళిళ్పోతారు. అపుప్డు నీ దురామ్రగ్మంతటి బటిట్

నువువ్ కచిచ్తంగా అవమానంపొంది సిగుగ్ పడతావు.
23రాజు ననువువ్, లెబానోనుఅడవిలోనిఇంటిలోనివసిసుత్ నన్ నువువ్, దేవదారు వృ లోల్ గూడు కటుట్ కునాన్, పసవిసూత్ ఉనన్

సీకి కలిగే వేదనలాల్ టివి నీకు కలుగుతాయి. నువెవ్ంత మూలుగుతావో!
24యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే. “యూదా రాజుయెహోయాకీము కొడుకు యెహోయాకీను నా కుడి చేతికి రాజముదగా ఉనాన్

అకక్డ నుంచి నినున్ పెరికివేసాత్ ను.
25 నీ పాణం తీయడానికి చూసుత్ నన్ వారి చేతికి, నువువ్ భయపడుతునన్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు చేతికి, కలీద్యుల

చేతికి నినున్ అపప్గిసాత్ ను.
26నినూన్, నినున్ కనన్ మీ అమమ్నూమీ జనమ్భూమి కాని వేరే దేశంలోకి విసిరివేసాత్ ను. మీరు అకక్డే చసాత్ రు.
27వాళ ళ్ తిరిగి రావాలని ఎంతో ఆశపడే దేశానికి వాళ ళ్ తిరిగి రారు.”
28 ఇతడు హేయ న ఓటికుండ వంటివాడా? యెహోయాకీను పనికిమాలిన కుండా? అతనీన్ అతని సంతానానీన్ తమకు

తెలియని దేశంలోకి వాళెళ్ందుకు తోసేశారు?
29దేశమా, దేశమా, దేశమా,యెహోవామాటవిను.
30యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “సంతానంలేనివాడనీతనరోజులోల్ అతడు వరిధ్లల్డనీఈమనిషిగురించిరాయండి. అతని

సంతానంలోఎవడూవరిధ్లల్డు,వారిలోఎవడూదావీదుసింహాసనంఎకక్డు. ఇకమీదటఎవడూయూదాలోరాజుగా
ఉండడు.”

23
నాయ్య న కొమమ్

1 “నామందలో చేరిన గొరెలను నాశనం చేసూత్ చెదరగొటేట్ కాపరులకు బాధ.” ఇదియెహోవావాకుక్.
2ఇశాయేలు దేవుడుయెహోవాతనపజలనుమేపేకాపరులను గురించి ఇలాచెబుతునాన్డు. “మీరునాగొరెలను చెదరగొటిట్

వెళళ్గొటాట్ రు. మీరు వాటిని అసలేమీ పటిట్ంచుకోలేదు. మీరు చేసిన చెడడ్ పనులను బటిట్ మిమమ్లిన్ శి సాత్ ను. ఇది
యెహోవావాకుక్.

3 నేను వాటిని తోలి వేసిన దేశాలనిన్టిలో నుంచి మిగిలిన నా గొరెలను దగగ్రికి చేరుసాత్ ను. వాటి మేత భూములకు వాటిని
రపిప్సాత్ ను. అవి వృదిధ్ చెంది విసత్రిసాత్ యి.

4 నేను వాటి మీద కాపరులను నియమిసాత్ ను. ఇకనుంచి అవి భయపడకుండా, బెదరి పోకుండా, వాటిలో ఒక నా
తపిప్పోకుండావారు నా గొరెలను మేపుతారు. ఇదియెహోవావాకుక్.”

5యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు “రాబోయేరోజులోల్ నేనుదావీదుకు నీతిఅనేచిగురుపుటిట్సాత్ ను. ఆయనరాజుగాపాలిసాత్ డు.
ఆయనసౌభాగయ్ం తెసాత్ డు. భూమిమీద నీతినాయ్యాలను జరిగిసాత్ డు.

6ఆయనరోజులోల్ యూదాకు విడుదల వసుత్ ంది. ఇశాయేలు నిరభ్యంగానివసిసుత్ ంది. ‘యెహోవామనకు నీతి’అనిఅతనికి
పేరు పెడతారు.”

7కాబటిట్ రాబోయేరోజులోల్ పజలు “ఇశాయేలీయులను ఐగుపు దేశంలో నుంచి రపిప్ంచినయెహోవాజీవం తోడు” అని ఇక
పమాణం చెయయ్రు.

8 “ఉతత్ర దేశంలో నుంచి, నేను వారిని చెదరగొటిట్న దేశాలనిన్టిలో నుంచి వారిని రపిప్ంచిన యెహోవా న నా తోడు” అని
పమాణం చేసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ దేశంలో నివసిసాత్ రు అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

అబదధ్ పవకలు
9పవకలగూరిచ్నసమాచారం. యెహోవాగురించి,ఆయనపరిశుదధ్ నమాటలను గురించినాగుండెనాలోపగిలిపోయింది.

నాఎముకలనీన్ వణికిపోతునాన్యి. నేనుమతుత్ మందు సేవించినవాడిలాఅయాయ్ను. దాకష్మదయ్ంవశ నవాడిలా
అయాయ్ను.

10 దేశం వయ్భిచారులతో నిండిపోయింది. వారిని బటేట్ దేశం దుఃఖిసూత్ ఉంది. ఎడారిలో పచిచ్క దానాలు ఎండిపోయాయి.
పవకలు చెడడ్గా పవరిసుత్ నాన్రు. తమ బలానిన్ సరిగావాడడం లేదు.

11పవకలూయాజకులూ పా పోయారు. నాఆలయంలో కూడావాళళ్ దురామ్రగ్ం నేను చూశాను. ఇదియెహోవావాకుక్.
12కాబటిట్ చీకటోల్ వాళళ్ దారి జారిపోయే నేలలాగా ఉంటుంది. వాళళ్ను గెంటేసాత్ రు. వాళ ళ్ దానిలో పడిపోతారు. వాళళ్ను

శి ంచే సంవతస్రంలోవాళళ్ మీదికి విపతుత్ రపిప్సాత్ ను. ఇదియెహోవావాకుక్.
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13 సమరయ పవకల మధయ్ నేరం చూశాను. వాళ ళ్ బయలు దేవుడి పేర పవచనం చెపిప్ నా ఇశాయేలు పజలను దారి
తపిప్ంచారు.

14యెరూషలేము పవకలమధయ్ఘోర న పనులు నేను చూశాను. వాళ ళ్ వయ్భిచారులు. మోసంలోనడుసుత్ నాన్రు. వాళ ళ్
దురామ్రుగ్ ల చేతులను బలపరుసుత్ నాన్రు! ఎవడూ తన దురామ్రగ్ం విడిచిపెటట్డం లేదు. వాళళ్ంతానా దృషిట్కి సొదొమ
పజలాల్ గామారారు. యెరూషలేము నివాసులు గొమొరా పజలాల్ గామారారు.

15 కాబటిట్ సేనల పభువు యెహోవా ఈ పవకలను గురించి చెపేప్దేమిటంటే, యెరూషలేము పవకల అపవితత దేశమంతా
వాయ్పించింది. కాబటిట్ వాళల్కు తినడానికి చేదుకూరలూ తాగడానికి విషజలం నేను వారికిసాత్ ను.

16సేనల పభువుయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “మీకు పవచనాలు పకటించే పవకలమాటలు వినవదుద్ . వాళ ళ్మిమమ్లిన్
భమపెటాట్ రు! వాళ ళ్యెహోవానోటి నుంచి వచిచ్నవి కాక తమసొంతమనసుస్లోని దరశ్నాలను పకటిసుత్ నాన్రు.”

17 “మీకు శాంతి మాలు కలుగుతాయని యెహోవా చెబుతునాన్డు” అని ననున్ తృణీకరించే వాళళ్తో అదే పనిగా
చెబుతునాన్రు. “మీ మీదికి ఏ కీడూ రాదు” అని తన హృదయ మూరఖ్త పకారం నడుచుకునే పతివారూ
చెబుతునాన్రు.

18 అయితే యెహోవామాట విని గహించడానికి వాళళ్లో ఆయన సభలో ఎవరు నిలబడాడ్ రు? ఆయన మాట ఎవరు విని
పటిట్ంచుకునాన్రు?

19 ఇదిగో యెహోవా ఆగహం తుఫానులాగా బయలుదేరింది. అది తీవ న సుడిగాలిలాగా దురామ్రుగ్ ల తల మీదికి
విరుచుకుపడుతుంది.

20తన మనసుస్లోని ఆలోచనలను నెరవేరిచ్ సాధించే వరకూ యెహోవా కోపం చలాల్ రదు. చివరి రోజులోల్ ఈ విషయం మీరు
బాగా తెలుసుకుంటారు.

21 “నేను ఈ పవకలను పంపలేదు. అయినావాళ ళ్ వచాచ్రు. నేను వాళళ్తోమాటాల్ డలేదు. అయినావాళ ళ్ పవచించారు.
22 ఒకవేళ వాళ ళ్ నా సలహా మండలిలో నిలబడి ఉంటే, వాళ ళ్ నా మాటలు నా పజలకు తెలియజేసే వాళేళ్. వాళళ్ చెడడ్

మాటల నుంచి,వాళళ్ దురామ్రగ్పు అలవాటల్ నుంచి వాళళ్ను తపిప్ంచి ఉండే వాళేళ్.”
23యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “నేను దగగ్రలోమాతమేఉనన్ దేవుడినా? దూరంగా ఉనన్ దేవుణిణ్ కానా?
24నాకు కనబడకుండా రహసయ్ సథ్లాలోల్ ఎవ నా దాకోక్గలరా? అని యెహోవా అడుగుతునాన్డు. నేను భూమాయ్కాశాలోల్

ఉనాన్ను కదా? ఇదియెహోవావాకుక్.”
25 “నా పేర మోసపుమాటలు పవచించే పవకల మాటలు నేను వినాన్ను. ‘నాకు కల వచిచ్ంది! నాకు కల వచిచ్ంది’ అని

వాళ ళ్ చెబుతునాన్రు.”
26ఎంతకాలం ఇలా జరగాలి? పవకలు తమమనసుస్లో నుంచి అబదాధ్ లు పవచిసుత్ నాన్రు. తమహృదయాలోల్ నిమోసంతో

పవచిసుత్ నాన్రు.
27 బయలు దేవతను పూజిసూత్ తమ పూరీవ్కులు నా పేరును మరచిపోయినటుట్ పతివాడూ తమ పొరుగు వారితో చెపేప్

కలలతోనా పజలు నా పేరును మరచిపోవాలని ఆలోచిసుత్ నాన్రు.
28 కల కనిన పవక ఆ కలను చెపప్వచుచ్. అయితేఎవడికి నేను నావాకుక్ వెలల్డించానోఅతడుదానిన్ నమమ్కంగా చెపప్వచుచ్.

ధానయ్ంతోపొటుట్ కు ఏం సంబంధం? ఇదేయెహోవావాకుక్.
29 “నామాటఅగిన్ వంటిది కాదా? బండను బదద్లు చేసే సుతిత్ లాంటిది కాదా?
30కాబటిట్ ఒకడి దగగ్ర నుంచి మరొకడు నామాటలను దొంగిలించే పవకలకు నేను విరోధిని.” ఇదియెహోవావాకుక్.
31 “సొంతమాటలు పలుకుతూ వాటినే దేవోకులుగా పకటించే పవకలకు నేను విరోధిని.” ఇదియెహోవావాకుక్.
32 “మోసపు కలలను పలికేవాళల్కు నేను విరోధిని. వాళ ళ్ అబదాధ్ లు చెబుతూమోసంతో గొపప్లు చెపుప్కుంటూనా పజలను

తపుప్దారి పటిట్సుత్ నాన్రు.” ఇదియెహోవావాకుక్. “నేను వాళళ్ను పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇవవ్లేదు, వాళళ్ వలన
ఈ పజలకు ఏమాతం పయోజనం లేదు.” ఇదేయెహోవావాకుక్.

యెహోవాభారం
33ఈపజలుగానీపవకగానీయాజకుడుగానీనినున్ “యెహోవాసందేశం ఏమిటి?” అనిఅడిగితేనువువ్వారితోఇలాచెపుప్.

“ఏ సందేశం? నేను మిమమ్లిన్ వదిలేశాను.” ఇదియెహోవాసందేశం.
34 “ఇదేయెహోవాసందేశం” అని పవక గానీయాజకుడు గానీ పజలు గానీ అంటే, అతనీన్ అతని కుటుంబానీన్ శి సాత్ ను.
35 అయితే “యెహోవా జవాబేమిటి? యెహోవా ఏం చెపాప్డు?” అని మీరు మీ పొరుగువారితో మీ సోదరులతో చెపాప్లి.

36“యెహోవాసందేశం”అనేమాటమీరికమీదటపలకవదుద్ . ఎందుకంటే ఎవడిమాటవాడికి సందేశం అవుతుంది.
జీవంగలమన దేవునిమాటలను, సేనల అధిపతి అయినయెహోవాదేవునిమాటలను,మీరుతారుమారు చేశారు.

37మీరు మీ పవకతో ఇలా చెపాప్లి. “యెహోవానీకేం జవాబు చెపాప్డు? యెహోవాఏం చెపాప్డు?”
38 అయితే మీరు “ఇది యెహోవా సందేశం” అని చెబితే యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “ఇది యెహోవా సందేశం” అని

మీరు చెపప్కూడదని నేను మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నామీరుయెహోవాసందేశం అంటునాన్రు.
39కాబటిట్ నేను మిమమ్లిన్ ఏరి నా దగగ్ర నుంచి పారవేసాత్ ను. మీకూమీపూరీవ్కులకూ నేనిచిచ్న పటట్ణానీన్ పారవేసాత్ ను.
40ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే నిందనూ అవమానానీన్ మీమీదికి రపిప్సాత్ ను.

24
రెండు గంపల అంజూరు పళ ళ్
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1 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యూదా రాజు యెహోయాకీము కొడుకు యెకోనాయ్ను, యూదా పధానులను,
శిలప్కారులను, కంసాలులను,యెరూషలేము నుంచి బందీలుగా బబులోనుకు తీసుకుపోయినతరువాతయెహోవామందిరం
ముందునన్ రెండు గంపల అంజూరు పళ ళ్యెహోవానాకు చూపించాడు.

2ఒక గంపలోమగిగ్న అంజూరు పళ ళ్ ఉనాన్యి. రెండవ గంపలోతినడానికి వీలు లేకుండాబాగా కుళిళ్పోయినఅంజూరు
పళ ళ్ ఉనాన్యి.

3 “యిరీమ్యా! నువేవ్మి చూసుత్ నాన్వు?” అని యెహోవా ననున్ ఆడిగాడు. అందుకు నేను “అంజూరు పళ ళ్. మంచివి
చాలాబాగునాన్నాన్యి. చెడడ్వి బాగా కుళిళ్పోయాయి. తినడానికి పనికి రావు.” అనాన్ను.

4అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 5 “ఇశాయేలు దేవుడు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, వారికి మేలు
కలగాలనియూదావారిలోకొంతమందినిబందీలుగాఈసథ్లంనుంచినేను కలీద్యులదేశానికిపంపించాను. వాళళ్నుఈమంచి
అంజూరు పళళ్లాగాఎంచుతాను. 6వాళల్కు మేలు కలగడానికి నేనువాళళ్మీద దృషిట్ పెడతాను. ఈదేశానికివాళళ్నుమళీళ్
తీసుకువసాత్ ను. నేను వాళళ్ను పడగొటట్కుండా కడతాను. పెళల్గించకుండా నాటుతాను. 7 నేను వాళల్కు ననున్ తెలుసుకునే
మనసు ఇసాత్ ను. నేను యెహోవాను. వాళ ళ్ సంపూరణ్ హృదయంతో నా పు తిరిగేలా నేను వాళళ్ దేవుడుగా వాళ ళ్ నా
పజలుగా ఉంటారు.”

8 “యూదా రాజు సిదిక్యానూ అతని అధికారులనూ దేశంలో మిగిలిన వాళళ్నూ ఐగుపు దేశంలో నివసించే వాళళ్నూ
బాగా చెడిపోయి తినడానికి పనికిరాని ఆ కుళిళ్పోయిన అంజూరు పళళ్లాగా ఉంచుతానని యెహోవా చెబుతునాన్డు.
9వాళళ్ను చెదరగొటిట్న పపంచ రాజాయ్లనిన్టిలో నేను వాళళ్ను తోలివేసే సథ్లాలనిన్టిలో వాళళ్ను భయకారణంగా విపతుత్ గా
నిందాసప్దంగా సామెతగా అపహాసయ్ంగా శాపంగా ఉంచుతాను. 10 నేను వారికీ వాళళ్ పూరీవ్కులకూ ఇచిచ్న దేశంలో
ఉండకుండావాళ ళ్ నాశనమయేయ్ వరకూ నేను కతిత్నీ కరువునూ అంటు వాయ్ధులీన్ వాళల్లోకి పంపుతాను.”

25
70 సంవతస్రాలు చెర

1యోషీయా కొడుకూ, యూదా రాజు అయిన యెహోయాకీము నాలుగో సంవతస్రం పాలనలో, అంటే బబులోను రాజు
నెబుకదెన్జరుమొదటి సంవతస్రంలోయూదా పజలందరి గురించియిరీమ్యాకు వచిచ్న సందేశం.

2పవకయిరీమ్యాయూదా పజలందరితో,యెరూషలేము నివాసులందరితో ఆ సందేశానిన్ పకటించాడు.
3 “ఆమోను కొడుకు యూదా రాజు యోషీయా పాలించిన 13 వ సంవతస్రం మొదలు నేటివరకూ ఈ 23 సంవతస్రాలు

యెహోవా నాకు సందేశం ఇసూత్ ఉనాన్డు. నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పకటిసూత్ ఉనన్పప్టికీ మీరు
పెడచెవిన పెటాట్ రు.

4యెహోవామీదగగ్రికి తన సేవకు న పవకలను పంపించాడు. మీరు వారిమాట వినలేదు,వారిపటల్ శదధ్ చూపలేదు.
5ఈ పవకలు ఇలా చెపాప్రు, ‘మీలో పతి ఒకక్రూ మీ దురామ్రగ్ం, దురాచారాల నుంచి మళ ళ్కోండి. యెహోవామీకూ, మీ

పూరీవ్కులకూ శాశవ్త న బహ మానంగా దయచేసినఈ దేశంలోమీరు నివసించేలా చేసుకోండి.
6 మీరు ఇతర దేవుళళ్ను పూజించడం, వాటికి నమసాక్రం చేయడం మానండి. మీ చేతులతో చేసిన వాటితో ననున్

విసికించవదుద్ . అపుప్డు ఆయనమీకు ఏ బాధా కలిగించడు.’
7అయితేమీరు నామాటవినలేదు. మీచేతులతో చేసుకునన్ వాటిమూలంగా నేనుమిమమ్లిన్ శి ంచేలా ననున్ రెచచ్గొటాట్ రు”

అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
8 సేనల పభువు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “మీరు నా మాటలు వినలేదు కాబటిట్ నేను ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్

రాజాయ్లనిన్టినీ నా సేవకుడు నెబుకదెన్జరు అనే బబులోను రాజునూ పిలిపిసుత్ నాన్ను.
9ఈ దేశం మీదికి, దీని నివాసుల మీదికి, చుటూట్ ఉనన్ ఈ పజలందరి మీదికీ వారిని రపిప్సుత్ నాన్ను. ఈ పజలను నాశనం

చేసాత్ ను. వాళళ్ను అసహయ్కారణంగా, అపహాసయ్ంగా ఎపప్టికి పాడుగా ఉంచుతాను.
10 సంతోషసంబరాల ధవ్నులూ, పెళిళ్కొడుకు పెళిళ్కూతురు సవ్రాలూ, తిరుగటిరాళల్ శబద్ం, దీపాల వెలుగూ వారిలో

ఉండకుండా చేసాత్ ను.
11ఈ దేశమంతాపా పోతుంది. శిథిల పోతుంది. ఈ పజలు 70 సంవతస్రాలు బబులోను రాజుకు సేవ చేసాత్ రు.
12 డె సంవతస్రాలు గడచిన తరువాత వారి దోషాలనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును, ఆ పజలను, కలీద్యుల దేశానిన్

శి సాత్ ను. ఆ దేశానిన్ ఎపప్టికీ శిథిలంగా ఉండేలా చేసాత్ ను.” ఇదియెహోవావాకుక్.
13 నేను ఆ దేశానికి వయ్తిరేకంగా చెపిప్న మాటలనిన్టి పకారం, రాజాయ్లనిన్టి గురించి ఈ గంథంలో రాసినదంతాయిరీమ్యా

పవచించినటుట్ ఆ దేశం మీదికి రపిప్సాత్ ను.
14 ఎందుకంటే నేను వాళళ్ పనులకూ వాళ ళ్ చేతులతో చేసిన వాటికీ పతీకారం చేసాత్ ను. అనేక రాజాయ్లూ, గొపప్ రాజులూ

వాళళ్ చేత సేవ చేయించుకుంటారు.
దేవుని కోపపాత

15 ఇశాయేలు దేవుడు, యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. “కోపంతో నిండి ఉనన్ మదయ్పాతను నువువ్ నా చేతిలోనుంచి
తీసుకుని, నేను నినున్ పంపిసుత్ నన్ రాజాయ్లనిన్టికీ దానిన్ తాగించు.

16వాళ ళ్ దానిన్ తాగి, తూలుతూ పిచిచ్వాళళ్లాగా అయిపోతారు. నేను వాళళ్ మీదకు పంపిసుత్ నన్ కతిత్ని బటిట్ వాళ ళ్ అలా
అవుతారు.”
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17అపుప్డుయెహోవాచేతిలోనుంచి నేను ఆపాతను తీసుకుని,యెహోవాననున్ పంపినరాజాయ్లనిన్టికీదానిన్తాగించాను.
18వాళ ళ్ ఈ రోజు ఉనన్టుట్ గా అసహయ్కారణంగా, అపహాసయ్ంగా ఎపప్టికి పాడుగా ఉండడానికి యెరూషలేముకూ యూదా

పటట్ణాలకూ దాని గొపప్ రాజులకూ దాని అధిపతులకూ తాగించాను.
19 మిగతా రాజాయ్లు కూడా తాగాలిస్ వచిచ్ంది. ఐగుపురాజు ఫరో, అతని సేవకులూ అతని అధికారులూ అతని

పరివారమంతా, 20అకక్డ ఉనన్ మిశిత పజలూ, ఊజు దేశపు రాజులందరూ, ఫిలిషీయుల దేశపు రాజులందరూ,
అషెక్లోను, గాజా, ఎకోను, అషోడ్ దులో మిగిలిన వాళ ళ్, 21 ఎదోమీయులు, మోయాబీయులు, అమోమ్నీయులు
దానిలోనిదితాగుతారు.

22ఇంకా తూరు రాజులందరూ, సీదోను రాజులందరూ, సముదానికి అవతలి తీరాల రాజులూ,
23దదానీయులు, తేమానీయులు, బూజీయులు, గడడ్పు పకక్ల కతిత్రించుకునన్వాళ ళ్,
24అరేబియాదేశపురాజులందరూ, ఎడారిలో ఉంటునన్ మిశిత పజల రాజులందరూ,
25జిమీరాజులందరూ, ఏలాము రాజులందరూ,మాదీయుల రాజులందరూ,
26ఉతత్ర దికుక్న దగగ్రగా, దూరంగా ఉనన్ రాజులందరూ, భూమి మీద ఉనన్ పపంచ రాజాయ్లనీన్ దానిలోనిది తాగుతారు.

చివరిగా బబులోను రాజువాళళ్ తరువాతతాగుతాడు.
27నువువ్వాళళ్తోఇలాచెపుప్. “ఇశాయేలు దేవుడు సేనలఅధిపతియెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,తాగండి! మతేత్కేక్ వరకు

తాగి, కకక్ండి. నేను మీమీదికి పంపించే కతిత్ ఎదుట మళీళ్ లేవకుండా కూలండి.”
28మేముతాగమనివాళ ళ్ నీ చేతిలో నుంచి ఆపాతను తీసుకోకపోతే నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్,మీరు తపప్కుండాదానిన్

తాగాలని సేనల అధిపతియెహోవాచెబుతునాన్డు.
29నా పేరునన్ పటట్ణానికి నేను విపతుత్ రపిప్ంచబోతునాన్ను. మీకు శికష్ లేకుండా పోతుందా? మీరు తపిప్ంచుకోలేరు. భూమి

మీద ఉంటునన్ వారందరిమీదికి నేను కతిత్ని రపిప్సుత్ నాన్ను. ఇది సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
30కాబటిట్ యిరీమ్యా! నువువ్ఈమాటలనీన్వారికి పకటించు. వారికిలాచెపుప్ “యెహోవా నుంచి గరిజ్సుత్ నాన్డు. తన పవిత

నివాసం నుంచి తన సవ్రానిన్ వినిపిసుత్ నాన్డు. తన నివాస సథ్లానికి విరోధంగా గరిజ్సుత్ నాన్డు. దేశంలో నివసిసుత్ నన్
వారందరికీ వయ్తిరేకంగా కేకలు వేసుత్ నాన్డు. దాకష్గానుగ తొకేక్ వారిలాగా అరుసుత్ నాన్డు.

31 పపంచమంతా ఆ సందడి చేరింది. యెహోవా రాజాయ్లతో నేరారోపణ చేసుత్ నాన్డు. మనుషులందరికీ ఆయన తీరుప్
తీరుసాత్ డు. ఆయన దురామ్రుగ్ లను కతిత్కి గురిచేసాత్ డు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

32 సేనల పభువు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “ఒక రాజయ్ం నుంచి మరొక రాజాయ్నికి విపతుత్ వాయ్పిసూత్ ఉంది.
భూదిగంతాల నుంచి గొపప్ తుఫాను బయలుదేరుతూ ఉంది.

33 ఆ రోజుయెహోవా చేత హతం అయిన వాళ ళ్ భూమి ఒక అంచు నుంచి మరొక అంచు వరకూ ఉంటారు. వాళళ్ కోసం
ఎవరూ ఏడవరు. వాళళ్ను పోగుచేయరు. పాతిపెటట్రు. పెంటలాగావారి శవాలు నేలమీద పడి ఉంటాయి.

34 కాపరులారా, ఏడవండి. సాయం కోసం కేకలు పెటట్ండి. మందలోని నాయకులారా, నేల మీద పడి దొరల్ండి. మీరు
చావడానికి రోజులు దగగ్రపడాడ్ యి. మీరు చెదిరిపోయే రోజు వచిచ్ంది. ఎంపిక చేసిన గొరె పొటేట్ళ ళ్ కింద పడినటుట్
మీరు పడతారు.

35కాపరులకు దాకుక్నే చోటు ఉండదు. మందలోని శేషఠ్ న వాటికి దాకుక్నే చోటు లేదు.
36వినండి, కాపరుల కేకలూ,మందలోని శేషఠ్ న వాటి గోల వినిపిసూత్ ఉంది. యెహోవావాళళ్ పచిచ్క దానాలను నాశనం

చేసుత్ నాన్డు.
37పశాంతంగా ఉనన్ దానాలుయెహోవాకోపాగిన్కి పా పోతునాన్యి.
38 గుహలోనుంచి కొదమ సింహం వచిచ్నటుట్ ఆయన బయలుదేరాడు. ఎందుకంటే వాళళ్ దేశం ఆయన కోపాగిన్కి

నాశన పోతుంది.”

26
యిరీమ్యాను చంపే పయతన్ం

1యోషీయాకొడుకు యూదా రాజుయెహోయాకీము పరిపాలనమొదటోల్ యెహోవా దగగ్ర నుంచి సందేశం ఇలా వచిచ్ంది,
2 “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ యెహోవా మందిర ఆవరణంలో నిలబడి, నేను నీకు ఆజాఞ్ పించే మాటలనిన్టిని
యెహోవామందిరంలో ఆరాధించడానికి వచేచ్ యూదా పౌరులందరికీ పకటించు. వాటిలో ఒకమాట కూడా విడిచిపెటట్వదుద్ .
3ఒకవేళ వాళ ళ్ విని తమ దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచిపెడితేవాళల్ మీదికి రపిప్సాత్ నని చెపిప్న విపతుత్ ను తపిప్సాత్ ను.”

4 నువువ్ వారితో ఈ మాట చెపాప్లి. “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, 5మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన
ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించకపోతే, నేను పతిసారీ పంపిసుత్ నన్ నా సేవకు న పవకల మాటలు మీరు వినకపోతే 6 నేను
షిలోహ కు చేసినటుట్ ఈ మందిరానికి కూడా చేసాత్ ను. ఈ పటట్ణానిన్ భూమి ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టికీ శాపంగా చేసాత్ ను.”

7 యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరంలో పలుకుతూ ఉంటే యాజకులూ పవకలూ పజలంతా వినాన్రు.
8 అయితే యిరీమ్యా యెహోవా చెపప్మని తనకు ఆజాఞ్ పించిన మాటలనీన్ పజలందరికీ చెపప్డం ముగించిన తరువాత
యాజకులూ పవకలూ పజలంతాఅతణిణ్ పటుట్ కుని “నువువ్ తపప్కుండాచావాలి. 9ఈమందిరం షిలోహ లాగాఅవుతుందనీ
ఈపటట్ణంలో ఎవరూ నివసించరనీ, పటట్ణంపా పోతుందనీయెహోవాపేరున నువువ్ ఎందుకు పకటిసుత్ నాన్వు?” అనాన్రు.
పజలంతాయెహోవామందిరంలోయిరీమ్యాచుటూట్ గుమికూడారు.
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10యూదా అధికారులు ఈ మాటలు విని రాజ భవనంలో నుంచి యెహోవా మందిరానికి వచిచ్, యెహోవా మందిరపు
కొతత్ దావ్రం పవేశంలో కూరుచ్నాన్రు. 11 యాజకులతో, పవకలతో, అధిపతులతో, పజలందరితో వాళ ళ్ ఇలా అనాన్రు.
“మీరు చెవులారా వినన్టుట్ గా ఈ వయ్కి ఈ పటట్ణానికి వయ్తిరేకంగా పకటిసుత్ నాన్డు, కాబటిట్ ఇతడు చావడం సమంజసమే.”
12అపుప్డుయిరీమ్యాఅధికారులందరితో పజలందరితో ఇలాచెపాప్డు “ ‘ఈమందిరానికీఈ పటట్ణానికీ వయ్తిరేకంగామీరు
వినన్మాటలనీన్ పకటించు’ అనియెహోవాననున్ పంపాడు.

13కాబటిట్ మీరు ఇపుప్ నామీమారాగ్ లనూమీపవరననూచకక్పరచుకునిమీయెహోవాదేవునిమాటవినండి. యెహోవా
మీమీదికి తేవాలనుకునన్ ఆపదరాకుండా చేసాత్ డు. 14ఇదిగో నేనుమీచేతులోల్ ఉనాన్ను. మీదృషిట్కేదిమంచిదో ఏది స నదో
అదే నాకు చేయండి. 15అయితే ఈమాటలనీన్ చెపప్డానికి నిజంగా యెహోవామీ దగగ్రికి ననున్ పంపాడు. కాబటిట్ , మీరు
ననున్ చంపితే నిరోద్ షి రకాపరాధం మీ మీదికీ ఈ పటట్ణం మీదికీ దాని నివాసుల మీదికీ తెచుచ్కునన్ వాళళ్వుతారు. దీనిని
మీరు కచిచ్తంగా తెలుసుకోవాలి.”

16 అపుప్డు అధిపతులు, పజలంతాయాజకులతో పవకలతో ఇలా అనాన్రు. “ఈ వయ్కి మన యెహోవా దేవుని పేరున
మనతోమాటాల్ డాడు కాబటిట్ ఇతడు చావడం సరి కాదు.”

17 దేశంలోని పెదద్లోల్ కొంతమంది లేచి అకక్డ చేరిన పజలతో, 18 “యూదా రాజుహిజిక్యా రోజులోల్ మోరషు ఊరివాడు
మీకా పవచిసూత్ ఉండేవాడు. అతడు యూదా పజలందరితో ఇలా చెపాప్డు. సేనల అధిపతి యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే,
సీయోనును పొలంలాగా దునన్డం జరుగుతుంది. యెరూషలేము రాళల్ కుపప్ అవుతుంది. మందిరమునన్ పరవ్తం
అరణయ్ంలోని కొండలాగా అవుతుంది. 19యూదా రాజు హిజిక్యా గానీ యూదా పజలు గానీ అతణిణ్ చంపారా? రాజు
యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఆయనను వేడుకుంటే వాళల్కు చేసాత్ ననన్ విపతుత్ చేయలేదు కదా! అయితే మన మీదికి
మనమే గొపప్ కీడు తెచుచ్కుంటునాన్ము” అని చెపాప్రు.

20 కిరయ్తాయ్రీమువాసిషెమయాకొడుకుఊరియాఅనేఒకడుయెహోవాపేరున పవచిసూత్ ఉండేవాడు. అతడుయిరీమ్యా
చెపిప్న మాటలాల్ గే ఈ పటట్ణానికీ ఈ దేశానికీ వయ్తిరేకంగా పవచించాడు. 21 యెహోయాకీం రాజు, అతని శూరులంతా
అధికారులంతా అతని మాటలు వినన్పుప్డు, రాజు అతణిణ్ చంపాలని చూశాడు. ఊరియా అది తెలుసుకుని భయపడి
ఐగుపుకు పారిపోయాడు.

22అయినపప్టికీయెహోయాకీంరాజు,అకోబ్రు కొడుకు ఎలాన్తానునూఅతనితోకూడాకొంతమందినిఐగుపుకు పంపాడు.
23వాళ ళ్ ఐగుపు నుంచి ఊరియాను యెహోయాకీం రాజు దగగ్రికి తెచాచ్రు. రాజు కతిత్తో అతణిణ్ చంపి సాధారణ పజల
సమాధులోల్ అతని శవానిన్ పాతిపెటాట్ డు. 24 అయితే షాఫాను కొడుకు అహీకాము యిరీమ్యాకు సాయపడాడ్ డు. అతణిణ్
చంపడానికి పజలకు అపప్గించలేదు.

27
నెబుకదెన్జరుకు యూదా సేవచేయాలి

1యూదా రాజు యోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము పరిపాలించడం మొదలు పెటిట్నపుడు యెహోవా దగగ్రనుంచి ఈ
సందేశంయిరీమ్యాకు వచిచ్ంది.

2యెహోవానాకు ఇలాచెపాప్డు “నువువ్ కాడి, బేడీలూ చేయించుకుని నీమెడకు కటుట్ కో. 3ఎదోం,మోయాబు,అమోమ్ను,
తూరు, సీదోను దేశాల రాజుల దగగ్ర నుంచి యూదా రాజు సిదిక్యా దగగ్రికి యెరూషలేముకు రాయబారులు వచాచ్రు.
4 ఆ రాయబారులు తమ యజమానులకు తెలియచేయాలని ఈ ఆజఞ్ వారితో చెపుప్, సేనల పభువు ఇశాయేలు దేవుడు
చెపేప్దేమిటంటే,మీరు మీయజమానులకు ఈ విషయం తెలియజేయండి.

5 ‘నా గొపప్ బలంతో చాచిన చేతితో భూమిని చేశాను. భూమి మీద ఉనన్ మటిట్నీ జంతువులనూ నేనే చేశాను. వాటిని
నా దృషిట్లో ఎవరు సరిగా ఉనాన్రో వారికే ఇసాత్ ను. 6 ఇపుప్డు దేశాలనిన్టినీ నా సేవకుడూ బబులోను రాజు అయిన
నెబుకదెన్జరుకు ఇసుత్ నాన్ను. భూమిమీదతిరిగే జంతువులను కూడాఅతణిణ్ సేవించడానికి ఇసుత్ నాన్ను. 7అతనిసవ్దేశానికి
అంతం వచేచ్ వరకూరాజాయ్లనీన్ అతనికీఅతనికొడుకుకీ అతనిమనుమడికీ సేవచేసాత్ రు. ఆతరావ్తఅనేకరాజాయ్లూగొపప్
రాజులూ అతనికి వయ్తిరేకంగా పనిచేసాత్ రు.

8 ఏ దేశం, ఏ రాజయ్ం బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు సేవ చేయదో, బబులోను రాజు కాడిని తన మెడ మీద పెటుట్ కోదో ఆ
దేశానిన్ నేను శి సాత్ ను. అతని చేతబొతిత్గా నాశనం చేయించే వరకూ ఆ దేశానిన్ కతిత్తో కరువుతో అంటు రోగాలతో శి సాత్ ను.’
ఇదియెహోవావాకుక్.

9కాబటిట్ ‘మీరు బబులోను రాజుకు సేవ చేయవదుద్ ’ అనిమీ పవకలూ సోదెగాళ ళ్, కలల అరథ్ం చెపేప్వాళ ళ్, శకునాలు
చూసేవాళ ళ్, మాంతికులూ చెబుతుంటే వినొదుద్ . 10మిమమ్లిన్ మీ దేశం నుంచి దూరంగా పంపించడానికి వాళ ళ్ అబదధ్
పవచనాలు మీకు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను మిమమ్లిన్ వెళల్గొడతాను. మీరు నాశనమవుతారు. 11అయితే ఏ పజలు బబులోను
రాజు కాడి కిందికి తమమెడను వంచి అతనికి సేవ చేసాత్ రో ఆ పజలను తమ దేశంలో నెమమ్దితో ఉండనిసాత్ ను. వాళ ళ్ తమ
భూమినిసాగుచేసుకుంటూ దానిలోనే కాపురముంటారు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

12నేను యూదా రాజు సిదిక్యాతోమాటాల్ డి ఈ విషయం చెపాప్ను. “బబులోను రాజు కాడిని మీమెడమీద పెటుట్ కుని,
అతనికీ అతని పజలకూ సేవ చేసేత్ మీరు బతుకుతారు. 13బబులోను రాజుకు సేవ చేయనిపజలు కతిత్తోగానీ కరువుతోగానీ
అంటురోగాలతోగానీ చసాత్ రు అనియెహోవాఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నువువ్, నీ పజలు అలా ఎందుకు చావాలి?
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14కాబటిట్ ‘మీరు బబులోను రాజుకు సేవ చేయవదుద్ ’ అనిమీతో చెపేప్ పవకలు అబదద్మే పవచిసుత్ నాన్రు. నేను వాళళ్ను
పంపలేదు, వాళళ్ మాటలు వినవదుద్ .” ఇది యెహోవా వాకుక్. 15 “మిమమ్లిన్ మీ దేశం నుంచి దూరంగా పంపించడానికి
వాళ ళ్ అబదధ్ పవచనాలు మీకు పకటిసుత్ నాన్రు. నేను మిమమ్లిన్ వెళల్గొడతాను. మీరూ మీకు పవచించే మీ పవకలు
నాశనమవుతారు.”

16యాజకులతో పజలందరితో నేను ఈమాటలు చెపాప్ను. “యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే, ‘యెహోవామందిరపుపాతలను
ఇపుప్డే తవ్రగా బబులోను నుంచి మళీళ్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది.’ అని పవచించే మీ పవకలు మీతో అబదాధ్ లు
చెబుతునాన్రు. 17 వాళళ్ మాటలు వినవదుద్ . బబులోను రాజుకు సేవ చేసేత్ మీరు బతుకుతారు. ఈ పటట్ణం ఎందుకు
పా పోవాలి? 18వాళ ళ్ పవక తే యెహోవా సందేశం వాళళ్తో ఉంటే యెహోవా మందిరంలో యూదా రాజు మందిరంలో
యెరూషలేములో మిగిలిన పాతలు బబులోనుకు తరలి పోకుండా వాళ ళ్ సేనల పభువు యెహోవాను బతిమాలుకోవడం
మంచిది.”

19బబులోనురాజునెబుకదెన్జరుయెరూషలేములోనుంచియెహోయాకీముకొడుకుయెకొనాయ్నుయూదాయెరూషలేముల
పధానులందరినీ బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకుపోయినపుప్డు, 20అతడు విడిచి పెటిట్న సథ్ంభాలు, సముదం, పీఠాలు,ఈ
పటట్ణంలోమిగిలినపాతలను గురించి సేనల పభువుయెహోవాఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు.

21 యెహోవా మందిరంలో యూదా రాజు రాజ భవనంలో యెరూషలేములోని మిగిలిన పాతలను గురించి ఇశాయేలు
దేవుడు సేనలఅధిపతిఅయినయెహోవాఇలాసెలవిసుత్ నాన్డు, 22“వాటినిబబులోనుకు తెసాత్ రు. నేనువాటికోసంఅకక్డికి
వెళేళ్ రోజు వరకు అవి అకక్డే ఉంటాయి. అపుప్డు నేను వాటిని మళీళ్ తెపిప్ంచి ఈ సథ్లంలో ఉంచుతాను. ఇది యెహోవా
వాకుక్.”

28
అబదధ్ పవక హననాయ్

1యూదా రాజు సిదిక్యా పరిపాలన మొదటోల్ నాలుగో సంవతస్రం అయిదో నెలలో గిబియోనువాడు, అజూజ్ రు పవక
కొడుకు హననాయ్యాజకుల ఎదుట, పజలందరి ఎదుటయెహోవామందిరంలోనాతో ఇలాఅనాన్డు, 2 “ఇశాయేలు దేవుడు,
సేనల అధిపతియెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు, ‘నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచేశాను.

3 రెండేళల్లో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు ఈ సథ్లంలో నుంచి బబులోనుకు తీసుకుపోయిన యెహోవా మందిరంలోని
పాతలనీన్ ఇకక్డికి మళీళ్ తెపిప్సాత్ ను. 4 బబులోను రాజు కాడిని విరగగొటిట్ యెహోయాకీము కొడుకు యూదా రాజు
యెకొనాయ్ను, బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకుపోయిన యూదులందరినీ ఈ సథ్లానికి తిరిగి రపిప్సాత్ ను.’ ఇదే యెహోవా
వాకుక్.”

5అపుప్డు పవక అయినయిరీమ్యాయాజకుల ఎదుట,యెహోవామందిరంలోనిలబడిఉనన్ పజలందరి ఎదుటహననాయ్
పవకతో ఇలా అనాన్డు, 6 “యెహోవా దీనిని చేసాత్ డు గాక! యెహోవా మందిరపు పాతలనీన్ బందీలుగా తీసుకుపోయిన
వారందరినీయెహోవాబబులోనులోనుంచిఈసథ్లానికితెపిప్ంచినువువ్పకటించినమాటలనునెరవేరుసాత్ డుగాక! 7అయినా
నువువ్ వింటుండగాఈ పజలందరూ వింటుండగా నేను చెబుతునన్మాట విను.

8 నాకూ నీకూ ముందునన్ పవకలు, అనేక దేశాలకూ గొపప్ రాజాయ్లకూ వయ్తిరేకంగా యుదాధ్ లు జరుగుతాయనీ కీడు
సంభవిసుత్ ందనీఅంటురోగాలు వసాత్ యనీఎపప్టినుంచోపవచిసూత్ ఉనాన్రు. 9అయితే మం కలుగుతుందనిపకటించేపవక
మాట నెరవేరితే అతనిన్ నిజంగాయెహోవాయేపంపాడని తెలుసుకోవచుచ్,” అనియిరీమ్యాపవక చెపాప్డు.

10 అయితే హననాయ్ పవక, యిరీమ్యా పవక మెడ మీదనుంచి ఆ కాడిని తీసి దానిన్ విరిచేశాడు. 11 పజలందరి
ఎదుట హననాయ్ ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, ‘రెండేళళ్లో నేను బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు కాడిని
రాజాయ్లనిన్టి మెడమీద నుంచి తొలగించి దానిని విరిచివేసాత్ ను.’ ” అపుప్డుయిరీమ్యాపవక తన దారిన వెళిల్పోయాడు.

12 హననాయ్, యిరీమ్యా మెడ మీద ఉనన్ కాడిని విరిచిన తరువాత యెహోవా దగగ్ర నుంచి ఈ సందేశం యిరీమ్యాకు
వచిచ్ంది. 13 “నువువ్ పోయిహననాయ్తో ఇలా చెపుప్, ‘యెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు, నువువ్ కొయయ్ కాడిని విరిచావు గదా!
దానికి బదులు ఇనుప కాడిని నేను చేయిసాత్ ను.’ 14 ఇశాయేలు దేవుడు సేనల పభువుయెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. ‘ఈ
పజలంతా బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరుకు సేవ చేయాలనివారిమెడమీద ఇనుప కాడి ఉంచాను. కాబటిట్ వాళ ళ్ అతనికి
సేవ చేసాత్ రు. భూజంతువులను కూడా నేను అతనికి అపప్గించాను.’ ”

15 అపుప్డు యిరీమ్యా పవక, హననాయ్తో ఇలా అనాన్డు. “హననాయ్, విను. యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పజల
చేత అబదాధ్ లను నమిమ్ంచావు. 16 కాబటిట్ యెహోవా ఈ మాట చెబుతునాన్డు, ‘నేను నినున్ భూమి మీద లేకుండా
చేయబోతునాన్ను. యెహోవామీదనమమ్కం ఉంచకుండాచేయడానికి నువువ్ పజలను పేరేపించావు. కాబటిట్ ఈ సంవతస్రమే
నువువ్ చనిపోతావు’ ” అని చెపాప్డు. 17ఆ సంవతస్రం ఏడో నెలలోహననాయ్ పవక చనిపోయాడు.

29
చెర ఉనన్ వారికి లేఖ

1 యెరూషలేము నుంచి నెబుకదెన్జరు బబులోనుకు చెరపటిట్ తీసుకెళిళ్న వాళళ్లో ఉనన్ యాజకులకూ, పవకలకూ,
పజలందరికీ పవక అయినయిరీమ్యాయెరూషలేము నుంచి పంపించిన వాత చుటట్ లోనిమాటలు ఇవి. 2రా నయెకొనాయ్,
రాజమాత, ఇంకాయూదాలో,యెరూషలేములోఉనన్ ఉనన్తాధికారులూ, శిలప్కారులూ, కంసాలులూ,యెరూషలేము నుంచి
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వెళిళ్పోయిన తరువాత ఇది జరిగింది. 3అతడు ఈ పతానిన్ యూదా రా న సిదిక్యా పంపిన షాఫాను కొడుకు ఎలాయ్శా,
హిలీక్యాకొడుకు గెమరాయ్ల చేత బబులోను రా న నెబుకదెన్జరుకు పంపాడు.

4 అందులో ఇలా ఉంది “ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువూ అయిన యెహోవా తన ఉదేద్శం చొపుప్న బబులోనుకు
బందీలుగా వెళిళ్న వాళళ్ందరికీ ఇలా చెబుతునాన్డు, 5 ‘ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో నివాసం ఉండండి. తోటలు నాటి వాటి
ఫలాలు అనుభవించండి.

6 పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకుని కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ కనండి. అకక్డ మీరు తకుక్వ సంఖయ్లో ఉండకుండా అభివృదిధ్
పొందడానికి మీ కొడుకులకూ, కూతుళళ్కూ పెళిళ్ళ ళ్ చేసి వాళళ్ను కొడుకులూ కూతుళ ళ్ కననివవ్ండి. 7 నేను మిమమ్లిన్
బందీలుగా తీసుకెళిళ్న పటట్ణం మం కోరిదాని కోసంయెహోవాకుపారథ్న చేయండి. ఎందుకంటే,దానికి మం కలిగితేమీకు
మం కలుగుతుంది.’
8 ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువూ అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘మీ మధయ్ ఉనన్ పవకలు, మంతగాళ ళ్

మిమమ్లిన్ మోసం చెయయ్నివవ్కుండా చూసుకోండి. మీలో కలలు కనే వాళ ళ్ చెపేప్ మాటలు వినకండి. 9వాళ ళ్ నా పేరట
అబదధ్ పవచనాలు మీతో చెపాత్ రు. నేను వాళళ్ను పంపలేదు.’ ఇదేయెహోవావాకుక్.

10ఎందుకంటేయెహోవాఇలాఅంటునాన్డు, ‘బబులోనుమిమమ్లిన్ డె సంవతస్రాలుపాలించిన తరువాత, నేనుమీకు
సాయం చేసి, నేను మీకోసం పలికిన శుభ వచనం నెరవేరిచ్, ఈ సథ్లానికి మిమమ్లిన్ తిరిగి తీసుకొసాత్ ను. 11 ఎందుకంటే, మీ
కోసంనేనుఉదేద్శించినపణాళికలునాకేతెలుసు,’ ఇదియెహోవావాకుక్. ‘అవిమీకు ఒకభవిషయ్తుత్ నూ,నిరీకష్ణనూ కలిగించే
సమాధానకర న పణాళికలే. అవిహానికర నవి కావు.

12అపుప్డు మీరు ననున్ వెతికి, నాకు పారథ్న చేసాత్ రు. అపుప్డు నేను మీమాట ఆలకిసాత్ ను. 13మీరు పూరణ్మనసుస్తో
ననున్ అనేవ్షిసాత్ రు కాబటిట్ , ననున్ కనుగొంటారు. 14 అపుప్డు నేను మీకు దొరుకుతాను,’ ఇది యెహోవా వాకుక్.
‘తరువాత, నేనుమిమమ్లిన్ నిరబ్ంధంలోనుంచి రపిప్ంచి,మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్న దేశాలోల్ నుంచి, సథ్లాలోల్ నుంచిమిమమ్లిన్పోగు
చేసాత్ ను.’ ఇది యెహోవా వాకుక్. ‘ఎకక్డినుంచి మిమమ్లిన్ బందీలుగా పంపానో, అకక్డికే మిమమ్లిన్ మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను,’
15బబులోనులోయెహోవామాకు పవకలను నియమించాడనిమీరు అనాన్రు గనుక, 16దావీదు సింహాసనంమీద కూరుచ్నన్
రాజుతో, మీతోబాటు బందీలుగా వెళళ్కుండా ఈ పటట్ణంలో నివాసం ఉనన్ మీ సహోదరులతో, పజలందరితో యెహోవా ఈ
మాట అంటునాన్డు, 17 సేనల పభువు అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘నేను వాళళ్ మీదికి ఖడగ్ ం, కరువు, తెగులు
పంపబోతునాన్ను. తినడానికి వీలు లేని కుళిళ్పోయిన అంజూరు పళళ్లావాళళ్ను చేసాత్ ను.

18 తరువాత ఖడగ్ ంతో, కరువుతో, తెగులుతో నేను వాళళ్ను తరుముతాను. భూమి మీద ఉనన్ రాజాయ్లనిన్టి దృషిట్లో
వాళల్ను ఒక అసహయ్ంగా చేసాత్ ను. నేను వాళళ్ను చెదరగొటిట్న దేశాలోల్ వాళళ్ను శాపానికీ, తృణీకారానికీ, ఎగతాళికీ పతీకగా
చేసాత్ ను. 19ఎందుకంటేవాళ ళ్నామాటవినలేదు,’ ఇదియెహోవావాకుక్. ‘నాసేవకు న పవకలదావ్రానావాకుక్ పదేపదే
పంపాను. కాని,మీరు వినలేదు’ ఇదియెహోవావాకుక్.”

20 “నేనుయెరూషలేము నుంచి బబులోనుకు బందీలుగా పంపిన పజలారా,మీరందరూయెహోవామాటవినండి.
21 నా పేరును బటిట్ మీకు అబదధ్ పవచనాలు పకటించే కోలాయా కొడుకు అహాబు గురించి, మయశేయా కొడుకు

సిదిక్యా గురించి, ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయినయెహోవాఇలా అంటునాన్డు, చూడండి, బబులోను రా న
నెబుకదెన్జరు చేతికి వాళళ్ను అపప్గించబోతునాన్ను. మీ కళళ్ ఎదుట అతడు వాళళ్ను చంపుతాడు.

22 అపుప్డు వీళళ్ గురించి బబులోనులో ఉనన్ వాళళ్ందరూ శాపవచనాలు పలుకుతారు. ‘బబులోను రాజు అగిన్లో
కాలిప్ంచిన సిదిక్యాలాగా, అహాబులాగా యెహోవా నినున్ చేసాత్ డు గాక,’ అని శాపం పెడతారు. 23 ఇదంతా ఎందుకు
జరుగుతుందంటే, వాళ ళ్ ఇశాయేలీయులోల్ దురామ్రగ్ం జరిగిసూత్ , తమ పొరుగువాళళ్ భారయ్లతో వయ్భిచారం చేసూత్ , నేను
వాళల్కు పకటించని అబదధ్పు మాటలు నా పేరట పకటించారు. నేనే ఈ సంగతి తెలుసుకునాన్ను, నేనే దానికి సాకష్ం,” ఇదే
యెహోవావాకుక్.

షెమయాకు లేఖ
24 “నెహెలామీయు న షెమయా గురించి ఇలా చెపుప్. 25 ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయినయెహోవా ఇలా

అంటునాన్డు, యెరూషలేములో ఉనన్ పజలందరికీ, యాజకు న మయశేయా కొడుకు జెఫనాయ్కూ, యాజకులకందరికీ, నీ
సొంత పేరుతో ఉతత్రాలు పంపి, 26 ‘యాజకు న యెహోయాదాకు బదులుగా యెహోవా మందిర విషయాలోల్ విచారణకర
అయినయాజకునిగాయెహోవానినున్ నియమించాడు. వెరివాళె తమను తాము పవకలుగా ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్ను నువువ్
సంకెళల్తో బంధించి బొండలో బిగించాలి’ అనాన్వు.

27 ‘కాబటిట్ ఇపుప్డు, నీకు పతయ్రిధ్గా, తనను తాను పవకగా చేసుకునన్ అనాతోతీయు న యిరీమ్యాను నువెవ్ందుకు
చీవాటుల్ పెటట్లేదు? 28మీరు ఇకక్డ చాలాకాలం ఉంటారు. ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో నివాసం ఉండండి, తోటలు నాటి వాటి
ఫలాలు తినండి,’ అని బబులోనులో ఉనన్ మాకు అతడు వరమానం పంపాడు,” 29అపుప్డుయాజకు న జెఫనాయ్, పవక
అయినయిరీమ్యావింటూ ఉండగా ఆ పతికను చదివి వినిపించాడు.

30అపుప్డుయెహోవావాకుక్యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 31 “బందీలుగా ఉనన్ వాళళ్ందరికీ నువువ్ కబురంపి
ఇలా చెపుప్, ‘యెహోవా నెహెలామీయు న షెమయా గురించి ఇలా అంటునాన్డు, నేను అతణిణ్ పంపకపోయినా, షెమయా
మీకు పవచించిమీరు అబదధ్పుమాటలు నమేమ్లా చేశాడు కాబటిట్ , 32నెహెలామీయు న షెమయాయెహోవాకు వయ్తిరేకంగా
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అబదధ్ం పకటించాడు కాబటిట్ అతనీన్, అతని సంతానానీన్ నేను శి ంచబోతునాన్ను. ఈ పజలోల్ కాపురం ఉండేవాడు ఒకక్డూ
అతనికిమిగిలి ఉండడు. నా పజలకు నేను చేసేమేలు అతడు చూడడు.’ ఇదియెహోవావాకుక్.”

30
ఇశాయేలను చెర నుండి విడిపిసాత్ ను

1 ఇది యెహోవా నుంచి యిరీమ్యాకు వచిచ్న వాకుక్, 2 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, 3 ‘రాబోయే
రోజులోల్ నేను ఇశాయేలు వాళ ళ్, యూదా వా న నా పజలను చెరనుంచి విడిపించి, వాళళ్ పితరులకు నేనిచిచ్న దేశానిన్
వారు సావ్ధీనం చేసుకునేలా వాళళ్ను తిరిగి రపిప్సాత్ ను,’ అని యెహోవా న నేను చెపాప్ను. కాబటిట్ , నేను నీతో చెపిప్న
మాటలనీన్ ఒక రాతచుటట్లో రాయి.”

4యెహోవా ఇశాయేలు వాళళ్ గురించి, యూదా వాళళ్ గురించి చెపిప్న మాటలివి. 5 “యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు,
‘భయంతో వణుకుతునన్ సవ్రం మేం వినాన్ం. ఆ సవ్రంలో శాంతి లేదు.
6 పసూతి వేదనతో ఒక పురుషుడు బిడడ్ను కనగలడా? మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. పతి యువకుడు తన నడుము మీద

చేతులెందుకు పెటుట్ కుంటునాన్డు? పసవ వేదన పడే సీలావాళళ్ ముఖాలు ఎందుకు పాలిపోయాయి?
7అయోయ్, ఎంత భయంకర న రోజు! అలాంటి రోజు ఇంకొకటి రాదు. అదియాకోబు సంతతి వాళల్కు ఆందోళన కలిగించే

సమయం. అయినాదానిలోనుంచి అతనికి రకష్ణ దొరుకుతుంది.’ ”
8సేనల పభువు అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “ఆ రోజు, నీ మెడ మీద ఉనన్ నీ కాడి విరిచి, నేను నీ బంధకాలు

తెంపుతాను. ఇంక విదేశీయులు నీ చేతదాసయ్ం చేయించుకోరు. 9కాని,వాళ ళ్ తమ దేవు నయెహోవాను ఆరాధించి, నేను
వాళళ్ మీద రాజుగా చేసే తమరా నదావీదును సేవిసాత్ రు.
10కాబటిట్ , నా సేవకుడ నయాకోబూ, భయపడకు, యెహోవాచేపేప్దేమంటే, ‘ఇశాయేలూ, దిగులు పడకు. దూరంగా ఉనన్

నినున్, బందీలుగా ఆ దేశంలో ఉనన్ నీ సంతతి వాళళ్ను, నేను ర ంచబోతునాన్ను. యాకోబు సంతతి తిరిగి వచిచ్,
శాంతి కలిగి ఉంటుంది. అతడు సుర తంగా ఉంటాడు, భయభీతులు ఇంక ఉండవు.

11 ఎందుకంటే, నేను నీతో ఉనాన్ను,’ యెహోవా వాకుక్ ఇదే, ‘నినున్ ర ంచడానికి నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, నినున్ ఏ
దేశాలోల్ తే చెదరగొటాట్ నో, ఆ దేశాలనిన్టినీ నేను సమూల నాశనం చేసాత్ ను. కాని, నినున్ మాతం పూరిగా నాశనం
చెయయ్ను. అయితే నినున్ తగిన కమశికష్ణలో పెడతాను. శికష్ లేకుండామాతం నినున్ విడిచిపెటట్ను.’

12యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు, ‘నీ దెబబ్ నయం కాదు. నీ గాయంమాననిపుండుగా అయియ్ంది.
13నీ పకష్ంగావాదించేవాళ ళ్ ఎవరూ లేరు. నీ పుండు నయం చేసేమందు లేదు.
14 నీ పేమికులంతా నినున్ మరిచిపోయారు. వాళ ళ్ నీ కోసం చూడరు. ఎందుకంటే, అధిక న నీ పాపాలనుబటిట్ , నీ గొపప్

దోషానిన్బటిట్ , ఒక కఠిన నయజమాని పెటేట్ కమశికష్ణ కింద నినున్ ఉంచి, ఒక శతువు గాయపరిచినటుట్ నేను నినున్
గాయపరిచాను.

15నీ గాయానిన్బటిట్ నువువ్ సాయం కోసం అడుగుతునాన్వా? నీ బాధ తీరనిది. విసాత్ ర న నీ పాపాలనుబటిట్ , అనేక న నీ
దోషాలను బటిట్ నేను నీకు ఇలా చేశాను.

16కాబటిట్ , నినున్ దిగమింగేవాళెళ్వరో,వాళళ్నే దిగమింగడం జరుగుతుంది. నీ పతయ్రుద్ లందరూ బందీలుగాచెరలోకి వెళాత్ రు.
నినున్ దోచుకునన్వాళ ళ్ దోపుడు సొముమ్ అవుతారు. నినున్ కొలల్గొటిట్న వాళళ్ను కొలల్సొముమ్గా చేసాత్ ను.

17నీకు సవ్సథ్త తీసుకొసాత్ ను. నీ గాయాలను సవ్సథ్పరుసాత్ ను.’ ” ఇదేయెహోవావాకుక్. “ఎందుకంటే వాళ ళ్ ‘సీయోను వెలి
వేయబడింది. దానిన్ పటిట్ంచుకునే వాడు లేడు’ అని నీ గురించి అనాన్రు గనుక, నేను ఈ విధంగా చేసాత్ ను.”

18 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “చూడు, యాకోబు నివాససథ్లాలను కరుణించి అతని గుడారాల మీద నేను కనికరం
చూపిసాత్ ను. అపుప్డు శిథిలాల గుటట్ మీద ఒక పటట్ణం నిరామ్ణం అవుతుంది. ఇదివరకు ఉనన్టేట్ ఒక సిథ్ర న
నివాసం ఏరాప్టవుతుంది.

19అపుప్డు వాటిలోనుంచి ఒక సుత్ తి కీరన, ఒక వేడుక శబద్ం బయటకు వసుత్ ంది. పజలు తకుక్వ సంఖయ్లో లేకుండా నేను
వాళళ్ను విసత్రింపజేసాత్ ను. అలుప్లు కాకుండా నేను వాళళ్కు ఘనత కలుగజేసాత్ ను.

20వాళళ్ పజలు మునుపటిలాఉంటారు. వాళళ్ను హింసించేవాళళ్ందరినీ నేను శి ంచినపుప్డు,వాళళ్ సమాజంనా ఎదుట
సిథ్రం అవుతుంది.

21 వాళళ్ నాయకుడు వాళళ్లోల్ నుంచే వసాత్ డు. నేను వాళళ్ను ఆకరిష్ంచినపుప్డు, వాళ ళ్ ననున్ సమీపించినపుప్డు,
వాళళ్ మధయ్ నుంచి అతడు బయలుదేరుతాడు. నేను ఇది చెయయ్కపోతే, ననున్ సమీపించే సాహసం ఎవడు
చెయయ్గలడు?” ఇదియెహోవావాకుక్.

22 “అపుప్డు మీరు నా పజలుగా ఉంటారు. నేను మీ దేవుడుగా ఉంటాను.
23చూడు,యెహోవాఉగత పెనుగాలిలా బయలుదేరింది. అది ఎలల్పుప్డూ వీచే పెనుగాలి. అది సుడిగాలిలా దుషుట్ ల తలల

మీద గిరగిరా తిరుగుతుంది.
24తన కారయ్ం జరిగించే వరకూ, తనహృదయాలోచనలు నెరవేరేచ్ వరకూయెహోవాకోపాగిన్ చలాల్ రదు. చివరి రోజులోల్ మీరు

దీనిన్ అరథ్ం చేసుకుంటారు.”
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31
1యెహోవావాకుక్ ఇదే. “ఆ కాలంలో నేను ఇశాయేలు వంశం వారందరికీ దేవుడుగా ఉంటాను. వాళ ళ్ నాకు పజలుగా

ఉంటారు.”
2యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,

“ఇశాయేలును వధించడానికి వచిచ్న ఖడగ్ ం బారినుంచి తపిప్ంచుకునన్ పజలకు అరణయ్ంలో దయదొరికింది.
3 గతంలోయెహోవానాకు పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు, ‘ఇశాయేలూ,శాశవ్త న పేమతో నేను నినున్ పేమించాను.
కాబటిట్ , నిబంధనా నమమ్కతవ్ంతో నేను నినున్ ఆకరిష్ంచుకునాన్ను.
4ఇశాయేలు కనాయ్, నువువ్ నిరామ్ణం అయేయ్లా నేను నినున్ మళీళ్ కడతాను.
నువువ్ మళీళ్ తంబురలు వాయిసాత్ వు. సంతోషనాటాయ్లతో బయటకు వెళాత్ వు.
5నువువ్ షోమోను కొండలమీదదా వలుల్ లు మళీళ్ నాటుతావు. తులు వయ్వసాయం చేసివాటి ఫలాలు అనుభవిసాత్ రు.
6ఎఫాయిము పరవ్తాలమీద కాపలావాళ ళ్ మన దేవు నయెహోవాదగగ్రికి, సీయోనుకు ఎకిక్ వెళాద్ ం రండి’ అని పకటించే

రోజు ఒకటి రాబోతుంది.”
7యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “యాకోబునుబటిట్ సంతోషంతో కేక పెటట్ండి! రాజాయ్లోల్ పధాన నజాతినిబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని

చెయయ్ండి! సుత్ తి వినిపించనివవ్ండి. ‘యెహోవాఇశాయేలులోమిగిలిన తన పజలను ర ంచాడు’ అని పలకండి.
8 చూడు, ఉతత్రదేశంలో నుంచి నేను వాళళ్ను తీసుకురాబోతునాన్ను. గుడిడ్వాళళ్ను, కుంటివాళళ్ను, గరిభ్ణులను,

పసవించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ సీలను భూమి సుదూర పాంతాలనుంచి అందరినీ సమకూరుసాత్ ను. మహా
సమూహ వారికక్డికి తిరిగి వసాత్ రు.

9వాళ ళ్ ఏడుసూత్ వసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ వినన్పాలు చెపూ ఉండగా నేను వాళళ్ను నడిపిసాత్ ను. తినన్ న రహదారిలో,
సెలయేళల్ దగగ్రికి వాళళ్ను పయాణం చేయిసాత్ ను. ఆమారగ్ంలో వాళ ళ్ తొటిలల్రు. ఎందుకంటే ఇశాయేలుకు నేను
తండిగా ఉంటాను. ఎఫాయిము నా జేయ్షఠ్ సంతానంగా ఉంటాడు.”

10 పజలారా, యెహోవామాట వినండి. దూరంగా తీరం వెంబడి ఉనన్ పాంతాలకు నివేదిక అందించండి. “ఇశాయేలును
చెదరగొటిట్నవాడు దానిన్ సమకూరిచ్, గొరెల కాపరి తనమందను కాపాడేలాకాపాడుతునాన్డు” అని చెపప్ండి.

11ఎందుకంటే,మూలయ్ం చెలిల్ంచి, తనకు మించిన బలం ఉనన్ వాడి చేతిలోనుంచియెహోవాయాకోబును విమోచించాడు.
12 వాళ ళ్ వచిచ్ సీయోను కొండ మీద ఉతాస్హధవ్ని చేసాత్ రు. యెహోవా మంచితనానిన్బటిట్ , మొకక్జొనన్లను బటిట్ ,

దా మధురసానిన్బటిట్ , లానిన్ బటిట్ , గొరెలకూ, పశువులకూ పుటేట్ పిలల్లను బటిట్ , వాళ ళ్ ఆనందిసాత్ రు. వాళళ్
జీవితాలు నీళ ళ్ పారే తోటలాఉంటాయి. వాళ ళ్ ఇంకెనన్డూ దుఃఖం అనుభవించరు.

13 అపుప్డు కనయ్లు నాటయ్మాడి ఆనందిసాత్ రు. యువకులూ వృదుధ్ లూ కలిసి ఉంటారు. “ఎందుకంటే, వాళళ్ దుఃఖానిన్
సంతోషంగామారుసాత్ ను. వాళళ్ మీద కనికరం చూపించి దుఃఖానికి బదులుగా వాళ ళ్ ఆనందించేలా చేసాత్ ను.

14 సమృదిధ్తో యాజకుల జీవితాలను నింపుతాను. నా పజలు నా మంచితనంతో తమను తాము నింపుకుంటారు.” ఇదే
యెహోవావాకుక్.

15యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “రమాలో ఏడుపు, మహా రోదన సవ్రం వినిపిసూత్ ఉంది. రాహేలు తన పిలల్ల గురించి
ఏడుసూత్ ఉంది. ఆమె పిలల్లు చనిపోయిన కారణంగా ఆదరణపొందడానికి నిరాకరిసూత్ ఉంది.”

16యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఏడవకుండా నీ సవ్రానిన్, కనీన్ళల్ కారచ్కుండా నీ కళళ్ను ఆపుకో, ఎందుకంటే నీ బాధలు
ముగిసాయి. నీ పిలల్లు శతువు దేశంలోనుంచి తిరిగి వసాత్ రు,” ఇదేయెహోవావాకుక్.

17 “భవిషయ్తుత్ కోసం నీకు ఒక ఆశ ఉంది. నీ సంతానం తిరిగి తమ సరిహదుద్ లోల్ కి వసాత్ రు,” ఇదియెహోవావాకుక్.
18 “నేను కచిచ్తంగా ఎఫాయిము దుఃఖించడం వినాన్ను, ‘నువువ్ ననున్ శి ంచావు, నేను శికష్కు లోనయాయ్ను. కాడిమోసే

శికష్ణలేని దూడలా ఉనన్ ననున్ మళీళ్ తీసుకురా, అపుప్డు నేను వసాత్ ను. నువువ్ నా దేవుడ నయెహోవావు.
19 నేను నీ పు తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ పం చెందాను. నేను కాడి మోసే శికష్ణ పొందిన తరువాత విచారంతో చాతిని

*చరుచుకునాన్ను. నాచినన్తనంలో కలిగిన నిందను భరించి నేను అవమానంపొంది సిగుగ్ పడాడ్ ను.’
20ఎఫాయిమునావిలు నబిడడ్ కాదా? అతడునాకు పియ నముదుద్ బిడడ్ కాదా? నేనతనికి విరోధంగామాటాల్ డినపతిసారీ

అతనిన్ నా పేమపూరవ్క న మనసుస్కు జాఞ్ పకం తెచుచ్కుంటాను. ఈ రకంగా అతనికోసం నా హృదయం తపిసూత్
ఉంది. కచిచ్తంగా నేను అతనిమీద కనికరం చూపిసాత్ ను.” ఇదియెహోవావాకుక్.

21ఇశాయేలు కుమారీ, రహదారిలోగురులు పెటిట్ంచుకో. దోవచూపేసథ్ంభాలుపాతించుకో. నువువ్వెళాళ్లిస్నస నదారి పు
నీమనసుస్ నిలుపుకో. తిరిగి రా, నీ పటట్ణాలకు తిరిగిరా.

22నమమ్కదోహంచేసేఅమామ్యీ, నువువ్ ఎనాన్ళల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుతావు? యెహోవాభూమిమీదకొతత్ సృషిట్ చేశాడు.
బలవంతు న పురుషులను సంర ంచడానికి సీలు వారి చుటూట్ ఆవరిసుత్ నాన్రు.

23ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయినయెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
“పజలను నేను తమ దేశానికి తిరిగి తీసుకొచిచ్న తరువాత, యూదా దేశంలో, దాని పటట్ణాలోల్ పజలు ఇలా అంటారు,

‘పవిత పరవ్తమా,నాయ్యశీలి నివసించే పదేశమా,యెహోవానినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక,’ 24యూదా,అతని ఇతర
పటాట్ ణాలనీన్ దాని సహజీవనం చేసాత్ రు. తులు, గొరెల కాపరులు తమమందలతో సహా అకక్డ ఉంటారు.

25ఎందుకంటే అలసినవాళ ళ్ తాగడానికి నీళిళ్సాత్ ను. దపిప్కతోబాధపడుతునన్ వాళళ్ందరి కడుపు నింపుతాను.”

* 31:19 31:19చాతినితొడ
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26అటు తరువాతనాకు మెలుకువ వచిచ్ లేచాను, అపుప్డు,నా నిదనాకు హాయిగాఉనన్టుట్ గమనించాను.
27 ఇది యెహోవావాకుక్. “చూడు, ఇశాయేలు గృహాలోల్ , యూదా గృహాలోల్ మనుషుల, మృగాల సంతానపు వితత్నాలు చలేల్

రోజులు వసుత్ నాన్యి.
28వాళళ్ను పెలల్గించడానికి, విరగగొటట్డానికి, పడదోయడానికి,నాశనం చెయయ్డానికి,హింసించడానికి, నేనెలా కనిపెటుట్ కుని

ఉనాన్నో, అలాగేవాళళ్ను సాథ్ పించడానికి,నాటడానికి కనిపెటుట్ కుని ఉంటాను.” ఇదియెహోవావాకుక్.
29 “ఆ రోజులోల్ , ‘తండులు దాకష్పళ ళ్ తినన్పుప్డు పిలల్ల పళల్ పులిశాయి’ అనన్మాట ఇంక ఎవరూ అనరు.
30పతివాడూ తన దోషం కారణంగానే చనిపోతాడు. ఎవడు దాకష్పళ ళ్ తింటాడోవాడి పళేల్ పులుసాత్ యి.
31చూడు, నేను ఇశాయేలు వాళళ్తో,యూదావాళళ్తో, ఒక కొతత్ ఒపప్ందం సిథ్రం చేసే రోజులు వసుత్ నాన్యి,” ఇదియెహోవా

వాకుక్.
32 “అది ఐగుపులోనుంచి నేను వాళళ్ చెయియ్ పటుట్ కుని బయటకు తీసుకొచిచ్న రోజులోల్ వాళళ్ పితరులతో నేను చేసిన

ఒపప్ందం లాంటిది కాదు. నేను వాళళ్కు ఒక భరగా ఉనాన్, ఆ రోజులోల్ వాళ ళ్ ఆ ఒపప్ందం ఉలల్ంఘించారు.” ఇది
యెహోవావాకుక్.

33 “కానీ,ఈరోజుల తరువాత నేను ఇశాయేలు వాళళ్తో,యూదావాళళ్తో సిథ్రం చేసే ఒపప్ందం ఇదే,వాళళ్లోల్ నా ధరమ్శాసం
ఉంచుతాను. వాళళ్ హృదయం మీద దానిన్ రాసాత్ ను. నేను వాళల్కు దేవుడుగా ఉంటాను, వాళ ళ్ నాకు పజలుగా
ఉంటారు,” ఇదియెహోవావాకుక్.

34 “అపుప్డు పతివాడూ తన పొరుగువాడికి, తన సహోదరునికి బోధిసూత్ , ‘యెహోవాను తెలుసుకో!’ అని ఇక చెపప్డు.
ఎందుకంటే, వాళళ్లోల్ చినన్వాడి నుంచి పెదద్వాడి వరకు అందరూ ననున్ తెలుసుకుంటారు. నేను వాళళ్ దోషాలు
కష్మించి,వాళళ్ పాపాలు ఇంక ఎనన్డూ మనసులో పెటుట్ కోను.” ఇదియెహోవావాకుక్.

35యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,పగటివెలుగుకోసంసూరుయ్ణిణ్ ,రాతివెలుగుకోసంచందనకష్తాలనునియమించేవాడు,దాని
తరంగాలుఘోషించేలాసముదానిన్ రేపేవా నయెహోవాఆమాటఅంటునాన్డు, సేనల పభువుఅయినయెహోవా
అని ఆయనకు పేరు,

36 “ఈ శాశవ్త న సంగతులు నాకు కనుమరు పోయినపుప్డు మాతమే తపప్, ఇశాయేలు సంతతివాళ ళ్ నా ఎదుట ఒక
శాశవ్త రాజయ్ంగా ఉండకుండా ఉండడం జరగదు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

37యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “ నునన్ ఆకాశ శాలయ్ం కొలవడం, కిందునన్ భూమిపునాదులు కనుగొనడంసాధయ్ం ఐతే
తపప్, ఇశాయేలు సంతానం చేసిన వాటనిన్టిని బటిట్ నేను వాళళ్ందరినీ తోసివేయడం జరగదు.” ఇది యెహోవా
వాకుక్.

38యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
“హననేయ్లు గోపురంమొదలుకుని మూలగుమమ్ం వరకూ నా కోసం ఆ పటట్ణం పునరిన్రామ్ణం అయేయ్ రోజులు వసుత్ నాన్యి.
39అపుప్డు కొలత దారం దానికి ఎదురుగా ఉనన్ గారేబు కొండ వరకూ వెళిళ్ గోయావరకూ తిరిగి వసుత్ ంది.
40 శవాలు, బూడిద వేసే లోయ అంతా, కిదోను వాగు వరకూ, గురాల గుమమ్ం వరకూ, తూరుప్ పు ఉనన్ పొలాలనీన్

యెహోవా ననా కోసం పతిషిఠ్తం అవుతాయి. దానిన్ ఇంక ఎనన్డూ పెలల్గించడం, పడదోయడం జరగదు.”

32
యిరీమ్యాపొలం కొనడం

1యూదా రా న సిదిక్యా పాలన పదో సంవతస్రంలో, అంటే, నెబుకదెన్జరు ఏలుబడి 18 వ సంవతస్రంలో యెహోవా
దగగ్ర నుంచియిరీమ్యాకు పతయ్కష్ న వాకుక్.

2ఆకాలంలోబబులోను రాజు నయ్ంయెరూషలేముకుముటట్డి వేసూత్ ఉనన్పుప్డు పవక అయినయిరీమ్యాయూదారాజు
గృహపాంగణంలో దీగా ఉనాన్డు.

3యూదా రా న సిదిక్యా అతణిణ్ బంధించి, అతనితో మాటాల్ డుతూ “నువువ్ ఇలా ఎందుకు పవచిసుత్ నాన్వు?” అని
అడిగాడు. అందుకు అతడు “యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘చూడు, ఈ పటట్ణానిన్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గిసాత్ ను,
అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు, 4యూదా రా న సిదిక్యా కలీద్యుల చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేడు. ఎందుకంటే
ఇపప్టికే అతణిణ్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించడం జరిగింది. అతని నోరు రాజు నోటితోమాటాల్ డుతుంది. అతని కళ ళ్
రాజు కళళ్ను చూసాత్ యి. 5సిదిక్యాబబులోను వెళిల్ నేను అతని పటల్ ఏదో ఒకటి జరిగించే వరకు అకక్డే ఉంటాడు. మీరు
కలీద్యులతోయుదధ్ం చేశారు కాబటిట్ మీరు జయంపొందరు.’ ” ఇదియెహోవావాకుక్.

6యిరీమ్యాఇలాఅనాన్డు. “యెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు,
7 చూడు, మీ బాబాయి షలూల్ ము కొడుకు హనమేలు నీ దగగ్రికి వచిచ్ ఇలా అంటాడు, ‘అనాతోతులో ఉనన్ నా భూమిని

కొనుకోక్. ఎందుకంటే దానిన్ కొనుకుక్నే హకుక్ నీకే ఉంటుంది.’ ”
8అపుప్డు,యెహోవాపకటించినటేట్ ,మాబాబాయికొడుకు హనమేలు చెరసాలపాంగణంలోఉనన్ నా దగగ్రికి వచిచ్,నాతో

ఇలాఅనాన్డు. “బెనాయ్మీను దేశంలోఅనాతోతులోఉనన్నా భూమినినీ కోసం కొనుకోక్. ఎందుకంటేదానిమీదవారసతవ్పు
హకుక్ నీదే.” అపుప్డు ఇదియెహోవావాకుక్ అని నాకు తెలిసింది. 9కాబటిట్ , మాబాబాయికొడుకు హనమేలు పొలం కొని,
17 తులాల వెండి* తూచి అతనికిచాచ్ను.
* 32:9 32:9 17 తులాల వెండి 200గాములు



యిరీమ్యా 32:10 662 యిరీమ్యా 32:41

10అపుప్డునేనుదానిన్తోలుచుటట్ మీదరాసిముదవేసిసాకష్ులసంతకాలుపెటిట్ంచుకునాన్ను. ఆతరువాతవెండినితూచి
ఇచాచ్ను. 11ఆ తరువాత ఆజఞ్ల, చటాట్ ల పకారం ముద ఉనన్, ముద లేని దసాత్ వేజులను తీసుకునాన్ను. 12అపుప్డు మా
బాబాయికొడుకుహనమేలు ఎదుట,ఆరాతపతంలోరాసినసాకష్ుల ఎదుట,చెరసాలపాంగణంలో కూరుచ్నన్యూదులందరి
ఎదుట, నేనుమహసేయాకొడు న నేరీయాకొడుకు బారూకుకు ఆ దసాత్ వేజులు అపప్గించి, 13వాళళ్ కళళ్ ఎదుటబారూకుకు
ఇలా ఆజాఞ్ పించాను, 14 “ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘కొనుగోలు రసీదుతో
పాటుఈరాతపతులు,అంటే,ముద వేసినరాత పతం,ముద లేనిరాత పతం తీసుకుని,అవిచాలాకాలంఉండేలావాటిని
కొతత్ కుండలో ఉంచు.’ 15ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘ఇలుల్ , పొలాలు,
దాకష్తోటలు మళీళ్ ఈ దేశంలో కొనడం జరుగుతుంది.’ ”

16నేరీయాకొడుకుబారూకు చేతికిఆ రసీదును నేను అపప్గించినతరువాత, నేనుయెహోవాకుపారథ్న చేసి ఇలాఅనాన్ను,
17 “అయోయ్! పభు న యెహోవా! చూడు! కేవలం నువేవ్ నీ గొపప్ బలంతోను, ఎతిత్న నీ చేతితోనూ భూమాయ్కాశాలను
సృషిట్ంచావు. నీకు అసాధయ్ నది ఏదీ లేదు. 18 నువువ్ వేవేల మందికి నీ నిబంధనా నమమ్కతవ్ం కనపరుసాత్ వు. తండుల
దోషం వాళళ్ తరువాత వాళళ్ పిలల్ల ఒడిలో వేసాత్ వు. నువువ్ గొపప్ శకిగల దేవుడవు. సేనల పభు న యెహోవా అని నీకు
పేరు.

19జాఞ్ నంలో, శకిగల కారాయ్లు చెయయ్డంలోనువువ్ గొపప్వాడివి. పతివాడిపనులను బటిట్ , పవరనను బటిట్ వాళల్కు తగినది
ఇవవ్డానికి, తెరిచిన నీ కళ ళ్ పజలందరి మారాగ్ లు చూసుత్ నాన్యి. 20 నువువ్ ఐగుపు దేశంలో చేసినటుట్ ఈరోజు వరకూ
ఇశాయేలు వాళళ్ మధయ్, ఇతర మనుషుల మధయ్ సూచక కియలు, గొపప్ కారాయ్లు చేసూత్ నీ పేరు పసిదిధ్ చేసుకునాన్వు.
21 సూచక కియలు, గొపప్ కారాయ్లు జరిగిసూత్ మహా బలం కలిగి, చాపిన చేతులతో మహాభయం పుటిట్ంచి, ఐగుపు
దేశంలోనుంచి నీ పజలను బయటకు తీసుకొచాచ్వు.

22 ‘మీకు ఇసాత్ ను’అనివాళళ్ పితరులకు పమాణంచేసి,పాలు తేనెలు పవహించేఈదేశానిన్వాళల్కు ఇచాచ్వు. 23కాబటిట్ ,
వాళ ళ్ పవేశించి,దానిన్సొంతం చేసుకునాన్రు. కాని, నీమాటవినలేదు. నీ ధరమ్శాసం అనుసరించలేదు. చెయాయ్లనివాళల్కు
నువువ్ ఆజాఞ్ పించిన వాటిలో దేనీన్ చెయయ్ లేదు. గనుక, నువువ్ ఈ విపతుత్ వాళళ్ మీదకి రపిప్ంచావు.

24 చూడు! పటట్ణానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి ముటట్డి దిబబ్లు కి లేసుత్ నాన్యి. ఖడగ్ ం, కరువు, తెగులు రావడం
వలల్ దాని మీద యుదధ్ం చేసే కలీద్యుల చేతికి ఈ పటట్ణం అపప్గించడం జరిగింది. నువువ్ ఏం చెపాప్వో అది జరుగుతూ
ఉంది. జరుగుతునన్ది నువువ్ చూసుత్ నాన్వు. 25అపుప్డు సవ్యంగానువేవ్నాతోఇలాఅనాన్వు, కలీద్యులచేతికిఈపటట్ణం
అపప్గించడం జరిగినా, ‘ఒక పొలం కొనుకుక్ని,దానికిసాకష్ంగాసాకష్ులను పెటుట్ కో.’ ”

26యెహోవావాకుక్యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 27 “చూడు! నేనుయెహోవాను. సమసత్ మానవాళికి దేవుణిణ్ .
చెయయ్డానికి అసాధయ్ నది ఏ నా నాకు ఉందా?” 28కాబటిట్ యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “చూడు, నేను ఈ పటట్ణానిన్
కలీద్యుల చేతికి, బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు చేతికి అపప్గించబోతునాన్ను. అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు.

29ఈ పటట్ణం మీద యుదధ్ం చేసే కలీద్యులు వచిచ్, ఈ పటట్ణానికి నిపప్ంటించి, ఏ మిదెద్ల మీ తే పజలు బయలుకు
ధూపారప్ణ చేసి అనయ్దేవుళళ్కు పానారప్ణలు అరిప్ంచి ననున్ రెచచ్గొటాట్ రో ఆ మిదెద్లనిన్టినీ కాలేచ్సాత్ రు. 30 ఎందుకంటే
ఇశాయేలు వాళ ళ్, యూదా వాళ ళ్ అయిన ఈ పజలు, కచిచ్తంగా తమ చినన్తనం నుంచి నా ఎదుట చెడుతనమే చేసూత్
వచాచ్రు. తమ చేతులతోవాళ ళ్ చేసిన పనుల వలల్ వాళ ళ్ కచిచ్తంగానాకు కోపమేపుటిట్ంచారు.” ఇదియెహోవావాకుక్.

31 “ఎందుకంటే, ఇశాయేలు వాళ ళ్, యూదా వాళ ళ్. వాళళ్ రాజులు, వాళళ్ పధానులు, వాళళ్ యాజకులు, వాళళ్
పవకలు, యూదాలోనూ, యెరూషలేములోనూ ఉనన్ పజలందరూ ననున్ రెచచ్గొటేట్ చెడు పవరన అంతటిని బటిట్ , 32 ఈ
పటట్ణానిన్ కటిట్న రోజు నుంచి, ఇది నా ఉగతను, నా కోపానిన్ రేకెతిత్సూత్ నే ఉంది. ఈ రోజు వరకూ అది జరుగుతూనే ఉంది.
కాబటిట్ నేను నా ఎదుట నుంచి దానిన్ తొలగిసాత్ ను.

33 నేను ఉదయానేన్ లేచి వాళల్కు బోధించినా వాళ ళ్ నా ఉపదేశం అంగీకరించ లేదు. వాళ ళ్ నా పు తమ ముఖం
తిపప్డానికి బదులుగా తమ వీపును తిపాప్రు. 34 తరువాత వాళ ళ్ నా పేరు పెటిట్న మందిరానిన్ అపవితం చెయయ్డానికి
దానిలో హేయ న వాటిని పెటాట్ రు. 35వాళ ళ్ తమ కొడుకులను, కూతుళళ్ను మొలెకుకు బలి ఇవవ్డానికి బెన్ హినోన్ము
లోయలో ఉనన్ బయలు దేవుడికి గుళ ళ్ కటాట్ రు. ఇలా చెయయ్డానికి నేను వాళల్కు ఆజఞ్ ఇవవ్లేదు. యూదావాళ ళ్ పాపంలో
పడి, ఇంత అసహయ్ న పనులు చేసాత్ రని నాహృదయంలో ఆలోచన కూడా ఎపుప్డూ రాలేదు.

36కాబటిట్ ఇపుప్డు ఇశాయేలు దేవుణిణ్ , యెహోవాను అయిన నేను, ఈ పటట్ణం గురించి ఈమాట చెబుతునాన్ను. అది
ఖడగ్ ంతో, కరువుతో, తెగులుతో బాధ పొందింది. దానిన్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించడం జరిగింది. మీరు ఈ పటట్ణం
గురించి ఇలా అంటునాన్రు, 37చూడు,నాకు కలిగిన కోపోదేకాలతో,మహాఉగతతో నేను వాళళ్ను వెళల్గొటిట్న దేశాలనిన్టిలో
నుంచి వాళళ్ను సమకూరిచ్ ఈ సథ్లానికి మళీళ్ తీసుకు రాబోతునాన్ను. వాళ ళ్ ఇకక్డ మంతో నివాసం ఉండేలా చేసాత్ ను.

38 వాళ ళ్ నాకు పజలుగా ఉంటారు. నేను వాళల్కు దేవుడుగా ఉంటాను. 39 వాళళ్కూ, వాళళ్ కొడుకులకూ మేలు
కలగడానికి, వాళ ళ్ నితయ్ం నాకు భయపడేలా నేను వాళల్కు ఒకే హృదయం, ఒకే మారగ్ం ఇసాత్ ను 40 నేను వాళళ్ నుంచి
తిరిగిపోకుండా ఉండేలా వాళల్తో ఒక నితయ్ న నిబంధన సిథ్రం చేసాత్ ను. వాళల్కు మేలు చేసేందుకు, వాళ ళ్ ననున్
వెంబడించడం విడిచిపెటట్కుండా ఉండేలావాళళ్ హృదయాలోల్ నా పటల్ గౌరవం కలిగిసాత్ ను.

41వాళల్కు మంచి చెయయ్డంలో ఆనందిసాత్ ను. నా నిండు హృదయంతో, నా ఉనికి అంతటితో కచిచ్తంగా ఈ దేశంలో
వాళళ్ను నాటుతాను.”
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42యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “నేను ఈ పజల మీదికి ఇంత గొపప్ విపతుత్ రపిప్ంచిన విధంగానే నేను వాళళ్ గురించి
చెపిప్న మంచి అంతావాళళ్కు పసాదిసాత్ ను.

43 ‘ఇది పా పోయింది. దానిలో మనుషులు లేరు. పశువులు లేవు. ఇది కలీద్యుల వశ పోయింది’ అని మీరు
చెబుతునన్ ఈ దేశంలో,అపుప్డు పొలాల వికయం జరుగుతుంది. 44వాళ ళ్ వెండితోపొలాలు కొనిముదించిన రాత పతాలోల్
రాసాత్ రు. వాళ ళ్ బెనాయ్మీను దేశంలో, యెరూషలేము పాంతాలోల్ , యూదా పటట్ణాలోల్ , మనయ్ంలోని పటట్ణాలోల్ , ద ణదేశపు
పటట్ణాలోల్ సాకష్ులను సమావేశపరుసాత్ రు. ఎందుకంటే నేను వాళళ్ భాగయ్ం వాళల్కు మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను.”
ఇదియెహోవావాకుక్.

33
పునరుదధ్రణ వాగాద్ నం

1యిరీమ్యా ఇంకా చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు యెహోవా వాకుక్ రెండోసారి అతనికి పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 2 “సృషిట్కర
అయినయెహోవా, రూపించిన దానిన్ సిథ్రపరిచేయెహోవా, యెహోవాఅనే పేరు గలవాడు ఇలా అంటునాన్డు, 3నాకుమొర
పెటుట్ , అపుప్డు నేను నీకు జవాబిసాత్ ను. నువువ్ గహించలేని గొపప్ సంగతులు, నీకు అరథ్ం కానిమరామ్లు నీకు వివరిసాత్ ను.

4ముటట్డి దిబబ్ల వలనా, ఖడగ్ ం వలనానాశన న పటట్ణంలోనియూదారాజుల గృహాల విషయంలోఇశాయేలు దేవు న
యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. 5 ‘యుదధ్ం చెయయ్డానికి కలీద్యులు వసుత్ నాన్రు. నా ఉగతను బటిట్ , నా ఆగహానిన్ బటిట్ ,
తమ దుషట్తవ్ం కారణంగా నేను ఈ పటట్ణం నుండి ముఖం తిపేప్సుకునన్ందు వలల్ హతమయేయ్ పజల శవాలతో ఆ ఇళళ్ను
నింపడానికి వారు వసుత్ నాన్రు.

6 కాని, చూడు, నేను ఆరోగయ్ం, సవ్సథ్త తీసుకొసాత్ ను. నేను వాళళ్ను సవ్సథ్పరిచి వాళళ్ను సమృదిధ్లోకి, శాంతిలోకి,
నమమ్కతవ్ంలోకి తీసుకొసాత్ ను. 7యూదా, ఇశాయేలు పజలకు వాళళ్ భాగయ్ం మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను. ఆరంభంలో ఉనన్టుట్
వాళళ్ను నిరామ్ణం చేసాత్ ను.

8అపుప్డువాళ ళ్నాకువిరోధంగాచేసినదోషాలనుంచివాళళ్నుపవితంచేసాత్ ను. నాకువిరోధంగాచేసినవాళళ్దోషాలనూ
తిరుగుబాటునూ కష్మిసాత్ ను. 9నేను వాళళ్ కోసం చెయయ్బోతునన్ మంచి సంగతులు వినన్ భూజనులందరి ఎదుట,వాళ ళ్ నా
ఆనందానికి, సోత్ త గీతానికి, ఘనతకు కారణంగా ఉంటారు. నేను వారికి ఇచేచ్ మంచి విషయాలు, శాంతి కారణంగా వాళ ళ్
భయపడతారు.’ ”

10 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ ‘ఇది నివాసయోగయ్ం కాదు, యూదా పటట్ణాలోల్ మనుషులు లేరు, జంతువులు
లేవు, యెరూషలేము వీధులోల్ జనంగానీ, జంతువులుగానీ లేవు’ అని మీరు చెపేప్ ఈ సథ్లాలోల్ నే, 11 సంతోష సవ్రం, ఆనంద
శబద్ం, పెళిళ్కొడుకు, పెళిళ్కూతురు సవ్రాలు ఇలా అంటాయి, ‘ నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవాకు సుత్ తి చెలిల్ంచండి,
యెహోవామంచివాడు,ఆయననిబంధనానమమ్కతవ్ం నిరంతరం ఉంటుంది.’ సుత్ తి అరప్ణనామందిరంలోకి తీసుకు రండి,
ఎందుకంటే ముందు ఉనన్టుట్ గానే ఈ దేశపుభాగయ్ం మళీళ్ దానికి కలుగజేసాత్ ను,” అనియెహోవాఅంటునాన్డు.

12 సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “మనుషులు, జంతువులు లేక పా పోయిన ఈ పటట్ణాలు,
కాపరులు తమ గొరెలను మేపే పాంతాలుగా, వాటిని విశమింపజేసే పదేశాలుగా ఉంటాయి. 13 మనయ్ పటట్ణాలోల్ ,
దానపుపటట్ణాలోల్ , ద ణ దేశపుపటట్ణాలోల్ , బెనాయ్మీను దేశంలో,యెరూషలేముపాంతంలో,యూదాపటట్ణాలోల్ మందలు

లెకిక్ంచుకుంటూ తిరుగుతారు.”
14యెహోవావాకుక్ ఇదే. “చూడు! ఇశాయేలు, యూదా పజలకు నేను చేసిన వాగాద్ నాలు నెరవేరేచ్ రోజులు వసుత్ నాన్యి.

15ఆరోజులోల్ ,ఆసమయంలోనేనుదావీదు కోసం నీతిచిగురుమొలిపిసాత్ ను. అతడు దేశంలోనీతినాయ్యాలను జరిగిసాత్ డు.
16ఆ రోజులోల్ యూదావాళ ళ్ రకష్ణ పొందుతారు. యెరూషలేము నివాసులు సుర తంగా ఉంటారు. ‘యెహోవాయేమనకు
నీతి’ అనియెరూషలేముకు పేరు ఉంటుంది.”

17 ఎందుకంటే, యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు “ఇశాయేలు సింహాసనం మీద కూరోచ్డానికి దావీదు సంతతివాడు ఒకడు
లేకుండా పోడు, 18 నా సనిన్ధిలో నితయ్ం దహన బలులు అరిప్ంచడానికీ, వేదాయ్లు అరిప్ంచడానికీ, ధానయ్ అరప్ణలు
అరిప్ంచడానికీయాజకు న లేవీయులోల్ ఒకడు ఎపుప్డూ లేకుండా ఉండడు.”

19 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 20 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “దివారాతులు, వాటి
సమయాలోల్ అవి ఉండకుండా నేను పగటికి చేసిన నిబంధన, రాతికి చేసిన నిబంధన మీరు వయ్రధ్ం చెయయ్గలిగితే,
21అపుప్డు,నాసేవకు నదావీదు సింహాసనంమీద కూరుచ్నిపాలించేవారసుడు అతనికిఉండకుండామానడనిఅతనితో,
నాసేవకు నలేవీయులతో,యాజకులతోనేనుచేసిననానిబంధనవయ్రధ్ం అవుతుంది. 22ఆకాశనకష్తాలు,సముదపుఇసుక
రేణువులు లెకక్పెటట్డంసాధయ్ం కానటేట్ ,నాసేవకు నదావీదు సంతానానిన్,నాకు సేవ చేసే లేవీయులను లెకక్ పెటట్లేనంతగా
నేను అధికం చేసాత్ ను.”

23 యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 24 తాను ఏరప్రచుకునన్ రెండు వంశాలను యెహోవా
తిరసక్రించాడు, నా పజలు ఇకమీదట తమ దృషిట్లో ఒక జనాంగంగా ఉండరు, అని, ఈ రకంగా నా పజలను తృణీకరిసూత్
ఈ పజలు చెపుప్కునేమాట గురించి నువువ్ ఆలోచించలేదా?

25యెహోవా ననేను ఇలాఅంటునాన్ను, “పగలు గురించి,రాతి గురించి, నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగాఉండకపోతే,
26 భూమాయ్కాశాలను గురించిన నిబంధన నిలిచి ఉండకపోతే, అపుప్డు మాతమే అబాహాము ఇసాస్కు, యాకోబుల
సంతానానిన్ పరిపాలించడానికి అతని సంతాన సంబంధి అయిన వయ్కిని ఏరప్రచుకోకుండా, నేను యాకోబు సంతానంలోని
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నా సేవకు న దావీదు సంతానానిన్ తృణీకరిసాత్ ను. కచిచ్తంగా నేను వాళళ్ పటల్ కనికరం చూపించి వాళళ్ భాగయ్ం వాళల్కు
మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను.”

34
సిదిక్యాకు హెచచ్రిక

1 బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు, అతని నయ్ం అంతా, అతని అధికారం కింద ఉనన్ భూరాజాయ్లు, పజలు, అందరూ
కలిసి యెరూషలేము మీద, దాని పాంతాలనిన్టి మీద యుదధ్ం చేసూత్ ఉనన్పుప్డు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా
అనాన్డు. 2 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, నువువ్ వెళిల్ యూదా రా న సిదిక్యాతో ఇలా చెపుప్,
‘యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడు, నేను ఈ పటట్ణానిన్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించబోతునాన్ను. అతడు దానికి
నిపుప్పెటిట్ కాలేచ్సాత్ డు. 3 నువువ్ అతని చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు, కచిచ్తంగా నువువ్ అతనికి దొరికిపోతావు, నినున్
అతని చేతికి అపప్గించడం జరుగుతుంది. బబులోను రాజును నువువ్ నీ కళళ్తో చూసాత్ వు. నువువ్ బబులోను వెళిళ్నపుప్డు
నువువ్ అతనితోముఖాముఖిమాటాల్ డతావు.’

4యూదారాజు న సిదిక్యా,యెహోవామాటవిను! నీ విషయంలోయెహోవాఇలాఅంటునాన్డు, ‘నీకు ఖడగ్ ంతోచావు
రాదు. పశాంతంగానేచనిపోతావు. 5నీకంటేముందుగాఉనన్పూరవ్పురాజు ననీపితరులను దహనంచేసినటుట్ నీ శరీరానిన్
దహనం చేసాత్ రు.’ అపుప్డు వాళ ళ్ ‘అయోయ్, పభూ!’ అంటారు. నీ కోసం ఏడుసాత్ రు. అలా జరగాలని పలికిన వాణిణ్ నేనే.
ఇదేయెహోవావాకుక్.”

6కాబటిట్ ,యెరూషలేములో ఉనన్యూదారా న సిదిక్యాకుయిరీమ్యాఈవాకుక్లనీన్ పకటించాడు. 7బబులోను రాజు
నయ్ం యెరూషలేము మీద, మిగతా యూదా పటాట్ ణాలనిన్టి మీద, పాకారాలు కలిగిన పటట్ణా న లాకీషు, అజేకా మీద
దండెతిత్ంది.

బానిసలు, దేవుని సందేశం
8యూదాలో తన తోటి ఇశాయేలీయుణిణ్ ఎవరూ దాసాయ్నికి పెటుట్ కోకూడదనీ, తమ దాసయ్ంలో ఉనన్ ఇశాయేలు సీలను,

పురుషులను పతివాడూ విడుదల చెయాయ్లనీ, 9రా న సిదిక్యాయెరూషలేములో ఉనన్ పజలందరితో ఒపప్ందం చేసిన
తరువాత,యెహోవాదగగ్ర నుంచియిరీమ్యాకు వచిచ్న వాకుక్.

10 ఆ ఒపప్ందానిన్బటిట్ అందరూ తమకు దాసదాసీలుగా ఉనన్ వాళళ్ను విడిపిసాత్ మనీ, ఇకముందు ఎవరూ వాళళ్చేత
దాసయ్ం చేయించుకోమనీ ఒపుప్కుని, ఆ నిబంధనలో చేరిన నాయకులు, పజలు దానికి విధేయు , వాళళ్ను విడిపించారు.
11అయితే ఆ తరువాత వాళ ళ్ మనసుస్ మారుచ్కుని, తాము సవ్తంతులుగా వెళళ్నిచిచ్న దాసదాసీలను మళీళ్ దాసులుగా,
దాసీలుగా చేసుకోడానికి బలవంతంగావాళళ్ను పటుట్ కునాన్రు.

12కాబటిట్ , యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా చెపాప్డు, 13 “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, దాసయ్
గృహ న ఐగుపుదేశం నుంచి నేను మీ పితరులను తీసుకొచిచ్న రోజు వాళళ్తో ఈ ఒపప్ందం చేశాను. 14 నీకు అమమ్కం
జరిగాక, నీకు ఆరు సంవతస్రాలు దాసయ్ం చేసిన హెబీయు న మీ సహోదరులకు, ఏడు సంవతస్రాలు తీరిన తరువాత,
విడుదల పకటించాలి. కానిమీ పితరులు శదధ్ వహించలేదు,నామాట వినలేదు.”

15 “మీ తే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కుని, ఒకొక్కక్డు తన పొరుగువాడికి విడుదల పకటిసాత్ మని చెపిప్, నా పేరు పెటిట్న
ఈ మందిరంలో నా సనిన్ధిలో ఒపప్ందం చేశారు. నా దృషిట్లో ఏది మంచిదో అది చెయయ్డం మొదలుపెటాట్ రు. 16 కాని,
తరువాత మీరు మనసుస్ మారుచ్కుని నా పేరును అపవితం చేశారు. వాళళ్కు ఎటు ఇషట్ తే అటు వెళళ్గలిగేలా వాళళ్ను
సవ్తంతులుగా వెళళ్నిచిచ్న తరువాత, అందరూ తమ దాసదాసీలను మళీళ్ తెచుచ్కుని, తమకు దాసులుగా, దాసీలుగా
ఉండడానికి వాళళ్ను బలవంతంగామళీళ్ పటుట్ కునాన్రు.”

17కాబటిట్ యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఒకొక్కక్డు తన సహోదరులకూ, తన పొరుగువారికీ విడుదల పకటించాలని
నేను చెపిప్నమాటమీరు వినలేదు. కాబటిట్ చూడండి, నేను మీకు విడుదల పకటించబోతునాన్ను. అది ఖడగ్ ంతో, తెగులుతో,
కరువుతో మీరు నాశనం అవవ్డానికే నేను పకటించే విడుదల. భూమి మీద ఉనన్ పతి రాజాయ్నిన్ బటిట్ మీరు గడగడా
వణికేలా చేసాత్ ను. 18నా సనిన్ధిలో తాము చేసిన ఒపప్ందపుమాటలు నెరవేరచ్కుండా దానిన్ అతికమించిన వాళళ్ విషయం
పటిట్ంచుకుంటాను. వాళ ళ్ ఒక దునన్పోతును రెండు భాగాలుగా కోసి వాటి మధయ్ నడిచేవాళ ళ్. 19 తరువాత యూదా
నాయకులు,యెరూషలేమునాయకులు,నపుంసకులు,యాజకులు,దేశంలోఉనన్పజలందరూఆదునన్పోతు రెండుభాగాల
మధయ్ నడిచేవాళ ళ్. ఆ దునన్పోతుకు చేసినటుట్ నేను వాళళ్కు చేసాత్ ను.

20వాళళ్ పాణం తియాయ్లని చూసే శతువుల చేతికి వాళళ్ను అపప్గిసాత్ ను. వాళళ్ శవాలు ఆకాశపకష్ులకు, భూమృగాలకు
ఆహారంగా ఉంటాయి. 21 యూదా రా న సిదిక్యాను, అతని నాయకులను, వాళళ్ పాణం తియాయ్లని చూసే వాళళ్
శతువుల చేతికి, మీమీదకు లేచిన బబులోను రాజు నయ్ం చేతికి అపప్గిసాత్ ను.” 22యెహోవావాకుక్ ఇదే. “నేను ఒక ఆజఞ్
ఇవవ్బోతునాన్ను. వాళళ్ను ఈ పటట్ణానికి మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను. వాళ ళ్ దాని మీదయుదధ్ం చేసి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని,
తగలబెడతారు. యూదా పటట్ణాలను శిథిలాలుగా, నిరజ్నంగామారుసాత్ ను.”

35
రేకాబీయులు
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1యోషీయా కొడుకూ, యూదా రాజు అయిన యెహోయాకీము రోజులోల్ యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాతో ఇలా అనాన్డు,
2“నువువ్ రేకాబీయులదగగ్రికి వెళిల్,వాళళ్తోమాటాల్ డి,యెహోవామందిరంలోఉనన్ గదులోల్ ఒకదానిలోకివాళళ్ను తీసుకొచిచ్,
తాగడానికి వాళల్కు దా రసం ఇవువ్.”

3 కాబటిట్ నేను, యిరీమ్యా కొడుకూ, యజనాయ్ మనవడూ అయిన హబజిజ్నాయ్ను, అతని సోదరులను, అతని
కొడుకులందరినీఅంటే రేకాబీయుల కుటుంబికులను తీసుకొచాచ్ను. 4యెహోవామందిరంలో వజను నయిగద్లాయ్ కొడుకు,
హానాను కొడుకుల గదిలోకి వాళళ్ను తీసుకొచాచ్ను. అది రాజుల గదికి దగగ్రలో ఉనన్ దావ్రపాలకుడూ, షలూల్ ము కొడుకు
అయినమయశేయాగదికి గా ఉంది.

5 నేను రేకాబీయుల ఎదుట దా రసంతో నిండిన పాతలు, గినెన్లు పెటిట్ “దా రసం తాగండి” అని వాళళ్తో
చెపాప్ను. 6 కాని వాళ ళ్ “మా పితరు న రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు, ‘మీరు గానీ మీ సంతానం గానీ ఎపుప్డూ
దా రసం తాగకూడదు,’ అని మాకు ఆజాఞ్ పించాడు గనక, మేం దా రసం తాగం. 7 ఇంకా, ‘మీరు ఇళ ళ్ కటుట్ కోవదుద్ ,
వితత్నాలు చలల్ వదుద్ , దాకష్తోట నాటవదుద్ , అది మీకు ఉండనే ఉండకూడదు, మీరు పరదేశులుగా ఉంటునన్ దేశంలో
దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లామీరోజులనీన్ గుడారాలోల్ నే మీరు నివాసం చెయాయ్లి,’ అని అతడుమాకు ఆజాఞ్ పించాడు.

8 కాబటిట్ మా పితరు న రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు మాకు ఆజాఞ్ పించిన అనిన్ విషయాలోల్ అతని మాటను బటిట్
మేము, మా భారయ్లు, మా కొడుకులు, మా కూతుళ ళ్ దా రసం తాగడం లేదు. 9 మా తండి అయిన యెహోనాదాబు
మాకు ఆజాఞ్ పించినదానికిమేము విధేయులం అయేయ్ందుకు,మేము ఇళ ళ్ కటుట్ కుని వాటిలో నివాసం ఉండం. దాకష్తోటలు,
పొలాలు,వితత్నాలుమాఆసుత్ లుగాఉండవు. 10గుడారాలోల్ నే నివాసంఉంటాం. 11కాని,బబులోనురా ననెబుకదెన్జరుఈ
దేశం మీద దాడి చేసినపుప్డు, ‘కలీద్యుల నయ్ం, సిరియనుల నయ్ం నుంచి మనం తపిప్ంచుకుని యెరూషలేముకు వెళాద్ ం
రండి’ అనిమేము చెపుప్కునాన్ం కాబటిట్ మేముయెరూషలేములో నివాసం ఉంటునాన్ం” అని చెపాప్రు.

12అపుప్డుయెహోవావాకుక్యిరీమ్యాతో ఇలాఅనాన్డు. “ఇశాయేలు దేవు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే, 13నువువ్ వెళిల్
యూదావాళళ్కూ, యెరూషలేము నివాసులకూ ఈమాట పకటించు, ‘యెహోవావాకుక్ ఇదే, మీరు దిదుద్ బాటుకు లోబడి నా
మాటలు వినరా?’ ఇదే యెహోవా వాకుక్. 14 ‘దా రసం తాగొదుద్ ,’ అని రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు తన కొడుకులకు
ఆజాఞ్ పించినమాటలు సిథ్రంగా ఉనాన్యి,ఈరోజువరకూ తమ పితరుడి ఆజఞ్కు విధేయు వాళ ళ్ దా రసంతాగడం లేదు.
కాని, నేను ఉదయానేన్ లేచిమీతో ఎంతో శదధ్గామాటాల్ డినా,మీరు నామాట వినరు.

15ఉదయానేన్ లేచి పవక ననా సేవకులందరినీమీ దగగ్రికి పంపుతూ, ‘పతివాడూ తన దురామ్రగ్త విడిచిమంచి పనులు
చేయాలి, అనయ్దేవుళళ్ వెంట పడకూడదు. వాటిని పూజించకూడదు. నేను మీకూ, మీ పితరులకూ ఇచిచ్న దేశానికి తిరిగి
వచిచ్ దానిలో నివాసం ఉండాలి’అని నేను పకటించాను గాని,మీరు పటిట్ంచుకోలేదు. నామాటవినలేదు. 16రేకాబు కొడుకు
యెహోనాదాబు సంతానం తమ తండి తమకిచిచ్న ఆజఞ్ను నెరవేరాచ్రు. కానిఈ పజలు నామాట వినరు.

17 కాబటిట్ , ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, ‘చూడు, నేను వాళళ్తో
మాటాల్ డాను గాని వాళ ళ్ వినలేదు. నేను వాళళ్ను పిలిచాను గాని వాళ ళ్ పలకలేదు. గనుక యూదా, యెరూషలేము
నివాసులందరిమీదకీ తీసుకొసాత్ నని నేను చెపిప్న కీడంతావాళళ్ మీదకి తీసుకురాబోతునాన్ను.’ ”

18యిరీమ్యా రేకాబీయులను చూసి ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతీ అయినయెహోవా ఇలా
అంటునాన్డు, మీరు మీ తండి అయిన యెహోనాదాబు ఆజఞ్కు విధేయు అతని విధులనిన్టినీ పాటించి, అతడు మీకు
ఆజాఞ్ పించినవనీన్ చేసుత్ నాన్రు. 19కాబటిట్ , ఇశాయేలు దేవుడూ, నాయ్లకు అధిపతి అయినయెహోవా చెపేప్దేమంటే, ‘నాకు
సేవ చెయయ్డానికి, రేకాబు కొడుకు యెహోనాదాబు సంతతివాడు ఒకడు ఎపుప్డూ ఉంటాడు.’ ”

36
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1యూదారాజుయోషీయాకొడుకుయెహోయాకీముపాలించిననాలుగోసంవతస్రంలోయెహోవావాకుక్యిరీమ్యాతోఇలా
చెపాప్డు. 2 “నువువ్ ఒక పుసత్కం తీసుకుని నేను నీతోమాటాల్ డిన రోజుమొదలుకుని, అంటే,యోషీయాకాలంమొదలుకుని
ఈ రోజు వరకు ఇశాయేలు, యూదా పజల గురించీ, అనిన్ జాతుల గురించీ నీతో పలికినమాటలనీన్ దానిలో రాయి. 3 నేను
యూదా పజలకు చెయాయ్లని ఉదేద్శించిన కీడంతటి గురించి వాళ ళ్ విని, నేను వాళళ్ దోషం, వాళళ్ పాపం కష్మించేలా తమ
దురామ్రగ్త విడిచి పశాచ్తాత్ ప పడతారేమో.”

4 యిరీమ్యా నేరీయా కొడుకు బారూకును పిలిపించాడు. యెహోవా యిరీమ్యాతో చెపిప్న మాటలనీన్ యిరీమ్యా చెపూ
ఉండగా అతడు ఆ పుసత్కంలో రాశాడు. 5తరువాతయిరీమ్యాబారూకుకు ఇలా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. “నేను చెరసాలలోఉనాన్ను
కాబటిట్ యెహోవామందిరానికి రాలేను. 6కాబటిట్ నువువ్ వెళిల్, ఉపవాసదినానయెహోవామందిరంలో పజలకు వినిపించేలా,
నేనుచెపూఉండగానువువ్పుసత్కంలోరాసినయెహోవామాటలుపకటించు. తమపటట్ణాలనుంచివచేచ్యూదాపజలందరికీ
వినిపించేలావాటిని పకటించు.

7 దయ చూపించమని వాళ ళ్ చేసే అభయ్రధ్నలు ఒకవేళ యెహోవా దృషిట్కి ఆమోదం అవుతాయేమో, ఒకవేళ వాళ ళ్
తమ చెడుమారగ్ం విడిచిపెడతారేమో, ఎందుకంటే ఈ పజల మీదయెహోవా పకటించిన ఉగత, మహాకోపం ఎంతో తీవంగా
ఉనాన్యి.” 8కాబటిట్ పవకఅయినయిరీమ్యాతనకుఆజఞ్ ఇచిచ్నటుట్ ,నేరీయాకొడుకుబారూకుయెహోవామాటలనీన్,బిగగ్రగా
యెహోవామందిరంలో చదివి వినిపించాడు.
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9యూదా రా నయోషీయా కొడుకు యెహోయాకీము పరిపాలనలో ఐదో సంవతస్రం తొమిమ్దో నెలలో యెరూషలేములో
ఉనన్ పజలందరూ, యూదా పటాట్ ణాలోల్ నుంచి యెరూషలేముకు వచిచ్న పజలందరూ యెహోవా పేరట ఉపవాసం
పకటించినపుప్డు, 10బారూకు యెహోవా మందిరంలో లేఖికు న షాఫాను కొడుకు గెమరాయ్ గదికి గా ఉనన్ పాంగణంలో,
యెహోవా మందిరపు పవేశ దావ్రం దగగ్ర, పజలందరూ వినేలా యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలు పుసత్కంలోనుంచి చదివి
వినిపించాడు.

11షాఫాను కొడు న గెమరాయ్ కొడుకు మీకాయాఆపుసత్కంలో ఉనన్ యెహోవామాటలనీన్ విని 12రాజమందిరంలో ఉనన్
లేఖికుడి గదిలోకి వెళిళ్నపుప్డు నాయకులందరూ లేఖికు న ఎలీషామా, షెమాయా కొడుకు దెలాయాయ్, అకోబ్రు కొడుకు
ఎలాన్తాను,షాఫానుకొడుకు గెమరాయ్,హననాయ్కొడుకు సిదిక్యాఅనేవాళ ళ్,నాయకులందరూఅకక్డ కూరుచ్నిఉనాన్రు.

13 బారూకు పజలందరికీ వినిపించేలా ఆ పుసత్కంలో నుంచి చదివి వినిపించిన మాటలనీన్ మీకాయా వాళల్కు
తెలియజేసినపుప్డు, 14 అధికారులందరూ కూషీ మునిమనవడు, షెలెమాయ్కు మనవడు, నెతనాయ్కు కొడుకు అయిన
యెహ దిని బారూకు దగగ్రికి పంపి “నువువ్ పజలు వింటుండగా చదివిన ఆ పుసత్కపు చుటట్ నీ చేతోత్ పటుట్ కుని తీసుకురా”
అని ఆజఞ్ ఇచాచ్రు. నేరీయా కొడుకు బారూకు ఆ పుసత్కపు చుటట్ చేతోత్ పటుట్ కుని వచాచ్డు. 15అతడు వచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్
“నువువ్ కూరుచ్నిమాకు చదివి వినిపించు” అనాన్రు. కాబటిట్ బారూకు దానిన్ వారికి చదివి వినిపించాడు.

16 వాళ ళ్ ఆ మాటలనీన్ వినన్పుప్డు భయంతో ఒకరినొకరు చూసుకుని “మనం కచిచ్తంగా ఈ మాటలు రాజుకు
తెలియజేయాలి” అనిబారూకుతో అనాన్రు. 17అపుప్డు వాళ ళ్ బారూకుతో “మాతోచెపుప్,ఈమాటలనీన్యిరీమ్యాచెపూ
ఉనన్పుప్డు నువువ్ ఎలారాశావు?” అనిఅడిగారు. 18బారూకువాళళ్తో “అతడు తననోటితోఈమాటలనీన్ పలికినపుప్డు,
నేను పుసత్కపు చుటట్లో వాటిని సిరాతో రాశాను” అనాన్డు. 19 అపుప్డు ఆ అధికారులు బారూకుతో “నువూవ్, యిరీమ్యా,
ఇదద్రూ వెళిల్ దాగి ఉండండి. మీరునన్ చోటు ఎవరికీ తెలియనివొవ్దుద్ ” అనాన్రు.

20అపుప్డు వాళ ళ్ ఆపుసత్కానిన్ లేఖికు న ఎలీషామాగదిలోఉంచి,రాజమందిరానికితామేవెళిల్, ఆమాటలనీన్ రాజుకు
చెపాప్రు. 21 అపుప్డు రాజు ఆ పుసత్కపు చుటట్ను తీసుకురావడానికి యెహ దిని పంపించినపుప్డు అతడు లేఖికు న
ఎలీషామాగదిలోనుంచిదానిన్ తీసుకొచిచ్ రాజుకు,రాజుపకక్న నిలుచ్ని ఉనన్ అధికారులకూ వినిపించేలాబిగగ్రగాచదివాడు.
22తొమిమ్దోనెలలో,రాజుశీతాకాలంరాజమందిరంలోకూరుచ్నిఉనన్పుప్డు,అతనిఎదుట కుంపటిలోఅగిన్ రగులుతూఉంది.

23యెహ దిమూడు నాలుగు వరుసలు చదివిన తరువాత, రాజుచాకుతో దానిన్ కోసి, ఆ కుంపటిలో వేశాడు. అపుప్డు
అది పూరిగా కాలిపోయింది. 24అయితే, రాజుగాని, ఈమాటలనీన్ వినన్ అతని సేవకులోల్ ఒకక్ నా భయపడ లేదు, తమ
బటట్లు చింపుకోలేదు.

25 పుసత్కపు చుటట్ను కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తాను, దెలాయాయ్, గెమరాయ్ రాజును కోరినా, అతడు వాళళ్ మాట వినలేదు.
26లేఖికు నబారూకును, పవక అయినయిరీమ్యాను పటుట్ కోవాలనిరాజవంశసుథ్ నయెరహెమ్యేలుకు,అజీయేలు కొడుకు
శెరాయాకు,అబెద్యేలుకొడుకు షెలెమాయ్కురాజుఆజాఞ్ పించాడు,కానియెహోవాయిరిమ్యాబారూకులనువారికి కనబడకుండా
చేశాడు.

27 యిరీమ్యా చెపిప్న మాటనుబటిట్ బారూకు రాసిన పుసత్కం చుటట్ను రాజు కాలిచ్వేసిన తరువాత యెహోవా వాకుక్
యిరీమ్యాతో ఇలా చెపాప్డు. 28 నువువ్ ఇంకొక పుసత్కం చుటట్ తీసుకుని యూదా రా న యెహోయాకీము కాలిచ్న మొదటి
పుసత్కంలో రాసినమాటలనీన్ దానిలో రాయి. 29యూదా రా నయెహోయాకీముకు నువువ్ ఈమాట చెపాప్లి. “యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, నువువ్పుసత్కపుచుటట్ను కాలేచ్శావు! ‘బబులోనురాజుకచిచ్తంగావచిచ్ఈదేశానిన్నాశనంచేసి,ఈపజలను,
జంతువులను నాశనం చేసాత్ డు’ అని నువువ్ ఇందులో ఎందుకు రాశావు? అని అడిగావు.”

30 ఆ కారణంగా యూదా రా న యెహోయాకీము గురించి యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “దావీదు సింహాసనం మీద
కూరోచ్డానికి నీవారసులు ఎవరూ ఉండరు. పగలు ఎండలో,రాతి గడడ్ కటిట్నమంచులోపా పోయేలానీ శవానిన్పారేసాత్ రు.
31వాళళ్ దోషానిన్ బటిట్ అతనీన్, అతని సంతతినీ, అతని సేవకులనూ నేను శి సాత్ ను. నేను వాళళ్ గురించి చెపిప్న కీడంతా
వాళళ్ మీదకీ,యెరూషలేము,యూదా పజలమీదకీ తీసుకొసాత్ ననిమిమమ్లిన్ బెదిరించినావాళ ళ్ దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.”

32కాబటిట్ యిరీమ్యాఇంకొక పుసత్కం చుటట్ను తీసుకుని లేఖికు న నేరియాకొడుకు బారూకు చేతికి ఇచిచ్నపుప్డు, అతడు
యిరీమ్యా నోటితో చెపిప్నమాటలనుబటిట్ యూదా రా నయెహోయాకీము తగలబెటిట్న పుసత్కం చుటట్లోనిమాటలనీన్ మళీళ్
రాశాడు. ఆమాటలే కాకుండా, అలాంటివి ఇంకా ఎనోన్మాటలు వాటికి జోడించి రాశాడు.

37
యిరీమ్యాచెరసాలోల్

1యెహోయాకీము కొడుకు కొనాయ్కు బదులుగా బబులోనురాజు నెబుకదెన్జరు యూదా దేశంలో రాజుగా నియమించిన
యోషీయా కొడుకు సిదిక్యా రాజయ్పాలన చేసూత్ ఉనాన్డు. 2అతడుగాని, అతని సేవకులుగాని, దేశపజలుగాని యెహోవా
పవక అయినయిరీమ్యాదావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాటలు పటిట్ంచుకోలేదు.

3 రా న సిదిక్యా షెలెమాయ్ కొడుకు యెహ కలునూ, యాజకు న మయశేయా కొడుకు జెఫనాయ్నూ, పవక అయిన
యిరీమ్యా దగగ్రికి పంపి “మా పకష్ంగా మన దేవు న యెహోవాకు పారథ్న చెయియ్,” అని అనాన్రు. 4 అపప్టికి
వాళ ళ్ యిరీమ్యాను చెరసాలోల్ పెటట్లేదు. అతడు పజల మధయ్ తిరుగుతూ ఉనాన్డు. 5 ఫరో నయ్ం ఐగుపులోనుంచి
బయలుదేరినపుప్డు, యెరూషలేమును ముటట్డి వేసుత్ నన్ కలీద్యులు ఆ విషయం విని యెరూషలేమును విడిచి
వెళిళ్పోయారు.
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6అపుప్డుయెహోవావాకుక్పవక నయిరీమ్యాతోఇలాఅనాన్డు, 7“ఇశాయేలుదేవు నయెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
ననున్ అడిగి తెలుసుకోమని నినున్ నా దగగ్రికి పంపినయూదా రాజుతో నువువ్ ఈ విధంగా చెపాప్లి, ‘చూడు, మీకు సాయం
చెయయ్డానికి బయలుదేరి వసుత్ నన్ ఫరో నయ్ం తమ సవ్దేశ న ఐగుపుకు తిరిగి వెళిళ్పోయింది. 8 కలీద్యులు మళీళ్ తిరిగి
వసాత్ రు. వాళ ళ్ వచిచ్ ఈ పటట్ణం మీదయుదధ్ం చేసి దాని పటుట్ కుని అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.’ ”

9యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “కలీద్యులు కచిచ్తంగామాదగగ్ర నుంచివెళిళ్పోతునాన్రు,”అనిమిమమ్లిన్మీరుమోసం
చేసుకోకండి. ఎందుకంటే,వాళ ళ్ వెళల్నే వెళల్రు. 10మీతోయుదధ్ం చేసే కలీద్యుల నయ్మంతటినీమీరు హతం చేసివాళళ్లోల్
గాయపడినవాళళ్నుమాతమేమిగిలిచ్నా,వాళేళ్ తమ గుడారాలోల్ నుంచి వచిచ్ ఈ పటట్ణానిన్ అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.

11ఫరో నయ్ం వసుత్ నన్ందున భయపడి కలీద్యుల నయ్ంయెరూషలేమును విడిచి వెళిళ్పోయింది. 12అపుప్డుయిరీమ్యా
బెనాయ్మీను దేశంలో తన వాళళ్ దగగ్ర ఒక భూభాగం తీసుకోడానికి యెరూషలేము నుంచి బయలు దేరాడు. 13 అతడు
బెనాయ్మీను దావ్రం దగగ్ర నిలబడి ఉండగా కాపలాదారుల అధికారి అకక్డ ఉనాన్డు. అతడు షెలెమాయ్ కొడుకు, హననాయ్
మనవడు అయిన ఇరీయా. అతడుయిరీమ్యాపవకను పటుట్ కుని “నువువ్ కలీద్యులోల్ చేరబోతునాన్వు” అనాన్డు.

14 కాని యిరీమ్యా “అది నిజం కాదు. నేను కలీద్యులోల్ చేరడం లేదు” అనాన్డు. అయితే అతడు యిరీమ్యా మాట
వినలేదు. ఇరీయాయిరీమ్యానుపటుట్ కునిఅధికారులదగగ్రికితీసుకొచాచ్డు. 15అధికారులుయిరీమ్యామీదకోపపడి,అతనిన్
కొటిట్ ,తాము చెరసాలగామారిచ్న లేఖికు నయోనాతాను ఇంటోల్ అతనిన్ ఉంచారు.

16యిరీమ్యా భూగరభ్ంలో ఉనన్ ఒక చెరసాల గదిలో చాలా రోజులు ఉనాన్డు. 17 తరువాత రా న సిదిక్యా అతనిన్
రపిప్ంచడానికి ఒకణిణ్ పంపి,అతనిన్ తన ఇంటికి పిలిపించి “యెహోవాదగగ్ర నుంచి ఏమా నావచిచ్ందా?” అనిఏకాంతంగా
అతనిన్ అడిగాడు. యిరీమ్యా “వచిచ్ంది, నినున్ బబులోను రాజు చేతికి అపప్గించడం జరుగుతుంది” అనాన్డు.

18అపుప్డుయిరీమ్యా,రా నసిదిక్యాతోఇంకా ఇలాఅనాన్డు. “నేను నీ పటల్ , నీసేవకుల పటల్ ,ఈపజలపటల్ ఏపాపం
చేశానని ననున్ చెరసాలోల్ వేశావు? 19బబులోను రాజుమీమీద నా,ఈదేశంమీద నారాడనిమీకు పకటించినమీ పవకలు
ఎకక్డ ఉనాన్రు? 20 కాని, రాజా, నా యేలినవాడా! విను. నా అభయ్రధ్న నీ ఎదుటకు రానివువ్. ననున్ మళీళ్ లేఖికు న
యోనాతాను ఇంటికి తిరిగి పంపొదుద్ . పంపితే నేను ఇంక అకక్డే చనిపోతాను.”

21కాబటిట్ రా న సిదిక్యా ఆజఞ్ జారీ చేశాడు. అతని సేవకులు ఆ పాంగణంలో ఉనన్ చెరసాలలోయిరీమ్యాను పెటాట్ రు.
పటట్ణంలోరొటెట్లునన్ంతవరకూరొటెట్లు కాలేచ్వాళళ్ వీధిలోనుంచిపతిరోజూఒకరొటెట్ అతనికి ఇసూత్ వచాచ్రు. కాబటిట్ సేవకుల
పాంగణంలో ఉనన్ చెరసాలలోయిరీమ్యాఉనాన్డు.

38
బురద గోతిలోయిరీమ్యా

1“యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,ఈపటట్ణంలోనిలిచిఉనన్వాళ ళ్ఖడగ్ ంతో, కరువుతో,తెగులుతోచసాత్ రు. కానికలీద్యుల
దగగ్రికి బయలుదేరి వెళేళ్వాళ ళ్ బతుకుతారు. అతడు తన జీవానిన్ ఒకడు కొలల్సొముమ్ దకిక్ంచుకునన్టుట్ దకిక్ంచుకుంటాడు.
ఎందుకంటే, అతడు బతుకుతాడు.”

2యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఈ పటట్ణం కచిచ్తంగా బబులోను రాజు నయ్ం చేతికి అపప్గించడం జరుగుతుంది.
అతడు దానిన్ చెరపటుట్ కుంటాడు,” అని యిరీమ్యా పజలందరికీ పకటించినపుప్డు, 3మతాత్ ను కొడుకు షెఫటయ్, పషూరు
కొడుకు గెదలాయ్, షెలెమాయ్ కొడుకుయూకలు,మలీక్యాకొడుకు పషూరు వినాన్రు గనుక ఆనాయకులు రాజుతో “ఈమనిషి
ఈ పజల నాశనం కోరేవాడేగాని, మం కోరేవాడు కాదు. 4 ఇతను ఇలాంటి సమాచారం వాళల్కు పకటన చెయయ్డం వలల్ ఈ
పటట్ణంలో నిలిచి ఉనన్యోధుల చేతులను, పజలందరి చేతులను బలహీనం చేసుత్ నాన్డు. ఇతనికి మరణశికష్ విధించాలి”
అనాన్రు. 5అందుకు రా న సిదిక్యా “అతడు మీ చేతిలోఉనాన్డు. రాజుమీకు అడడ్ం రాగలడా,” అనాన్డు.

6వాళ ళ్ యిరీమ్యాను పటుట్ కుని చెరసాల పాంగణంలో ఉనన్ రాజకుమారుడు మలీక్యా గోతిలోకి దింపారు. అందులోకి
యిరీమ్యానుతాళళ్తోదింపినపుప్డుఆగోతిలోనీళల్ లేవు,బురదమాతమేఉంది. ఆబురదలోయిరీమ్యాకూరుకుపోయాడు.

7 అపుప్డు, రాజగృహంలో, కూషీయు న ఎబెదెమ్లెకు నపుంసకులోల్ ఒకడు. యిరీమ్యాను గోతిలో పెటాట్ రని అతడు
వినాన్డు. ఆ సమయంలో రాజు బెనాయ్మీను దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 8కాబటిట్ ఎబెదెమ్లెకు రాజ గృహంలోనుంచి
వెళిల్ రాజుతో ఇలా అనాన్డు, 9 “రాజా, నా పభూ, ఆ గోతిలో వేసిన యిరీమ్యా అనే పవక పటల్ ఈ మనుషులు చేసిందంతా
దురామ్రగ్మే. అతడు ఆకలితోచావాలని అతనిన్ గోతిలో పడేశారు. ఎందుకంటే పటట్ణంలో ఆహారం ఇంక లేదు.”

10అపుప్డు రాజు కూషీయు న ఎబెదెమ్లెకుకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ “నువువ్ ఇకక్డనుంచి 30మంది మనుషులను వెంటబెటుట్ కుని
వెళిల్, పవక అయిన యిరీమ్యా చావకముందు ఆ గోతిలోనుంచి అతనిన్ తీయించు,” అనాన్డు. 11 కాబటిట్ ఎబెదెమ్లెకు ఆ
మనుషులను వెంటబెటుట్ కుని రాజమందిరంలో ఖజానా కింద గదిలోకి వచాచ్డు.

12అకక్డ నుంచిపాతబడిచీకిపోయి,చినిగిపోయినబటట్లు తీసుకువెళిల్,ఆగోతిలోఉనన్యిరీమ్యాపటుట్ కునేలాతాళళ్తో
వాటిని దింపి “పాత చిరిగి చీకిపోయిన ఈ బటట్లతో పేనిన తాళళ్ను నీ చంకల కింద పెటుట్ కో,” అని అతనితో చెపాప్డు.
13యిరీమ్యాఅలాగే చేశాడు. అపుప్డు వాళ ళ్యిరీమ్యాను తాళళ్తో లాగారు. ఈ విధంగా వాళ ళ్ అతనిన్ ఆ గోతిలోనుంచి
కి లాగారు. ఆ తరువాతయిరీమ్యాఆ చెరసాలపాంగణంలో ఉంటూ ఉనాన్డు.

యిరీమ్యాను మళిళ్ సిదిక్యాపశిన్ంచడం
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14 తరువాత రా న సిదిక్యా యెహోవా మందిరంలో ఉనన్ మూడో దావ్రంలోకి పవక అయిన యిరీమ్యాను పిలిపించి,
అతనితో “నేను నినున్ ఒకటి అడగాలనుకుంటునాన్ను. నా నుంచి ఏదీ దాచకుండా చెపుప్,” అనాన్డు. 15 యిరీమ్యా
సిదిక్యాతో “నేను నీకు జవాబు చెపేత్, కచిచ్తంగా నువువ్ నాకు మరణ శికష్ వేసాత్ వు. నేను నీకు సలహా ఇచిచ్నా, నువువ్ నా
మాటవినవు,”అనాన్డు. 16కానిరా నసిదిక్యాఏకాంతంగాయిరీమ్యాతోపమాణంచేసి “మనలను సృషిట్ంచినయెహోవా
తోడు, నేను నినున్ చంపను, నినున్ చంపాలని చూసేవాళల్ చేతికి నినున్ అపప్గించను,” అనాన్డు.

17కాబటిట్ యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు దేవుడు, నాయ్లకు అధిపతి అయిన దేవుడు, యెహోవా
ఇలా అంటునాన్డు, నువువ్ బబులోను రాజు అధిపతుల దగగ్రికి వెళేత్ బతుకుతావు. ఈ నగరానిన్ తగలబెటట్రు. నువూవ్,
నీ ఇంటి వాళ ళ్ బతుకుతారు. 18 కాని నువువ్ బబులోను అధిపతుల దగగ్రికి వెళల్కపోతే, ఈ నగరానిన్ కలీద్యుల చేతికి
అపప్గించడం జరుగుతుంది. వాళ ళ్ అగిన్తో దానిన్ కాలేచ్సాత్ రు. నువువ్ వాళళ్ చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు.”

19అందుకురా నసిదిక్యాయిరీమ్యాతో “కలీద్యులపకష్ంగాఉనన్యూదులకు భయపడుతునాన్ను. ఒకవేళ కలీద్యులు
ననున్ వాళళ్ చేతికి అపప్గిసేత్,వాళ ళ్ నాపటల్ చెడడ్గా పవరిసాత్ రు,” అనాన్డు.

20అందుకుయిరీమ్యా “నినున్వాళళ్ చేతికిఅపప్గించరు. నీకు అనీన్ సవయ్ంగాజరిగేలా, నువువ్ బతికేలానేను నీతోచెపిప్న
యెహోవాసందేశానికి లోబడు. 21కాని, నువువ్ ఒకవేళ బయలుదేరి వెళల్కపోతే,యెహోవానాకు చూపించిన సంగతి ఇదే.

22యూదారాజమందిరంలోమిగిలిఉనన్సీలందరినీబబులోనుఅధిపతులదగగ్రికితీసుకెళళ్డంజరుగుతుంది. అపుప్డు,
చూడు! ఆ సీలు నినున్ చూసి ఇలా అంటారు,
‘నీ సేన్హితులు నినున్మోసం చేసి నినున్ నాశనం చేశారు.
నీ పాదాలు బురదలో కూరుకుపోయి ఉనాన్యి. వాళ ళ్ నినున్ విడిచి పెటిట్ పారిపోతారు. 23నీ భారయ్లందరినీ, నీ పిలల్లనూ

కలీద్యుల దగగ్రికి తీసుకెళళ్డం జరుగుతుంది. నువువ్ కూడా వాళళ్ చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకోలేవు. బబులోను
రాజుకు దొరికిపోతావు గనుక ఈ పటట్ణానిన్ అగిన్తో కాలచ్డానికి నువేవ్ కారణం అవుతావు.’ ”

24 అపుప్డు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో “నువువ్ చావకుండా ఉండాలంటే ఈ సంగతులు ఎవరికీ చెపొప్దుద్ . 25 నేను నీతో
మాటాల్ డినసంగతిఅధిపతులకుతెలిసేత్,వాళ ళ్నీదగగ్రికి వచిచ్, ‘రాజుతోఏంమాటాల్ డావోచెపుప్. మానుంచిదాచకు,లేకపోతే
చంపేసాత్ ం. ఇంకా,రాజునీతోచెపిప్నసంగతులుమాకుచెపుప్,’అంటారు. 26అపుప్డు నువువ్వాళళ్తో, ‘యోనాతానుఇంటికి
మళీళ్ ననున్ పంపొదద్ని, పంపితే నేను అకక్డ చనిపోతానని రాజుతో వినన్వించుకునాన్ను,’ అని చెపాప్లి,” అనాన్డు.

27 అపుప్డు అధిపతులందరూ యిరీమ్యా దగగ్రికి వచిచ్ అడిగినపుప్డు అతడు రాజు చెపిప్న మాటల పకారం వాళల్కు
జవాబిచిచ్ ఆ విషయం వాళల్కు తెలియజేయని కారణంగా వాళ ళ్ అతనితోమాటాల్ డడం ఆపారు. ఎందుకంటే యిరీమ్యాతో
రాజు చేసిన సంభాషణ వాళ ళ్ వినలేదు. 28 యెరూషలేము సావ్ధీనం అయేయ్ రోజు వరకూ యిరీమ్యా ఆ చెరసాల
పాంగణంలోనే ఉనాన్డు.

39
యెరూషలేము పతనం
39:1-10; 2రాజులు 25:1-12;యిరీమ్ 52:4-16

1యూదా రా న సిదిక్యా పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రం పదో నెలలో బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు తన నయ్ం
అంతటితో యెరూషలేమును ముటట్డి వేశాడు. 2 సిదిక్యా పరిపాలనలో 11 వ సంవతస్రం నాలుగో నెల తొమిమ్దో రోజున
పాకారాలను కూలిచ్ పటట్ణానిన్ ఆకమించారు. 3అపుప్డు బబులోను రాజు అధికారులు నేరగ్ల్ షరేజరు, సమగ్ ర్ నెబో,ముఖయ్
అధికారి శరెస్కీము లోపలికి వచిచ్ సింహదావ్రంలో కూరుచ్నాన్రు. నేరగ్ల్ షరేజరు ఒక ఉనన్త అధికారి. మిగిలిన వాళ ళ్
బబులోను రాజుకు చెందిన అధికారులు.

4 యూదుల రా న సిదిక్యా, అతని యోధులందరూ వాళళ్ను చూసి పారిపోయారు. వాళ ళ్ రాతిపూట రాజు తోట
మారగ్ంలో రెండు గోడల మధయ్ ఉనన్ గుమమ్పు దారిలో నుంచి పటట్ణం బయటకు వెళిళ్పోయారు. రాజు అరాబా దానం
పుగావెళాళ్డు. 5అయితేకలీద్యులసేనవాళళ్నుతరిమి,యెరికోదగగ్రఉనన్ దానాలోల్ సిదిక్యాను కలుసుకుని,అతనిన్
పటుట్ కుని,హమాతు దేశంలోని రిబాల్ పటట్ణం దగగ్ర ఉనన్ బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు. అకక్డరాజు
అతనికి శికష్ విధించాడు.

6బబులోనురాజురిబాల్ పటట్ణంలోసిదిక్యాకొడుకులను అతని కళళ్ముందే చంపాడు. అతడుయూదాపధానులందరినీ
చంపాడు. 7తరువాతఅతడు సిదిక్యాకళ ళ్ పెరికించి అతనిన్ బబులోనుకు తీసుకెళళ్డానికి ఇతత్డి సంకెళల్తో బంధించాడు.

8 కలీద్యులు రాజమందిరానిన్, పజల ఇళళ్ను, అగిన్తో తగలబెటిట్ , యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ గోడలు పడగొటాట్ రు.
9అపుప్డు రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను, పటట్ణంలో మిగిలి ఉనన్ పజలను, దోహ తమ రాజును విడిచి
కలీద్యులతో చేరిన వాళళ్ను, ఇంకా మిగిలిన పజలందరినీ బబులోనుకు తీసుకెళిళ్పోయాడు. 10 అయితే నెబూజరదాను
నిరుపేదలనుయూదా దేశంలోనే ఉండనిచిచ్,వాళల్కు దాకష్తోటలు,పొలాలు ఇచాచ్డు.

11యిరీమ్యా గురించి బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి అయిన నెబూజరదానుకు ఇలా
ఆజాఞ్ పించాడు, 12“నువువ్అతనికిహానిచెయొయ్దుద్ . అతనిన్జాగతత్గాచూసుకో. అతడు నీతోఏదిచెపిప్నాఅదిఅతనికోసం
చెయియ్.” 13 కాబటిట్ రాజదేహసంరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను, నపుంసకుల అధిపతి నేరగ్ల్ షరేజరు, ఉనన్త అధికారి
నేరగ్ల్ షరేజరు, ఇంకా బబులోను రాజు పధానులందరూ మనుషులను పంపి, 14 చెరసాల పాంగణంలో నుంచి యిరీమ్యాను



యిరీమ్యా 39:15 669 యిరీమ్యా 40:16

తెపిప్ంచి, అతనిన్ ఇంటికి తీసుకెళళ్డానికి షాఫాను కొడు న అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్కు అతనిన్ అపప్గించారు. అపుప్డు
యిరీమ్యాపజలమధయ్ నివాసం చేశాడు.

15యిరీమ్యాచెరసాలపాంగణంలోఉనన్పుప్డుయెహోవావాకుక్ అతనితో ఇలాచెపాప్డు, 16 “నువువ్ వెళిల్ కూషీయు న
ఎబెదెమ్లెకుతో ఇలా చెపుప్, ‘ఇశాయేలు దేవుడూ, సేనల పభువు అయిన యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు, చూడు, మేలు
చెయయ్డం కోసం కాకుండా కీడు చెయయ్డానికి నేను ఈ పటట్ణం గురించి చెపిప్నమాటలు నెరవేరుసుత్ నాన్ను. ఆ రోజున నీవు
చూసూత్ ఉండగా ఆమాటలు నెరవేరుతాయి.

17ఆ రోజున నేను నినున్ విడిపిసాత్ ను. నువువ్ భయపడే మనుషుల చేతికి నినున్ అపప్గించడం జరగదు’ అనియెహోవా
అంటునాన్డు, 18 ‘కచిచ్తంగా నేను నినున్ తపిప్సాత్ ను. నువువ్ ఖడగ్ ంతో చనిపోవు. నువువ్ ననున్ నమామ్వు గనుక, నీపాణమే
నీకు కొలల్సొముమ్ అవుతుంది.’ ఇదేయెహోవావాకుక్.”

40
యిరీమ్యావిడుదల

1 రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతి అయిన నెబూజరదాను యెరూషలేములో నుంచి, యూదాలో నుంచి బబులోనుకు
బందీలుగా తీసుకెళిళ్న పజలందరి దగగ్ర నుంచి, సంకెళల్తో బంధించి ఉనన్ యిరీమ్యాను రమా నుంచి పంపించేసినపుప్డు
యెహోవానుంచి అతనికి వచిచ్న వాకుక్.

2రాజదేహ సంరకష్కుల అధిపతియిరీమ్యాను పకక్కు తీసుకెళిళ్, అతనితో “ఈ సథ్లానికి ఈ విపతుత్ తెసాత్ నని నీ దేవు న
యెహోవాపకటించాడు గదా, 3తాను చెపిప్న పకారంయెహోవాఆ విపతుత్ రపిప్ంచాడు. మీరుయెహోవాకు విరోధంగాపాపం
చేసి ఆయనమాటలు వినలేదు కాబటిట్ ఆయన చెపిప్నటేట్ చేశాడు. అందుకేమీకు ఇలా జరిగింది. 4కాని ఇపుప్డు చూడు! ఈ
రోజు నేను నీ చేతుల సంకెళల్ను తీసి నినున్ విడిపించాను. నాతోబాటు బబులోను రావడం మంచిదని నీకు అనిపిసేత్ నాతో రా.
నేను నీ గురించిజాగతత్ తీసుకుంటాను. అయితేమంచిది కాదనిపిసేత్ రావదుద్ . దేశమంతానీ ఎదుట ఉంది. ఎకక్డికి వెళళ్డం
నీ దృషిట్కి అనుకూలమోఅకక్డికి వెళ ళ్.”

5యిరీమ్యాఏజవాబూచెపప్కుండాఉనన్పుప్డు, నెబూజరదాను అతనితోఇలాఅనాన్డు. “షాఫాను కొడు న అహీకాము
కొడుకు గెదలాయ్ను యూదా పటట్ణాల మీద అధికారిగా బబులోను రాజు నియమించాడు. అతని దగగ్రికి వెళల్ . అతనితో
ఉంటూ, పజలమధయ్ నివాసం ఉండు. లేదా, ఎకక్డికి వెళళ్డం నీ దృషిట్కి అనుకూలమోఅకక్డికే వెళల్ .” అపుప్డు రాజదేహ
సంరకష్కుల అధిపతి అతనికి ఆహారం, ఒక బహ మానం ఇచిచ్ పంపించాడు. 6యిరీమ్యామిసాప్లోఉనన్ అహీకాము కొడుకు
గెదలాయ్ దగగ్రికి వెళిల్ అతనితోబాటు దేశంలోమిగిలిన పజలమధయ్ కాపురం ఉనాన్డు.

అధిపతి గెదలాయ్ మరణం
40:7-9; 41:1-3; 2రాజులు 25:22-26

7 ఇపుప్డు, అకక్డ పలెల్టూళళ్లోల్ ఉనన్ కొంతమందియూదయ సేనల అధిపతులూ, వారి మనుషులూ, బబులోను రాజు
అహీకాముకొడుకు గెదలాయ్ను దేశంమీదఅధికారిగానియమించాడనీ,బబులోనుకు బందీలుగావెళళ్కుండాఅకక్డేమిగిలిన
వాళళ్లో ఉనన్ సీలను,పురుషులను, పిలల్లను, దేశంలోని నిరుపేదలను అతనికి అపప్గించాడనీ వినాన్రు. 8కాబటిట్ నెతనాయ్
కొడుకు ఇషామ్యేలు,కారేహకొడుకు నయోహానాను,యోనాతాను, తనుహ్ మెతు కొడుకు శెరాయా, నెటోపాతీయు న ఏపయి
కొడుకులు,మాయకాతీయుడి కొడుకు యెజనాయ్,వాళళ్ మనుషులు,మిసాప్లో ఉనన్ గెదలాయ్ దగగ్రికి వచాచ్రు.

9అపుప్డుషాఫానుకొడుకుఅహీకాముకొడుకు గెదలాయ్పమాణంచేసివాళళ్తోనూ,వాళళ్మనుషులతోనూఇలాఅనాన్డు.
“మీరు కలీద్యులను సేవించడానికి భయపడవదుద్ . దేశంలో కాపురం ఉండి, బబులోను రాజును సేవిసేత్ మీకు మేలు
కలుగుతుంది. 10చూడండి, మన దగగ్రికి వచేచ్ కలీద్యులను కలుసుకోడానికి నేను మిసాప్లో కాపురం ఉంటునాన్ను. కాబటిట్
దా రసం తయారుచేసుకోండి. వేసవికాల ఫలాలు, నూనె సమకూరుచ్కుని, పాతలోల్ నిలవ్ చేసుకోండి. మీరు సావ్ధీనం
చేసుకునన్ పటట్ణాలోల్ నివాసం ఉండండి.”

11 మోయాబులో, అమోమ్నీయుల పజల మధయ్, ఎదోములో, ఇంకా మిగతా పదేశాలనిన్టిలో ఉనన్ యూదులందరూ,
బబులోను రాజు యూదయలో కొంతమంది పజలను విడిచిపెటాట్ డనీ, షాఫాను కొడుకు అహీకాము కొడు న గెదలాయ్ను
వాళళ్ మీద అధికారిగా నియమించాడని వినాన్రు. 12 కాబటిట్ యూదయ వాళళ్ందరూ తాము చెదిరిపోయి ఉనన్
సథ్లాలనిన్టినీ విడిచి, గెదలాయ్ దగగ్రికి మిసాప్ తిరిగి వచాచ్రు. వాళ ళ్ దా రసం, వేసవికాలపు ఫలాలు అతయ్ంత సమృదిధ్గా
సమకూరుచ్కునాన్రు.

13 కారేహ కొడుకు యోహానాను, పలెల్టూళళ్లోల్ నునన్ సేనల అధిపతులందరూ మిసాప్లో ఉనన్ గెదలాయ్ దగగ్రికి వచిచ్,
14 “నినున్ చంపడానికి అమోమ్నీయుల రా న బయలీను నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలును పంపాడని నీకు తెలియదా?”
అనాన్రు. కాని, అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ వాళళ్మాట నమమ్లేదు.

15కారేహకొడుకుయోహానానుమిసాప్లోగెదలాయ్తోఏకాంతంగా “నెతనాయ్కొడుకు ఇషామ్యేలునునేనుచంపుతాను. ననున్
ఎవరూ అనుమానించరు. అతడు నినెన్ందుకు చంపాలి? నీ దగగ్రికి కూడివచిచ్న యూదులందరూ ఎందుకు చెదిరిపోవాలి?
మిగిలిన పజలందరూ ఎందుకు నాశనం కావాలి?” అనాన్డు. 16 కాని అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్, కారేహ కొడుకు
యోహానానుతో “నువువ్ ఈ పని చెయొయ్దుద్ . ఎందుకంటే నువువ్ ఇషామ్యేలు గురించి అబదాధ్ లు చెబుతునాన్వు” అనాన్డు.
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41
1కాని ఏడో నెలలో ఎలీషామామనవడూ, నెతనాయ్ కొడుకూ, రాజవంశం వాడూ, రాజు పధానులోల్ ఒక న ఇషామ్యేలూ,

అతనితోపాటు మరో పదిమంది మనుషులు కలిసి, మిసాప్లో ఉనన్ అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ దగగ్రికి వచిచ్ అకక్డ
అతనితోపాటు మిసాప్లో భోజనం చేశారు. 2 అపుప్డు నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు, అతనితోపాటు ఉనన్ ఆ పదిమంది
మనుషులు లేచి, బబులోను రాజు ఆ దేశం మీద అధికారిగా నియమించిన షాఫాను మనవడూ, అహీకాము కొడు న
గెదలాయ్ను ఖడగ్ ంతో హతం చేశారు. 3తరువాత ఇషామ్యేలు మిసాప్లో గెదలాయ్ దగగ్ర ఉనన్ యూదులందరినీ, అకక్డ ఉనన్
యోధు న కలీద్యులను చంపాడు.

4 అది అతడు గెదలాయ్ను చంపిన రెండో రోజు. కానీ ఎవరికీ తెలియదు. 5 గడాడ్ లు గీయించుకుని, బటట్లు చింపుకుని,
శరీరాలు గాయపరచుకునన్ 80 మంది పురుషులు యెహోవా మందిరానికి తీసుకెళళ్డానికి వేదాయ్లు, ధూపదవాయ్లు
చేతపటుట్ కుని షెకెము నుంచి, షిలోహ నుంచి,షోమోను నుంచి వచాచ్రు.

6 నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు దారిపొడుగునా ఏడుసూత్ , వాళళ్ను ఎదురోక్డానికి మిసాప్లోనుంచి బయలుదేరి వెళిల్
వాళళ్ను కలుసుకుని, వాళళ్తో “అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ దగగ్రికి రండి,” అనాన్డు. 7 అయితే, వాళ ళ్ ఆ పటట్ణంలోకి
పవేశించినపుప్డు, నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలూ, అతనితోబాటు ఉనన్వాళ ళ్,వాళళ్ను చంపి గోతిలో పడేశారు.

8కాని, వాళళ్లోల్ పదిమంది మనుషులు ఇషామ్యేలుతో “మమమ్లిన్ చంపొదుద్ , పొలంలో దాచిన గోధుమలు, బారీల్, నూనె,
తేనెమొద న దవాయ్లుమాదగగ్ర ఉనాన్యి,” అనాన్రు. కాబటిట్ అతడు వాళళ్ను,వాళళ్తో ఉనన్వాళళ్ను కూడా చంపలేదు.
9 ఇషామ్యేలు గెదలాయ్తోబాటు చంపిన మనుషుల శవాలనీన్ పారేసిన గొయియ్, రా న ఆసా ఇశాయేలు రా న బయషాకు
భయపడి తవివ్ంచినదే. నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు తాను చంపిన వాళళ్ శవాలతోదానిన్ నింపాడు.

10 అపుప్డు ఇషామ్యేలు, మిసాప్లో ఉనన్ మిగిలిన జనమంతటినీ, రాజకుమారెలందరినీ, అంటే, రాజదేహ సంరకష్కుల
అధికారి నెబూజరదాను అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్కు అపప్గించిన పజలందరినీ, బందీలుగా తీసుకెళిళ్పోయాడు. వాళళ్ను
తీసుకెళిళ్ అమోమ్నీయుల దగగ్ర చేరాలని పయతన్ం చేసుత్ నన్పుప్డు, 11 కారేహ కొడుకు యోహానాను, అతనితోపాటు ఉనన్
సేనాధిపతులందరూ నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు చేసినహాని అంతటి గురించి వినాన్రు. 12కాబటిట్ వాళ ళ్ పురుషులందరినీ
తీసుకుని, నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలుతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి వెళాళ్రు. గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ కొలను దగగ్ర అతనిన్
కనుగొనాన్రు.

13 కారేహ కొడుకు యోహానాను, అతనితోపాటు ఉనన్ సేనాధిపతులందరినీ చూసినపుప్డు, ఇషామ్యేలుతోపాటు ఉనన్
పజలుఎంతోసంతోషించారు. 14ఇషామ్యేలుమిసాప్నుంచిబందీలుగాతీసుకెళిళ్నపజలందరుఅతనిన్విడిచికారేహకొడుకు
యోహానానుతో కలిశారు.

15 కాని, నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలూ, ఎనిమిదిమంది మనుషులు, యోహానాను చేతిలోనుంచి తపిప్ంచుకుని,
అమోమ్నీయుల దగగ్రికి పారిపోయారు.

ఐగుపుకు పారిపోవడం
16 అపుప్డు నెతనాయ్ కొడుకు ఇషామ్యేలు అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ను చంపిన తరువాత, 17 కారేహ కొడుకు

యోహానానూ, అతనితోపాటు ఉనన్ సేనల అధిపతులందరూ, మిసాప్ దగగ్ర నుంచి, ఇషామ్యేలు చేతిలో నుంచి ర ంచిన
మిగిలిన పజలందరినీ, అంటే, గిబియోను దగగ్రనుంచి ఇషామ్యేలు తీసుకెళిళ్న యోధులను, సీలను, పిలల్లను,
రాజకుటుంబానిన్,మళీళ్ తీసుకొచాచ్రు. 18అయితేవాళ ళ్ బబులోను రాజుదేశంమీదఅధికారిగానియమించినఅహీకాము
కొడుకు గెదలాయ్ను నెతనాయ్కొడుకు ఇషామ్యేలుచంపినకారణంగావాళ ళ్ కలీద్యులకు భయపడి,ఐగుపుకు వెళాద్ ంఅనుకుని,
బేతెల్హేము దగగ్ర ఉనన్ గెరూతు కింహాములో కొంత కాలం ఉనాన్రు.

42
1అపుప్డు కారేహ కుమారుడుయోహానానూ,హోషేయాకుమారుడుయెజనాయ్, నాయ్ధిపతులందరూ ఇంకా గొపప్వారూ,

సామానుయ్లూ పజలందరూ కలసి పవక అయిన యిరీమ్యా దగగ్రికి వచాచ్రు. 2వాళ ళ్ అతనితో ఇలా అనాన్రు. “నువువ్
చూసుత్ నన్టుట్ మేం చాలా తకుక్వ మందిమి. మా మనవిని చెవినబెటిట్ మిగిలిన ఈ పజల కోసం నీ దేవు న యెహోవాను
పారిథ్ంచు. 3మేం ఏమారాగ్ న వెళాళ్లో, ఏం చేయాలోనీ దేవు నయెహోవాను అడిగిమాకు తెలియజేయి.”

4కాబటిట్ పవకఅయినయిరీమ్యావాళల్కిలాచెపాప్డు. “మీరుచెపిప్ందివినాన్ను. చూడండి,మీరుఅభయ్రిధ్ంచినటేట్ నేనుమీ
దేవు నయెహోవాను పారిధ్సాత్ ను. యెహోవాఏం జవాబిచాచ్డో అది ఏదీ దాచకుండామీకు చెపాత్ ను.” 5వాళ ళ్యిరీమ్యాతో
ఇలా అనాన్రు. “నీ దేవు న యెహోవా మాకు చెపిప్నదంతా మేం చేయకపోతే అపుప్డు యెహోవా మాకు వయ్తిరేకంగా
నమమ్క న సతయ్సా గా ఉంటాడు గాక. 6 అది మాకు అనుకూలంగా ఉనాన్ పతికూలంగా ఉనాన్ మేము మాతం నినున్
పంపుతునన్ మన దేవు న యెహోవా సవ్రానికి లోబడతాం. మన దేవు న యెహోవా చెపిప్న మాటకు లోబడటం మాకు
మేలు చేసుత్ ంది.”

7 పది రోజుల తరావ్త యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 8 కాబటిట్ అతడు కారేహ కొడుకు యోహానానునూ,
అతనితో ఉనన్ నాయ్ధిపతులందరీన్, ఇంకా గొపప్వారూ, సామానుయ్లూ అయిన పజలందరీన్ తన దగగ్రికి పిలిచాడు.
9వారికిలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా దగగ్ర మీ కోసం పారిధ్ంచడానికి మీరు ననున్ పంపారు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 10 ‘మీరు వెనకిక్ వెళిల్ ఈ దేశంలోనే నివసించినటల్యితే నేను మిమమ్లిన్ నిరిమ్సాత్ ను. మిమమ్లిన్ చీలిచ్వేయను.
మిమమ్లిన్ నాటుతాను గానీ పెకలించి వేయను. మీ కి నేను తెచిచ్న విపతుత్ ను తపిప్సాత్ ను.
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11మీరుబబులోనురాజుకు భయపడుతూఉనాన్రు. అతనికిభయపడకండి.’ ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. ‘మిమమ్లిన్
ర ంచడానికీ, అతని చేతిలో నుండి తపిప్ంచడానికీ నేను మీతో ఉనాన్ను కాబటిట్ అతనికి భయపడకండి. 12 నేను మిమమ్లిన్
కరుణిసాత్ ను. మీ న కనికరపడతాను. మీదేశానికి తిరిగిమిమమ్లిన్ తీసుకువసాత్ ను.’

13 అయితే ఒకవేళ మీరు కతిత్ మూలంగానో, కరువు మూలంగానో, వాయ్ధి మూలంగానో మీ దేవు న యెహోవా న నా
మాట వినకుండా ‘మేం ఈ దేశంలో నివసించం,’ అనాన్రనుకోండి, 14 లేదా మీరు ‘ఇకక్డ కాదు. మనం ఐగుపు దేశానికి
వెళాద్ ం. అకక్డ ఎలాంటియుదధ్మూ చూడం, అకక్డయుదధ్ భేరీనాదం వినం, ఆహారం కోసం ఆకలితో ఉండం. మనం అకక్డే
నివసిదాద్ ం’ అనుకోవచుచ్ కూడా.

15 యూదా పజలోల్ మిగిలి ఉనన్ వారు యెహోవా చెపేప్ ఈ మాట వినండి. సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ
అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. మీరు ఒకవేళ ఐగుపులో నివసించడానికి వెళాల్ లని నిరణ్యం చేసుకుంటే, 16మీరు
భయపడుతునన్ కతిత్ ఐగుపులో మిమమ్లిన్ కలుసుకుంటుంది. మీరు చింతించే కరువు మీ వెనుకే ఐగుపు వచిచ్ మిమమ్లిన్
పటుట్ కుంటుంది. మీరు అకక్డే చనిపోతారు. 17కాబటిట్ ఐగుపులో నివసించాలని నిరణ్యం తీసుకుని అకక్డకు వెళేళ్ వాళ ళ్
కతిత్ మూలంగానో, కరువు మూలంగానో, వాయ్ధి మూలంగానో చనిపోతారు. నేను వాళళ్ కి పంపించే ఆపద నుండి ఎవరూ
తపిప్ంచుకోరు. ఎవరూమిగిలి ఉండరు.”

18ఎందుకంటే సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “యెరూషలేము నివాసుల కి
నా తీవ కోపమూ, నా ఉగతా వచిచ్నటేట్ , మీరు ఐగుపుకు వెళిళ్నటట్యితే మీ మీద కూడా నా కోధానిన్ కుమమ్రిసాత్ ను. మీరు
శాపానికి గురౌతారు. మీరు భయానిన్ పుటిట్ంచే వాళ ళ్గా ఉంటారు. దూషణ పాలవుతారు. ఈ సథ్లానిన్ మీరు ఇక మీదట
చూడరు. 19యూదాపజలోల్ మిగిలిఉనన్మీకోసంయెహోవాచెపునాన్డు. ఐగుపుకు వెళళ్కండి! ఈరోజుమీకు వయ్తిరేకంగా
సాకష్ ం నేనే అనిమీకు తెలుసు.

20 ‘మాకోసం మన దేవు నయెహోవాకు పారిథ్ంచు. మన దేవు నయెహోవా చెపిప్నదంతామాకు తెలియజెయియ్. మేం
దానిన్ జరిగిసాత్ ం’అంటూమీరేయిరీమ్యాఅనేననున్మీ దేవు నయెహోవాదగగ్రికి పంపించారు. కాబటిట్ మీరుమీపాణాలనే
చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 21ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేశాను. కానీమీరు మీ దేవు నయెహోవామాట వినలేదు. ఆయన
నాదావ్రామీకు తెలియజేసినవాటిలోదేనినీ వినలేదు. 22కాబటిట్ ఎకక్డ నివాసముండాలనిమీరు కోరుకుంటునాన్రో అకక్డే
మీరు కతిత్ మూలంగానో, కరువుమూలంగానో,వాయ్ధిమూలంగానో చనిపోతారు. అదిమీకు తపప్కుండా తెలుసుకోవాలి.”

43
1వాళళ్ దేవు న యెహోవా వాళళ్తో చెపప్మని తనకి ఆదేశించిన మాటలనిన్టినీ యిరీమ్యా వాళల్కు చెపిప్ ముగించాడు.

2అపుప్డుహోషేయాకొడుకు అజరాయ్,కారేహకొడుకుయోహానానూ ఇంకాఅకక్డ ఆహంకారులందరూయిరీమ్యాతో “నువువ్
అబదాధ్ లు చెపునాన్వు. ‘మీరునివసించడానికిఐగుపుకు వెళళ్వదుద్ ’అనిమాదేవుడుయెహోవానీతోచెపిప్ పంపలేదు. 3మేం
చావడానికీ, బబులోనుకు బందీలుగా పోవడానికీ కలీద్యుల చేతిలో చికాక్లని నేరీయా కొడుకు బారూకు మాకు వయ్తిరేకంగా
నినున్ రెచచ్గొడుతునాన్డు” అనాన్రు.

4ఈ విధంగా కారేహ కొడుకు యోహానానూ, నాయ్ధిపతులందరూ, ఇంకా పజలందరూ యూదా దేశంలో నివసించమనన్
దేవునిమాటవినలేదు. 5కారేహకొడుకుయోహానానూ, నాయ్ధిపతులందరూచెరలోనుండియూదాదేశంలోనివసించడానికి
అనేకపాంతాలనుండితిరిగివచిచ్నవాళళ్నందరినీతీసుకు వెళాళ్రు. 6సీపురుషులనందరినీ,పిలల్లనూ,రాజకుమారెలనూ,
రాజు అంగరకష్కులకు అధిపతి అయిన నెబూజరదాను షాఫాను కొడు న అహీకాము కొడుకు గెదలాయ్ ఆధీనంలో ఉంచిన
వాళళ్నందరినీతీసుకుని వెళాళ్రు. వాళ ళ్ పవకఅయినయిరీమ్యానూ, నేరీయాకొడుకుబారూకును కూడాతీసుకు వెళాళ్రు.
7వాళ ళ్ దేవునిమాట వినకుండా ఐగుపుదేశంలో ఉనన్ తహపనేసుకు వచాచ్రు.

8 కాబటిట్ యెహోవా వాకుక్ తహపనేసులో ఉనన్ యిరీమ్యా వదద్కు వచిచ్ ఇలా చెపాప్డు. 9యూదులు చూసూత్ ఉండగా
నువువ్ కొనిన్ పెదద్ రాళళ్ను చేతిలో పటుట్ కుని తహపనేసులో ఉనన్ ఫరో భవన దావ్రం దగగ్రికి వెళ ళ్. అకక్డ ఇటుకలు
పేరిచ్న దారిలో సునన్ం కింద వాటిని దాచి పెటుట్ . 10 తరావ్త వాళల్కిలా పకటించు. “సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవు న
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. ‘చూడండి, నేను నా సేవకుడూ, బబులోను రాజూ అయిన నెబుకదెన్జరును పిలవడానికి
వారాహరులను పంపిసుత్ నాన్ను. యిరీమ్యా పాతిన ఈ రాళళ్ న అతని సింహాసనానిన్ నిలబెడతాను. వాటి నే అతడు
తన కంబళి పరుసాత్ డు.

11అతడు వచిచ్ ఐగుపు దాడి చేసాత్ డు. చావుకు నిరణ్య నవాళ ళ్ చనిపోతారు. బందీలుగా వెళళ్డానికి నిరణ్య న
వాళ ళ్ బందీలుగా వెళాత్ రు. కతిత్ మూలంగాచావడానికి నిరణ్య నవాళ ళ్ కతిత్ మూలంగానే చనిపోతారు. 12అపుప్డు నేను
ఐగుపు దేవుళళ్ గుళల్లో అగిన్ రాజేసాత్ ను. నెబుకదెన్జరు వాటిని కాలిచ్ వేసాత్ డు. లేదా ఆ దేవుళళ్ను పటుట్ కుపోతాడు. గొరెల
కాపరి తన బటట్ల ఉనన్ పురుగులను తుడిచి పెటిట్నటుట్ గా అతడు ఐగుపు దేశానిన్ తుడిచి పెటేట్సాత్ డు. విజయం సాధించి
అకక్డ నుండి వెళాత్ డు. 13అతడు ఐగుపులో సూరయ్ మందిరాలలో ఉనన్ రాతి సత్ంభాలను కూలిచ్ వేసాత్ డు. ఐగుపు దేవుళళ్
ఆలయాలను కాలిచ్వేసాత్ డు.’ ”

44
ఐగుపులో ఉనన్ వారికి హెచచ్రికలు
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1ఐగుపులోనిమిగోద్ లు, తహపనేసు,నొపు, పతోసు నగరాలోల్ నివాసమునన్యూదాపజలందరిని గూరిచ్యిరీమ్యావదద్కు
వచిచ్నదేవునివాకయ్ం ఇది. 2“సేనలపభువూ, ఇశాయేలుదేవుడూఅయినయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. నేనుయెరూషలేము
కీమిగిలినయూదాదేశపు పటట్ణాల కీ పంపిన విపతుత్ లనిన్టినీమీరు చూశారు. చూడండి,అవి శిథిలా పడిఉనాన్యి.
అకక్డ ఎవరూ నివసించడం లేదు. 3మీకుగానీ మీ పితరులకిగానీ తెలియని దేవుళళ్కి సాంబాణి వేసిపూజించి నాకు కోపం
పుటిట్ంచారు కాబటిట్ అలా జరిగింది.

4అందుకని నేను నా సేవకు న పవకలందరీన్ పదే పదే పంపిసూత్ వచాచ్ను. నేను అసహియ్ంచుకునే ఈ నీచ న పనులు
చేయవదుద్ అని చెపేప్ందుకు వాళళ్ని పంపాను. 5కానీ వాళ ళ్ వినలేదు. ఇతర దేవుళళ్కి ధూపం వేయడం గానీ, దురామ్రగ్పు
పనులను చేయడం గానీ మానుకోలేదు. నా మాట శదధ్ పెటట్లేదు. 6 కాబటిట్ నా దగగ్ర నుండి తీవ న కోపం, ఉగత
పవహించింది. అది అగిన్లా యూదా పటట్ణాలనూ, యెరూషలేము రహదారులనూ తగులబెటిట్ంది. కాబటిట్ అవి ఇపుప్డు
చూసుత్ నన్టుట్ గా నాశన శిథిలాలుగా పడి ఉనాన్యి.”

7 కాబటిట్ ఇపుప్డు సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “మీకు విరోధంగా మీరే
ఎందుకిలాదురామ్రగ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు? సీలూ,పురుషులూ, పిలల్లూ, పసికందులూ ఇలాఎవరూయూదాదేశంలోఉండకుండా
నిరూమ్లం అయేయ్లా,మీలోఎవరూమిగలకుండామీరేఎందుకు చేసుకుంటునాన్రు? 8మీదురామ్రగ్త చేతమీరుమీచేతులతో
చేసేపనులతోనాకు అభయ్ంతరకరంగానేరం చేసుత్ నాన్రు. మీరు నివాసంఉండబోతునన్ ఐగుపుదేశపుదేవుళళ్కి ధూపం వేసూత్
ననున్ ఉలల్ంఘిసుత్ నాన్రు. మీరు నాశనం కావడానికీ భూమి నఉనన్ అనిన్ దేశాలోల్ మీరు నవువ్లపాలు కావడానికీ, ఒక శాప
వచనంగా ఉండటానికీమీరు అకక్డికి వెళత్ నాన్రు.

9మీ పితరులు చేసిన దురామ్రాగ్ నీన్, మీయూదా రాజులూ, వాళళ్ భారయ్లూ చేసిన దురామ్రాగ్ నీన్ మరచిపోయారా? యూదా
దేశంలోనూ, యెరూషలేము వీధులోల్ నూ మీరూ, మీ భారయ్లూ చేసిన దురామ్రాగ్ నిన్ మరచిపోయారా? 10 ఈ రోజు వరకూ
వాళ ళ్అణకువతోఉండలేదు. వాళళ్ముందూవాళళ్ పితరులముందూ నేనుఉంచినధరమ్శాసానిన్గానీఆజఞ్లనుగానీవాళ ళ్
గౌరవించలేదు. వాటి పకారం జీవించలేదు.”

11 కాబటిట్ సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయిన యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, మీ కి అపాయానిన్
తీసుకురావడానికీ, యూదా దేశానన్ంతా నాశనం చేయడానికీ నేను నా ముఖానిన్ మీకు వయ్తిరేకంగా తిపుప్కుంటునాన్ను.
12యూదాపజలలోమిగిలినవాళళ్లో ఐగుపు దేశానికి వెళాళ్లని నిరణ్యించుకునన్ వాళళ్ని నేనే తీసుకు వెళాత్ ను. వాళళ్ంతా
ఐగుపులోనాశనం కావడానికే ఇలా చేసాత్ ను. వాళ ళ్ అకక్డ కతిత్ మూలంగానూ, కరువుమూలంగానూ కూలిపోతారు. వాళ ళ్
చనిపోయిశాపానికీ, దూషణకూ, అవమానానికీ, భయానికీసామెతగాఉంటారు.

13యెరూషలేములో నివసించే వాళళ్ని కతిత్తో, కరువుతో, వాయ్ధులతో నేను ఎలా శి ంచానో అలాగే ఐగుపులో నివసించే
వాళళ్ను కూడా శి సాత్ ను. 14 ఐగుపులో నివాసముండటానికి వెళిళ్న మిగిలిన యూదా పజలోల్ ఎవరూ కాందిశీకులాల్ తిరిగి
యూదా దేశానికి రావాలని ఎంత కోరుకునాన్ రాలేరు. అకక్డ నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోయిన ఏ కొదిద్మందో తపప్ ఎవరూ
తిరిగి రారు.”

15అపుప్డు తమ భారయ్లు ఇతర దేవుళళ్కు సాంబాణి ధూపం వేసాత్ రని తెలిసిన పురుషులందరూ, అకక్డ సమూహంలో
ఉనన్ ఆడవాళళ్ందరూ, ఐగుపు దేశంలో పతోసులో నివాసముండే పజలందరూ యిరీమ్యాకు జవాబిచాచ్రు. 16వాళిళ్లా
అనాన్రు. “యెహోవా పేరు మీద నువువ్ చెపిప్న మాట మేం వినం. 17మేం చేసాత్ మని చెపిప్న పనులను మేం తపప్కుండా
చేసాత్ ం. యూదాదేశంలోనూ,యెరూషలేము వీధులలోనూమేమూ,మారాజులూ,మాపితరులూ,మానాయకులూ చేసినటేట్
ఆకాశరాణికిధూపంవేసాత్ ం,ఆమెకుపానీయ వేదాయ్లు సమరిప్సాత్ ం. అపుప్డేఎలాంటిఆపదాకలగకుండామాకు సమృదిధ్గా
ఆహారం దొరుకుతుంది. మేం అభివృదిధ్ చెందుతాం.

18మేంఆకాశరాణికిధూపంవేయకుండా,ఆమెకుపానీయ వేదాయ్లుఅరిప్ంచకుండాఉనన్పుప్డు పేదరికంతోబాధపడాడ్ ం.
కతిత్ మూలంగానూ, కరువు మూలంగానూ నశించిపోతునాన్ం.” 19అకక్డి సీలు “మేంమా భరలకు తెలియకుండానే ఆకాశ
రాణికి ధూపం వేసూత్ , ఆమెకు పానీయ వేదాయ్లు అరిప్సూత్ ఉనాన్మా ఏమిటి?” అనాన్రు.

20 అపుప్డు యిరీమ్యా ఆ పజలందరితో, ఆ సీ పురుషులందరితో, తనకు జవాబు చెపిప్న వాళళ్ందరితో ఇలా అనాన్డు.
వాళళ్కి ఇలా పకటన చేశాడు. 21 “మీరూ, మీ పితరులూ, మీ రాజులూ, మీ నాయకులూ, మీ పజలందరూ యూదా
పటట్ణాలోల్ నూ,యెరూషలేమువీధులలోనూమీరువేసినధూపంయెహోవామరిచ్పోయాడుఅనుకుంటునాన్రా? ఆయనదానిన్
జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్డు. ఆయన ఆలోచనలోల్ ఇది మెదులుతూనే ఉంది.

22 ఆయన మీ దురామ్రగ్పు పనులనూ, మీరు జరిగించిన అసహయ్ కారాయ్లనూ చూసి సహించలేక పోయాడు. అందుకే
మీ భూమి ఎడారి అయింది. భీకర న పాంతంగా, ఒక శాపంగా అయింది. అందుకే ఈ రోజు వరకూ అకక్డ ఎవరూ
నివాసమేరప్రచుకోలేదు. 23మీరు ధూపం వేసి యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు. ఆయనమాట వినకుండా ఆయన
ధరమ్శాసానీన్,ఆయనఆజఞ్లనూ,ఆయననిబంధన నియమాలనూపాటించలేదు. అందుకేఈరోజుమీకీదురవసథ్ కలిగింది.”

24తరావ్తయిరీమ్యాఅకక్డి పజలనందరికీ, సీలందరికీ ఇలా చెపాప్డు. “ఐగుపులో ఉనన్ యూదా పజలారా, యెహోవా
మాటవినండి. 25సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. ‘మీరూ,మీభారయ్లూ, ఇదద్రూ
కలసిమీ నోటితో చెపాప్రు.’ అలా చెపిప్న దానిన్ చేతులతో చేసి చూపించారు. ఆకాశ రాణికి ధూపం వేసాత్ మనీ, ఆమెకుపూజ
చేసాత్ మనీమీరు ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్రు. ఇపుప్డు మీ ఒటుట్ ను నెరవేరచ్ండి. దానిని జరిగించండి.
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26అయితే ఐగుపులో నివసించేయూదా పజలందరూయెహోవామాట వినండి. ఆయన ఇలా అంటునాన్డు. చూడండి.
నేనునాఘననామం పమాణంచేసిచెపునాన్ను. ఐగుపులోఉనన్యూదులంతాఇపుప్డు ‘యెహోవాజీవంతోడు’అంటూ
ఉంటారు. అయితే ఐగుపులోఉనన్యూదులోల్ ఎవవ్రూ ఇక మీదటనా పేరును తమ నోటితో పలకరు. 27నేను వాళళ్ మం
కోసం కాకుండావాళళ్ వినాశనం కోసమేవాళళ్ని కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్ను. ఐగుపులోనియూదులంతా కతిత్ మూలంగానో కరువు
మూలంగానో చనిపోతారు. వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా మిగలడు. వారు ఖడగ్ ం వలల్ గానీ కరువు వలల్ గానీ ణించిపోతారు.
ఐగుపు దేశంలోఉనన్యూదావారంతా ఎవరూమిగలకుండా అంత పోతారు. 28 కతిత్ని తపిప్ంచుకునన్ కొదిద్మంది ఐగుపు
నుండియూదా దేశానికి తిరిగి వసాత్ రు. కాబటిట్ యూదాలోమిగిలిన వాళల్కు ఎవరిమాట నిజ నదో, నాదో, వారిదో అపప్డు
తెలుసుకుంటారు.

29 ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. ‘నామాట మీకు విరోధంగా మీ కి ఘోర విపతుత్ ను తీసుకు వసుత్ ంది. దానికి ఇది
మీకు ఒక సూచనగా ఉంటుంది.’ 30యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. ‘సిదిక్యా పాణానిన్ తీయాలని వెదికిన అతని శతువు
నెబుకదెన్జరు చేతికి సిదిక్యాను అపప్గించినటేట్ ఐగుపు రా న ఫరోహోఫాను అతని శతువులకీ, అతని పాణం తీయాలని
చూసేవాళల్కీ అపప్గించబోతునాన్ను.’ ”

45
బారూకుకు దేవుని సందేశం

1 ఇది యిరీమ్యా పవక నేరీయా కొడుకు బారూకుతో పలికిన మాట. యోషీయా కొడుకూ యూదా రాజూ అయిన
యెహోయాకీము పరిపాలనలో నాలుగో సంవతస్రంలో ఇది జరిగింది. ఈమాటలు యిరీమ్యా చెపుండగా బారూకు రాశాడు.
2 “బారూకు, ఇశాయేలు దేవు నయెహోవానీకు ఇలా చెపునాన్డు. 3 ‘అయోయ్,నాకు ఎంత శమ! యెహోవానాబాధకితోడు
వేదనను జోడించాడు. మూలుగులతో అలసిపోయాను. నాకు విశాంతి దొరకడం లేదు’ అని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు.

4నువువ్ అతనికిఈవిధంగాచెపాప్లి. ‘యెహోవాఈమాటచెపునాన్డు. చూడు, నేను కటిట్నదానిన్ నేనే కూలదోసుత్ నాన్ను.
నేను నాటిన దానిన్ నేనే పెకలించి వేసుత్ నాన్ను. భూమి అంతటా ఇదే జరుగుతుంది. 5 కానీ నీ కోసం నువువ్ గొపప్ వాటిని
కోరుకుంటునాన్వా? గొపప్ వాటి కోసం చూడకు. ఎందుకంటే సరవ్ మానవాళికీ వినాశనం కలుగబోతుంది.’ ఇది యెహోవా
చేసుత్ నన్ పకటన. ‘కానీ నువువ్ వెళిళ్న సథ్లాలనిన్టిలో దోపిడీసొముమ్ దొరికినటుట్ గా నీ పాణానిన్ నీకిసుత్ నాన్ను.’ ”

46
ఐగుపుకు గూరిచ్ పవచనం

1ఇతరజాతులనూదేశాలనూగూరిచ్యిరీమ్యాదగగ్రికి వచిచ్నయెహోవావాకుక్. 2ఐగుపును గూరిచ్నమాట. యూఫటీసు
నది సమీపాన ఉనన్ కరెక్మీషు దగగ్ర ఉనన్ ఐగుపు రాజు ఫరో నెకో నాయ్లను గూరిచ్న సంగతులు. యోషీయా కొడుకూ
యూదా రాజు అయినయెహోయాకీము పరిపాలనలో నాలుగో సంవతస్రంలో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు ఈ నాయ్లను
ఓడించాడు.
3 “డాలునూ కవచానీన్ సిదధ్ం చేసుకోండి. యుదాధ్ నికి ముందుకు కదలండి.
4 గురాలను సిదధ్ం చేయండి. రౌతులారా, శిరసాణం పెటుట్ కుని వాటిని అధిరోహించండి.
బలేల్లకు పదును పెటట్ండి. ఆయుధాలు ధరించండి.
5ఇకక్డ నేనేం చూసుత్ నాన్ను? వాళ ళ్ భయకంపితులయాయ్రు. పారిపోతునాన్రు. ఎందుకంటేవాళళ్ నాయ్లు ఓడిపోయాయి.
వాళ ళ్ వెనకిక్ తిరిగి చూడకుండా సుర త న చోటును వెదుకుక్ంటూ వేగంగా పారిపోతునాన్రు. అనిన్వేపులా భయం

ఆవరించింది. యెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.
6వేగం గలవాళ ళ్ పారిపోలేక పోతునాన్రు. నికులు తపిప్ంచుకోలేక పోతునాన్రు.
ఉతత్ర దికుక్లోవాళ ళ్యూఫటీసు నదీ తీరంలో తడబడి పడిపోతునాన్రు.
7 లునదీ పవాహంలాఉపొప్ంగుతూ వసుత్ నన్ ఈ వయ్కి ఎవరు? ఇతని నీళ ళ్ నదులాల్ ఎగసి పడుతునాన్యి.
8ఐగుపు లు నదిలా కి లేసుత్ ంది. దాని నీళ ళ్ నదులాల్ కీ కిందికీ విసిరినటుట్ గా పవహిసుత్ ంది.
అది ‘నేను కి లేసాత్ ను. భూమిని కపిప్ వేసాత్ ను. నేను పటట్ణాలనూ,వాటిలో పజలనూ నాశనం చేసాత్ ను’ అంటుంది.
9 గురాలూ, కి లేవండి. రథాలూ రోషం తెచుచ్కోండి. నికులాల్ రా బయలుదేరండి.
డాలు వాడటంలో నిపుణు న కూషు వాళ ళ్, పూతు వాళ ళ్, విలుల్ వంచి బాణాలు సంధించడంలో నిపుణు న లూదీ

వాళ ళ్ బయలుదేరాలి.
10ఇది సేనల పభు నయెహోవాపతీకారం తీరుచ్కునే రోజు. ఆయన తన శతువుల పగ తీరుచ్కుంటాడు.
కతిత్ శతువులని చీలిచ్వేసుత్ ంది. తృపిత్ చెందుతుంది. వాళళ్ రకానిన్ పానం చేసుత్ ంది.
యూఫటీసు నది దగగ్ర ఉతత్ర దేశంలో సేనల పభు నయెహోవాకు బలి అరప్ణ జరగబోతూ ఉంది.
11 కనయ్ అయిన ఐగుపు కుమారీ, గిలాదుకి వెళిల్ ఔషధం తెచుచ్కో.
నీ న ఎకుక్వ ఔషధాలు ఉపయోగించడం వయ్రధ్ం. నీకు సవ్సథ్త కలుగదు.
12నీకు కలిగిన అవమానం గూరిచ్ జాతులనీన్ తెలుసుకునాన్యి. నువువ్ చేసే రోదన ధవ్ని భూమి అంతటా వినిపిసుత్ ంది.
ఒక నికుడు తడబడిమరో నికుడి న పడతాడు. ఇదద్రూ కలసి కూలి పోతారు.”
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13బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు బయలుదేరి వచిచ్ ఐగుపు దాడి చేసినపుప్డు పవక అయినయిరీమ్యాకుయెహోవా
చెపిప్నమాట ఇది.
14ఐగుపులో తెలియజేయండి. అదిమిగోద్ లులోనూమెంఫిస్ లోనూ వినిపించాలి.
తహపనేసులో వాళ ళ్ ఇలా పకటించారు. నీ చుటూట్ కతిత్ ర విహారం చేసూత్ అంతటినీ మింగివేసుత్ ంది. కాబటిట్ మీరు లేచి

రయ్ంగా నిలిచి ఉండండి.
15 ఏపిస్ అనే నీ దేవుడు ఎందుకు పారిపోయాడు? నీ ఎదుద్ దేవుడు ఎందుకు నిలబడలేదు? ఎందుకంటే యెహోవా అతణిణ్

కిందకు పడవేశాడు.
16తడబడేవాళళ్ సంఖయ్ను ఆయనఅధికం చేసుత్ నాన్డు. ఒకోక్ నికుడు మరొకడిమీద పడిపోతునాన్డు. వాళ ళ్ “లేవండి,

ఇంటికి వెళాద్ ం.
మన సవ్ంత పజల దగగ్రకూ, మన సవ్దేశానికీ వెళాద్ ం. మనలను బాధిసుత్ నన్ ఈ కతిత్ని వదిలించుకుందాం.” అని

చెపుప్కుంటునాన్రు.
17 వాళ ళ్ అకక్డ “ఐగుపు రా న ఫరో కేవలం ఒక ధవ్ని మాతమే. అతడు అవకాశాలను చేజారుచ్కునే వాడు” అని

పకటించారు.
18సేనల పభువూ, రాజూఅయినయెహోవా ఇలా పకటన చేసుత్ నాన్డు. “నాతోడు, ఒక మనిషి రాబోతూ ఉనాన్డు. అతడు

తాబోరు పరవ్తం లాంటివాడు. సముదం పకక్నే ఉనన్ కరెమ్లు లాంటి వాడు.
19ఐగుపు ఆడపడుచులారా,మీరు చెరలోకి వెళళ్డానికి సిదధ్పడండి.
ఎందుకంటే నోపు భయం కలిగించేలా శిథిల పోతుంది. అకక్డ ఎవరూ నివసించలేరు.
20ఐగుపు ఒక అంద న లేగదూడ వంటిది. కానీఉతత్రం పు నుండి కుటేట్ కందిరీగ ఒకటి వసుత్ ంది. అది సమీపిసూత్ ఉంది.
21 వాళళ్ మధయ్లో అదెద్కు తెచుచ్కునన్ నికులు కొవువ్ పటిట్న ఎదుద్ లాల్ ఉనాన్రు. అయితే వాళ ళ్ కూడా వెనకిక్ తిరిగి

పారిపోతారు.
వాళ ళ్ కలసి ఉండరు. వాళ ళ్ నాశనమయేరోజువాళల్కు వయ్తిరేకంగా వసూత్ ఉంది. అదివాళళ్ని శి ంచే రోజు.
22ఐగుపు కి శతువులు దండెతిత్ వసుత్ నాన్రు. అదిపాములా బుసలు కొడుతూ పాకుక్ంటూ అవతలికి వెళిళ్పోతుంది.
చెటల్ కొమమ్లు నరికే వాళ ళ్ గొడడ్ళ ళ్ పటుట్ కుని వచిచ్నటుట్ గా వాళ ళ్ ఆమె దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు.”
23ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “అవి ఎంత దటట్ న అడవు నావాళ ళ్ దానిన్ నరికి వేసాత్ రు.
ఎందుకంటే వాళళ్ సంఖయ్ మిడతల దండు కంటే ఎకుక్వగా ఉంటుంది. వాళళ్ను లెకక్ పెటట్డం సాధయ్ం కాదు.
24ఐగుపు కుమారిని అవమానపరుసాత్ రు. ఉతత్రం పున దేశాలవారికి ఆమెను అపప్గిసాత్ రు.”

25 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, నో పటట్ణంలో ఉనన్ ఆమోను
దేవుణిణ్ , ఫరోనూ, ఐగుపునూ, దాని దేవుళళ్నూ, రాజులనూ, ఫరో రాజులనూ, ఇంకా వాళళ్లో నమమ్కముంచే వాళళ్నీ నేను
శి ంచ బోతునాన్ను. 26వాళళ్ పాణాలు తీయాలని చూసే వాళళ్ చేతులోల్ కి వాళళ్ను అపప్గిసుత్ నాన్ను. బబులోను రాజు
నెబుకదెన్జరుకూ, అతని సేవకులకూ వాళళ్ని అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఆ తరావ్త ఐగుపుమళీళ్ ఇంతకు ముందు లాగానే పజలకు
నివాసయోగయ్ం అవుతుంది.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

27 “కానీనా సేవకుడ నయాకోబూ, నువువ్ భయపడకు. ఇశాయేలూ,వాయ్కుల పడకు. ఎందుకంటే చూడు, నినున్ దూర
పాంతాలోల్ నుండివెనకిక్తీసుకు వసాత్ ను. బందీలుగాఉనన్నీసంతానానిన్చెరలోఉనన్దేశంనుండితీసుకు వసాత్ ను. యాకోబు
తిరిగి వసాత్ డు. అతనికి శాంతి లభిసుత్ ంది. మంగా ఉంటాడు. అతణిణ్ భయపెటేట్ వాళ ళ్ ఎవరూ ఉండరు.

28నా సేవకు నయాకోబూ, నువువ్ భయపడకు.” ఇదే యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. “ఎందుకంటే నేను నీతో ఉనాన్ను.
నేను మిమమ్లిన్ ఏ ఏ దేశాలోల్ కి చెదరగొటాట్ నో ఆ దేశాలను సమూలంగా నాశనం చేసాత్ ను. కానీ నినున్ పూరిగా నాశనం
చేయను. అయితే నా సేవకుడ నయాకోబూ, నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను. భయపడకు. నేనెకక్డికి నినున్ చెదరగొటాట్ నో
ఆ దేశపజలందరినీ సమూల నాశనం చేసాత్ ను. అయితే నినున్ సమూలంగా నాశనం చేయను. నాయ్య న విధంగా నినున్
శి సాత్ ను. శి ంచకుండా నినున్ వదిలిపెటట్ను.”
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ఫిలిషీయులను గూరిచ్ పవచనం

1 ఫిలిషీ పజలను గూరిచ్ పవక అయినయిరీమ్యాకు యెహోవా నుండి వచిచ్న వాకుక్. ఈ వాకుక్ ఫరో గాజా దండెతత్క
ముందు వచిచ్ంది.
2 “యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. చూడండి. ఉతత్ర దికుక్న నీళ ళ్ వరదలా పొరిల్ పారుతునాన్యి. వాళ ళ్ వెలుల్ వలా పొంగిన

నదిలా ఉంటారు.
తరావ్తవాళ ళ్ దేశం నా,దాని పటట్ణాల నా,దానిలోనివాసముండేవాళళ్ నా వెలుల్ వలా పవహిసాత్ రు! కాబటిట్ అందరూ

సహాయం కోసంమొర పెడతారు.
దేశంలోని పజలందరూ విలపిసాత్ రు.
3వాళళ్ బల న గురాల డెకక్లు నేలను తనేన్ చపుప్డు వినిపించినపుప్డు,
వాళళ్ రథాల వేగంహోరుకూ, ఉరుము లాంటి వాటి చకాల శబాద్ నికీ
భయపడిన తండులు తమ బలహీనత కారణంగా తమ పిలల్లకు సహాయం చేయరు.
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4 ఫిలిషీ వాళళ్ను నాశనం చేసే రోజు, తూరు, సీదోనులకు సహాయం చేయాలనుకునే వాళళ్ను కూడా నాశనం చేసే రోజు
వసుత్ ంది. ఎందుకంటేయెహోవాఫిలిషీవాళళ్నూ, కఫోత్ రు దీవ్పంలోమిగిలిపోయినవాళళ్నూ సరవ్నాశనం చేసాత్ డు.

5గాజాబోడిగా అయింది. అషెక్లోను విషయంలో అయితే, ఆ లోయలోమిగిలిన ఉనన్ వాళ ళ్ మౌనంగా ఉండిపోతారు.
శోకంలోఎంతకాలంనీకునువేవ్గాయాలుచేసుకుంటావు? 6అయోయ్,యెహోవాఖడగ్మా,నువువ్ఎపప్టికిచాలించుకుంటావు?
ఇక ఆగు. నీ వరలోకి పోయిమౌనంగా ఉండు.
7అషెక్లోను నా, సముద తీర పాంతాల నాదాడి చేయమనియెహోవానీకు ఆజాఞ్ పించాడు కదా!
నువువ్ ఇకమౌనంగా ఎలాఉంటావు?

48
మోయాబును గూరిచ్ పవచనం
48:29-36;యెష 16:6-12

1సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవామోయాబును గూరిచ్ ఇలా అంటునాన్డు.
నెబోకు బాధ, అది సరవ్ నాశనమౌతుంది. కిరయ్తాయిమును వశం చేసుకునాన్రు. అది అవమానానిన్ ఎదురుక్ంటుంది.
ఆమె కోటను కూలిచ్వేశారు. అవమానంపాలు చేశారు.
2మోయాబు గౌరవం అంతరించింది. వాళళ్ శతువులు హెషోబ్నులోదానికి కీడు చేయాలని ఆలోచిసుత్ నాన్రు.
‘రండి, అది ఒక దేశంగా ఉండకుండా దానిన్ నాశనం చేదాద్ ం. మదేమ్నా కూడా అంతరించి పోతుంది. కతిత్ నినున్ తరుముతూ

ఉంది.’
3వినండి! హొరొనయీము నుండి ఆరనాదాలు వినిపిసుత్ నాన్యి. అకక్డ అనరధ్ం,మహావిధవ్ంసం జరిగాయి.
4మోయాబు దేశానిన్ నాశనం చేశారు. దాని పిలల్ల రోదన ధవ్ని వినిపిసుత్ ంది.
5పజలు లూహీతు కొండ ఎకుక్తూ ఏడుసుత్ నాన్రు.
హొరొనయీము వెళేళ్ దారిలో జరిగిన విధవ్ంసానిన్ బటిట్ పజల పెడబొబబ్లు వినిపిసుత్ నాయి.
6పారిపోండి. మీపాణాలు కాపాడుకోండి. అడవిలో పెరిగే అరూహ చెటల్లా ఉండండి.
7నువువ్ నీ పనుల నా, నీ ధనం నా నమమ్కముంచావు. కాబటిట్ నువువ్ కూడావాళళ్ వశం అవుతావు.
కెమోషు దేవుణిణ్ ,వాడియాజకుల,నాయకులతో సహా బందీలుగా పటుట్ కుపోతారు.
8యెహోవాచెపిప్నటుట్ వినాశకుడు పతి పటట్ణం కీ వసాత్ డు. ఏ పటట్ణం కూడా తపిప్ంచుకోలేదు.
లోయనశించిపోతుంది. దానం ధవ్ంస పోతుంది.
9మోయాబు ఎగిరి పోవాలిస్ ఉంది. దానికి రెకక్లు ఇవవ్ండి.
ఆమెపటట్ణాలు వయ్రధ్భూమిఅవుతాయి. అకక్డ ఎవవ్రూ నివసించరు. 10యెహోవాచెపిప్న పనులను నిరల్కష్ ంగా చేసేవాడు

శాపానికి గురి అవుతాడు గాక! రకం రుచి చూడకుండా తన కతిత్ని వరలో పెటేట్వాడు శాపానికి గురి అవుతాడు గాక!
11మోయాబు తనబాలయ్ం నుండీ సుర తంగానే ఉనన్టుట్ భావించాడు.
అతడు ఒక పాతనుండి మరోపాతకు పోయనిదాకష్రసంలా ఉనాన్డు. అలాగే అతడు ఎపుప్డూ చెరలోకి వెళళ్లేదు.
కాబటిట్ అతని రుచి ఎపప్టిలా బాగానే ఉంది. సువాసన కూడా మారకుండా ఉంది. 12 కాబటిట్ చూడండి. ఆ రోజులు

రాబోతునాన్యి. ఆ రాబోయే రోజులోల్ వాడి పాతలను వంచి వాటిని ఖాళీ చేసే వారిని పంపుతాను. వాళ ళ్ అతని
కుండలను పగలగొడతారు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

13 “ఇశాయేలు పజలుతాము నముమ్కునన్ బేతేలు విషయంలోసిగుగ్ పడినటేట్ మోయాబువాళ ళ్ కెమోషు విషయంలోసిగుగ్
పడతారు.
14 ‘మేము బలవంతులం,పోరాడే నికులం’ అనిమీరెలా చెపాత్ రు?
15మోయాబు సరవ్నాశనమవుతుంది. దాని పటట్ణాలు దాడులకు గురౌతాయి. దానియువకులోల్ శేషఠ్ న వాళ ళ్ వధ జరిగే

పదేశానికి వెళత్ నాన్రు.
సేనల పభు నయెహోవాఅనే పేరునన్ రాజు చేసుత్ నన్ పకటన ఇదే!
16మోయాబు తవ్రలోనాశనం కాబోతోంది. దాని కి రావాలనిఘోర దురఘ్టన తవ్రపడుతూ ఉంది.
17మోయాబు చుటూట్ నివసించేవాళ ళ్,దాని కీరి పతిషట్లు తెలిసిన వాళ ళ్ రోదించండి.
‘దాని బల న రాజదండం,ఘనతపొందిన దాని చేతిలోని కర విరిగిపోయాయి’ అని చెపూవిలపించండి.
18దేబోనులో గౌరవపీఠం కూరుచ్నన్దానా, కిందకు దిగి రా. ఎండిన నేల కూరోచ్.
ఎందుకంటేమోయాబును నాశనం చేయబోయేవాడు నీ దాడి చేసుత్ నాన్డు. అతడు నీ కోటలను నాశనం చేసాత్ డు.
19అరోయేరులో నివసించే వాళ ళ్ దారిలో నిలబడి గమనించండి.
తపిప్ంచుకుని పారిపోతునన్ వాళళ్ని ‘ఏం జరిగింది’ అని అడగండి.
20మోయాబుకు అవమానం జరిగింది. అది ధవ్ంస పోయింది. రోదించండి, పెడబొబబ్లు పెటట్ండి. సహాయం కోసం కేకలు

వేయండి.
మోయాబు సమూలంగానాశన ందని అరోన్ను నదీ తీరాన ఉనన్ వాళల్కు చెపప్ండి.
21ఇపుప్డు కొండమీది దేశాల కి శికష్ వసుత్ ంది.
హోలోను,యాహసు,మేఫాతు, దీబోను,
22నెబో, బేత్ దిబాల్ తయీము, కిరయ్తాయిము, బేతాగ్ మూలు,



యిరీమ్యా 48:23 676 యిరీమ్యా 49:1

23బేతెమ్యోను, కెరీయోతు,బొసా ల కి శికష్ వసుత్ ంది.
24దూరాన, సమీపాన ఉనన్మోయాబు పటట్ణాలనిన్టి కి శికష్ వసుత్ ంది.
25మోయాబు కొముమ్ను నరికివేశారు. దాని చేతిని విరిచి వేశారు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

26 “యెహోవా న నాకు విరోధంగామోయాబు ఆహంకరించాడు. అతనికి మతెత్కక్నీ. మోయాబు తన వాంతిలో పొరాల్ డి
అవమానం పొందుతాడు. ఎగతాళి పాలవుతాడు. 27 ఇశాయేలును చూసి నువువ్ నవవ్లేదా? ఎగతాళి చేయలేదా? అతణిణ్
గూరిచ్మాటాల్ డినపుప్డలాల్ నువువ్ తలఊపుతూ ఉనాన్వే, అతణిణ్ దొంగల గుంపులో చూశావా ఏమిటి?
28మోయాబు నివాసులారా,మీరు పటట్ణాలు విడిచి పెటట్ండి. కొండ బండ సందులోల్ నివసించండి.
బండ ని రంధాలమొదటోల్ గూడు కటుట్ కునే గువవ్లాల్ ఉండండి.
29మోయాబు గరవ్ం గురించీ, అహంకారం గురించీ వినాన్ం.
అతడి అహంకారం, గరవ్ం, ఆతమ్ సుత్ తీ,హృదయంలో అతిశయం, అనీన్ వినాన్ం.”

30ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “అతడితిరసాక్రపూరిత నమాటలు నేను వినాన్ను. అతడు చేసే పనులాల్ నే అతడి
మాటలకు కూడా ఎలాంటి విలువా లేదు.
31కాబటిట్ మోయాబు కోసం నేనే ఒక రోదనం చేసాత్ ను. మోయాబు అంతటి కోసం వేదనతో కేకలు పెడతాను.
కీరహ్రెశు పజలు కోసం ఏడుసాత్ ను.
32సిబామ్ దాకష్ చెటూట్ , యాజెరు గూరిచ్ నేను ఏడిచ్న దాని కంటే ఎకుక్వగా నీ కోసం విలపిసాత్ ను! నీ తీగెలు ఉపుప్ సముదానిన్

దాటాయి.
అవియాజెరు వరకూ వాయ్పించాయి. వినాశకుడు నీ వేసవి కాలం పంట నా, నీ దా రసం నాదాడి చేశాడు.
33కాబటిట్ మోయాబు దేశంలో నుండి పళళ్ చెటల్ మూలంగా కలిగే సంతోషమూ, సంబరమూ తొలగిపోయాయి.
‘వాళళ్ దాకష్ గానుగలోల్ దా రసానికి నేను ముగింపు పలికాను. వాళ ళ్ గానుగలో దాకష్లు తొకేక్టపుప్డు ఆనందంతో కూడిన

కేకలు వినిపించవు. వినిపించే కేకలోల్ ఆనందం ఉండదు.
34 నిమీములో నీళ ళ్ కూడా ఎండిపోయాయి. కాబటిట్ పజల కేకలు హెషోబ్ను నుండి ఏలాలే వరకూ, ఇంకా యాహసు

వరకూ,సోయరు నుండిహొరొనయీము వరకూ, ఎగాల్ తాష్ లిషావరకూ వినిపిసుత్ నాన్యి. 35మోయాబు గుళళ్లోబలులరిప్ంచే
వాళళ్ను నేను అంతం చేసాత్ ను. తన దేవుడికి ధూపం వేసే వాణిణ్ కూడా ఉండనియయ్ను.’ ” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

36కాబటిట్ నాహృదయం పిలల్నగోవిలామోయాబు కోసం విలపిసుత్ ంది. నాహృదయం పిలల్నగోవిలా కీరహ్రెశులో పజల కోసం
విలపిసుత్ ంది. వాళ ళ్ సంపాదించిన సంపదలనీన్ పోయాయి. 37 పతి తలా బోడి అయింది. పతి గడడ్మూ కష్వరం అయింది.
పతి వయ్కి చేతి నాగాటుల్ ఉనాన్యి. పతి నడుముకూ గోనె పటాట్ ఉంది.

38మోయాబులో పతి ఇంటి కపుప్ నా, పతి వీధిలోనూ ఏడుప్లు వినిపిసుత్ నాన్యి. “ఎందుకంటే ఒక వయ్కి ఒక పనికిరాని
కుండను పగలగొటిట్నటుట్ నేనుమోయాబును పాడు చేశాను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
39 “ఇది ఎలా సరవ్ నాశన ంది? వీళ ళ్ రోదిసూత్ ఎలా కేకలు పెడుతునాన్రో! మోయాబు సిగుగ్ తో వెనకిక్ తిరిగింది. కాబటిట్

మోయాబు తన చుటూట్ ఉనన్ వాళల్కు భయానిన్ కలిగించేదిగా, పరిహాసం చేయదగగ్దిగా ఉంటుంది.”
40యెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “తన రెకక్లను విపాప్రుచ్కుని ఎగిరే గదద్లా శతువుమోయాబు కి వసుత్ నాన్డు.

41కోటలు పడగొడుతునాన్రు. బల న దురాగ్ లు పటుట్ కుంటునాన్రు.
ఆ రోజునమోయాబు వీరుల హృదయాలు పసవించబోయేసీహృదయంలాఉంటాయి.
42యెహోవా ననాకు వయ్తిరేకంగా ఆహంకరించింది కాబటిట్ మోయాబు ఒక జాతిగా ఉండకుండానాశన ంది.
43మోయాబు నివాసీ, భయమూ, గుంటా, వలా నీ కి వసుత్ నాన్యి” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
44 “భయంతోపారిపోయేవాళ ళ్ గుంటలో పడతారు.
గుంటలో నుండి తపిప్ంచుకుని కి వచిచ్న వాళ ళ్ వలలో చికుక్కుంటారు.
వాళళ్ పతీకారం చేసే సంవతస్రంలో నేనే దీనిన్ వాళళ్ కి తీసుకు వచాచ్ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
45 “పారిపోయిన వాడు హెషోబ్నులో బలహీను నీడలో నిలబడతాడు. ఎందుకంటే హెషోబ్నులో నుండి అగిన్

బయలుదేరుతుంది.
సీహోను నుండి అగిన్ జావ్లలు బయలు దేరుతాయి. అవిమోయాబు నుదుటినీ, అహంకారుల తలలనూ చీలిచ్వేసాత్ యి.
46అయోయ్,మోయాబూ! నీకు బాధ, కెమోషు* పజలు నాశనమయాయ్రు.
ఎందుకంటే నీ కొడుకులను బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్రు. నీ కూతుళ ళ్ చెరలోకి పోయారు.
47కాని తరావ్త రోజులోల్ మోయాబు పజలభాగాయ్నిన్ నేను పునరుదధ్రిసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
ఇకక్డితోమోయాబు న తీరుప్ను గూరిచ్న వివరాలు ముగిశాయి.

49
అమోమ్నీయుల గూరిచ్ పవచనం

1అమోమ్ను పజలను గూరిచ్యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు.
“ఇశాయేలుకు పిలల్లు లేరా? అతడికి వారసుడుగా ఎవ నా ఉనాన్రా?
మలోక్ము దేవత గాదును ఎందుకు ఆకమించుకునాన్డు? వాడి పజలు దాని పటట్ణాలోల్ ఎందుకు నివసిసాత్ రు?”

* 48:46 48:46 కెమోషుమోయాబు దేవత
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2అయితేయెహోవాఇలాపకటిసుత్ నాన్డు. “రబాబ్కు వయ్తిరేకంగానూ,అమోమ్ను పజలకు వయ్తిరేకంగానూ నేనుయుదధ్ భేరీని
మోగించే రోజులు వసుత్ నాన్యి.

దాంతో రబాబ్ అంతా వదిలివేసిన గుటట్లా ఉంటుంది. దానిఊళ ళ్ తగలబడిపోతాయి.
దానివారసులను ఇశాయేలు పజలు సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
3హెషోబ్నూ, రోదన చెయియ్. ఎందుకంటే హాయినాశన పోయింది. రబాబ్ కుమారెలారా, ఏడవండి, గోనె పటట్లు కటుట్ కోండి.
విలపించండి. ఊరకే అటూ ఇటూ పరుగెతత్ండి. ఎందుకంటేమోలెకు దేవుడు చెరలోకి వెళత్ నాన్డు.
వాడితోపాటు వాడియాజకులూ, అధిపతులూ కూడా చెరలోకి వెళత్ నాన్రు.
4విశావ్సం లేని కూతురా, నీ బలానిన్ గూరిచ్ నీకు అంత ఆహంకారమెందుకు? నీ బలం నీళళ్ లాగా పవహించిపోతుంది.
నీ సంపదల నమమ్కం పెటుట్ కునాన్వు. ‘నాకు విరోధిగా ఎవరొసాత్ రు?’ అంటునాన్వు.
5చూడు. నీ కి తీవ న భయం తీసుకు వసుత్ నాన్ను.” సేనల పభువు అయినయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.
“నీ చుటూట్ ఉనన్ పజలనుండి నీకు ఆ భయం వసుత్ ంది. దాని ఎదుట నువువ్ చెదరిపోతావు.
పారిపోతునన్ వాళళ్ను పోగు చేయడానికి ఎవరూ ఉండరు.
6అయితే ఇదంతా అయాయ్క నేను అమోమ్ను పజలభాగాయ్నిన్ పునరుదధ్రిసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

ఏదోమును గూరిచ్ పవచనం
49:9-10; ఓబదాయ్ 5-6
49:14-16; ఓబదాయ్ 1-4

7ఏదోమును గూరిచ్ సేనల పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు. “తేమానులోజాఞ్ నమనేదే లేదా?
అవగాహన ఉనన్ వాళళ్ దగగ్ర ఒక మంచి సలహా లేకుండాపోయిందా? వాళళ్ జాఞ్ నమంతా వెళిల్పోయిందా?
8దేదాను నివాసులు పారిపోండి. వెనకిక్ తిరగండి. నేల ఉనన్ కలుగులోల్ ఉండండి.
ఎందుకంటే నేను ఏశావు పజల కి ఆపదను రపిప్ంచి అతణిణ్ శి ంచబోతునాన్ను.
9దాకష్పళ ళ్ ఏరుకునే వాళ ళ్ నీ దగగ్రికి వసేత్, కొనిన్ పళ ళ్ వాళ ళ్ వదిలేయరా?
రాతి వేళ దొంగలు వచిచ్నపుప్డు,వాళల్కు కావాలిస్ంది తీసుకుని మిగిలినది వదిలేయరా?
10కానీ నేను ఏశావును నగన్ంగా నిలబెడుతునాన్ను. అతని రహసయ్ సథ్లాలను బహిరగ్తం చేసుత్ నాన్ను. అతడు ఇక ఎకక్డా

దాకోక్లేడు.
అతని సంతానం,సోదరులూ, అతడిపొరుగు వాళ ళ్ అంతానాశనమవుతునాన్రు. అతడూమిగలడు.
11అనాథ న పిలల్లను విడిచిపెటుట్ . వాళళ్ను నేను చూసుకుంటాను. నీ వితంతువులు ననున్ నముమ్కోవచుచ్.”

12యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “పాతలోని దానిన్ తాగాలిస్న అవసరం లేని వాళ ళ్ కూడా కచిచ్తంగా పాతలోది కొంత
తాగుతునాన్రు. అలాంటపుప్డు నువువ్ శికష్ను ఎలా తపిప్ంచుకుంటావు. తపిప్ంచుకోలేవు. ఆ పాతలోది తపప్కుండా
తాగాలిస్ందే. 13బొసాభయానిన్ కలిగించేసథ్లంగానూ,అవమానంగానూ,ఒకశాపవచనంగానూఉంటుంది. దానిపటట్ణాలనీన్
ఎపప్టికీ నాశన ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను నా పేరు చెపిప్ పమాణం చేశాను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
14యెహోవాదగగ్ర నుండి నేనొక వార వినాన్ను. ఆవారతోజాతులనిన్టి దగగ్రికి ఒక వారాహరుడు వెళాళ్డు.
“ ‘అందరం సమకూడి ఆమె దాడి చేదాద్ ం. యుదాధ్ నికి సిదధ్ం కండి.’
15ఇతర జాతులతోపోలిసేత్ నినున్ అలుప్డుగా చేసాత్ ను. వాళళ్ దృషిట్లో నినున్ నీచుడిగా చేసాత్ ను.
16కొండ శిఖరాల నివసిసాత్ వు. పరవ్త శిఖరాలను సావ్ధీనం చేసుకునాన్వు,
నీ భీకరతవ్ం విషయంలో నీహృదయంలో గరవ్ం నినున్మోసం చేసింది.
గదద్లాగా ఉనన్త సథ్లాలోల్ గూడు కటుట్ కుని ఉనాన్వు.
అయినానినున్ అకక్డనుండి కిందకు లాగి పడవేసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
17 “ఏదోమును దాటి వెళేళ్ వాళళ్కు అది భయంపుటిట్సుత్ ంది.
అందరూ దానికి కలిగిన కషాట్ లు చూసి ఆశచ్రయ్పడి ఎగతాళి చేసాత్ రు.”
18యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నేను సొదోమ, గొమొరా వాటి చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలను నాశనం చేసినటేట్ వీటికీ చేసిన

తరువాత,
అకక్డిలాగే ఇకక్డ కూడా ఎవరూ నివసించరు. ఏమనిషీ అకక్డ బస చేయడు.
19చూడండి, అతడుయొరాద్ ను అడవులోల్ నుండి ఎంతో కాలంగా ఉనన్ పచిచ్క దానం లోకి వచేచ్ సింహంలా వసుత్ నాన్డు.
దానిన్ చూసి ఏదోము తకష్ణమేపారిపోయేలాచేసాత్ ను. దాని న నేను ఎంపిక చేసిన వాణిణ్ అధిపతిగా నియమిసాత్ ను.
ఎందుకంటే నాలాంటివాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? ననున్ రమమ్ని ఆజాఞ్ పించగలిగేది ఎవరు? ననున్ నిరోధించే కాపరి ఎవరు?
20కాబటిట్ ఏదోముకు వయ్తిరేకంగాయెహోవానిరణ్యించిన పణాళికలను వినండి.
తేమాను నివాసులకు వయ్తిరేకంగా ఆయన చేసిన పణాళికలు వినండి.
కచిచ్తంగామందలో బలహీన నవాటితో సహా అందరీన్ శతువులు బయటకు ఈడుసాత్ రు.
పచిచ్క బయళ ళ్ శిథిల న సథ్లాలుగామారతాయి.
21వాళ ళ్ కూలినపుప్డు భూమి కంపించింది. దాని దురగ్తికి అది వేసే కేకలు ఎర సముదం వరకూ వినిపించాయి.
22చూడండి డేగలా శతువుదాడి చేసాత్ డు. అది దూసుకు వచిచ్ బొసాను తన రెకక్లతో కపిప్వేసుత్ ంది.
ఆ రోజున ఏదోము నికుల హృదయాలు పసవించడానికి నొపుప్లు పడుతునన్ సీ హృదయంలాఉంటాయి.”
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23దమసుక్ గూరిచ్న వాకయ్ం. “హమాతు, అరాప్దూ జరిగిన వినాశనం వార విని సిగుగ్ పడతాయి.
అవి కరిగిపోతునాన్యి. నిమమ్ళంగా ఉండటం సాధయ్ం కాని సముదంలా అవి కలవరపడుతునాన్యి.
24దమసుక్ ఎంతో బలహీనంగా ఉంది. పారిపోడానికి అది వెనకుక్ తిరిగింది. దానిన్ భయం పటుట్ కుంది.
నిసప్ హదానిన్ ఆవరించింది. పసవించే సీ పడే వేదన వంటి వేదన దానికి కలిగింది.”
25దానిలో నివసించే పజలు ఇలా అనుకుంటారు. “ఇంత పసిదిధ్ చెందిన పటట్ణం, నాకెంతో ఆనందానిన్ ఇచేచ్ పటట్ణం ఇది.

పజలు దీనిని ఇంకాఖాళీ చేయలేదేమిటి?”
26కాబటిట్ పటట్ణంలోయువకులు దాని వీధులోల్ నే కూలిపోతారు.
ఆ రోజునయుదధ్వీరులంతా అంత పోతారు. ఇది సేనల పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
27 “నేను దమసుక్ పాకారం అగిన్ రాజేసాత్ ను. అది బెనహ్దదు బల న దురాగ్ లను తగలబెటేట్సుత్ ంది.”

28 కేదారు, హాసోరు రాజాయ్లను గూరిచ్ యెహోవా బబులోనురాజు నెబుకదెన్జరుకు ఇలా చెపాప్డు. ఈ రాజాయ్ల దాడి
చేయడానికి నెబుకదెన్జరు వెళత్ నాన్డు.

కేదారు గూరిచ్ పవచనం
“లేవండి. కేదారు దాడి చేయండి. ఆ తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ పజలను నాశనం చేయండి.
29అతని నయ్ం వాళళ్ గుడారాలనూ,వాళళ్ మందలనూ, గుడారాలతాళల్నూ మిగిలినసామాగినంతా తీసుకు వెళాత్ రు.
కేదారు పజల ఒంటెలను వాళ ళ్ తీసుకువెళాత్ రు. ‘అనిన్ పులా భయం’ అంటూ చెపాత్ రు.
30హాసోరు నివాసులారా, పారిపోండి. దూరంగా వెళళ్ండి. భూమి న ఉనన్ కలుగులోల్ ఉండండి.” ఇదియెహోవా చేసుత్ నన్

పకటన.
“ఎందుకంటే బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు మీకు విరోధంగా పణాళికలు రచిసుత్ నాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి పారిపోండి!
31మీరు లేవండి! నిశిచ్ంతగానూ మంగానూ నివసిసుత్ నన్ రాజయ్ం దాడి చేయండి.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
“వాళల్కు దావ్రాలు లేవు. ఉనాన్ వాటికి అడుడ్ గడియలు లేవు. పజలు హాయిగా నివసిసుత్ నాన్రు.
32వాళళ్ ఒంటెలు దోపుడు సొముమ్ అవుతాయి. విసాత్ ర న వాళళ్ సంపదమీకుయుదధ్ంలో కొలల్గొటేట్ సొముమ్గా ఉంటుంది.
తరావ్త చెంపల న కతిత్రించుకునే వాళళ్ను చెదరగొడతాను.
వాళళ్ మీదకు అనిన్ వేపుల నుండీ ఆపద రపిప్సాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
33 “హాసోరు పా నకక్లకు నివాస సథ్లంగా ఉంటుంది. శాశవ్తంగా వయ్రధ్భూమిగాఉంటుంది.
అకక్డ ఎవవ్రూ నివాసముండరు. ఏమనిషీ అకక్డ బస చేయడు.”

34యూదారాజు సిదిక్యాపరిపాలన పారంభంలోయెహోవావాకుక్ యిరీమ్యా పవక దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయన ఏలాము
గూరిచ్ ఇలా చెపాప్డు. 35 “సేనల పభువుయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. చూడండి, నేను ఏలాముకు ముఖయ్ బల న వాళళ్
విలుల్ నూ,దానిన్ సంధించే వాళళ్నూ విరగగొడతాను.
36ఎలాగంటే ఆకాశంలోనినాలుగు దికుక్ల నుండి నాలుగు వాయువులను రపిప్సాత్ ను.
నాలుగు దికుక్ల నుండి వసుత్ నన్ గాలులతో ఏలాము పజలను చెదరగొడతాను.
చెదిరిపోయిన ఏలాము పజలు వెళళ్డానికి ఏ దేశమూ ఉండదు.
37వాళళ్ శతువుల ఎదుటా,వాళళ్ పాణాలు తీయాలని చూసేవారి ఎదుటావాళళ్ను చెదరగొడతాను.
తీవ న నా కోధానిన్ బటిట్ వాళల్కు వయ్తిరేకంగా వినాశనానిన్ పంపుతాను.
వాళళ్ని సంపూరణ్ంగా నిరూమ్లం చేసే వరకూ వారి వెనకే కతిత్ని పంపుతాను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
38“ఏలాములోనాసింహాసనానిన్ నిలబెడతాను. అకక్డిరాజునూ,అధిపతులనూనాశనం చేసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్

పకటన.
39 “అయితే తరావ్త రోజులోల్ ఏలాము భాగాయ్నిన్ పునరుదధ్రిసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

50
బబులోనును గూరిచ్ పవచనం
51:15-19;యిరీమ్ 10:12-16

1 కలీద్యుల దేశ న బబులోనును గూరిచ్యిరీమ్యాపవక దావ్రాయెహోవాచేసిన పకటన.
2 దేశాలోల్ , జాతులోల్ పకటించండి. అందరూ వినేలా చేయండి. వాళ ళ్ వినడానికి సూచనగా ఒక జెండాను ఎతిత్ ఉంచండి.

దానిన్ కనబడనివవ్ండి.
ఇలా చెపప్ండి. “బబులోనును ఆకమించుకునాన్రు. బేలు దేవుడికి అవమానం కలిగింది. మెరోదకు దేవుడికి వాయ్కులం

కలిగింది. వాళళ్ విగహాలకు అవమానం కలిగింది.,వాళళ్ దేవుళళ్ బొమమ్లు పతనమయాయ్యి.
3దాని భూమినినాశనం చేయడానికి దానికి వయ్తిరేకంగా ఉతత్ర దికుక్నుండి ఒక జనం లేచింది.
మని నా, జంతు నాదానిలో నివసించరు. వాళళ్ంతాపారిపోతారు.”
4ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “ఆ రోజులోల్ ఆ సమయంలోయూదా పజలూ, ఇశాయేలు పజలూ
ఏడుసూత్ తమ దేవు నయెహోవాను వెదకడానికి కలిసి వసాత్ రు.
5సీయోనుకు వెళేళ్మారగ్ం ఏది అంటూ వాకబు చేసాత్ రు. ఆమారగ్ంలో పయాణంమొదలు పెడతారు.
ఉలల్ంఘించలేని శాశవ్త నిబంధనలోయెహోవాను కలవడానికి కలిసి వెళాత్ రు.
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6నా పజలు దారి తపిప్న గొరెలు. వారి కాపరులు వారిని పరవ్తాల కి తీసుకు వెళిల్ దారి మళిళ్ంచారు.
ఒక కొండ నుండి మరో కొండకు వాళళ్ని తిపాప్రు. వాళ ళ్ వెళాళ్రు. చివరకు తాము నివసించిన చోటు మరిచ్పోయారు.
7వాళళ్ దగగ్రికి వెళిళ్న వారంతావాళళ్ను మింగివేసూత్ వచాచ్రు. వాళళ్ శతువులు ‘మేం అపరాధులం కాము.
ఎందుకంటే వీళ ళ్ తమ నిజ న నివాసం, తమ పూరీవ్కులకు ఆధారం అయిన యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేశారు.’

అనాన్రు.
8బబులోనులో నుండి బయలేద్రండి. కలీద్యుల దేశంలో నుండి పారిపోండి.
మందకు ముందు నడిచేమేకపోతులాల్ పజలకు ముందు నడవండి.
9ఎందుకంటే చూడండి, నేను బబులోనుకు విరోధంగా ఉతత్ర దికుక్నుండి కొనిన్ గొపప్ దేశాల సముదాయానిన్ రేపుతునాన్ను.
వాళ ళ్ సిదధ్పడుతూ ఉనాన్రు. బబులోనును వాళ ళ్ పటుట్ కుంటారు.
వాళళ్ బాణాలు పుణయ్ం కలిగ్ న వీరయోధులాల్ ఉనాన్యి. అవి వయ్రధ్ంగా తిరిగి రావు.
10 కలీద్యుల దేశం దోపుడు సొముమ్ అవుతుంది. దానిన్ దోచుకునే వాళళ్ంతా సంతృపిత్ చెందుతారు.” ఇదేయెహోవా చేసుత్ నన్

పకటన.
11 “నాసొముమ్ను మీరు దోచుకుని మీరు సంతోషించారు.
పచిచ్క నేల గంతులు వేసే లేగ దూడలాగామీరు గంతులు వేశారు.
బల న గురాలాల్ సకిలిసూత్ ఉనాన్రు.
12కాబటిట్ మీ తలిల్ ఎంతో అవమానంపాలవుతుంది. మిమమ్లిన్ కడుపున కనన్ ఆమె ఎంతో చీకాకుపడుతుంది.
జనాలనిన్టిలో ఆమె నీచ నదిగా ఉంటుంది. ఆమె ఎడారిగానూ, ఎండిన భూమిగానూ, అడవిగానూ ఉంటుంది.
13యెహోవాకు కలిగిన కోధానిన్ బటిట్ బబులోను నిరామ్నుషయ్మవుతుంది. సరవ్నాశనమవుతుంది.
బబులోను దారి గుండా వెళేళ్ వాళళ్ందరూ దానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతారు. దానిగాయాలను చూసి దానిన్ తిరసక్రిసాత్ రు.
14బబులోనుకు చుటూట్ బారులు తీరండి. విలుల్ ను వంచగలిగిన పతి ఒకక్డూ ఆమె బాణం వెయాయ్లి.
ఆమెయెహోవాకు విరోధంగాపాపం చేసింది. కాబటిట్ మీబాణాలు దాచుకోవదుద్ .
15 దాని చుటూట్ నిలిచి జయజయ ధావ్నాలు చేయండి. ఆమె తన అధికారానిన్ వదులుకుంది. ఆమె గోపురాలు

కూలిపోయాయి.
దాని గోడలు పడిపోతునాన్యి. యెహోవాపతీకారం తీరుచ్కుంటునాన్డు.
అది ఇతర దేశాలకు చేసినటేట్ మీరు దానికి చేయండి.
16బబులోనులో వితత్నాలు చలేల్ వాణీణ్ , కొడవలి తీసుకుని పంట కోసే వాణీణ్ ఉండకుండావాళళ్ను నిరూమ్లం చేయండి.
కూర న ఖడాగ్ నికి భయపడివారందరు తమ పజల దగగ్రికి వెళత్ ఉనాన్రు తమ తమ దేశాలకు పారిపోతునాన్రు.
17 ఇశాయేలు వారు చెదిరిపోయిన గొరెలు. సింహాలు వాటిని చెదరగొటిట్ , తరిమాయి. మొదటిగా అషూష్ రు రాజు వాళళ్ను

మింగివేశాడు.
దాని తరావ్త బబులోను రా న ఈ నెబుకదెన్జరు వాళళ్ ఎముకలు విరగొగ్ టాట్ డు.” 18 కాబటిట్ సేనల పభువూ, ఇశాయేలు

దేవుడూఅయినయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “చూడండి,అషూష్ రురాజునునేనుదండించినటుట్ బబులోనురాజునూ
అతని దేశానీన్ దండించ బోతునాన్ను.

19ఇశాయేలును తన సవ్దేశానికి నేను చేరుసాత్ ను. అతడు కరెమ్లు,బాషానుల మేతమేసాత్ డు.
ఎఫాయిము, గిలాదు మనయ్ పాంతాలదావ్రా అతడు తృపిత్ చెందుతాడు.”
20యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “ఆ రోజులోల్ , ఆ సమయంలో ఇశాయేలులో అతికమాల కోసం వెదుకుతారు, కానీ ఎంత

వెదికినా అవి కనపడవు.
యూదా పజలపాపాల కోసం వాకబు చేసాత్ ను కానీ అవి దొరకవు. మిగిలి ఉనన్ వాళళ్ను నేను కష్మిసాత్ ను.
21మెరాతయీయుల దేశం కి దండెతిత్ వెళళ్ండి. అలాగే పెకోదీయుల దేశం కి వెళళ్ండి.
వాళళ్ని కతిత్తో అంతం చెయియ్. వాళళ్ను నాశనం చెయియ్.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
“నేను ఆజాఞ్ పించిన పకారం చెయియ్.
22వినండి,యుదధ్మూ,మహావినాశనమూ జరుగుతునన్ ధవ్ని వినిపిసుత్ నన్ది.
23అనిన్ దేశాలనూ అణగ గొటేట్ సుతిత్ ఎలా విరిగి పోయిందో చూడండి.
దేశాలమధయ్ బబులోను ఎలా ఒక భయానక దృశయ్ంలా ఉందో చూడండి
24బబులోనూ, నేను నీ కోసం ఒక బోను పెటాట్ ను. నువువ్ అందులో చికాక్వు. కానీ ఆ సంగతి నీకు తెలియలేదు.
యెహోవాఅనే ననున్ సవాలు చేశావు. కాబటిట్ నినున్ వెతికి పటుట్ కునాన్ను.”
25 కలీద్యుల దేశంలో సేనల పభు నయెహోవాకు చేయాలిస్న పని ఉంది.
ఆయన తన కోధానిన్ చూపడానికి తన ఆయుధాగారానిన్ తెరచి ఆయుధాలను బయటకు తీసుత్ నాన్డు.
26 దూరం నుండే ఆమె దాడి చేయండి. ఆమెధానాయ్గారానిన్ తెరవండి. ధానయ్ం కుపప్లు పోసినటుట్ గా ఆమెను కుపప్లుగా

వేయండి.
ఆమెను నాశనం చేయండి. ఆమెలో ఏదీమిగలచ్కుండానాశనం చేయండి.
27ఆమెయెడల్నిన్టినీ చంపండి. వధశాలకు వాటిని పంపండి.
అయోయ్,వాళళ్కు బాధ. వాళళ్ దినం,వాళళ్ శి కాలం వచిచ్ంది.
28వినండి. బబులోనులో నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతునన్ వాళళ్ శబద్ం వినిపిసుత్ ంది.
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సీయోను విషయంలోనూ, తనమందిరం విషయంలోనూమన దేవు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పతీకారానిన్ పకటించండి.
29 “బబులోనుకు రమమ్ని బాణాలు వేసే వాళళ్ను పిలవండి. తమ విలుల్ ను వంచే వాళళ్ందరినీ పిలవండి.
మీరు దాని చుటూట్ శిబిరం వేయండి. ఎవరీన్ తపిప్ంచుకోనీయవదుద్ .
ఆమె చేసినదానికి పతిఫలం ఆమెకు చెలిల్ంచండి.
ఆమె చేసిన పనులను బటిట్ ఆమెకూ చేయండి.
ఎందుకంటే ఆమె ఇశాయేలు పరిశుదుధ్ న యెహోవాను అవమానించింది. 30 కాబటిట్ ఆమె యువకులు పటట్ణం వీధుల

మూలలోల్ పడిపోతారు. ఆమె కోసంయుదధ్ం చేసే వీరులందరూ ఆ రోజున నాశనమౌతారు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్
పకటన.

31సేనల పభువు అయినయెహోవాఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. “అహంకారీ, నేను నీకు విరోధంగా ఉనాన్ను.
నినున్ శి ంచే రోజూ, సమయమూ వచాచ్యి.
32అహంకారి తడబడి కింద పడతాడు. వాణిణ్ ఎవరూ కి లేపరు.
నేను అతడి పటట్ణాలోల్ అగిన్ రాజేసాత్ ను. అతని చుటూట్ ఉనన్దానిన్ అదిమింగి వేసుత్ ంది.”
33సేనల పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు. “ఇశాయేలు పజలు,యూదావారితోపాటు అణచివేతకు గురయాయ్రు.
వాళళ్ను చెర పటిట్న వాళళ్ందరూ వాళళ్ని ఇంకా పటుట్ కునే ఉనాన్రు. వాళళ్ను విడిచి పెటట్డానికి ఒపుప్కోవడం లేదు.
34 వాళళ్ను విడుదల చేసే వాడు శకి గలిగిన వాడు. ఆయన పేరు సేనల పభు న యెహోవా. భూమికి విశాంతి

కలగజేయడానికీ, బబులోను నివాసులోల్ కలహం పుటిట్ంచడానికీ ఆయన తన పజల పకష్ం వహిసాత్ డు.”
35ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “కలీద్యులకూ. బబులోను నివాసులకూ వాళళ్ నాయకులకూ,
వాళళ్లోల్ జాఞ్ నులకూ విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
36తమను తాము మూరుఖ్ లాల్ కనపరచుకోడానికి వాళళ్లోజోయ్తిషయ్ం చెపేప్ వాళళ్కి విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
నికులు భయకంపితులు అయేయ్లా ఒక కతిత్ వాళళ్కు విరోధంగా వసూత్ ఉంది.

37వాళళ్ గురాలకూ, రథాలకూ, బబులోనులో ఉనన్ వాళళ్ందరికీ విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది.
అందుచేత వాళ ళ్ సీల వలే బలహీనులౌతారు. ఆమె గిడడ్ంగులకు విరోధంగా ఒక కతిత్ వసూత్ ఉంది. వాటిని దోచుకుంటారు.
38ఒక కతిత్ ఆమె నీళళ్కు విరోధంగా వసూత్ ఉంది. ఊటలు ఇంకి పోయినీటిఎదద్డి ఏరప్డుతుంది.
ఎందుకంటే అది పనికిమాలిన విగహాలునన్ దేశం. ఈ భయంకర న విగహాలను బటిట్ పజలు పిచిచ్వాళళ్లా పవరిసాత్ రు.
39కాబటిట్ నకక్లతోపాటు ఎడారి జంతువులు అకక్డ నివాసముంటాయి. అకక్డే నిపుప్కోళ ళ్ నివసిసాత్ యి.
ఇకమీదట అది ఎపుప్డూ నివాస సథ్లంలా ఉండదు. తరతరాలోల్ అకక్డ ఎవరూ నివసించరు.”
40 ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. “దేవుడు సొదొమనూ గొమొరానూ వాటి చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలనూ శి ంచినపుప్డు

జరిగినటేట్ ఇపుప్డూ జరుగుతుంది.
అకక్డ ఎవరూ నివసించరు. ఆ పటట్ణంలో ఎవరూ కాపురముండరు.
41 పజలు ఉతత్ర దికుక్నుండి వసుత్ నాన్రు. దూరపాంతంలోని ఒక గొపప్ జనం, అనేకమంది రాజులూ ఉతాస్హంగా వసూత్

ఉనాన్రు.
42వాళ ళ్ వింటినీ, బలేల్లనూ పటుట్ కుని వసుత్ నాన్రు. వాళ ళ్ కూరులు. వాళళ్లో కనికరం లేదు.
వాళళ్ సవ్రం సముదపుఘోషలాఉంది. బబులోను కుమారీ,వాళ ళ్యుదధ్ వీరులాల్ బారులు తీరి తమగురాల వసుత్ నాన్రు.
43బబులోను రాజువాళళ్ను గూరిచ్న సమాచారం వినాన్డు. భయంతో అతని చేతులు చచుచ్బడి పోయాయి.
పసవించ బోయేసీకి కలిగే వేదన లాంటిది అతనికి కలిగింది.
44చూడండి! యొరాద్ ను ఉనన్త పదేశం నుండి నిరంతరం నిలిచే పచిచ్క భూమిలోకి వచేచ్ సింహంలా ఆయన వసుత్ నాన్డు.
ఆ సింహానిన్ ఎదురోక్లేక వాళ ళ్ వెంటనే పారిపోయేలా చేసాత్ ను. దానికి అధికారిగా నేను ఎంపిక చేసిన వాణిణ్ నియమిసాత్ ను.

నేనెవరిని ఏరప్రుసాత్ నో వాణిణ్ దాని మీద నియమిసాత్ ను. నాలాటి వాడెవడు? ననున్ ఆ పించే వాడెవడు? ననున్
ఎదిరించగల కాపరి ఏడీ?

45బబులోనును గూరిచ్యెహోవాచేసిన ఆలోచన వినండి.
కలీద్యుల దేశానిన్ గూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినండి. నిశచ్యంగామందలోని అలుప్ న వారిని వారు లాగుతారు.
నిశచ్యంగావారిని బటిట్ వారు నివసించిన పదేశం నిరాఘ్ ంతపోతుంది.
46బబులోనును ఆకమించుకుంటునాన్రు అనే వార విని భూమి కంపిసుత్ నన్ది. జనాలోల్ అంగలారుప్ వినబడుతునన్ది.”

51
1యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి! బబులోనుకూ, లేబ్ కమాయ్* లో నివసించే వాళల్కూ వయ్తిరేకంగా పచండ న

గాలులనూ,నాశనం చేసే ఆతమ్నూ రేపబోతునాన్ను.
2విదేశీయులను బబులోనుకు పంపిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఆమెను చెదరగొడతారు. ఆమెను సరవ్నాశనం చేసాత్ రు.
వినాశనం జరిగే రోజునవాళ ళ్ నాలుగు దికుక్లనుండి ఆమెకు విరోధంగా వసాత్ రు.
3బాణాలు వేసే వాళళ్కు అవకాశమివవ్కండి. ఆయుధం ధరించే వాణిణ్ నిరోధించండి.
దేశంలోనియువకులను వదిలి పెటట్కండి. ఆమె నాయ్నన్ంతటినీ నిరూమ్లం చేయండి.

* 51:1 51:1 లేబ్ కమాయ్బబులోను రహసయ్ పేరు
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4గాయపడినవాళ ళ్ కలీద్యుల దేశంలో కూలిపోవాలి. వీధులోల్ చనిపోయినవాళళ్ను పడవేయాలి.
5తమ దేశాలు ఇశాయేలు పరిశుదుధ్ న దేవునికి వయ్తిరేకంగా చేసిన అపరాధాలతో నిండిపోయినపప్టికీ,
సేనల పభువూ, తమ దేవుడూ అయినయెహోవాయూదా పజలనూ, ఇశాయేలు పజలనూ విడిచిపెటట్లేదు.
6 బబులోనులో నుండి పారిపోండి. పతి ఒకక్డూ తన పాణానిన్ ర ంచుకోవాలి. దాని పాపానికి పడే శికష్లో మీరు నాశనం

కావదుద్ .
ఇదియెహోవాపతీకారం చేసే కాలం. ఆమెకు తన పనులను బటిట్ ఆయన తిరిగి చెలిల్సాత్ డు.
7బబులోనుయెహోవాచేతిలోఉనన్ బంగారు పాత. ఆపాతలోనిమదాయ్నిన్ ఆయన సరవ్లోకానికీ తాగించాడు.
లోకంలోని జనాలు ఆమె చేతిమదాయ్నిన్ తాగి పిచిచ్వాళ ళ్ అయాయ్రు.
8బబులోను అకసామ్తుత్ గా కూలిపోతుంది. సరవ్నాశనమౌతుంది.
ఆమె కోసం విలపించండి! ఆమె వేదన తీరడానికి ఔషధం ఇవవ్ండి. ఆమెకు ఒకవేళ సవ్సథ్త కలుగుతుందేమో,
9మేము బబులోనును బాగు చేదాద్ మనుకునాన్ం. కానీ ఆమెబాగవవ్లేదు. అందరం ఆమెను విడిచిపెటిట్ వెళిల్ పోదాం.
మన సవ్దేశాలకు వెళిళ్ పోదాం. ఆమెదోషం తీవత ఆకాశానన్ంటింది. అదిమేఘాలోల్ పోగవుతుంది.
10యెహోవామన నిరోద్ షితావ్నిన్ పకటించాడు. రండి మనం సీయోనులో దీనిన్ చెపుదాం.
మన దేవు నయెహోవాచేసిన పనులను వివరిదాద్ ం.
11బాణాలు పదును పెటట్ండి. డాళ ళ్ చేత పటుట్ కోండి.
బబులోనును నాశనం చేయడానికియెహోవామాదీయుల రాజుమనసుస్ను రేపుతునాన్డు.
అదియెహోవాతీరుచ్కుంటునన్ పతీకారం. తనమందిరానిన్ కూలగొటిట్నందుకు ఆయన చేసుత్ నన్ పతిదండన.
12బబులోను పాకారాల జెండా ఎగరవేయండి. గసీత్ వాళళ్ను నియమించండి.
యెహోవాతాను చేయదలిచింది చేయబోతూ ఉనాన్డు. అందుకని కావలివాళళ్ను పెటట్ండి.
పటట్ణం నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోయేవాళళ్ను పటుట్ కోడానికి నికులను దాచి ఉంచండి.
13అనేక పవాహ జలాల దగగ్ర నివసించే పజలారా! మీకునన్ సంపదలతోమీరు సంపనున్లయాయ్రు.
మీముగింపు వచేచ్సింది. నీ జీవితకాలానిన్ ఆయన కుదించి వేశాడు.”
14 సేనల పభు న యెహోవా తన పాణం మీదనే పమాణం చేసి “మిడతల దండు దాడి చేసినటుట్ గా నినున్ నీ శతువులతో

నింపివేసాత్ ను.
వాళ ళ్ నీకు వయ్తిరేకంగాయుదధ్నినాదం చేసాత్ రు.
15తన శకితోఈ భూమిని చేసినవాడు తన జాఞ్ నంతోపొడి నేలను ఏరాప్టు చేశాడు.
తన వివేచనతో ఆకాశాలను విశాలపరిచాడు.
16ఆయన ఉరిమినటుట్ గా ఆజఞ్ ఇసాత్ డు. అపుప్డు ఆకాశంలో జలఘోషమొదలవుతుంది. ఆయన భూమి అగాధాలోల్ నుండి

ఆవిరిని కి వచేచ్లా చేసాత్ డు.
ఆయన వరష్ం కురిసేలామెరుపులు పుటిట్సాత్ డు. తన గిడడ్ంగులోల్ నుండి గాలిని రపిప్సాత్ డు.
17జాఞ్ నం లేని పతి ఒకక్డూ జంతువులామారతాడు. లోహంతో పోత పోసి విగహాలు చేసేవాడికి ఆ విగహాల మూలంగానే

అవమానం కలుగుతుంది.
ఎందుకంటే వాడు పోతపోసి చేసేదిమోసపు విగహాలే. వాటిలోపాణం ఉండదు.
18అవి పనికిమాలినవి. వాటిని చేసేవాళ ళ్ అపహాసకులు. వాటి కి శికష్ వచిచ్నపుప్డు అవి నశించి పోతాయి.
19యాకోబుకు చెందిన దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు. ఆయన అనిన్టినీ రూపొందించేవాడు. ఇశాయేలును ఆయన తన

వారసతవ్ంగా ఎనున్కునాన్డు.
సేనల పభు నయెహోవాఅని ఆయనకు పేరు.
20నువువ్ నాకుయుదధ్ంలో పయోగించే గద లాంటివాడివి. యుదధ్ంలో నువువ్ నా ఆయుధం.
నీ దావ్రా నేను జనాలనూ జాతులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. రాజాయ్లను నాశనం చేసాత్ ను.
21 నీ దావ్రా నేను గురాలనూ వాటి సావ్రీ చేసే రౌతులనూ చితకగొడతాను. నీ దావ్రా నేను రథాలను, వాటిని నడిపే

సారధులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
22నీ దావ్రా నేను పతి పురుషుణీణ్ , సీనీ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. నీ దావ్రాయువకులనూ, వృదుధ్ లనూ మటుట్ బెడతాను.
నీ దావ్రా నేనుయవవ్నంలో ఉనన్ వాళళ్నూ, కనయ్లనూ మటుట్ బెడతాను.
23 నీ దావ్రా నేను గొరెల కాపరులనూ, వాళళ్ మందలనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. నీ దావ్రా నేను నాగలి దునేన్ వాళళ్నీ వాళళ్

బృందాలనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
నీ దావ్రా నేను పాలించే వాళళ్నూ అధికారులనూ ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
24బబులోనూ, కలీద్య దేశనివాసులూ సీయోనుకి చేసిన దురామ్రాగ్ నికంతటికీ
మీరు చూసుత్ ండగానేవాళల్కి పతీకారం చేసాత్ ను.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
25 “చూడు, ఇతరులను నాశనం చేసే పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధంగా ఉనాన్ను” ఇది యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన.

“భూమినంతానాశనం చేసేదానా,
నేను నినున్ నా చేతితో కొడతాను. నినున్ శిఖరాల నుండి కిందకు దొరిల్ంచి వేసాత్ ను.
పూరిగా తగలబడిపోయిన కొండలా నినున్ చేసాత్ ను.
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26ఇళ ళ్ కటుట్ కునే వాళ ళ్ గోడమూలాలకు గానీ,పునాదికి గానీ నీ రాళ ళ్ వాడుకోరు.
నువువ్ ఎపప్టికీ నాశనమయేయ్ ఉంటావు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
27దేశంలో జెండాలెతత్ండి. జనాలోల్ బాకాఊదండి. ఆమె దాడి చేయడానికి జనాలకు బాధయ్త అపప్గించండి.
దాని దాడి చేయడానికి అరారాతు,మినీన్, అషక్నజు అనే రాజాయ్లకు దానిన్ గూరిచ్ తెలియజేయండి.
దాని దాడి చేయడం కోసం ఒక నాయ్ధిపతిని నియమించండి. మిడతల దండులా గురాలను తరలించండి.
28ఆమె దాడి చేయడానికి జనాలకు బాధయ్త అపప్గించండి. మాదీయుల రాజులను, ఏలికలను పిలవండి.
రాజు కింద అధికారులను, అతడి ఆధీనంలో ఉనన్ దేశాలనిన్టినీ దాడి చేయడం కోసం నియమించండి.
29 బబులోను దేశానికి విరోధంగా యెహోవా ఆలోచనలు కొనసాగుతాయి. కాబటిట్ అది వేదన భారంతో ఉంటుంది. భూమి

కంపిసుత్ ంది.
అకక్డ నివసించే వాడు ఒకక్డూ లేకుండా బబులోనును పనికిరాని నేలగా చేయాలని ఆయన సంకలిప్ంచాడు.
30బబులోనులో నికులు పోరాడటం ఆపేశారు. వాళ ళ్ తమ కోటలోనే నిలిచారు.
వాళళ్ బలం విఫల పోయింది. వాళ ళ్ సీలవలే బలహీనంగా ఉనాన్రు.
31బబులోను రాజూ, అతడి పటట్ణమూ ఈ చివర నుండి ఆ చివరి వరకూ శతువుసావ్ధీనంలోకి వెళిల్ పోయాయి.
ఒక వారాహరుడు మరోవారాహరుడికీ, ఒక నికుడి నుండి మరో నికుడికీ ఈవార అందించడానికి పరుగు పెడుతునాన్రు.
32నదుల పకక్న ఉనన్ రేవులను శతువులు పటుట్ కునాన్రు. దాని కోటలను శతువులు తగలబెడుతునాన్రు.
బబులోనులోయుదధ్ం చేసేయోధులు అయోమయంలోమునిగిపోయారు.
33 సేనల పభువూ, ఇశాయేలు దేవుడూ అయినయెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “బబులోను కుమారె ధానయ్ం నూరేచ్ కళళ్ం

లాగా ఉంది.
ఆమెను కింద తొకిక్వేసే సమయం ఇదే. మరికొంత కాలానికి పంట ధానయ్ం వసుత్ ంది.
34యెరూషలేము ఇలా అంటుంది. ‘బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు ననున్ మింగి వేశాడు. నేను ఎండిపోయేలాచేశాడు.
ననున్ ఖాళీ కుండగా చేశాడు. కొండ చిలవలాగా ననున్ మింగివేశాడు.
నాఆహారంతో తన కడుపు నింపుకునాన్డు. ననున్ ఖాళీపాతలా చేశాడు.’ ”
35సీయోను నివాసులు ఇలాఅంటారు. “నాకూనా కుటుంబానికీ వయ్తిరేకంగా జరిగినహింసనాఉసురు తగిలి బబులోనుకు

జరుగుతుంది గాక!”
యెరూషలేము ఇలా అంటుంది. “నా రకం ఒలికించినపాపం కలీద్యులకు తగులుతుంది గాక!”
36కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “చూడండి, నేను నీ పకష్ంగావాదించ బోతునాన్ను. నీ తరపున పతీకారం చేసాత్ ను.
బబులోనులో నీళ ళ్ లేకుండా చేసాత్ ను. దానిఊటలు ఇంకిపోయేలాచేసాత్ ను.
37బబులోనుఒకపెదద్ చెతత్ కుపప్లాఉంటుంది. నకక్లనిలయంగామారుతుంది. భయానికీ,ఎగతాళికీకారణంగాఉంటుంది.

ఎవరూ అకక్డ నివాసం ఉండరు.
38బబులోను వాళళ్ంతా కలసి సింహాలాల్ గరిజ్సాత్ రు. సింహం కూనలాల్ గా కూత పెడతారు.
39వాళ ళ్ దురాశతో ఉదేకం చూపినపుప్డు వాళళ్ కోసం ఒక విందు ఏరాప్టు చేసాత్ ను. వాళ ళ్ బాగా సంతోషపడేలావాళళ్తో

మదయ్ం తాగిసాత్ ను.
అపుప్డు వాళ ళ్ శాశవ్త నిదలోకి వెళాత్ రు. ఇక మేలొక్నరు. ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
40 గొరెలు వధకు వెళిళ్నటుట్ గా వాళళ్ని వధయ్శాలకు పంపుతాను. గొరెపిలల్లూ, మేకలూ వధకు వెళిళ్నటుట్ గా వాళళ్ను

పంపుతాను.
41బబులోనును ఎలా పటుట్ కునాన్రు? భూమి అందరూ పొగిడే పటట్ణం లొంగిపోయింది.
రాజాయ్లనిన్టిలో బబులోను ఎలా శిథిల దేశంగామారింది?
42సముదం బబులోను కి వచిచ్ంది. భీకరహోరుతో అలలు దానిన్ ముంచెతాత్ యి.
43దాని పటట్ణాలు నిరజ్నంగానూ, ఎండిన భూమిగానూ, అడవిగానూమారిపోయాయి.
ఎవవ్రూ నివాసముండని, ఎవరూ దానిమీదుగా పయాణం చేయనిపాంతంలాగామారిపోయాయి.
44కాబటిట్ బబులోనులో ఉనన్ బేలు దేవుణిణ్ శి సాత్ ను. వాడు మింగినదంతావాడితో కకిక్సాత్ ను.
ఇక న పజలు గుంపులుగావాడికి అరప్ణలు చెలిల్ంచడానికి రారు. బబులోను గోడలు కూలిపోతాయి.
45నాపజలారా! మీరుదానిలోనుండిబయటకు వెళళ్ండి. మీలోపతిఒకక్డూనాకోధం నుండితనపాణానిన్ ర ంచుకోవాలి.
46దేశంలో వినిపించే వారలకు మీహృదయాలను భయపడనివవ్కండి.
ఈవారలు ఈ సంవతస్రం వినిపిసాత్ యి. ఇది అయాయ్క తరావ్త సంవతస్రం మళీళ్ వారలు వినిపిసాత్ యి.
దేశంలోహింస జరుగుతుంది. ఒక రాజాయ్ధిపతికి విరోధంగామరోరాజాయ్ధిపతి ఉంటాడు.
47కాబటిట్ చూడండి, బబులోను లోని చెకిక్న విగహాలను నేను శి ంచే రోజులు రాబోతునాన్యి.
ఆమె దేశం అంతా సిగుగ్ పాలు అవుతుంది. వధకు గు న ఆమె పజలు దేశంలోనే పడిపోతారు.
48వినాశకులు ఉతత్రం పు నుండి ఆమె కోసం వసుత్ నాన్రు” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
అపుప్డు ఆకాశంలోనూ, భూమి నాఉనన్దంతా బబులోనుకు పటిట్న దురగ్తి చూసి సంతోషిసుత్ ంది.
49ఇశాయేలులోవధకు గు నవాళళ్ను బబులోను కూలిచ్నటుట్ గానే బబులోనులోవధకు గు నవాళ ళ్ అకక్డే కూలిపోతారు.
50 కతిత్ని తపిప్ంచుకునన్ వాళ ళ్ వెంటనే వెళిళ్ పొండి. అకక్డే ఉండకండి.
దూరం నుండిమీరుయెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. యెరూషలేమును మీజాఞ్ పకాలోల్ కి రానివవ్ండి.
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51మమమ్లిన్ అవమానపరిచేమాటలు వినాన్ం. దానికి సిగుగ్ పడుతునాన్ం. మా పడడ్ నిందమాముఖాలను కపిప్ వేసింది.
ఎందుకంటేయెహోవాపేరును కలిగి ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్ కి విదేశీయులు పవేశించారు.
52కాబటిట్ ,వినండి,ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన. “నేనుఆమెవదద్ ఉనన్చెకిక్నవిగహాలను శి ంచేరోజులురాబోతునాన్యి.
ఆమె దేశమంతాగాయపడినవాళ ళ్ మూలుగుతూ ఉంటారు.
53బబులోను తన ఎతత్యిన కోటలను ఎంత బలోపేతం చేసినా,వాళళ్ కోటలు ఆకాశంలోకి కటుట్ కునాన్ వినాశకులు నానుండి

ఆమె దగగ్రికి వసాత్ రు.” ఇదియెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.
54 “బబులోనులో నుండి ఏడుపు వినిపిసుత్ ంది. కలీద్యుల దేశం కూలిపోతునన్ మహానాశన ధవ్ని వినిపిసుత్ ంది.
55యెహోవాబబులోనును నాశనం చేసుత్ నాన్డు. దానిమహాఘోషను అణచివేసుత్ నాన్డు.
వాళళ్ శతువులు అనేక పవాహ జలాలాల్ గరిజ్సుత్ నాన్రు. వాళ ళ్ చేసే శబద్ం బలంగా వినిపిసుత్ నన్ది.
56ఆమెకు వయ్తిరేకంగా, బబులోనుకు వయ్తిరేకంగా వినాశకులు వచేచ్శారు. ఆమెయోధులను పటుట్ కునాన్రు.
వాళళ్ ధనుసుస్లను విరగొగ్ టేట్శారు. యెహోవాపతీకారం చేసే దేవుడు. ఆయన తపప్కుండా పతిఫలం ఇసాత్ డు.
57బబులోను అధిపతులూ, ఆమెజాఞ్ నులూ, ఆమెఅధికారులూ, ఆమె నికులూ మదయ్ం తాగిమతెత్కేక్లా చేసాత్ ను.
వాళ ళ్ శాశవ్త నిదలోకి జారుకుంటారు. ఇక లేవరు.” ఇది రాజు చేసుత్ నన్ పకటన.
ఆయన పేరు సేనల పభు నయెహోవా.
58సేనల పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు. “బబులోను భారీపాకారాలను సంపూరణ్ంగా కూలిచ్ వేసాత్ రు.
దాని ఎతత్యినదావ్రాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసాత్ రు.
ఆమెకు సహాయం చేయడానికి వచేచ్ వాళళ్ పయాస వృథాయే. ఆమె కోసం జనాలు చేసే పయతాన్లనీన్ అగిన్కి ఆహ తి

అవుతాయి.”
59ఇదిమహసేయామనవడూ, నేరీయాకొడుకూఅయినసెరాయాకుయిరీమ్యాపవకఆజాఞ్ పించినవాకుక్. ఈశెరాయారాజు

దగగ్ర పధాన అధికారి గనక సిదిక్యాపరిపాలన నాలుగో సంతస్రంలో, రా న సిదిక్యాతో కలిసి సెరాయాయూదా
దేశం నుండి బబులోనుకు వెళిళ్నపుప్డు,

60 బబులోను కి రాబోతునన్ విపతుత్ లనిన్టి గూరీచ్ యిరీమ్యా ఒక పుసత్కంలో రాశాడు. ఈమాటలనీన్ బబులోను గూరిచ్
రాశాడు. 61యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ బబులోనుకు వెళిళ్నపుప్డు ఈమాటలనీన్ తపప్నిసరిగా చదివి
వినిపించు. 62 ‘యెహోవా, ఈ సథ్లానిన్ నాశనం చేయడానికి నువువ్ ఈమాటలు పకటించావు. బబులోనులో నివసించేవాడు
ఎవడూ లేడు. పజలు గానీ, పశువులుగానీ లేక ఇది శాశవ్తంగా వయ్రధ్భూమిగా ఉండిపోతుంది. ఈ మాటలనీన్ నువేవ్
చెపాప్వు’ అని నువువ్ చెపాప్లి.

63ఈ పుసత్కానిన్ నువువ్ చదివి ముగించిన తరావ్త దానికో రాయి కటిట్ యూఫటీసు నదిలో విసిరివెయియ్. 64 ‘బబులోను
ఇలాగే మునిగిపోతుంది. ఆమెకు విరోధంగా నేను పంపబోయే విపతుత్ ల కారణంగా అది ఇక కి లేవదు. దాని పజలు
కూలిపోతారు.’ అని పకటించు.” దీంతోయిరీమ్యామాటలు ముగిసాయి.
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52:4-16;యిరీమ్ 39:1-10
52:4-21; 2రాజులు 25:1-21; 2దిన 36:17-20

1 తన పరిపాలన పారంభించినపుప్డు సిదిక్యా వయసుస్ 21 సంవతస్రాలు. అతడు యెరూషలేములో పదకొండు
సంవతస్రాలు పరిపాలించాడు. అతని తలిల్ పేరు హమూటలు. ఆమె లిబాన్ అనే ఊరికి చెందిన యిరీమ్యా* కూతురు.
2యెహోయాకీము లాగే సిదిక్యా కూడాయెహోవాదృషిట్కి దురామ్రగ్ంగా పవరించాడు. 3యెహోవాతీవ న కోపంతోవాళళ్ని
తన ఎదుట నుండి వెళల్గొటేట్ వరకూ ఈ దురామ్రాగ్ లు యెరూషలేములోనూ యూదాలోనూ జరిగాయి. తరావ్త సిదిక్యా
బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటు చేశాడు.

4 అతని పరిపాలనలో తొమిమ్దో సంవతస్రం పదోనెలోల్ పదో రోజున బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు తన నాయ్నన్ంతా
తీసుకుని యెరూషలేముకు వచాచ్డు. వాళ ళ్ యెరూషలేముకు ఎదురుగా శిబిరం వేసుకునాన్రు. 5 ఈ విధంగా రా న
సిదిక్యాపరిపాలనలో పదకొండో సంవతస్రం వరకూ పటట్ణం ముటట్డిలో ఉంది.

6 ఆ సంవతస్రం నాలుగో నెల తొమిమ్దో రోజున పటట్ణంలో తీవ న కరువు ఏరప్డింది. దేశంలో పజలకు ఆహరం
బొతిత్గా లేకుండా పోయింది. 7 అపుప్డు పాకారాలను పడగొటాట్ రు. కలీద్యులు పటట్ణంలో పవేశించారు. పటట్ణంలో
నికులందరూ రాజు తోట దగగ్రునన్ రెండు గోడల మధయ్ దావ్రం గుండా పటట్ణం విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు. అరాబా దిశగా
తరలి వెళాళ్రు. 8కానీ కలీద్యుల నయ్ం రాజును తరిమింది. యెరికో సమీపంలోనియోరాద్ ను నదీలోయ దానపాంతంలో
వాళ ళ్ సిదిక్యాను తరిమి పటుట్ కునాన్రు. అతని నయ్ం అతణిణ్ విడిచి పెటిట్ కకావిక పోయారు.

9వాళ ళ్ రాజును పటుట్ కుని హమాతు దేశంలోని రిబాల్ పటట్ణంలో ఉనన్ బబులోను రాజు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకు వచాచ్రు.
అకక్డే అతడు యూదా రా న సిదిక్యాకు శికష్ విధించాడు. 10బబులోను రాజు సిదిక్యా కొడుకులను అతని కళళ్ ఎదుటే
చంపించాడు. అతడు రిబాల్ లోనేయూదాఅధిపతులనందరినీఊచకోతకోయించాడు. 11సిదిక్యారెండు కళ ళ్ పీకించాడు.

* 52:1 52:1యిరీమ్యాఈయిరీమ్యా,యిరీమ్యాపుసత్కం వాసినయిరీమ్యాకాదు
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అతణిణ్ ఇతత్డి సంకెళళ్తో బంధించి, బబులోనుకు తీసుకు వచాచ్రు. అతడు చనిపోయేంత వరకూ బబులోను రాజు అతణిణ్
చెరసాలలోనే ఉంచాడు.

12 అయిదో నెల పదో రోజున, అంటే బబులోను రా న నెబుకదెన్జరు పరిపాలన పందొమిమ్దో సంవతస్రంలో బబులోను
రాజు అంగరకష్కుల అధిపతీ, రాజు సేవకుడూ అయిన నెబూజరదాను యెరూషలేముకు వచాచ్డు. 13 అతడు యెహోవా
మందిరానీన్, రాజు భవనానీన్, యెరూషలేములోని పాముఖయ్ న ఇళల్నూ తగలబెటిట్ంచాడు. 14 రాజు దగగ్ర అంగరకష్కుల
అధిపతితోపాటు వెళిళ్న నయ్ంయెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పాకారాలను కూలిచ్వేశారు.

15 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను పజలోల్ కొందరు నిరుపేదలనూ పటట్ణంలో మిగిలిపోయిన కొందరినీ,
బబులోను రాజు ప న చేరిన వాళళ్నూ, వృతిత్ పనుల వాళళ్లో కొందరినీ తీసుకు పోయాడు. 16రాజుఅంగరకష్కుల అధిపతి
నెబూజరదాను దా తోటలోల్ పని చేయడానికి కొందరు నిరుపేదలను ఉండనిచాచ్డు.

17కలీద్యులుయెహోవామందిరంలోఉనన్ ఇతత్డి సత్ంభాలను,పీటలను, ఇతత్డి సరసుస్నూఊడదీసివాటినిముకక్లు చేసి
ఆ ఇతత్డినంతా బబులోనుకు పటుట్ కుపోయారు. 18అలాగే బిందెలనూ, కుండలనూ గినెన్లనూ కతెత్రలనూ గరిటెలనూ ఇంకా
యాజకులు ఉపయోగించే ఇతత్డి వసుత్ వులు అనిన్టినీ తీసుకువెళాళ్రు. 19 పళేళ్లనూ, ధూపం వేసే పళేళ్లనూ పాతలనూ
కుండలనూ దీప సత్ంభాలనూ ఇంకా బంగారు పళేళ్లనూ వెండి పళేళ్లనూ రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి తీసుకువెళాళ్డు.

20రా న సొలొమోను యెహోవామందిరానికి చేయించిన రెండు సథ్ంభాలూ సరసూస్ పీటల కింద ఉనన్ పనెన్ండు ఎదుద్ ల
ఇతత్డి పతిమలూ అనీన్ ఇతత్డివి. ఆ ఇతత్డిని తూకం వేయడం సాధయ్ం కాదు. వాటనిన్టినీ అతడు బబులోనుకు తీసుకు
వెళాళ్డు. 21వాటిలో ఒకోక్ సత్ంభం దాదాపు ఇర ఆరు అడుగుల ఎతుత్ ఉంటుంది. వాటి చుటుట్ కొలత పదిహేడునన్ర
అడుగులు ఉంటుంది. ఇతత్డి రేకు నాలుగు వేళళ్ మందం ఉంటుంది. అదిలోపల బోలుగా ఉంటుంది.

22 ఒక సత్ంభం న ఒక ఇతత్డి పీట ఉంది. ఆ పీట ఐదు అడుగుల ఎతుత్ ఉంటుంది. ఆ పీట చుటూట్ ఇతత్డి దానిమమ్లూ,
అలిల్క పనీ ఉనాన్యి. ఇవి కూడా ఇతత్డితో చేసినవే. రెండో సత్ంభం న కూడా ఇలాగే ఉంది. దానికూక్డా ఇతత్డి దానిమమ్లు
ఉనాన్యి. 23కాబటిట్ పీటల పకక్నమొతత్ం తొం ఆరు దానిమమ్లూ, అలిల్క పని చుటూట్ వంద దానిమమ్లూ ఉనాన్యి.

24 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి పధానయాజకుడు శెరాయానూ, రెండవ యాజకుడు జెఫనాయ్నూ, ముగుగ్ రు కాపలా
వాళళ్నూ పటుట్ కునాన్డు. 25అతడు నికుల న ఉండే ఒక అధికారినీ, రాజు సలహాదారులోల్ ఏడుగురినీ పటుట్ కునాన్డు.
వీళ ళ్ ఇంకా పటట్ణంలోనే ఉనాన్రు. వీళళ్తోపాటు పటట్ణంలో పముఖు న అర మందినీ పటుట్ కునాన్డు.

26 రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి నెబూజరదాను వీళళ్ందరినీ రిబాల్ లో ఉనన్ బబులోను రాజు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు.
27 బబులోను రాజు హమాతు దేశంలోని రిబాల్ లో వాళళ్ని కొటిట్ చంపించాడు. మిగిలిన యూదా వాళళ్ను బందీలుగా
బబులోనుకు తీసుకు వెళాళ్డు.

28 నెబుకదెన్జరు తన పరిపాలన ఏడో సంవతస్రంలో 3,023 మంది యూదులను బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు.
29 నెబుకదెన్జరు పరిపాలన పదెద్నిమిదో సంవతస్రంలో యెరూషలేము నుండి 832 మందిని బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు.
30 నెబుకదెన్జరు పరిపాలన ఇర మూడో సంవతస్రంలో రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి అయిన నెబూజరదాను యూదులోల్
745మందిని బందీలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. కాబటిట్ మొతత్ంయూదా దేశం నుండి బందీలుగా వెళిళ్న వాళళ్ సంఖయ్ 4, 600.

యెహోయాకీను విడుదల
52:31-34; 2రాజులు 25:27-30

31యూదా రా నయెహోయాకీను బందీగా వెళిళ్న ము ఏడో సంవతస్రం పనెన్ండో నెల ఇర ఐదో రోజున బబులోను
రా న ఎవీలెమ్రోదకు తన పరిపాలనమొదటి సంవతస్రంలో అతణిణ్ చెరసాల నుండి విడుదల చేశాడు.

32 రాజు అతనితో దయగా మాటాల్ డాడు. బబులోనులో తనతో ఉనన్ మిగిలిన రాజుల కంటే గౌరవనీయ న సాథ్ నానిన్
అతనికిచాచ్డు. 33రా న ఎవీలెమ్రోదకు అతడు వేసుకునన్ చెరసాల బటట్లు తీసి వేయించాడు. ఇక యెహోయాకీను బతికి
ఉనన్ రోజులనీన్ అతడు రా న ఎవీలెమ్రోదకుతో కలసి భోజనం చేసూత్ ఉనాన్డు. 34అతడు చనిపోయే వరకూ అతని పోషణ
కోసం రాజు భతయ్ం ఇసూత్ వచాచ్డు.
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విలాపవాకయ్ములు
గంథకర

ఈ గంథంలో మాతం గంథకర పేరు లేదు. అయితే ర్సత్వ సంపదాయ గాథలను బటిట్ యిరీమ్యా దీని రచయిత అని
తెలుసుత్ నన్ది. గంథకర యెరూషలేము విధవ్ంసం ఫలితాలను కళాళ్రా చూశాడు. శతుదాడికి అతడు పతయ్కష్సా (1:13-
15). ఈరెండు సంభవాలసమయాలోల్ యిరీమ్యాఅకక్డఉనాన్డు. యూదాజాతిదేవుని తిరుగుబాటుచేసిఆయనతోతన
నిబంధనను ఉలల్ంఘించింది. దేవుడు బబులోనును సాధనంగావాడుకుని తన పజలను శి ంచాడు. ఈ గంథంలో వరిణ్ంచిన
తీవ న హింసలు అలా ఉండగా 3 వ అధాయ్యం లో ఒక నిరీకష్ణ గురించిన వాగాద్ నం కనిపిసుత్ నన్ది. యిరీమ్యా దేవుని
మంచితనానిన్ గురుచేసుకునాన్డు. దేవుని నమమ్కతవ్ం అనే సతయ్ం దావ్రా అతడు యూదా జాతికి ఓదారుప్నిసుత్ నాన్డు.
దేవుని కనికరానిన్, ఎనన్టికీ విఫలం కాని ఆయన పేమను వారికి తెలుపుతునాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 587 - 516
బబులోనీయులుయెరూషలేమును ముటట్డించి ధవ్ంసం చేసిన సంభవాలను పతయ్కష్ సా గా అభివరిణ్ంచాడు.
సీవ్కర

చెర అనంతరం ఉనన్ హెబీయులు. ఇశాయేలు దేశానికి తిరిగి వచిచ్న వారు, బిలు పఠతలంతా.
పయోజనం

జాతిపాపం, వయ్కిగత పాపం రెంటికీ పరిణామాలు ఉంటాయి. తన పజలను తిరిగి తన వదద్కు రపిప్ంచుకోడానికి దేవుడు
పరిసిథ్తులను, సాధనాలను ఉపయెగించుకుంటాడు, దేవునిలోమాతమే పజలకు నిరీకష్ణ ఉంది. చెరలో ఉనన్ యూదులను
దేవుడు శేషంగా మిగిలిచ్నటేట్ ఆయన తన కుమారుడు యేసును రకష్కునిగా అనుగహించాడు. పాపం శాసవ్త మరణానిన్
తెసుత్ ంది. అయితే దేవుడు తన రకష్ణ పణాళిక దావ్రా నితయ్జీవానిన్ ఇసుత్ నాన్డు. విలపవాకయ్ములు గంథం మన పాపం,
తిరుగు బాటులకు పతిగా దేవుని ఉగతమన కుమమ్రించడం జరుగుతుందని సప్షట్ం చేసుత్ నన్ది. (1:8-9; 4:13; 5:16.)

ముఖాయ్ంశం
విలాపం

విభాగాలు
1.యిరీమ్యాయోరుషలేము కోసం విలపించడం— 1:1-22
2. పాపం దేవుని ఉగతను కొనితెసుత్ ంది— 2:1-22
3. దేవుడు తన పజలను ఎనన్టికీ విడిచిపెటట్డు— 3:1-66
4.యోరుషలేము మహిమఅంతరించి పోయింది— 4:1-22
5.యిరీమ్యాతన పజల కోసం చేసిన విజాఞ్ పన— 5:1-22

నిరామ్నుషయ్ నయెరూషలేము
1ఒకపుప్డు జనంతో కిటకిటలాడిన పటట్ణం*, ఇపుప్డు వెలవెలబోయింది.
ఒకపుప్డు శకివంత న దేశం, ఇపుప్డు వితంతువులా అయియ్ంది.
ఒకపుప్డు అనయ్ జాతులోల్ రాకుమారిలాఉండేది, ఇపుప్డు బానిస అయింది.
2రాతివేళ ఎంతో శోకిసూత్ ఉంది.
కనీన్టితోదాని చెంపలు తడిసిపోయాయి.
దాని పేమికులెవవ్రూ దానిన్ ఆదరించలేదు.
దాని సేన్హితులందరూ దానికి దోహం చేశారు.
వాళ ళ్ దాని శతువులయాయ్రు.
3యూదా పేదరికం,బాధ అనుభవించి,దాసయ్ంలోకీ, చెరలోకీ వెళిళ్ంది.
అనయ్జనులోల్ నివాసం ఉంది.
దానికి విశాంతి లేదు.
దానిన్ తరిమేవాళ ళ్ దానిన్ పటుట్ కునాన్రు. తపిప్ంచుకునే దారే లేదు.
4నియమించిన పండగలకు ఎవరూ రాలేదు గనక సీయోను దారులు సంతాపంతో ఉనాన్యి.
పటట్ణపు గుమామ్లు ఒంటరివయాయ్యి. యాజకులు మూలుగుతునాన్రు.
దాని కనయ్లు దుఃఖంతో ఉనాన్రు.
అది అమిత నబాధతో ఉంది.
5దాని విరోధులు అధికారులయాయ్రు. దాని శతువులు వరిధ్లుల్ తునాన్రు.
దానిపాపం అధిక న కారణంగాయెహోవాదానిన్ బాధకు గురి చేశాడు.
విరోధులు దాని పసిపిలల్లను చెరపటుట్ కుని వెళాళ్రు.

* 1:1 1:1 పటట్ణంయెరూషలేము పటట్ణం



విలాపవాకయ్ములు 1:6 686 విలాపవాకయ్ములు 1:22

6సీయోను కుమారి అందమంతాపోయింది.
దాని అధిపతులు పచిచ్క దొరకని దుపిప్లా ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ శకి లేనివాళ ళ్గా తరిమేవాళళ్ ముందు నిలబడ లేక పారిపోయారు.
7దానికి బాధ కలిగిన కాలంలోనూ, ఆశయం లేని కాలం లోనూ, పూరవ్ం తనకు కలిగిన శేయసుస్ అంతా యెరూషలేము

జాఞ్ పకం చేసుకుంటూ ఉంది.
దాని పజలు విరోధుల చేతులోల్ పడిన కాలంలోదానికి ఎవవ్రూ సాయం చెయయ్లేదు.
దాని విరోధులు దానికి కలిగిన నాశనం చూసి పరిహసించారు.
8యెరూషలేముఘోర నపాపం చేసింది.
ఆ కారణంగా అది ఒక రుతుసావం రకం గుడడ్లాగా అయియ్ంది.
దానిన్ ఘనపరచినవాళళ్ందరూ దాని నగన్తవ్ం చూసి దానిన్ తృణీకరించారు.
అదిమూలుగుతూ వెనుదిరిగి వెళేళ్ పయతన్ం చేసూత్ ఉంది.
9దాని చెంగులకు మురికి అంటింది.
దాని ఎదుట ఉనన్ శికష్ అది గురు చేసుకోలేదు.
అది ఎంతో వింతగా పతనం అయియ్ంది.
దానిన్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డూ లేడు.
యెహోవా,నాకు కలిగిన బాధ చూడు.
శతువులు ఎంత బలంగా ఉనాన్రో చూడు!
10దాని శేషఠ్ న వసుత్ వులనీన్ శతువుల చేతికి చికాక్యి.
దానిసమాజపాంగణంలోపవేశించకూడదనిఎవరి గురించిఆజాఞ్ పించావోఆపజలుదానిపవితపాంగణంలోపవేశించడం

అది చూసూత్ ఉంది.
11దాని కాపురసుథ్ లందరూ మూలుగుతూ ఆహారం కోసం వెదుకుతునాన్రు.
తమపాణం నిలుపుకోవడం కోసం తమ శేషఠ్ న వసుత్ వులు ఇచిచ్ ఆహారం కొనాన్రు.
యెహోవా, ననున్ చూడు. నేను విలువ లేని దానిగా అయాయ్ను.
12దారిలో నడిచిపోతునన్ పజలారా, ఇలా జరిగినందుకు మీకు ఏమీ అనిపించడం లేదా?
యెహోవాకుతీవ నకోపంవచిచ్నరోజుననాకు కలిగించినబాధవంటిబాధఇంకాఎవరి నాకలిగిందేమోమీరుఆలోచించి

చూడండి.
13 నుంచి ఆయననా ఎముకలోల్ కి అగిన్ పంపించాడు.
అదినా ఎముకలను కాలేచ్సింది. ఆయననాకాళళ్కు వల పనిన్ ననున్ వెనకిక్ తిపాప్డు.
ఆయన నిరంతరం నాకు ఆశయం లేకుండా చేసి ననున్ బలహీనపరిచాడు.
14నాఅతికమం అనే కాడినాకు ఆయనే కటాట్ డు.
అవిమూటగానామెడమీద ఉనాన్యి.
నాబలం ఆయన విఫలం చేశాడు.
శతువుల చేతికి పభువు ననున్ అపప్గించాడు. నేను నిలబడ లేకపోతునాన్ను.
15నాకు అండగా నిలిచిన శూరులను ఆయన విసిరి పారేశాడు.
నా శకిమంతులను అణగదొకక్డానికి ఆయననాకు వయ్తిరేకంగా ఒక సమాజానిన్ లేపాడు.
దాకష్గానుగలో వేసిదాకష్లు తొకిక్నటుట్ పభువు, కనయ్క అయినయూదా కుమారిని తొకాక్డు.
16వీటిని బటిట్ నేను ఏడుసుత్ నాన్ను.
నా కంట నీరు కారుతోంది.
నాపాణం తెపప్రిలల్జేసి ననున్ ఓదారచ్వలసిన వాళ ళ్ నాకు దూర పోయారు.
శతువులు విజయంసాధించారు గనుక నా పిలల్లు దికుక్మాలినవాళళ్యాయ్రు.
17ఆదరించేవాడు లేక సీయోను చేతులు చాపింది.
యాకోబుకు చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్నుయెహోవాఅతనికి విరోధులుగా నియమించాడు.
వాళళ్కుయెరూషలేము ఒక రుతుసావ రకం గుడడ్లాగా కనిపిసోత్ ంది.
18యెహోవానాయ్యవంతుడు. నేను ఆయన ఆజఞ్కు వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశాను.
పజలారా, వినండి,నాయాతన చూడండి. నా కనయ్లూ, బలవంతు న నా శూరులూ బందీలుగా వెళిళ్పోయారు.
19నాపేమికులను నేను పిలిపించినపుప్డు వాళ ళ్ ననున్మోసం చేశారు.
నాయాజకులూ,నాపెదద్లూ తమపాణాలు నిలుపుకోడానికి ఆహారం వెదుకుతూ వెళిల్ పటట్ణంలోపాణంపోగొటుట్ కునాన్రు.
20యెహోవా, ననున్ తేరి చూడు. నాకు అమిత నబాధ కలిగింది. నా కడుపు తిపుప్తోంది.
నేను చేసిన దారుణ న తిరుగుబాటు కారణంగానా గుండె నాలో తలకిందు పోతూ ఉంది.
వీధులోల్ మా పిలల్లు కతిత్వాత పడుతునాన్రు. ఇంటోల్ చావు ఉంది.
21నామూలుగు విను. ననున్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డూ లేదు. నువువ్ నాకు కషట్ం కలిగించావనన్ వార నా శతువులు విని

సంతోషంగా ఉనాన్రు.
నువువ్ పకటించిన ఆ రోజు రపిప్ంచు, అపుప్డు వాళళ్కు కూడానాకు జరిగినటేట్ జరుగుతుంది.
22వాళ ళ్ చేసిన చెడుతనం అంతా నీ ఎదుటికి వసుత్ ంది గాక.
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నాఅతికమాల కారణంగా నువువ్ నాకు కలిగించిన హింస వాళళ్కు కూడా కలిగించు.
నేను తీవంగామూలుగుతునాన్ను. నా గుండె చెరు పోయింది.

2
యెహోవాతీరుప్

1పభువు తన కోపంతో సీయోను కుమారిని నలల్టి మేఘంతోపూరిగా కపేప్శాడు.
ఆయన ఇశాయేలు అందానిన్ ఆకాశం నుంచి భూమిమీదికి పడేశాడు.
తాను కోపగించిన దినాన ఆయన తనపాదపీఠానిన్ గురు చేసుకోలేదు.
2యాకోబు పటట్ణాలోల్ ఒకక్ దానిమీద కూడా కనికరం లేకుండా పభువు అనిన్టినీమింగివేశాడు.
తన ఆగహంతో ఆయనయూదా కుమారె కోటలను కూలగొటాట్ డు.
ఆయనవాటిని నేల కూలిచ్ సిగుగ్ పరిచాడు.
దానిరాజాయ్నీన్,దాని అధిపతులను ఆయన అవమానపరిచాడు.
3తీవ న కోపంతో ఆయన ఇశాయేలు పజల బలానిన్ అణచివేశాడు.
శతువులముందు ఆయన తన కుడి చెయియ్ వెనకుక్ తీసుకునాన్డు.
చుటూట్ ఉనన్ వాటనిన్టినీ కాలేచ్ రగులుతునన్ అగిన్జావ్లలు కాలిచ్నటుట్ ఆయనయాకోబును కాలేచ్శాడు.
4ఒక శతువులా ఆయన తన విలుల్ ఎకుక్పెటాట్ డు.
యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉనన్ పతయ్రిధ్ బాణం విసరడానికి తన చెయియ్చాపినటుట్ .
ఆయన నిలబడి ఉనాన్డు. చూపుకు శేషఠ్ న పజలందరినీ ఆయనహతం చేశాడు.
సీయోను కుమారె గుడారంలో తన ఆగహానిన్ అగిన్ వరష్ంలా కుమమ్రించాడు.
5పభువు శతువులా అయాయ్డు. ఆయన ఇశాయేలును మింగివేశాడు.
దానిరాజమందిరాలనీన్ మింగివేశాడు.
దానికి పటుట్ నన్ పాంతాలనీన్ నాశనం చేశాడు.
యూదా కుమారిలో దుఃఖం, సంతాపం అధికం చేశాడు.
6ఒక తోటమీదదాడి చేసినటుట్ ఆయన తన గుడారం మీదదాడి చేశాడు.
సమాజ పవితపాంగణానిన్ నాశనం చేశాడు.
ఆరాధన సమావేశం, విశాంతి దినం సీయోనులోమరుపుకు వచేచ్లాయెహోవాచేశాడు.
కోపావేశంలో ఆయనరాజూయాజకుడూ ఇదద్రినీ తోసిపుచాచ్డు.
7పభువు తన బలిపీఠం తోసిపుచాచ్డు.
తన పవితపాంగణం నిరాకరించాడు.
దాని కోట గోడలను శతువుల చేతికి అపప్గించాడు.
ఏరప్రచిన రోజు సమాజపాంగణంలో వినిపించే ధవ్నిలావాళ ళ్యెహోవామందిరంలో ఉతాస్హ ధవ్ని చేశారు.
8సీయోను కుమారిపాకారాలు పాడు చెయాయ్లనియెహోవాఉదేద్శపూరవ్కంగా నిరణ్యించాడు.
చెయియ్చాపి కొలత గీత గీశాడు.
గోడనాశనం చెయయ్డానికి తన చెయియ్ వెనకుక్ తీయలేదు.
ఆయన పహరీలు విలపించేలా చేశాడు. పాకారాలు బలహీనం అయేయ్లా చేశాడు.
9యెరూషలేము పటట్ణపు గుమామ్లు భూమిలోకి కుంగిపోయాయి.
దాని అడడ్ గడియలు ఆయన విరిచేశాడు.
దానిరాజూ, అధిపతులూ అనయ్పజలమధయ్ ఉనాన్రు.
అకక్డమోషే ధరమ్శాసం లేదు. దాని పవకలకుయెహోవాదరశ్నం దొరకలేదు.
10సీయోను కుమారి పెదద్లు మౌనంగా నేలమీద కూరుచ్ని ఏడుసుత్ నాన్రు.
వాళళ్ తలలమీద దుముమ్ పోసుకునాన్రు. వాళ ళ్ గోనెపటట్ కటుట్ కునాన్రు.
యెరూషలేము కనయ్లు తల నేలకు దించుకుని ఉనాన్రు.
11నా కనీన్ళల్ ఎండిపోయాయి. నా కళ ళ్ ఎరగా ఉనాన్యి.
నాఅంతరంగం కలవరంతో ఉంది.
నా పజల కుమారి అణిచివేత కారణంగానా పేగులు నేలమీద ఒలికి పోయాయి.
పిలల్లు,పాలు తాగే చంటిబిడడ్లు నిసస్హాయంగాగామ వీధులోల్ నీరసంగా పడి ఉనాన్రు.
12పటట్ణ వీధులోల్ గాయాలతో పడి ఉనన్ వారిలాగామూరచ్పోతూ.
“ధానయ్ం,దాకష్రసం ఏవి?” అంటూ తమ తలుల్ ల ఒడిలోపాణాలు విడుసుత్ నాన్రు.
13యెరూషలేము కుమారీ, నీ గురించి నేనేమనాలి? నినున్ దేనితోపోలిచ్ ఆదరించాలి?
సీయోను కుమారీ, కనయ్కా, నీ పతనం సముదమంత విసాత్ ర నది.
నినున్ సవ్సథ్పరచగల వాడెవడు?
14నీ కోసం నీ పవకలుమోసపూరిత న బుదిధ్హీనపు దరశ్నాలు చూశారు.
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నువువ్ చెర లోకి వెళళ్కుండా తపిప్ంచడానికి వాళ ళ్ నీ పాపానిన్ నీకు వెలల్డి చెయయ్లేదు.
వాళ ళ్ నీ కోసంమోసపూరితంగా దరశ్నాలు గహించారు.
15దారిలో వెళేళ్వాళళ్ందరూ నినున్ చూసి చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు.
వాళ ళ్యెరూషలేము కుమారిని చూసి ఎగతాళి చేసూత్ ఈల వేసూత్ , తలఊపుతూ.
“పరిపూరణ్సౌందరయ్ం గలపటట్ణంఅనీ,సమసత్ భూనివాసులకు ఆనందకర ననగరంఅనీపజలుఈపటట్ణం గురించేనా

చెపాప్రు?” అంటునాన్రు.
16 నీ శతువులందరూ నినున్ చూసి పెదద్గా నోరు తెరిచారు. వాళ ళ్ ఎగతాళి చేసి పళ ళ్ కొరుకుతూ “దానిన్ మింగివేశాం!

కచిచ్తంగాఈ రోజు కోసమేగామనం కనిపెటిట్ంది!
అది జరిగింది. దానిన్ మనం చూశాం” అంటునాన్రు.
17తాను అనుకునన్ పనియెహోవాముగించాడు.
తానుపూరవ్ం పకటించినమాట ఆయన నెరవేరాచ్డు.
నీ పటల్ కనికరం లేకుండా ఆయననాశనం చేశాడు. నినున్ బటిట్ నీ శతువులు సంతోషించేలా చేశాడు.
నీ విరోధుల బలం హెచిచ్ంచాడు.
18పజలహృదయంయెహోవాకు కేకలు పెడుతూ.
“సీయోను కుమారిపాకారమా, నదీపవాహంలా పగలూ రాతి నీ కనీన్రు కారనివువ్.
జాపయ్ం జరగనివవ్కు. నీ కంటి నుంచి వెలువడే కనీన్టిధార ఆగనివవ్కు.
19రాతిపూట నువువ్ లేచిమొర పెటుట్ .
నీళల్ కుమమ్రించినటుట్ పభువు సనిన్ధిలో నీహృదయం కుమమ్రించు.
పతి వీధిమొదటోల్ ఆకలితో సతమతమౌతునన్ నీ పసిపిలల్ల పాణం కోసం నీ చేతులు ఆయన పు ఎతుత్ .”
20యెహోవా, చూడు. నువువ్ ఎవరి పటల్ ఈ విధంగా చేశావో గమనించు.
తమ గరభ్ఫలానిన్,తాము ఎతుత్ కుని ఆడించిన పసి పిలల్లను సీలు తినడం తగునా?
యాజకుడూ పవకా పభువు పవితపాంగణంలోహతం కాదగునా?
21యువకులూ, వృదుధ్ లూ వీధులోల్ నేలమీద పడి ఉనాన్రు.
నా కనయ్కలూ,నాయోధులూ కతిత్ చేత కూలి పోయారు.
నీ ఉగత దినాన నువువ్ వాళళ్ను హతం చేశావు.
జాలి లేకుండావాళళ్ందరినీ నువువ్ చంపావు.
22ఆరాధన దినాన పజలు వచిచ్నటుట్ నాలుగు పుల నుంచి నువువ్ నామీదికి భయం* రపిప్ంచావు.
యెహోవాఉగత దినాన ఎవరూ తపిప్ంచుకోలేదు. ఎవరూ బతకలేదు.
నేను పెంచి పోషించిన వాళళ్ను నా శతువులు అంతం చేశారు.

3
విలాపం, నిరీకష్ణ

1నేనుయెహోవాఆగహదండం వలల్ బాధ అనుభవించిన వాణిణ్ .
2ఆయన ననున్ తోలి వేసి, వెలుగులో కాకుండా చీకటోల్ నడిచేలా చేశాడు.
3నిజంగా ఆయననామీద తిరగబడాడ్ డు. రోజంతా ననున్ శి సుత్ నాన్డు.
4ఆయననామాంసం,నాచరమ్ం చీకిపోయేలాచేసుత్ నాన్డు,నా ఎముకలను విరగొగ్ టాట్ డు.
5నాకు విరుదధ్ంగా ముటట్డి కంచె నిరిమ్ంచాడు. కూరతవ్ం, కషట్ం నా చుటూట్ ఉంచాడు.
6ఎపుప్డో చనిపోయినవాళ ళ్ ఉండే చీకటితావులోల్ నేను ఉండేలా చేశాడు.
7ఆయననా చుటూట్ గోడ కటాట్ డు.
నేను తపిప్ంచుకోలేను. నా సంకెళ ళ్ బరువుగా చేశాడు.
8నేను కేకలు పెటిట్ పిలిచినా,నాపారథ్నలు తోసివేశాడు.
9ఆయననాదారికి అడడ్ంగా చెకుక్డు రాళళ్ గోడలను ఉంచాడు.
నేను ఎకక్డికి తిరిగినానాకు దారి కనిపించలేదు. 10నాపాలిట ఆయనపొంచి ఉనన్ ఎలుగుబంటిలా ఉనాన్డు.
దాగి ఉనన్ సింహంలా ఉనాన్డు.
11నాకు దారి లేకుండా చేసి ననున్ చీలిచ్ చెండాడినాకు దికుక్ లేకుండా చేశాడు.
12విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ బాణానికి గురిగా ఆయన ననున్ ఎనున్కునాన్డు.
13తన అంబుల పొదిలోనిబాణాలనీన్ ఆయననామూతపిండాల గుండా దూసుకెళేళ్లా చేశాడు.
14నా పజలందరికీ నేను నవువ్లాటగా ఉనాన్ను.
పతి రోజూవాళ ళ్ నా గురించి ఆ పణపాటలు పాడుతునాన్రు.
15చేదు పదారాధ్ లు ఆయననాకు తినిపించాడు.
విషదావకంతో ననున్ మతెత్కేక్లా చేశాడు.

* 2:22 2:22 భయం శతువులను
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16రాళల్తో నా పళ ళ్ విరగొగ్ టాట్ డు. బూడిదలోకి ననున్ అణగ దొకాక్డు.
17నాజీవితంలోనుంచి శాంతి తొలగించాడు. నాకు సంతోషం గురు లేదు.
18కాబటిట్ నేను “నాశోభ అంతరించి పోయింది,యెహోవాలోనాకు ఇంక ఆశ మిగల లేదు” అనుకునాన్ను.
19నాబాధ,నా దురవసథ్ , నేను తాగిన దావకపు చేదు నేను గురు చేసుకుంటునాన్ను.
20 కచిచ్తంగా నేను వాటిని గురు చేసుకుని,నాలో నేను కృంగిపోయాను.
21కాని, నేను దీనిన్ గురు చేసుకొనన్పుప్డు నాకు ఆశ కలుగుతూ ఉంది.
22యెహోవా కృప గలవాడు. ఆయన నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ మనం ఇంకాపూరిగానాశనం కాలేదు.
23పతి రోజూమళీళ్ కొతత్గా ఆయన దయగల చరయ్లు చేసాత్ డు.
నీ నమమ్కతవ్ం ఎంతో గొపప్ది!
24 “యెహోవానావారసతవ్ం” అనినాపాణం పకటిసూత్ ఉంది.
కాబటిట్ ఆయనలోనేనా నమిమ్క ఉంచుతునాన్ను.
25తన కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండే వాళళ్ పటల్ , ఆయనను వెదికే వాళళ్ పటల్ యెహోవామంచివాడు.
26యెహోవా కలిగించే రకష్ణ కోసంమౌనంగా కనిపెటట్డం మంచిది.
27తనయవవ్నంలో కాడిమోయడంమనిషికి మంచిది.
28అతనిమీదదానిన్మోపినవాడుయెహోవాయేగనుక అతడు ఒంటరిగానూ,మౌనంగానూ కూరుచ్ని ఉండాలి.
29ఒకవేళ నిరీకష్ణ కలుగవచేచ్మో గనుక అతడు బూడిదలో తనమూతి పెటుట్ కోవాలి.
30అతడు తనను కొటేట్వాడి పు తన చెంపను తిపాప్లి.
అతడుపూరిగా అవమానంతో నిండి ఉండాలి.
31పభువు అతనిన్ ఎలల్కాలం తృణీకరించడు.
32ఆయన శోకం రపిప్ంచినా, తన నిబంధన నమమ్కతవ్పు గొపప్దనానిన్ బటిట్ కనికరం చూపిసాత్ డు.
33హృదయపూరవ్కంగా ఆయనమనుషులను పీడించడు,బాధ కలిగించడు.
34దేశంలో బందీలుగా ఉనన్వాళళ్ందరినీ కాళల్ కింద తొకక్డం,
35మహోనన్తుని సనిన్ధిలోమనుషులకు నాయ్యం దొరకక పోవడం,
36ఒక మనిషిహకుక్ను తొకిక్పెటట్డం పభువు చూడడా?
37పభువు ఆజఞ్లేకుండా,మాటఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరచ్ గలవాడెవడు?
38మహోనన్తు న దేవుని నోటోల్ నుంచి కీడు,మేలు రెండూ బయటకు వసాత్ యి గదా?
39బతికునన్ వాళళ్లోల్ ఎవరి నా తమపాపాలకు శికష్ వేసేత్ మూలగడం ఎందుకు?
40మనమారాగ్ లు పరిశీలించి తెలుసుకుని మనం మళీళ్యెహోవా పుతిరుగుదాం.
41ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుని పుమనహృదయానీన్,మన చేతులను ఎతిత్ ఇలాపారథ్న చేదాద్ ం.
42మేము అతికమం చేసి తిరుగుబాటు చేశాం. అందుకే నువువ్ మమమ్లిన్ కష్మించలేదు.
43నువువ్ కోపం ధరించుకుని మమమ్లిన్ తరిమావు. దయ లేకుండామమమ్లిన్ వధించావు.
44మాపారథ్న నీ దగగ్రికి చేరకుండా నువువ్ మేఘంతో నినున్ నువువ్ కపుప్కొనాన్వు.
45జాతులమధయ్ మమమ్లిన్ విడనాడి, పనికిరాని చెతత్గా చేశావు.
46మాశతువులందరూ మమమ్లిన్ చూసి నోరు తెరిచి ఎగతాళి చేశారు.
47 గుంటను గురించిన భయం, విధవ్ంసం,నాశనంమామీదకు వచాచ్యి.
48నా పజల కుమారికి కలిగిన నాశనం నేను చూసినపుప్డు నా కనీన్రు ఏరు పారుతోంది.
49యెహోవాదృషిట్ంచి ఆకాశం నుంచి చూసే వరకూ,
50నా కనీన్రు ఆగదు. అది పవహిసూత్ నే ఉంటుంది.
51నా పటట్ణపు ఆడపిలల్లందరినీ చూసూత్ నా కళళ్కు తీవ న బాధ కలుగుతోంది.
52ఒకడు ప ని తరిమినటుట్ నా శతువులు అకారణంగా ననున్ కనికరం లేకుండా తరిమారు.
53వారు ననున్ బావిలో పడేసినామీదరాయిని పెటాట్ రు.
54నీళల్ నా తలమీదుగాపారాయి. నేను నాశనమయాయ్నని అనుకొనాన్ను.
55యెహోవా, అగాధ న గుంటలోనుంచి నేను నీ నామానిన్ పిలిచాను.
56సాయం కోసం నేనుమొర పెటిట్నపుప్డు నీ చెవులు మూసుకోవదుద్ అని నేననన్పుప్డు, నువువ్ నా సవ్రం ఆలకించావు.
57నేను నీకుమొర పెటిట్న రోజు నువువ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ నాతో “భయపడవదుద్ ” అని చెపాప్వు.
58పభూ, నువువ్ నా జీవితపు వివాదాల విషయంలోవాదించి నా జీవానిన్ విమోచించావు.
59యెహోవా,నాకు కలిగిన అణిచివేత నువువ్ చూశావు. నాకు నాయ్యం తీరుచ్.
60నామీద పగ తీరుచ్కోవాలనివాళ ళ్ చేసే ఆలోచనలనీన్ నీకు తెలుసు.
61యెహోవా,వాళ ళ్ నా గురించి చేసే ఆలోచనలు,వాళ ళ్ పలికే దూషణ నువువ్ వినాన్వు.
62నామీదికి లేచినవాళ ళ్ పలికేమాటలు, రోజంతావాళ ళ్ నా గురించి చేసే ఆలోచనలు నీకు తెలుసు.
63యెహోవా,వాళ ళ్ కూరుచ్నాన్ లేచినా,వాళ ళ్ ఎగతాళిగాపాడేపాటలకు నేనే గురి.
64యెహోవా,వాళళ్ చేతులు చేసిన పనులను బటిట్ నువువ్ వాళల్కు పతీకారం చేసాత్ వు.
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65వాళళ్ గుండెలోల్ భయం పుటిట్సాత్ వు. వాళళ్ను శపిసాత్ వు.
66యెహోవా, ఉగతతోవాళళ్ను వెంటాడుతావు. ఆకాశం కింద ఉండకుండాా వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ వు.

4
సీయోనుకు శికష్

1బంగారం ఎలామెరుగుమాసింది! మేలిమిబంగారం ఎలామాసిపోయింది!
పతి వీధిమొదటోల్ పతిషిట్త న రాళల్ చెలాల్ చెదరుగాపారేసి ఉనాన్యి.
2సీయోను కుమారులు శేషుఠ్ లు. వాళ ళ్ మేలిమి బంగారం కంటే విలు న వాళ ళ్.
అయితేవాళ ళ్ ఇపుప్డు కుమమ్రి చేసినమటిట్కుండలాల్ గా అందరూ వారిని చూసుత్ నాన్రు.
3నకక్ నా చనిన్చిచ్ తమ పిలల్లకు పాలు ఇసాత్ యి.
కానినా పజల కుమారి ఎడారిలోని నిపుప్ కోడి అంత కూరంగా ఉంది.
4దపిప్క వలల్ పాలు తాగే పిలల్ నాలుక దాని అంగిటికి అంటుకుంటూ ఉంది.
పిలల్లు అనన్ం అడుగుతారు, కానివాళ ళ్ తినడానికి ఏమీ లేదు.
5ఒకపుప్డు రుచికర న భోజనం తినన్వాళ ళ్ ఇపుప్డు దికుక్ లేకుండా వీధులోల్ ఆకలితో ఉనాన్రు.
ఒకపుప్డు ఊదారంగు వసాలు వేసుకునన్ వాళ ళ్ ఇపుప్డు చెతత్కుపప్లను ఆశయించారు.
6నా పజల కుమారి చేసిన పాపం సొదొమపాపం కంటే ఎకుక్వ. ఎవరూ దాని మీద చెయియ్ వెయయ్కుండానే అకసామ్తుత్ గా

అది పడిపోయింది.
7సీయోను నాయకులు మంచులామెరిసేవాళ ళ్. పాలవలే తెలల్ని వాళ ళ్.
వాళళ్ శరీరాలు పగడం కంటే ఎరనివి. వాళళ్ దేహకాంతి నీలం లాంటిది.
8కానీ ఇపుప్డు చీకటి వారిముఖాలను నలల్గా చేసేసింది.
వాళ ళ్ వీధులోల్ గురు పటట్లేనటుట్ గా ఉనాన్రు.
వాళళ్ చరమ్ం వాళళ్ ఎముకలకు అంటుకు పోయింది.
అది ఎండిపోయిన చెకక్లా అయియ్ంది!
9 కతిత్పోటుతోహత నవాళళ్ పరిసిథ్తి పొలంలో పంటలేక ణించి కరువుతోహత నవాళళ్ పరిసిథ్తికనాన్ మెరుగు.
10 కరుణ గల సీల చేతులు తాము కనన్ తమసొంత పిలల్లను వండుకునాన్యి.
నా పజల కుమారికి వచిచ్న నాశన కాలంలోవాళళ్ పిలల్లు వాళల్కు ఆహారం అయాయ్రు.
11యెహోవాతన కోపం తీరుచ్కునాన్డు. తన కోపాగిన్ కుమమ్రించాడు.
ఆయన సీయోనులో అగిన్ రాజేశాడు. అదిదానిపునాదులను కాలేచ్సింది.
12భూరాజులు గాని, పపంచ నివాసులు గాని,
ఒక శతువుయెరూషలేము గుమామ్లోల్ కి పవేశించగలడని ఎవరూ అనుకోలేదు.
13దానిలో నీతిమంతుల రకం చిందడానికి కారణం అయినదానియాజకుల పాపం వలల్,
దాని పవకల పాపం వలల్ శతువు పవేశించాడు.
14ఇపుప్డు వాళ ళ్ గుడిడ్వాళళ్లా వీధులోల్ తిరుగుతునాన్రు.
వాళ ళ్ రకం అంటిన అపవితులు.
అందుకే ఎవరూ వాళళ్ వసా నాముటట్లేక పోతునాన్రు.
15పజలు కేకపెడుతూ “పొండి! శుదిధ్ లేని వాళళ్లారాపొండి! ననున్ ముటుట్ కోవదుద్ ” అనాన్రు.
వాళ ళ్ పారిపోయితిరుగులాడుతూ ఉనన్పుప్డు అనయ్పజలు వాళళ్తో,
“విదేశీయులు ఇంక ఇకక్డ ఉండకూడదు” అంటునాన్రు.
16యెహోవాతన సనిన్ధిలోనుంచి వాళళ్ను చెదరగొటాట్ డు.
ఇంక ఆయనవాళళ్ను పటిట్ంచుకోడు.
ఇంకయాజకులపటల్ ఎవరూ గౌరవం చూపించరు. పెదద్ల పటల్ ఎవరూ దయచూపించరు.
17దొరకని సహాయం కోసం కనిపెటిట్నామా కళళ్కు ఏదీ కనబడలేదు.
ర ంచలేని పజల కోసంమా కళ ళ్ ఆశగా ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్యి.
18మావీధులోల్ మేము నడవకుండామావిరోధులుమాజాడ పసిగటిట్ మమమ్లి వెంటాడారు.
మాచివరి దశ దగగ్ర పడింది. మారోజులు ముగిసిపోయాయి.
మాఅంతం వచేచ్సింది.
19మమమ్లిన్ తరిమేవాళ ళ్ ఆకాశంలో ఎగిరే గదద్లకనాన్ వేగం గల వాళ ళ్.
పరవ్తాలోల్ కి వాళ ళ్ మమమ్లిన్ తరిమారు. అరణయ్ంలోమాకోసం కాచుకుని ఉనాన్రు.
20మానాసికారంధాలఊపిరి,యెహోవాచేతఅభిషేకంపొందినమారాజు,వాళ ళ్ తవివ్న గుంటలోల్ పడి దొరికిపోయాడు.
21 “అతని నీడ కింద అనయ్పజల మధయ్ బతుకుదాం” అని మేము ఎవరి గురించి అనుకునాన్మో వాడు శతువుల

చేజికాక్డు.
ఊజుదేశంలో నివాసం ఉనన్ ఎదోము కుమారీ, సంతోషించు, ఉలాల్ సంగా ఉండు.
ఈ గినెన్లోదితాగే వంతు నీకూ వసుత్ ంది. నువువ్ దానిలోదితాగిమతుత్ గా ఉండి నినున్ నువువ్ నగన్ంగా చేసుకుంటావు.
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22సీయోను కుమారీ, నీ శికష్ ముగిసింది. ఇంక ఎనన్డూ ఆయన నినున్ బందీగా చెరలోకి తీసుకు పోడు.
ఎదోము కుమారీ, నీపాపానికి ఆయన శికష్ వేసాత్ డు. నీపాపాలను ఆయన బయట పెడతాడు.

5
కృప కోసం పారథ్న

1యెహోవా,మాకు కలిగినయాతన గురు చేసుకో.
మామీదికి వచిచ్న అవమానం ఎలా ఉందో చూడు.
2మాసావ్సథ్ ం పరదేశుల వశం అయియ్ంది.
మాఇళ ళ్ అనుయ్ల సావ్ధీనం అయాయ్యి.
3మేము అనాథలం అయాయ్ం.
తండులు ఇంక లేరు.
మాతలుల్ లు వితంతువులాల్ ఉనాన్రు.
4మానీళల్ మేము డబుబ్తో కొనుకుక్ని తాగాం.
మాకటెట్లుమాకే అమామ్రు.
5వాళ ళ్ మమమ్లిన్ తరిమారు.
మేము అలసిపోయాం. మాకు విశాంతి లేదు.
6అనన్ం కోసం ఐగుపీత్యులకూ అషూష్ రీయులకూ చెయియ్చాపాం.
7మాపితరులు*పాపం చేసి చనిపోయారు.
మేము వాళళ్ పాపానికి శికష్ అనుభవిసుత్ నాన్ం.
8దాసులు మమమ్లిన్ ఏలుతునాన్రు. వాళళ్ వశం నుంచి మమమ్లిన్ విడిపించే వాళ ళ్ ఎవరూ లేరు.
9ఎడారి పజల కతిత్ భయంతోపాణానికి తెగించిమాఆహారం తెచుచ్కుంటునాన్ం.
10 కరువుతాపం వలల్ మా చరమ్ం పొయియ్లా కాలిపోతోంది.
11 శతువులు సీయోనులో సీలను,యూదా పటట్ణాలోల్ కనయ్కలనుమానభంగం చేశారు.
12అధిపతులను వాళ ళ్ ఉరి తీశారు. పెదద్లను ఘనపరచలేదు.
13బల నయువకులను గానుగల దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు. యువకులు కొయయ్ దుంగలుమొయయ్లేక తూలిపడాడ్ రు.
14పెదద్లను గుమామ్ల దగగ్ర కూరోచ్కుండా తొలగించారు.
యువకులను సంగీతం నుంచి దూరం చేశారు.
15మాగుండెలోల్ ఆనందం అడుగంటింది. మానాటయ్ం దుఃఖంగామారిపోయింది.
16మాతలమీద నుంచి కిరీటం పడిపోయింది! మేముపాపం చేశాం! మాకు బాధ!
17మాగుండెలకు జబుబ్ చేసింది. మాకళ ళ్ మసకబారాయి.
18సీయోను పరవ్తం నిరీజ్వంగా ఉంది. దానిమీద నకక్లు తిరుగులాడుతునాన్యి.
19యెహోవా, నువువ్ నితయ్ం పరిపాలిసాత్ వు. నీ సింహాసనం తరతరాలు ఉంటుంది.
20నువువ్ మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా ఎందుకు మరిచ్పోతావు?
మమమ్లిన్ శాశవ్తంగా విడిచిపెటేట్సాత్ వా?
21యెహోవా, నువువ్ మమమ్లిన్ నీ పుకు మళీళ్ తిపుప్. మేము తిరుగుతాం.
22 నువువ్ మమమ్లిన్ పూరిగా విడిచి పెటట్కపోతే, మామీద నీకు విపరీత న కోపం లేకపోతేమాపూరవ్సిథ్తి మళీళ్మాకు

కలిగించు.

* 5:7 5:7 పితరులుపూరీవ్కులు
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యెహెజేక్లు
గంథకర

బూజీ కుమారుడు, యాజకుడు, పవక అయినయెహెజేక్లు. ఇతడొకయాజక కుటుంబంలోయోరుషలేములో పెరిగాడు.
బబులోనుచెరకాలంలోయూదులతోకలిసిజీవించాడు. యెహెజేక్లు పవచనాలోల్ అతడియాజకవంశలకష్ణాలుపసుఫ్టంగా
కనిపిసాత్ యి. తరచుగా అతడు ఆలయం, యాజకతవ్ం, పభువు మహిమ, బలి అరప్ణల వయ్వసథ్ గురించి పసాత్ విసూత్
ఉంటాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
కీ. పూ. 593 - 573
యెహెజేక్లు బబులోనులో ఈ పుసత్కం రాశాడు. ఇశాయేలు, ఈజిపుట్ , అనేక ఇతర ఇరుగుపొరుగు జాతుల గురించి

పవచనాలు పలికాడు.
సీవ్కర

బబులోనులోను, సవ్దేశంలోను ఉనన్ ఇశాయేలీయిలు. తరువాత కాలాలోల్ చదివేవారంతా
పయోజనం

తీవ పాపాలోల్ ఉండి, ఎంతమాతం నిరీకష్ణ లేని తన వారినికియెహెజేక్లు పరిచరయ్ జరిగించాడు. తన పవచన పరిచరయ్
దావ్రా ఆ జాతిని త ణ పశాచ్తాత్ పానికి, రానునన్ యుగంలో ఆతమ్నిబబ్రం కలిగించడానికి పయతిన్ంచాడు. దేవుడు మానవ
వారాహరుల దావ్రా పనిచేసాత్ డని అతడు నేరిప్ంచాడు. ఓటమిలోను, నిరాశలోను దేవుని పజలు ఆయనసారవ్భౌమతావ్నిన్
ఒపుప్కోవాలి. దేవుని వాకుక్ ఎనన్టికీ విఫలం కాదు. దేవుడు అంతటా ఉనాన్డు. ఎకక్ నా ఆయనున్ ఆరాధించవచుచ్.
యెహెజేక్లు గంథం మనం చీకటి కాలంలో తం దికుక్ తోచని సమయాలోల్ తం దేవుణిణ్ వెదకాలని గురు చేసుత్ నన్ది. మనం
మన బతుకులు పరీ ంచుకోవాలి. ఏ క నిజ దేవునితో ఏకీభవించాలి.

ముఖాయ్ంశం
పభువుమహిమ

విభాగాలు
1.యెహెజేక్లు పిలుపు— 1:1-3:27
2.యోరుషలేము,యూదయ, ఆలయాలకు వయ్తిరేకంగా పవచనాలు— 4:1-24:27
3. ఇతర జాతులకు వయ్తిరేకంగా పవచనాలు— 25:1-32:32
4. ఇశాయేలీయిలు గురించి పవచనాలు— 33:1-39:29
5.పూరవ్ మసిద్తి కలుగుతుందనన్ దరశ్నం— 40:1-48:35

దేవునిమహిమపకాశం, నలుగు జీవుల దరశ్నం
1నావయసుస్ముపఫ్యయ్వ సంవతస్రంనాలుగో నెలఐదోరోజునఉనన్టుట్ ండి ఆకాశం తెరుచుకుంది. నేను వ దరశ్నాలు

చూశాను. ఆ రోజులోల్ నేను కెబారు నది దగగ్ర బందీల మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను. 2 అది యెహోయాకీను రాజును బందీగా
పటుట్ కెళిళ్న తరువాత ఐదో సంవతస్రం. ఆ నెల ఐదో రోజున 3 కలీద్యుల దేశంలో కెబారు నది పకక్న బూజీ కొడుకూ,
యాజకుడూ అయినయెహెజేక్లుకు యెహోవావాకుక్ బలంగా వచిచ్ంది. అకక్డేయెహోవాహసత్ం అతనిమీదికి వచిచ్ంది.

4 అపుప్డు ఉతత్రం పు నుండి ఒక తుఫాను వసుత్ ండడం చూశాను. ఒక మహా మేఘం, దానిలో పజవ్లించే అగిన్
కనిపించాయి. ఆ మేఘంలో గొపప్ కాంతి కనిపించింది. ఆ కాంతి దానిన్ ఆవరించి ఉంది. ఆ మేఘంలోమండే అగిన్ మెరుగు
పెటిట్న కంచులా ఉంది. 5దానిమధయ్లోనాలుగు జీవులాల్ ంటి ఒక సవ్రూపం కనిపించింది. అవిమానవ రూపంలో ఉనాన్యి.
6ఒకోక్ దానికి నాలుగు ముఖాలు ఉనాన్యి. అలాగేనాలుగు రెకక్లు ఉనాన్యి.

7వాటి కాళల్ తినన్గా ఉనాన్యి. వాటి అరికాళ ళ్ దూడ డెకక్లాల్ ఉనాన్యి. అవి మెరుగు పెటిట్న ఇతత్డిలా మెరుసూత్
ఉనాన్యి. 8 అయినా మనుషులకునన్టేట్ వాటికి చేతులు ఉనాన్యి. అవి వాటి నాలుగు రెకక్ల కింద ఉనాన్యి. నాలుగు
జీవుల ముఖాలూ, రెకక్లూ ఇలా ఉనాన్యి. 9వాటి రెకక్లు పకక్నే ఉనన్ మరో జీవి రెకక్లను తాకుతూ ఉనాన్యి. అవి
వెళత్ నన్పుప్డు ఏ పుకీ తిరగడం లేదు. అవనీన్ ముందుకే పయాణం చేసూత్ ఉనాన్యి.

10వాటిముఖాలుఎదుటనుంచిచూసేత్ మనిషిముఖాలాల్ ఉనాన్యి. కుడి పునుండిచూసేత్ సింహంముఖంలాఎడమ పు
నుండి చూసేత్ ఎదుద్ ముఖంలా ఉనాన్యి. ఇంకా ఈ నాలుగు జీవులకీ డేగ లాంటి ముఖాలు ఉనాన్యి. 11వాటి ముఖాలు
అలాంటివే. వాటి రెకక్లు కి విచుచ్కుని ఉనాన్యి. దాంతో ఒక జత రెకక్లు మరో జీవి రెకక్లను తాకుతూ ఉనాన్యి. ఇంకో
జత రెకక్లువాటిదేహాలను కపుప్తూఉనాన్యి. 12అవిఅనీన్ముందుకుసాగి వెళత్ నాన్యి. అటూ ఇటూతిరుగకుండాఆతమ్
నిరేద్శించినమారగ్ంలో వెళత్ నాన్యి.

13ఈజీవులు రగులుతునన్ నిపుప్ కణికలాల్ , దివిటీలాల్ కనిపిసుత్ నాన్యి. పకాశవంత న అగిన్ ఆ జీవులమధయ్ కదులుతూ
ఉంది. అకక్డ నుండి మెరుపులు వసుత్ నాన్యి. 14ఆ జీవులు వెనకీక్ ముందుకీ కదులుతునాన్యి. దాంతో అవి మెరుపులాల్
కనిపిసుత్ నాన్యి.

నాలుగు చకాల దరశ్నం
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15 తరువాత నేను ఆ జీవులను చూసుత్ ంటే వాటి పకక్నే నేల న చకాల వంటివి కనిపించాయి. 16 ఆ చకాల నిరామ్ణం
ఇలా ఉంది, పతి చకం గోమేధికంలా ఉంది. నాలుగు చకాలూ ఒకేలా ఉనాన్యి. ఒక చకంలో మరో చకం ఇమిడి ఉనన్టుట్ గా
ఉనాన్యి.

17అవి కదిలినపుప్డు అనీన్ నాలుగు పులకీ కదులుతునాన్యి. ఏదీ వెనకిక్ తిరగడం లేదు. 18వాటి అంచులు ఎతుత్ గా
ఉండిభయంపుటిట్సుత్ నాన్యి. వాటిఅంచులచుటూట్ కళ ళ్ఉనాన్యి. 19ఆజీవులు కదిలినపుప్డలాల్ వాటితోపాటుఆచకాలు
కూడా కదిలాయి. జీవులు భూమి నుండి కి లేచినపుప్డు ఆ చకాలు కూడా లేచాయి. 20ఆతమ్ ఎకక్డికి కదిలి వెళత్ నాన్డో
జీవులు కూడాఅకక్డికి వెళత్ నాన్యి. చకాలు జీవులతోపాటు లేసుత్ నాన్యి. ఎందుకంటేఈజీవులఆతమ్ చకాలోల్ ఉంది. 21ఈ
జీవుల ఆతమ్ చకాలోల్ ఉంది కాబటిట్ జీవులు కదిలినపుప్డు చకాలు కూడా కదిలాయి. జీవులు నిశచ్లంగా నిలిచిపోయినపుప్డు
చకాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. జీవులు భూమి నుండి కి లేచినపుప్డు చకాలు కూడా లేచాయి.

22 ఆ జీవుల తలల గా విశాల నది ఒకటి కనిపించింది. అది మెరుసుత్ నన్ మంచు గడడ్లా ఆ జీవుల తలల గా
వాయ్పించినటుట్ కనిపించింది. అదిఅదుభ్తంగానూ,ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించేదిగానూఉంది. 23ఆవిశాల నదానికిందజీవులు
తమ రెకక్లు చాపుకుని ఉనాన్యి. ఒకదాని రెకక్లు మరోదాని రెకక్లను తాకుతూ ఉనాన్యి. పతి జీవీ తన రెండు రెకక్లతో
తన దేహానిన్ కపుప్కుంటూ ఉంది. అలా పతి జీవికీ దేహానిన్ కపుప్కోడానికి రెండు రెకక్లునాన్యి.

24ఆతరువాతనేనువాటిరెకక్ల శబద్ం వినాన్ను. అదిపరుగులెతేత్ నీటి శబద్ంలాఉంది. సరవ్శకిగలదేవునిసవ్రంలాఉంది.
అవి కదిలినపుప్డలాల్ గాలివానశబద్ం వినిపించింది. ఒక నయ్ం చేసుత్ నన్ శబద్ంలాతోచింది. అవి కదలకుండాఆగినపుప్డు తమ
రెకక్లను కిందకి వాలిచ్ ఉంచాయి. 25అవి ఆగిపోయి తమ రెకక్లు చాపినపుప్డు వాటి తలల న ఉనన్ విశాల న దానికి
గా ఒక సవ్రం వినిపించింది.
26వాటి తలల గా ఉనన్ ఆ విశాల నదాని న ఒక సింహాసనం లాంటిది కనిపించింది. అది నీలకాంత మణిలాఉంది.

ఆ సింహాసనం నమానవ సవ్రూపంలో ఉనన్ ఒక వయ్కి కూరుచ్నన్టుల్ కనిపించింది.
27 అపుప్డు ఒక ఆకారానిన్ నేను చూశాను. అతని నడుము గా అగిన్తో మండుతునన్ లోహంలా నాకు కనిపించింది.

అతని నడుము కింద చుటూట్ అగిన్లా, పకాశవంత న కాంతిలా కనిపించింది. 28 అది వరష్ం కురిసినపుప్డు మబుబ్లోల్
కనిపించే మేఘధనసుస్లా, దాని చుటూట్ ఉండే పకాశవంత న కాంతిలా కనిపించింది. అది యెహోవా మహిమలా
కనిపించింది. అది చూసి నేను సాగిలపడాడ్ ను. అపుప్డు ఒక సవ్రం నాతోమాటాల్ డటం నేను వినాన్ను.

2
యెహెజేక్లు నియామకం

1ఆ సవ్రం నాతో ఇలా చెపిప్ంది. “నరపుతుడా, నీవు లేచి నీ కాళళ్ నిలబడు. నేను నీతోమాటాల్ డుతాను.” 2ఆయన
నాతోమాటాల్ డుతూఉండగాదేవునిఆతమ్ ననున్ పటుట్ కునినాకాళళ్ నిలువబెటాట్ డు. అపుప్డుఆయనసవ్రం నేను వినాన్ను.
3ఆయననాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా,నామీద తిరుగుబాటు చేసిన జనాల దగగ్రకీ, ఇశాయేలు పజల దగగ్రకీ నినున్
పంపిసుత్ నాన్ను. వాళళ్ పితరులూ,వాళ ళ్ ఈ రోజు వరకూ నాకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

4వాళళ్ వారసులు ఒటిట్ మూరుఖ్ లు. వాళళ్ హృదయాలు కఠినం. వాళళ్ దగగ్రకి నినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. నువువ్ ‘పభు న
యెహోవాఇలాచెపునాన్డు’ అనివాళళ్కి చెపాప్లి. 5వాళ ళ్ తిరగబడే జనం. అలా పకటిసేత్ వాళ ళ్ వినాన్, వినకునాన్ కనీసం
వాళళ్ మధయ్ ఒక పవక ఉనాన్డని తెలుసుకుంటారు.

6 నరపుతుడా, నువువ్ వాళళ్ మాటలకి గానీ, వాళల్కి గానీ భయపడకు. నీ చుటూట్ ముళళ్ చెటూల్ , బహమ్జెముడు పొదలూ
ఉనాన్, నువువ్ తేళళ్ మధయ్ నివాసం చేసుత్ నాన్ భయపడకు. వాళ ళ్ తిరుగుబాటు చేసే జాతి. అయినా వాళళ్ మాటలకు
భయపడకు. వాళళ్ ముఖాలు చూసి వాయ్కుల పడకు.

7వాళ ళ్ ఎంతో తిరగబడే జనం. అయితేవాళ ళ్ వినాన్, వినకునాన్ నామాటలు వాళల్కి చెపుప్.
8 నరపుతుడా, నువువ్ అయితే నేను చెపునన్ది విను. ఆ తిరగబడే జాతిలా నువూవ్ తిరుగుబాటు చేయకు. నేను నీకు

ఇవవ్బోతునన్ దానిన్ నోరు తెరచి తిను.”
9అపుప్డు నేను ఒక హసత్ం నా దగగ్రికి రావడం చూశాను. ఆ చేతిలో చుటిట్ ఉనన్ ఒక పతం ఉంది. 10ఆయన ఆ చుటట్ నా

ఎదుట విపిప్ పరిచాడు. దానికి రెండు పులా రాసి ఉంది. దాని న గొపప్ విలాపం, రోదన, వాయ్కులంతో నిండినమాటలు
రాసి ఉనాన్యి.

3
1ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నీకు కనిపించిన దానిన్ తిను! ఈ పతానిన్ తిను. ఆ తరువాత ఇశాయేలు

పజల దగగ్రికి వెళిల్ వాళళ్తోమాటాల్ డు” 2దాంతో నేను నోరు తెరిచాను. ఆయన నాకు ఆ పతానిన్ తినిపించాడు. 3తరువాత
ఆయన నాతో “నరపుతుడా, నేను ఇసుత్ నన్ ఈ పతానిన్ ఆహారంగా తీసుకో. దాంతో నీ కడుపు నింపుకో” అనాన్డు. కాబటిట్
నేను ఆ పతానిన్ తినాన్ను. అదినా నోటిలో తేనెలా తియయ్గా ఉంది.

4 అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజల దగగ్రికి వెళిల్ నా మాటలు వారికి చెపుప్.
5అపరిచిత నమాటలు పలికేవాళళ్ దగగ్రకో, కఠిన నభాషమాటాల్ డేవాళళ్ దగగ్రకో నినున్ పంపించడం లేదు. ఇశాయేలు
పజల దగగ్రకే నినున్ పంపిసుత్ నాన్ను. 6 నువువ్ వెళత్ నన్ది నీకు అరథ్ం కాకుండా విచితంగా పలికే బల న దేశం కాదు. లేదా
కఠిన నభాషమాటాల్ డేదేశమూకాదు! అలాంటివాళళ్దగగ్రకి నినున్ పంపితేవాళ ళ్నీమాటలువింటారు! 7కానీఇశాయేలు
పజలు నీమాటలు వినడానికి ఇషట్పడరు. ఎందుకంటే వాళ ళ్ నామాటలు వినడానికి ఇషట్పడటం లేదు.



యెహెజేక్లు 3:8 694 యెహెజేక్లు 4:8

8 ఇలా చూడు! నీ ముఖానిన్ వాళళ్ ముఖాలాల్ గే మూరఖ్ంగానూ నీ నుదురును వాళళ్ నుదుళళ్ లాగే కఠినంగానూ చేశాను.
9నీ నుదురును వజంలాచేశాను. దానిన్ చెకుముకి రాయి కంటే కఠినంగా చేశాను. వాళ ళ్ తిరగబడేజాతిఅనివాళళ్కి నువువ్
భయపడకు. వాళళ్ ముఖాలు చూసి నిరుతాస్హపడవదుద్ .”

10 తరువాత ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, నేను నీకు చెపేప్ మాటలను చెవులారా విను. వాటిని నీ
మనసులో ఉంచుకో. 11 తరువాత చెరలో బందీలుగా ఉనన్ నీ పజల దగగ్రకి వెళిల్ వాళళ్తో మాటాల్ డు. వాళల్కి ‘పభు న
యెహోవాచెపునాన్డు’ అంటూ పకటించు.”

12 అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ ననున్ కి తీసుకువెళాళ్డు. నా వెనక “యెహోవా మహిమకు ఆయన నివాస సథ్లంలో సుత్ తి
కలుగు గాక” అనే సవ్రం వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఒక మహా భూకంపం వచిచ్నటుట్ గా వినిపించింది. 13 అంటే ఆ జీవుల
రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుతుంటే వచిచ్న శబద్మూ, ఆ చకాలు కదిలినపుప్డు కలిగిన చపుప్డూ, ఒక మహా భూకంపం
వచిచ్నపుప్డు కలిగే శబద్మూ నాకు వినిపించాయి.

14దేవుని ఆతమ్ ననున్ కి లేపి తీసుకు వెళాళ్డు. యెహోవాహసత్ం ననున్ తీవంగా బలవంతం చేయడంతో నేను తీవ న
ఉదేవ్గానికి లో బయలుదేరాను! 15అలా నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అనే సథ్లానికి వెళాళ్ను. అకక్డ బందీలుగా
వచిచ్న కొందరు నివాసముంటునాన్రు. అకక్డే నేను ఏడు రోజులు దిగభ్ర్మతో నిండి ఉండిపోయాను.

16ఆ ఏడు రోజులు గడచిన తరువాతయెహోవావాకుక్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయననాకిలాచెపాప్డు. 17 “నరపుతుడా,
ఇశాయేలు పజలకు నినున్ కాపలావాడిగాపెటాట్ ను. కాబటిట్ నానోటిమాటజాగతత్గా విను. వాళల్కినాహెచచ్రిక తెలియచెయియ్!
18 ఒక దురామ్రుగ్ డికి ‘నువువ్ కచిచ్తంగా చసాత్ వు’ అని నేను చెపిప్నపుప్డు నువువ్ వాడికి ముందు జాగతత్ చెపప్క పోయినా,
వాడు బతికి ఉండటానికి తన దురామ్రగ్పు పనులను విడిచిపెటాట్ లని వాణిణ్ హెచచ్రించక పోయినా వాడు తన పాపాలను
బటిట్ తపప్కుండా చసాత్ డు. కానీ వాడి రకానికి నినున్ జవాబుదారీని చేసాత్ ను. 19 అయితే ఒకవేళ నువువ్ ఆ దురామ్రుగ్ ణిణ్
హెచచ్రించినపుప్డు వాడు తన దురామ్రగ్తను వదిలిపెటట్కుండా పాపాలు చేసూత్ నే ఉంటే వాడు తన పాపాల మూలంగానే
చసాత్ డు. కానీ నువువ్ తపిప్ంచుకుంటావు.

20 నీతి గలవాడు తన నీతిని విడిచిపెటిట్ అనాయ్యంగా పవరిసేత్ నేను వాడి ఎదుట ఒక ఆటంకానిన్ ఉంచుతాను. అతణిణ్
నువువ్ హెచచ్రించలేదు కాబటిట్ అతడు చనిపోతాడు. అతడు తన పాపంలోనే చనిపోతాడు. అతడు నీతిగా జరిగించిన
పనులను నేను ససేమిరా జాఞ్ పకానికి తెచుచ్కోను. కానీ వాడి రకానికి నినున్ జవాబుదారీని చేసాత్ ను. 21 ఒకవేళ నీతిగల
వాణిణ్ పాపం చేయ వదద్ని నువువ్ హెచచ్రిక చేసేత్, ఆ హెచచ్రికను బటిట్ అతడు పాపం చేయకుండా ఉంటే అతడు తపప్కుండా
బతుకుతాడు. నువూవ్ తపిప్ంచుకుంటావు.”

22అకక్డయెహోవాహసత్ంనా ఉంది. ఆయననాతోఇలాఅనాన్డు. “నువువ్ లే, దానపాంతానికివెళ ళ్. అకక్డ నేను
నీతోమాటాల్ డుతాను.” 23 నేను లేచి దాన పాంతానికి వెళాళ్ను. కెబారు నదీ పాంతంలో నేను చూసినయెహోవా తేజసుస్
అకక్డ ఉంది. కాబటిట్ నేను సాషాట్ ంగపడాడ్ ను.

24-25 అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ నా దగగ్రకి వచిచ్ ననున్ లేపి నిలోచ్బెటాట్ డు. అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా మాటాల్ డాడు.
“నరపుతుడా, నువువ్ వాళళ్ మధయ్కి వెళళ్కుండా వాళ ళ్ వచిచ్ నీ తాళ ళ్ వేసి నినున్ బంధిసాత్ రు. అందుకే నువువ్ వెళిళ్
నీ ఇంటోల్ తలుపులు వేసుకుని ఉండు.

26వాళ ళ్ తిరగబడే పజలు కాబటిట్ నువువ్ వాళళ్ని గదిద్ంచకుండా నేను నీ నాలుకను నీ నోటోల్ అంగిలికి అంటుకుపోయేలా
చేసాత్ ను. నువువ్ మౌనంగా ఉంటావు. 27కానీ నేను నీతోమాటాల్ డుతాను. వాళల్కి ‘పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు’ అని
నువువ్ చెపప్డానికి నీనోరు తెరుసాత్ ను. వాళ ళ్ తిరుగుబాటు చేసే జనంకాబటిట్ వినేవాడు వింటాడు. విననివాడు వినకుండానే
ఉంటాడు.”

4
ముటట్డికి చెరకూ సంకేతం

1 అయితే నరపుతుడా, ఒక పెంకు తీసుకో. దానిన్ నీముఖానికి ఎదురుగా ఉంచుకో. దాని న యెరూషలేము పటట్ణం
నమూనానుచితించు. 2అదిశతువులముటట్డిలోఉనన్టుట్ గా,దానిఎదుటపాకారాలునిరిమ్ంచినటుట్ గాచితించు. దాని దాడి
చేయడానికి వీలుగా ఉనన్తపాంతాలనూ,దాని చుటూట్ నిక శిబిరాలనూ చితించు. పాకారాలను ధవ్ంసం చేసేయంతాలను
చితించు. 3తరువాత నువువ్ ఒక ఇనుప రేకును తీసుకుని దానిన్ నీకూ పటట్ణానికీ మధయ్ ఇనుప గోడగా నిలబెటుట్ . పటట్ణం
ముటట్డికి గురౌతుంది కాబటిట్ పటట్ణానికి అభిముఖంగా నిలబడు. నీవు పటట్ణానిన్ ముటట్డిసుత్ నన్టుట్ ఉంటావు. ఇశాయేలు
జాతికి ఇది సూచనగా ఉంటుంది.

4ఆతరువాతనీఎడమ పుకితిరిగిపడుకో. ఇశాయేలుజాతిపాపానన్ంతానీ కివేసుకో. ఇశాయేలుజాతికివయ్తిరేకంగా
నువువ్ ఎనిన్ రోజులు అలా పండుకుంటావో అనిన్ రోజులు వారి పాపానిన్ మోసాత్ వు. 5 ఆ రోజులను నేనే నిరణ్యిసుత్ నాన్ను.
ఇశాయేలు జాతిపాపం చేసిన కాలంలో ఒకోక్ సంవతస్రం ఒకోక్ రోజుగా నువువ్ భరించాలి. అంటే 390 రోజులు! ఈవిధంగా
నువువ్ ఇశాయేలు జాతిపాపానిన్ భరిసాత్ వు.

6 ఆ రోజులనీన్ గడిచిన తరువాత రెండో సారి నీ కుడి పుకి పడుకో. ఈ సారి నల రోజులు నువువ్ యూదా జాతి
పాపానిన్మోసాత్ వు. ఒకోక్ సంవతస్రానికి ఒకోక్ రోజు నీకు నేను నిరణ్యించాను. 7తరువాతముటట్డిలో ఉనన్యెరూషలేముకి
వయ్తిరేకంగా నిలబడి చొకాక్ తీసివేసిన నీ చేతిని ఎతిత్ దానికి వయ్తిరేకంగా పవచించాలి. 8నువువ్ పటట్ణానిన్ ముటట్డించినటుట్
ఉండే ఆ రోజులుపూరయేవరకూ నువువ్ కదలకుండా నినున్ బంధించి ఉంచుతాను.
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9నీ కోసం గోధుమలూ,బారీల్, చికుక్డు గింజలూ, కాయధానాయ్లూ,జొనన్లూ, సజజ్లూ తెచుచ్కో. వాటనిన్టినీ ఒక పాతలో
వేసి నువువ్ ఒక పున పడుకునే రోజుల లెకక్ పకారం రొటెట్లు చేసుకోవాలి. 390 రోజులు నువువ్ ఇలాగే చేసుకుని తినాలి!
10నువువ్ తీసుకునే ఆహారం ఇదే. రోజుకి రెండు వందల గాముల పకారం తీసుకోవాలి. అది పతి రోజూసమయానికి తింటూ
ఉండాలి. 11అలాగే నీళ ళ్ కొలత పకారం పతి రోజూ రెండు గాల్ సులు తాగాలి. సమయానికి నీళల్ తాగుతూ ఉండాలి.

12బారీల్తో చేసే అపప్డాలాల్ వాటిని చేసుకుని తినాలి. అందరూ చూసుత్ ండగా వాటిని మనిషి మలానేన్ వంట చేయడానికి
ఉపయోగిసూత్ కాలిచ్ తినాలి! 13యెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “నేను వెళళ్గొటిట్నపుప్డువాళ ళ్ వెళేళ్జాతులమధయ్ఈవిధంగా
ఇశాయేలు పజలు అపవిత న ఆహారం తినవలసి వసుత్ ంది.”

14 కానీ నేను “అయోయ్, పభూ! యెహోవా! నేను ఏనాడూ అపవితం కాలేదు. చినన్పప్టిన్ంచి చనిపోయిన దానిన్ గానీ,
మృగాలు చంపిన దానిన్ గానీ నేను తినలేదు. అపవిత నమాంసం ఏనాడూ నా నోటోల్ పవేశించలేదు” అనాన్ను. 15దానికి
ఆయన “చూడుమనిషిమలానికిబదులు నేను నీకు ఆవుపేడను నిరణ్యించాను. నువువ్ పిడకలతోనీరొటెట్లు చేసుకోవచుచ్”
అనాన్డు.

16 ఇంకా ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, చూడు, నేను యెరూషలేములో రొటెట్ అనే ఆధారం లేకుండా
చేసుత్ నాన్ను. వాళ ళ్ ఆందోళనతో ఒక పరిమితి పకారం రొటెట్లు తింటారు. నీళ ళ్ కూడా కొలత పకారం భయంతోతాగుతారు.
17వాళల్కి ఆహారం, నీళ ళ్ కరు పోతాయి. పతి ఒకక్డూ తన సహోదరుడి పు దిగులుతో చూసాత్ డు. తాము చేసినపాపాల
వలన నశించిపోతారు.”

5
1 “తరువాత నరపుతుడా, నువువ్ నీ కోసంమంగలి కతిత్ లాంటి ఒక పదు న కతిత్ తీసుకో. దాంతో నీ తలను, గడాడ్ నీన్ రం

చేసుకో. ఆ వెంటుకలను తూచడానికీ,భాగాలు చేయడానికీ ఒక తాసు తీసుకో. 2పటట్ణానిన్ ముటట్డించిన రోజులు ముగిసిన
తరువాతఆవెంటుకలోల్ మూడోభాగానిన్ పటట్ణంమధయ్లోతగలబెటుట్ . మిగిలినమూడోభాగానిన్ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతూ
కతిత్తో కొటుట్ . మిగిలినమూడోభాగానిన్ గాలికి ఎగిరి పోనీ. నేను కతిత్ దూసి పజలను తరుముతాను.

3 అయితే కొదిద్గా వెంటుకలను తీసుకుని నీ చెంగుకి కటుట్ కో. 4మళీళ్ వాటిలో కొనిన్టిని తీసి అగిన్లో వేసి కాలిచ్ వెయియ్.
అకక్డ నుండి అగిన్ బయలుదేరి ఇశాయేలు జాతినంతటినీ తగులబెటేట్సుత్ ంది.”

5 పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఇది అనేక జాతుల మధయ్ నేను ఉంచిన యెరూషలేము పటట్ణం. నేను అనేక
రాజాయ్లు దాని చుటూట్ ఉండేలా చేశాను. 6అయితే ఆమె ఇతర జాతుల కంటే దురామ్రగ్ంగా నా శాసనాలను తిరసక్రించింది.
ఇతర రాజాయ్ల కంటే దురామ్రగ్ంగా నా నియమాలను తిరసక్రించింది. వాళ ళ్ నా నాయ్య నిరణ్యాలను తిరసక్రించి నా
నియమాల పకారం నడుచుకోలేదు.”

7కాబటిట్ పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “మీచుటూట్ ఉనన్ జాతుల కంటేమీరు నాకు ఎకుక్వ బాధ కలిగిసుత్ నాన్రు.
నా శాసనాల పకారం మీరు నడుచుకోలేదు. నా నియమాలను బటిట్ నడుచుకోలేదు. కనీసం మీ చుటూట్ ఉనన్ రాజాయ్ల
నియమాలను బటిట్ కూడా మీరు నడుచుకోలేదు. 8 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. చూడండి, నేనే మీకు
విరోధంగా చరయ్లు తీసుకుంటాను. ఇతర జాతులు చూసూత్ ఉండగామీమధయ్ నా తీరుప్ అమలు పరుసాత్ ను.

9నీఅసహయ్ న పనుల కారణంగా నేను ఇంతకుముందెపుప్డూ చేయని, భవిషయ్తుత్ లోపునరావృతం కానికారాయ్నిన్ నీకు
చేసాత్ ను. 10దానిమూలంగామీలో తండులు తమ పిలల్లను తింటారు. కొడుకులు తమ తండులను తింటారు. నా తీరుప్ను
నేను అమలు పరుసాత్ ను. మీలోమిగిలిన వాళళ్ందరినీ నలు దికుక్లకూ చెదరగొడతాను. 11కాబటిట్ నా పాణం న ఒటుట్ ”
ఇది పభు నయెహోవాపకటన.

“నీ అసహయ్ న విషయాలతోనామందిరానిన్ అపవితం చేశావుకాబటిట్ నేను నీ సంఖయ్ను కచిచ్తంగా తగిగ్సాత్ ను. నీమీద
కనికరం చూపను. నినున్ కాపాడను. 12మీ మధయ్లో కరువు వసుత్ ంది. అపుప్డు వచేచ్ తెగులు మూలంగా మీలో మూడో
భాగం మరణిసాత్ రు. యుదధ్ం వచిచ్ నీ చుటూట్ మరో మూడో భాగం కతిత్కి బలౌతారు. మరో మూడో భాగానిన్ అనిన్ దికుక్లకీ
చెదరగొడతాను. కతిత్ దూసి వారిని తరముతాను.

13 అపుప్డుగానీ నా మహా కోపం చలాల్ రదు. నా మహోగతకి సవ్సిత్ పలుకుతాను. నేను సంతృపిత్ చెందుతాను.
వాళల్కు వయ్తిరేకంగా నా మహోగత చూపి ముగించిన తరువాత యెహోవా న నేను నా మహోగతలో మాటాల్ డానని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు. 14నినున్ చూసే వాళళ్ందరికీ నువువ్ నిరజ్నంగానూ, నిందకు తగిన దానిగానూ కనిపించేలా చేసాత్ ను.

15 కాబటిట్ యెరూషలేము ఇతర జాతులు ఖండించడానికీ, ఎగతాళి చేయడానికీ వీలుగా మారుతుంది. చుటూట్ ఉనన్
దేశాలకు ఒక హెచచ్రికగానూ, భయం పుటిట్ంచేదిగానూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను మహా కోపంతో, మహోగతతో, తీవ న
గదిద్ంపుతోనా శికష్ను అమలు చేసాత్ ను. యెహోవా న నేనే పకటన చేసుత్ నాన్ను.

16నీ కి నేను కఠిన న కరువు బాణాలు వేసాత్ ను. అవి నువువ్ నాశనం కావడానికి కారణం అవుతాయి. ఎందుకంటే నీ
కి వచిచ్న కరువును అధికం చేసాత్ ను. నీ ఆహారానికి ఆధారంగా ఉనన్ వాటిని విరిచి వేసాత్ ను. 17నీకు విరోధంగా కరువునూ,
వినాశనానీన్పంపిసాత్ ను. దాంతోనువువ్సంతానంలేకుండాఉంటావు. తెగులూ, రకపాతంనీకు కలుగుతాయి. నీకువిరోధంగా
ఖడాగ్ నిన్ పంపుతాను. ఈ పకటన చేసుత్ నన్ది నేనే,యెహోవాను.”

6
ఇశాయేలు పరవ్తాల గూరిచ్ పవచనం
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1 నా దగగ్రికి తిరిగి యెహోవా వాకుక్ వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పరవ్తాలకు
అభిముఖంగా నిలబడి ఇలా పకటించు. 3ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, పభు నయెహోవామాట వినండి. పభు నయెహోవా
పరవ్తాలతోనూ, కొండలతోనూ, వాగులతోనూ, లోయలతోనూ ఇలా చెపునాన్డు. చూడండి! మీకు విరోధంగా ఖడాగ్ నిన్
పంపుతునాన్ను. మీఉనన్త సథ్లాలను నాశనం చేసాత్ ను.

4తరువాతమీబలిపీఠాలుపా పోతాయి. మీదేవతాసత్ంభాలు ధవ్ంసంఅవుతాయి. హత నమీవాళళ్నుమీవిగహాల
ఎదుటపారవేసాత్ ను. 5ఇశాయేలుపజలశవాలనువారివిగహాలఎదుటపేరుసాత్ ను. వాళళ్ఎముకలనుమీబలిపీఠాలచుటూట్
వెదజలుల్ తాను.

6మీరు ఏ పటట్ణంలో నివసించినా ఆ పటట్ణాలు నాశనం అవుతాయి. మీ బలిపీఠాలు నాశనం, నిరజ్నం అవుతాయి.
తరువాతఅవి పగిలిపోతాయి. మాయ పోతాయి. మీదేవతాసత్ంభాలు విరిగిపోతాయి. మీరు చేసినవనీన్ తుడిచిపెటుట్ కు
పోతాయి. 7పజలు చనిపోయిమీమధయ్లో కూలిపోతారు. నేనుయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

8అయితేమీలోకొంత శేషానిన్ నేను భదం చేసాత్ ను. మీరు వివిధ దేశాలోల్ కి చెదరిపోయినపుప్డుమీలోకొంతమంది ఖడాగ్ నిన్
తపిప్ంచుకుంటారు. 9అపుప్డు అలా తపిప్ంచుకుని ఇతర జాతుల మధయ్ బందీలుగా ఉనన్వారు నా గురించి ఆలోచిసాత్ రు.
వాళళ్కి ననున్ దూరం చేసిన తమ ంగిక విశృంఖలత, విగహాలపటల్ వాళళ్కునన్ అనురకీ ననెన్లా వేదనకి గురి చేసిందో
ఆలోచిసాత్ రు. చండాల న పనులనిన్టితో తాము సాగించిన దురామ్రగ్త పటల్ వాళళ్ ముఖాల అసహయ్ం కనిపిసుత్ ంది.
10 అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని తెలుసుకుంటారు. వాళళ్ కి కీడు రపిప్సాత్ నని నేను చెపిప్న మాట వెనుక ఒక కారణం
ఉంది.”

11 పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “నీ చేతులు చరిచి నీ పాదాలు నేలకు తనున్! ఇశాయేలు జాతి సాగించిన
అసహయ్ నపనులకోసం ‘అయోయ్’అనిరోదించు. ఎందుకంటేవాళళ్నిఖడగ్ ం, కరువు,తెగులుహతంచేసాత్ యి. 12దూరంగా
ఉనన్వాళ ళ్తెగులు వలల్ చసాత్ రు. సమీపంలోఉనన్వాళళ్నుఖడగ్ ంహతంచేసుత్ ంది. మిగిలినవాళ ళ్ కరువువలల్ చనిపోతారు.
ఈ విధంగానా కోధానిన్ అమలు చేసాత్ ను.

13 వాళళ్లో హతం అయిన వాళ ళ్ ఎతత్యిన కొండలనిన్టి నా బలిపీఠాల చుటూట్ ఉనన్ విగహాల మధయ్లోనూ,
పరవ్త శిఖరాల నా, తమ విగహాలకి పరిమళ ధూపం వేసిన పచచ్ని చెటల్నిన్టి మధాయ్, సింధూర వృ ల మధాయ్ పడి
ఉంటారు. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని మీరు తెలుసుకుంటారు. 14నా శకిని కనుపరుసాత్ ను. వాళళ్ దేశానీన్, వాళ ళ్
నివసించే పాంతాలనిన్టినీ దిబాల్ తు ఎడారిలా నిరజ్నం గానూ, వయ్రధ్ంగానూ చేసాత్ ను. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని వాళల్
తెలుసుకుంటారు.”

7
అసనన్ న అంతం

1యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, పభు న యెహోవా ఇశాయేలు
దేశానికిలా పకటిసుత్ నాన్డు.
అంతం! ఇశాయేలు దేశం నాలుగు సరిహదుద్ లకు అంతం వచేచ్సింది.
3ఇపుప్డు అంతం మీ కి వచిచ్ంది.
ఎందుకంటే నా తీవ కోపానిన్ మీ కి పంపుతునాన్ను.
మీపవరనను బటిట్ మీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
తరువాత అసహయ్కర నమీ పనుల ఫలితానిన్ మీ కి పంపుతాను.
4నా దృషిట్లోమీ పటల్ ఎలాంటి కనికరమూ చూపను.
నేనేయెహోవాను అనిమీకు తెలిసే విధంగా నీచ నవాటినిమీమధేయ్ ఉండనిసాత్ ను!
5పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
వినాశనం! వినాశనం వెనుకే మరో వినాశనం.
చూడండి! అది వచేచ్సూత్ ఉంది.
6అంతం వచేచ్సూత్ ఉంది.
అంతం నీకు విరోధంగా కళ ళ్ తెరిచింది. చూడండి. అది వచేచ్సూత్ ఉంది.
7దేశవాసులారా,మీనాశనంమిమమ్లిన్ సమీపిసుత్ ంది.
సమయం వచేచ్సింది. నాశన దినం దగగ్రలోనే ఉంది.
పరవ్తాలు ఇకమీదట ఆనందంగా ఉండవు.
8తవ్రలోనేనా కోధానిన్ మీమీద కుమమ్రించబోతునాన్ను.
నాతీవ న కోపానిన్ మీమీద చూపించ బోతునాన్ను.
మీపవరనను బటిట్ మీకు శికష్ విధిసాత్ ను.
మీనీచ న పనుల ఫలానిన్ మీ కి తీసుకు వసాత్ ను.
9నాకు మీ పటల్ కనికరం లేదు.
నేను మిమమ్లిన్ వదలను.
మీరు చేసినటేట్ నేనూమీకు చేసాత్ ను.
మిమమ్లిన్ శి ంచేయెహోవాను నేనే అనిమీకు తెలిసే విధంగా నీచ నవాటినిమీమధేయ్ ఉండనిసాత్ ను!
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10చూడండి! ఆ రోజు వచేచ్సుత్ ంది. నాశనం బయలు దేరింది.
ఆ దండం పుటిట్ంది. దానికి గరవ్ం వికసించింది.
11బలాతాక్రం పారంభం అయి దురామ్రుగ్ లను శి ంచే దండం అయింది.
వాళళ్లో గానీ,వాళళ్ మూకలో గానీ ఎవరూమిగలరు.
వాళళ్ సంపదలోగానీ,వాళళ్ పాముఖయ్తలోగానీ ఏదీమిగలదు.
12ఆ సమయం వచేచ్సుత్ ంది. ఆ రోజు దగగ్ర పడింది.
నాకోపం పజలందరి నా ఉంది కనుక కొనేవాడు సంతోషించకూడదు.
13అమిమ్నవాడు వాళ ళ్ బతికి ఉనన్ంత కాలం తాను అమిమ్న భూమికి తిరిగి రాడు.
ఎందుకంటే ఈ దరశ్నం పజలందరికీ విరోధంగా ఉంది.
పాపంలో నివసించే ఏమనిషీ రయ్ంగా తనపాణానిన్ దకిక్ంచుకోలేడు. అందుకే వాళెళ్వవ్రూ తిరిగిరారు.
14వాళ ళ్ సరవ్సనన్దుధ్ బాకాఊదారు.
కానీయుదాధ్ నికి బయలేద్రే వాడు ఎవడూ లేడు.
15ఖడగ్ ం బయట ఉంది. లోపలేమో కరవూ, తెగులూ ఉనాన్యి.
బయటఉనన్వాళ ళ్ ఖడగ్ ం వాతపడతారు.
పటట్ణంలో ఉనన్వాళళ్ని కరవూ, తెగులూమింగివేసాత్ యి.
16అయితేవాళళ్లో కొంతమంది తపిప్ంచుకుని పరవ్తాల కి పారిపోతారు.
వాళ ళ్ అందరూ లోయలోఉండే గువవ్లాల్ గా మూలుగుతారు.
17వాళళ్ందరి చేతులూ తడబడతాయి. మోకాళ ళ్ నీళళ్లా బలహీనం అవుతాయి.
18వారు గోనెపటట్ ధరిసాత్ రు. తీవ న భయంవాళళ్ని కముమ్కుంటుంది.
పతి ఒకక్రి ముఖం నా అవమానం ఉంటుంది.
బోడితనం వాళళ్ తలలమీద కనిపిసుత్ ంది.
19వాళ ళ్ తమ దగగ్ర ఉనన్ వెండిని వీధులోల్ పారేసాత్ రు.
బంగారం వాళల్కి వయ్రధ్పదారధ్ంలా ఉంటుంది.
యెహోవాకోప దినాన వెండిబంగారాలు వాళళ్ను కాపాడలేవు.
వాళళ్ దోషం పెను ఆటంకంగా ఉంటుంది గనక వాళళ్ జీవితాలకు రకష్ణ ఉండదు. వాళళ్ కడుపులకు పోషణ ఉండదు.
20వాళ ళ్ అహంకరించి రతన్భరిత న ఆభరణాలు చేయించారు.
అవివాళళ్ నీచ న పనులను వరిణ్ంచే విగహ ఆకారాలుగా ఏరప్డాడ్ యి.
వాటితోవాళ ళ్అసహయ్కర నతమపనులనుసాగించారు. కాబటిట్ ఆఆభరణాలువాళల్కిఅసహయ్ంపుటేట్లానేనుచేసాత్ ను.
21వాటిని ఇతర దేశసుత్ ల చేతికి అపప్గిసాత్ ను.
దురామ్రుగ్ ల చేతికి దోపిడీసొముమ్గా ఇసాత్ ను. వాళ ళ్ వాటిని అపవితం చేసాత్ రు.
22వాళ ళ్ నా ఖజానాను అపవితం చేసుత్ ంటే చూడకుండానాముఖం తిపుప్కుంటాను.
బందిపోటుల్ దానిలో పవేశించి దానిన్ అపవితం చేసాత్ రు.
23తీరుప్ని బటిట్ దేశం రకంతోనూ, పటట్ణం హింసతోనూ నిండిపోయింది. అందుకే సంకెళ ళ్ సిదధ్ం చేయండి.
24జాతులోల్ కెలాల్ అతయ్ంత దురామ్రగ్ న జాతిని నేను పంపుతాను. వాళ ళ్ వచిచ్ ఇళళ్ను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
వాళళ్ పవిత సథ్లాలను అపవితం చేసి బలశూరుల అహంకారానికి సవ్సిత్ చెపుతాను!
25భయం కలుగుతుంది! వాళ ళ్ శాంతినివాంచిసాత్ రు కానీ అదివారికి దొరకదు.
26నాశనం తరువాతనాశనం కలుగుతుంది.
పుకారల్ తరువాతపుకారుల్ పుటుట్ కొసాత్ యి.
వాళ ళ్ పవకల దగగ్రికి దరశ్నం కోసం వెళాత్ రు. యాజకులకు ధరమ్శాస జాఞ్ నం లేకుండాపోతుంది.
సలహా ఇచేచ్ పెదద్లకు తెలివి ఉండదు. 27 రాజు విచారంగా ఉంటాడు. యువరాజు నిసప్ హలో సామానయ్ వసాలు

ధరిసాత్ డు.
దేశ పజల చేతులు భయంతో వణకుతాయి.
వాళళ్ విధానంలోనే నేను వాళల్కి ఇలా చేసాత్ ను.
నేనేయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకునే వరకూ వాళళ్ పమాణాలను బటేట్ వాళళ్కి తీరుప్ తీరుసాత్ ను.”

8
దేవాలయంలో విగహారాధన

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, ఆరో సంవతస్రం ఆరో నెల ఐదో రోజున నేను నా ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్ను. యూదా
పజలోల్ పెదద్లు నా ఎదుట కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అపుప్డు పభు న యెహోవాహసత్ం నా కి వచిచ్ంది. 2 నేను చూసినపుప్డు
అదిగో చూడండి! నాకు ఒకమానవాకారం కనిపించింది. అది నడుము నుండి కిందకు అగిన్లాగాఉంది. నడుము నుండి కి
తేజసుస్తో పకాశిసుత్ నన్ కంచులానాకు కనిపించింది.

3ఆయన నా పు చెయియ్ వంటిదానిన్ చాపాడు. నా తల జుటుట్ ను ఆయన పటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ ననున్
లేపి భూమికీ ఆకాశానికీ మధయ్కు ఎతాత్ డు. అపుప్డు నాకు కలిగిన దేవుని దరశ్నంలో ఆయన యెరూషలేముకు ఉతత్రాన
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ఉనన్ ఆవరణ దావ్రం దగగ్ర తీవ న రోషానిన్ కలిగించే విగహం ఉనన్ చోటికి ననున్ తెచాచ్డు. 4 ఇంతకుముందు నేను
దానపాంతంలో చూసిన ఇశాయేలు దేవుని తేజసుస్ అకక్డ నాకు కనిపించింది.
5 అపుప్డు ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, ఉతత్రం పుకి శదధ్గా చూడు.” దావ్రానికి ఉతత్రం పు దారి

బలిపీఠానికి దారి తీసుత్ ంది. అకక్డే రోషం కలిగించే విగహం ఉంది. నేను ఆ పుకి తదేకంగా చూశాను. నాకు ఆ విగహం
కనిపించింది. 6అపుప్డు ఆయననాతోఇలాచెపాప్డు. “నరపుతుడా,వాళేళ్ం చేసుత్ నాన్రోచూసుత్ నాన్వా? నాసొంతమందిరం
నుండి నేను వెళిళ్పోవడానికి కారణ న నీచ న పనులు ఇశాయేలు పజలు చేసుత్ నాన్రు! నువువ్ పకక్కి తిరిగి చూసేత్ వీటి
కంటే అసహయ్ న పనులు వీరు చేయడం చూసాత్ వు.”

7ఆ తరువాత ఆయన ననున్ ఆవరణ దావ్రం దగగ్ర దించాడు. అకక్డ గోడకి ఒక రంధం కనిపించింది. 8ఆయన నాకిలా
చెపాప్డు. “నరపుతుడా,ఆగోడ తవువ్.” అపుప్డు నేను ఆ గోడ తవావ్ను. తవివ్నచోట ఒకదావ్రం కనిపించింది. 9ఆయన
తిరిగి నాతో “నువువ్ లోపలికి వెళిళ్ వాళ ళ్ ఎలాంటి దురామ్రగ్పు పనులు చేసుత్ నాన్రో చూడు” అనాన్డు.

10 కాబటిట్ నేను లోపలికి వెళిళ్ చూశాను. అకక్డ పాకే పతి జంతువూ, అసహయ్ న మృగాలూ ఉనాన్యి. ఆ గోడ న
ఇశాయేలు జాతి దేవుళళ్ విగహాలనీన్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 11 ఇశాయేలు పజలకు పెదద్ న డె మంది అకక్డ ఉనాన్రు. వారి
మధయ్లోషాఫాను కొడుకుయజనాయ్ఉనాన్డు. వాళళ్ంతాఆబొమమ్లకి ఎదురుగా నిలబడిఉనాన్రు. పతివాడిచేతిలోధూపం
వేసేపాతఒకటిఉంది. వాళళ్ంతాధూపం వేయడం వలల్ అది ఒకమేఘంలా కి వెళత్ ఉంది. దానిపరిమళంఅంతటానిండి
ఉంది.

12 అపుప్డాయన నాకిలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజల పెదద్లు చీకటోల్ ఏం చేసుత్ నాన్రో చూశావా? పతి
ఒకక్డూ తన తన రహసయ్ గదులోల్ తన విగహాలకు ఇలాగే చేసుత్ నాన్డు. ‘యెహోవా మమమ్లిన్ చూడడ్ం లేదు. యెహోవా
దేశానిన్ విడిచిపెటాట్ డు’ అని చెపుప్కుంటునాన్రు.” 13 తరువాత ఆయన “నువువ్ ఈ పుకి తిరిగి చూడు. వీటికి మించిన
అసహయ్ న పనులు వీళ ళ్ చేయడం చూసాత్ వు” అనాన్డు.

14 ఇలా చెపిప్ ఆయన యెహోవా మందిరానికి ఉతత్రం పున ఉనన్ దావ్రం దగగ్ర ననున్ దించాడు. అకక్డ చూడండి!
సీలు కూరుచ్ని తమూమ్జు దేవుడి కోసం ఏడుసుత్ నాన్రు. 15అపుప్డాయన “నరపుతుడా, ఇది చూశావా? ఇపుప్డు ఇంతకంటే
అసహయ్ నది చూసాత్ వు” అనినాకు చెపాప్డు.

16 ఇలా చెపిప్ ఆయన యెహోవా మందిరం లోపలి ఆవరణలో ననున్ దించాడు. అకక్డ చూసేత్, మందిర దావ్రం దగగ్ర
మంటపానికీ బలిపీఠానికీ మధయ్లో ఇర ఐదు మంది పురుషులు ఉనాన్రు. వారు తూరుప్ పుకి తిరిగి ఉనాన్రు. వాళళ్
వీపులువెనుకయెహోవామందిరం పుకీ,ముఖాలుతూరుప్ పుకీఉనాన్యి. వాళ ళ్తూరుప్నఉనన్సూరుయ్డికినమసాక్రం
చేసుత్ నాన్రు.

17అపుప్డాయననాతోఇలాచెపాప్డు. “నరపుతుడా,నువువ్ఇదంతాచూసుత్ నాన్వా? యూదాజాతిపజలుఇకక్డచేసుత్ నన్
అసహయ్ న పనులు సవ్లప్ నవా? వాళ ళ్ దేశానిన్ బలాతాక్రంతో నింపివేశారు. ముకుక్లకు తీగలు తగిలించుకుంటూ నా
కోపానిన్ మరింత రెచచ్గొడుతునాన్రు. 18కాబటిట్ నేను వాళళ్ మధయ్ నా పని జరిగిసాత్ ను. నా దృషిట్లో వాళళ్ పటల్ నాకెలాంటి
కనికరమూ ఉండదు. నేను వాళళ్ని వదలను. వాళ ళ్ నా చెవిలో ఎంత పెదద్ సవ్రంతో ఏడిచ్నా నేను వినను.”

9
విగహరాధికుల వధ

1 నేను వింటుండగా దేవుడు పెదద్ సవ్రంతో ఇలా పకటించాడు. “పటట్ణానిన్ కాపలా కాసే వాళళ్ంతా ఇకక్డికి రండి. పతి
ఒకక్డూ నిరూమ్లం చేసే తన ఆయుధానిన్ చేతిలో పటుట్ కుని రావాలి” 2 ఇదిగో చూడండి! ఉతత్రం పున ఉనన్ ముఖదావ్రం
నుండి ఉనన్ దారిలో ఆరుగురు వయ్కులు వచాచ్రు. పతి ఒకక్రి చేతిలోనూ సంహారం చేసే ఆయుధం ఉంది. వారి మధయ్లో
నారతో నేసిన బటట్లు వేసుకునన్ ఒక వయ్కి ఉనాన్డు. అతని నడుముకి లేఖకుడి వాతసామాను ఉంది. వాళ ళ్ లోపలికి వెళిళ్
ఇతత్డి బలిపీఠం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.

3 ఇశాయేలు దేవుని మహిమ తానునన్ కెరూబు నుండి కి వెళిళ్ మందిరం గడప దగగ్రికి వచిచ్ నిలిచింది. ఆయన నార
బటట్లు వేసుకునన్ లేఖకుడి సామానుతో ఉనన్ వయ్కిని పిలిచాడు. 4యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “యెరూషలేము
పటట్ణంలో పవేశించి అకక్డ తిరుగు. పటట్ణంలో జరుగుతునన్ అసహయ్ న పనులను గూరిచ్ మూలుగుతూ, నిటూట్ రుప్లు
విడుసూత్ ఉనన్ వాళళ్ నుదుటి ఒక గురు పెటుట్ .”

5 అపుప్డు నేను వింటూ ఉండగా ఆయన మిగిలిన వాళళ్కి ఇలా అజాఞ్ పించాడు. “మీరు అతని వెనకే పటట్ణంలో
సంచరించండి. హతమారచ్ండి! ఎలాంటి కనికరమూ లేకుండా అందరినీ చంపండి. 6ముసలి వా నా, యువకు నా,
కనయ్ నా, చినన్ పిలల్ నా, సీ నా అందరినీ చంపండి! కానీ నుదుటి గురు ఉనన్ వాళళ్ జోలికి వెళళ్వదుద్ . నా మందిరం
దగగ్రనుండే పారంభం చేయండి.” కాబటిట్ వాళ ళ్ మందిరం ఎదుట ఉనన్ పెదద్వాళళ్తోమొదలు పెటాట్ రు.

7 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “మందిరానిన్ అపవితం చేయండి. దాని ఆవరణాలను శవాలతో నింపండి. మొదలు
పెటట్ండి.” వాళ ళ్ వెళిళ్ పటట్ణం దాడి చేసి చంపడం పారంభించారు. 8వాళ ళ్ చంపడంమొదలు పెటిట్న తరువాత ననున్
తపప్ వాళ ళ్ అందరినీ చంపడం చూశాను. నేను ఒంటరిగా ఉండటం చూసి నేను సాషాట్ ంగ పడాడ్ ను. గటిట్గా వేడుకునాన్ను.
“అయోయ్! పభూ! యెహోవా, యెరూషలేము నీ కోధానిన్ కుమమ్రించి ఇశాయేలు పజలోల్ మిగిలిన వాళళ్ందరినీ నాశనం
చేసాత్ వా?” అనాన్ను.
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9ఆయననాకిలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజల, యూదా పజల అతికమాలు చాలా అధికమయాయ్యి. వాళ ళ్యెహోవా
మనలను విడిచి పెటాట్ డనీ,యెహోవామనలను చూడటం లేదనీ చెపుప్కుంటునాన్రు. కాబటిట్ దేశం రక పాతంతోనూ పటట్ణం
భషట్తవ్ంతోనూ నిండి పోయాయి. 10 కాబటిట్ నా దృషిట్లో వారి కోసం ఎలాంటి కనికరమూ లేదు. నేను వాళళ్ని వదలను.
వీటనిన్టిఫలితానిన్వాళళ్తలల కితెసాత్ ను.” 11అపుప్డునారబటట్లు వేసుకుని లేఖకుడిసామానుతోఉనన్ వయ్కి వచాచ్డు.
అతడు “నీ ఆదేశాల పకారం నేను అంతా చేశాను” అని చెపాప్డు.

10
యెహోవామహిమ

1 అపుప్డు నేను కెరూబుల తలలకి గా ఉనన్ గుమమ్టం పుకి చూశాను. వాళల్కి గా అది నీలమణిలా మెరుసూత్
కనిపించింది. అది ఒక సింహాసనం ఆకారంలో ఉంది. 2అపుప్డు యెహోవానార బటట్లు వేసుకునన్ వయ్కితో ఇలా చెపాప్డు.
“నువువ్ చకాల మధయ్కు, కెరూబుల కిందకు వెళ ళ్. కెరూబుల మధయ్లో ఉనన్ నిపుప్ కణికలతో రెండు చేతులూ నింపుకో.
వాటిని పటట్ణంలో వెదజలుల్ .” నేను చూసుత్ ండగా ఆ వయ్కి వెళాళ్డు.

3 అతడు లోపలికి వెళిళ్నపుప్డు కెరూబులు మందిరం కుడి పున నిలబడి ఉనాన్రు. లోపలి ఆవరణను మేఘం
కమిమ్వేసింది. 4యెహోవామహిమ తేజసుస్ కెరూబుల నుండి కి వెళిళ్ మందిరం గడప దగగ్ర నిలిచింది. దాంతో మేఘం
మందిరానిన్ నింపివేసింది. ఆవరణఅంతాయెహోవామహిమతేజసుస్తోవెలిగిపోతూఉంది. 5అపుప్డు బయటఆవరణలో
కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు వినబడింది. అది సరవ్శకిగల దేవుడుమాటాల్ డినపుప్డు ఆయన సవ్రంలా ఉంది.

6 అపుప్డు నార బటట్లు వేసుకునన్ వయ్కిని ఇలా ఆదేశించాడు. “కెరూబుల మధయ్లో ఉనన్ చకాల దగగ్ర ఉనన్ అగిన్ని
తీసుకో.” అపుప్డు ఆ వయ్కిలోపలికి వెళిళ్ ఒక చకం పకక్నే నిలబడాడ్ డు. 7 కెరూబులోల్ ఒకడు కెరూబులమధయ్ఉనన్ అగిన్ పు
చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి నార బటట్లు వేసుకునన్ వయ్కి చేతులోల్ ఉంచాడు. ఆ వయ్కి అగిన్ని చేతులోల్ కి తీసుకుని బయటకి
వెళాళ్డు. 8అపుప్డే కెరూబుల రెకక్ల కింద మనిషిహసత్ం లాంటిది నాకు కనిపించింది.

9 నేను ఇంకా చూసూత్ ఉనాన్ను. కెరూబుల దగగ్ర నాలుగు చకాలునాన్యి. ఒకోక్ కెరూబు దగగ్ర ఒకోక్ చకం ఉంది. ఆ
చకాలు ఢూరయ్ంతో చేసినటుట్ గా ఉనాన్యి. 10 ఆ నాలుగు చకాలు ఒకే విధంగా ఉనాన్యి. అవి ఒక చకంలో మరో చకం
అమరిచ్నటుట్ గా ఉనాన్యి. 11అవి కదులుతూ ఉనన్పుప్డు అనిన్ పులకీ వెళత్ నన్టుట్ ంది. అవి ఏ పకక్కీ తిరగడం లేదు. అవి
కెరూబుల ముఖాలు ఏ పుకి ఉనాన్యోఆ పుకే వెళత్ నాన్యి. అవి పకక్కి తిరగకుండాముందుకే వెళత్ నాన్యి.

12ఆ నాలుగు కెరూబుల వీపులూ, చేతులూ, రెకక్లతో సహా వాటి శరీరమంతా కళ ళ్ ఉనాన్యి. నాలుగు చకాలు కూడా
కళళ్తో చుటూట్ కపిప్ ఉనాన్యి. 13నేను వింటుండగా “చక భమణం” అని వాటిని పిలిచినటుట్ వినాన్ను. 14ఒకోక్ కెరూబుకీ
నాలుగు ముఖాలునాన్యి. మొదటిముఖం కెరూబులా ఉంది. రెండోది మనిషిలా ఉంది. మూడోముఖం సింహంలా ఉంది.
నాలుగోది డేగముఖంలా ఉంది.

15అపుప్డు ఈ కెరూబులు కి లేచాయి. కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన జీవులు ఇవే. 16 కెరూబులు కదిలినపుప్డలాల్
చకాలు కూడా వాటితోనే కదిలాయి. కెరూబులు భూమి నుండి ఎగరడానికి రెకక్లు విపిప్నపుప్డు చకాలు తిరగలేదు.
17 కెరూబులు నిలిచిపోయినపుప్డు చకాలు కూడా నిలిచిపోయాయి. కెరూబులు లేచినపుప్డు చకాలు కూడా లేచాయి.
ఎందుకంటే ఆ జీవులపాణం చకాలోల్ ఉంది.

18 అపుప్డు యెహోవా మహిమ తేజసుస్ మందిరం గడప నుండి లేచి కెరూబులకు గా వెళిళ్ ఆగింది. 19 కెరూబులు
నేను చూసుత్ ండగా తమ రెకక్లు అలాల్ రిచ్ బయటకు వెళాళ్యి. వాటితో పాటు చకాలు కూడా వాటి పకక్నే కి లేచాయి.
అవియెహోవామందిరానికి తూరుప్న ఉనన్ దావ్రం దగగ్ర నిలిచాయి. ఇశాయేలు దేవునిమహిమతేజసుస్ వాటికి గా వచిచ్
నిలిచింది.

20 కెబారు నది దగగ్ర ఇశాయేలు పజల దేవుని కిందనాకు కనబడినజీవులు ఇవే. అవి కెరూబులని నేను తెలుసుకునాన్ను!
21 ఒకోక్ దానికి నాలుగు ముఖాలూ నాలుగు రెకక్లూ ఆ రెకక్ల కింద మనిషి చేతులాల్ ంటివీ ఉనాన్యి. 22వాళళ్ ముఖాలు
కెబారు నది దగగ్ర నాకు కలిగిన దరశ్నంలో నేను చూసిన రూపాలాల్ గే ఉనాన్యి. అవి అనీన్ తినన్గాముందుకు వెళత్ నాన్యి.

11
వభకిలేని నాయకులకు శికష్

1ఆ తరువాత ఆతమ్ ననున్ కి ఎతిత్ యెహోవామందిరానికి తూరుప్న ఉనన్ దావ్రం దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు. దావ్రం దగగ్ర
వాకిటోల్ ఇర ఐదు మంది నాకు కనిపించారు. వాళళ్లో అజూజ్ రు కొడుకు యజనాయ్, బెనాయాకొడుకు పెలటాయ్, ఇంకా పజల
నాయకులూ ఉనాన్రు.

2 దేవుడు నాకిలా చెపాప్డు. “దురాలోచనలు చేసూత్ పటట్ణంలో దురామ్రగ్పు ఆలోచనలు చేసేది వీళేళ్. 3 వాళిళ్లా
అంటునాన్రు, ‘ఇలుల్ కటట్డానికి ఇది సమయం కాదు. ఈ పటట్ణం పాత అయితే మనం దానిలో ఆహారం’ 4 కాబటిట్ వాళల్కి
విరోధంగా పవచనం పలుకు. నరపుతుడా, పవచించు.”

5 ఆ తరువాత యెహోవా ఆతమ్ నా కి వచాచ్డు. ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఇలా చెపుప్, యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు. మీరు అలాగే ఆలోచిసుత్ నాన్రు. మీమనసుస్లోల్ కి వచేచ్ ఆలోచనలు నాకు తెలుసు. 6ఈ పటట్ణంలోమీ చేతులోల్
చనిపోయినవాళళ్సంఖయ్పెంచుతునాన్రు. మీవలల్ చనిపోయినవాళళ్తోపటట్ణవీధులు నిండిపోయాయి. 7కాబటిట్ పభు న
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. మీరు చంపి పటట్ణంలో పడవేసిన శవాలే ఆహారం. ఈ పటట్ణం వంట పాత. కానీ మిమమ్లిన్
మాతం పటట్ణంలో ఉండకుండాా తీసివేసాత్ ను.
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8మీరు కతిత్కి భయపడుతునాన్రు. కాబటిట్ మీ కి కతిత్నే పంపుతాను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
9 “నేను మిమమ్లిన్ పటట్ణంలో నుండి తీసివేసాత్ ను. మీకు శికష్ విధిసాత్ ను. మిమమ్లిన్ విదేశీయుల చేతులకు అపప్గిసాత్ ను.

10మీరు కతిత్ చేత కూలిపోతారు. ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ నే మీకు తీరుప్ తీరిచ్ శి సాత్ ను. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని
మీరు తెలుసుకుంటారు.

11ఈ పటట్ణం మీకు వంటపాతగా ఉండదు. మీరు దానిలో ఆహారంగా ఉండరు. ఇశాయేలు సరిహదుద్ లోల్ నే మీకు తీరుప్
తీరిచ్ శి సాత్ ను. 12అపుప్డు ఎవరిచటాట్ లను అనుసరించిమీరు జీవించకుండా,ఎవరిశాసనాలనుపాటించకుండామీచుటూట్
ఉనన్ ఇతర జాతుల శాసనాలను పాటించారో ఆయెహోవాను నేనే అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.”

13 నేను ఆ పకారమే పవచిసూత్ ఉండగా బెనాయా కొడు న పెలటాయ్ చచిచ్పోయాడు. దాంతో నేను సాషాట్ ంగపడి పెదద్
సవ్రంతో “అయోయ్! పభూ,యెహోవా, ఇశాయేలులోమిగిలినవాళళ్ని సమూలంగానాశనం చేసాత్ వా?” అనాన్ను.

14 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా అనాన్డు. 15 “నీ సోదరులను గూరీచ్ నీ
గోతం వాళళ్ను గూరీచ్ ఇశాయేలు పజలందరిని గూరీచ్యెరూషలేము పటట్ణవాసులు ‘మీరంతాయెహోవాకు చాలా దూరంగా
ఉనాన్రు. ఈ దేశానిన్ దేవుడుమాకు సావ్ధీనం చేశాడు’ అని చెపునాన్రు.”

16కాబటిట్ వాళళ్కి ఇలాచెపుప్. “పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు,దూరంగాఉనన్జాతులోల్ కి నేనువారినితొలగించినా,
ఇతర దేశాలోల్ కి వాళళ్ని నేను చెదరగొటిట్నా వాళ ళ్ చెదరిపోయిన దేశాలోల్ నేను వారికి కొంతకాలం పరిశుదద్ ఆలయంగా
ఉంటాను” 17 కాబటిట్ ఇలా చెపుప్ “యెహోవా ఇలా పకటిసుత్ నాన్డు. నేను ఇతర జనాల మధయ్లో నుండి మిమమ్లిన్
సమకూరుసాత్ ను. మీరు చెదిరిపోయిన దేశాలనుండి మిమమ్లిన్ నేను సమీకరిసాత్ ను. మీకు తిరిగి ఇశాయేలు దేశానిన్ ఇసాత్ ను
18వారు అకక్డికి తిరిగి వసాత్ రు. వాళ ళ్ పతి అసహయ్ న దానీన్ నీచ న దానీన్ అకక్డనుండి తీసివేసాత్ రు.

19 వాళ ళ్ నా దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు వాళల్కి ఏక హృదయానిన్ ఇసాత్ ను. వాళళ్లో కొతత్ ఆతమ్ను ఉంచుతాను. వాళళ్
శరీరంలోనుండి రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెని ఇసాత్ ను. 20దానివలల్ వాళ ళ్ నా చటాట్ లను అనుసరిసాత్ రు. నా
శాసనాలను పాటిసాత్ రు. అపుప్డు వాళ ళ్ నా పజలుగా ఉంటారు. నేను వాళళ్ దేవుడిగాఉంటాను. 21అయితేఅసహయ్ న
వాటిపటల్, నీచ న వాటిపటల్ అనురకితో నడిచే వాళళ్ విషయంలోవాళళ్ పవరన ఫలానిన్ వాళ ళ్ అనుభవించేలా చేసాత్ ను.”
ఇది పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

22అపుప్డు కెరూబులుతమరెకక్లుచాపాయి. చకాలువాటిపకక్నేఉనాన్యి. ఇశాయేలుదేవునిమహిమతేజసుస్వాటికి
గా ఉంది. 23తరువాతయెహోవామహిమతేజసుస్ పటట్ణంలో నుండి కి వెళిళ్ తూరుప్న ఉనన్ పరవ్తం నిలిచింది.
24 తరువాత దేవుని ఆతమ్ నాకనుగహించిన దరశ్నంలో ఆతమ్ ననున్ కి ఎతిత్ కలీద్య దేశంలోని బందీల దగగ్రికి చేరాచ్డు.

నేను చూసిన దరశ్నం ననున్ విడిచి వెళిళ్ంది. 25అపుప్డుయెహోవానాకు తెలియజేసిన సంగతులనిన్టినీ అకక్డి బందీలకు
వివరించాను.

12
చెరను ఒక సూచనగా ఉదహరించడం

1యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, నువువ్ తిరగబడే పజల మధయ్
నివసిసుత్ నాన్వు. వాళల్కు కళ ళ్ ఉనాన్యి. కానీవాళ ళ్ చూడరు. వాళల్కి చెవులు ఉనాన్యి. కానీ వినరు.

3నరపుతుడా, ను తే దేశాంతరం వెళళ్డానికి సామాను సిదధ్ం చేసుకో. పగలు వాళ ళ్ చూసుత్ ండగానే నువువ్ నీ సథ్లానిన్
విడిచి పయాణ వేరే సథ్లానికి దేశాంతరం పోవాలి. వాళ ళ్ తిరగబడే వాళేళ్ అయినా ఇదంతా గమనించడం మొదలు
పెడతారేమో.

4 వాళ ళ్ చూసుత్ ండగానే పగటి వేళ దేశాంతరం వెళళ్డానికి నీ సామాను బయటకి తీయాలి. అలాగే మరో దేశం
పయాణమయేయ్ వాడు వెళిళ్నటుట్ గా వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా సాయంతం వేళలో వెళాళ్లి. 5వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా గోడకి కనన్ం
వేసిదానిలోనుండి బయలేద్రు. 6వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా నీ వసుత్ వులను భుజంమీదికెతుత్ కో. వాటినిరాతివేళ బయటకు తీసుకు
రా. నీకు నేల కనపడకుండాముఖం కపుప్కో. ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలకు నేను నినున్ ఒక సూచనగా నిరణ్యించాను.”

7ఆయన నాకాజాఞ్ పించినటేట్ నేను చేశాను. దేశాంతరం వెళళ్డానికి పగలు సామాను బయటకు తెచాచ్ను. సాయంతం నా
చేతోత్ గోడకి కనన్ం వేసి నా వసుత్ వులను చీకటోల్ బయటకు తెచాచ్ను. వాళ ళ్ చూసుత్ ండగా వాటిని నా భుజం కెతుత్ కునాన్ను.
నేను దేశాంతరం పోతునన్టుట్ గా పగటివేళ నా సామాను బయటికి తెచిచ్ పొదుద్ గుంకే వేళ నా చేతోత్ గోడకు కనన్ం వేసి, వారు
చూసుత్ ండగాసామగిని తీసుకుని మూట భుజం మీద పెటుట్ కునాన్ను.

8 తరువాత ఉదయం యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. 9 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు
పజలు, ఆ తిరగబడే జనం ‘నువివ్లా చేసుత్ నాన్వేమిటి?’ అని అడగడం లేదా? 10వాళళ్కిలా చెపుప్. పభు న యెహోవా
ఇలా చెపునాన్డు. ఈ పవచనాతమ్క సందేశం యెరూషలేములోని పరిపాలకుడికీ దానిలో ఉనన్ ఇశాయేలు పజలందరికీ
చెందుతుంది.

11నేను మీకు ఒక సూచనగా ఉనాన్ను. నేను చేసి చూపినదే వాళళ్కీ జరుగుతుంది. వాళ ళ్ చెరలోకి వెళాత్ రు. బందీలుగా
దేశాంతరం పోతారు. 12వాళళ్లో ఉనన్ పరిపాలకుడు తనసామాను భుజం మీద ఎతుత్ కుని రాతివేళ గోడలో నుండి వెళాత్ డు.
వాళ ళ్ గోడ తవివ్ దాంటోల్ నుండి తమ వసుత్ వులు బయటకు తీసుకువసాత్ రు. అతడు నేలను చూడకుండా తన ముఖానిన్
కపుప్కుంటాడు. 13నేను అతణిణ్ పటుట్ కోడానికి వల విసురుతాను. అతడు నా వలలో చికుక్కుంటాడు. అతణిణ్ కలీద్య పజల
దేశ న బబులోనుకి తీసుకు వసాత్ ను. కానీ అతడు ఆ సథ్లానిన్ చూడకుండానేమరణిసాత్ డు.
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14అతనికి సహాయం చేయడానికి వచిచ్న వారినీ, అతనిమొతత్ం నాయ్నీన్ నేను అనిన్ దికుక్లకీ చెదరగొడతాను. వాళళ్
వెనుకే ఒక కతిత్ని పంపి తరుముతాను. 15 నేను వాళళ్ని అనేక జనాలోల్ కి చెదరగొటిట్ , అనేక దేశాలోల్ కి పంపిన తరువాత
వాళ ళ్ నేనే యెహోవాను అని తెలుసుకుంటారు. 16 ఇతర పజలకు తమ అసహయ్ న పనులను గూరిచ్ వివరించడానికి
నేను కొంతమందిని కతీత్, కరువూ, తెగులు బారిన పడకుండా కాపాడతాను.”

17యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. 18 “నరపుతుడా, భయపడుతూ నీ ఆహారం
తిను. చింతా ఆందోళనలతో నీళ ళ్ తాగు. 19 తరువాత, దేశ పజలకు ఇలా పకటించు. యెరూషలేములో నివసించే
వాళళ్ను గూరీచ్ ఇశాయేలు దేశానిన్ గూరీచ్ పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. వాళ ళ్ వణికిపోతూతమఆహారంతింటారు.
భయపడి పోతూ నీళ ళ్ తాగుతారు. ఎందుకంటే అకక్డ నివసించే వాళ ళ్ చేసే హింస, దౌరజ్నాయ్ల వలల్ దేశంలోని సౌభాగయ్ం
నాశనం అయింది. 20పటట్ణాలు నిరజ్నంగానూ, శిథిలంగానూమారతాయి. దేశం నిసాస్రం అవుతుంది. అపుప్డు మీరు నేనే
యెహోవాను అని తెలుసుకుంటారు.”

21తిరిగియెహోవావాకుక్నాదగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయననాకిలాచెపాప్డు. 22“నరపుతుడా, ‘రోజులు గడిచిపోతునాన్యి,
పతి దరశ్నమూ విఫలమవుతుంది’ అని సామెత చెపాత్ రే. దాని అరథ్ం ఏమిటి? 23 కాబటిట్ నువువ్ వాళల్కి ఇలా చెపుప్.
పభు నయెహోవా ఇశాయేలు పజలు ఈసామెత చెపప్కుండా నేను ఈసామెతకి ముగింపు పలుకుతునాన్ను. దానిన్ వయ్రధ్ం
చేసుత్ నాన్ను. ఇలా చెపిప్ వాళళ్కి ‘పతి దరశ్నమూ నెరవేరే రోజులు దగగ్ర పడుతునాన్యి.’ అని పకటించు.”

24 “ఇశాయేలు పజలోల్ ఇక మీదట తపుప్డు దరశ్నాలూ, అనుకూల జోసాయ్లూ ఉండవు. 25 నేను యెహోవాను. నేనే
మాటాల్ డుతునాన్ను. నా మాటలు నేను నెరవేరుసాత్ ను. ఏమాతం ఆలసయ్ం కాకుండా ఇదంతా జరుగుతుంది. తిరగబడే
జనమా,మీరోజులోల్ నే నేను ఈమాట చెపిప్ దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను. ఇదే పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.”

26తిరిగి యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాకిలా చెపాప్డు. 27 “నరపుతుడా, చూడు. ‘ఇతడు చూసుత్ నన్
దరశ్నం జరగడానికి ఇంకా ఎనోన్ రోజులు పడుతుంది. చాలా కలం తరవాత జరిగే వాటిని గూరిచ్ ఇతడు ఇపుప్డే పవచనం
చెపునాన్డు’ అని ఇశాయేలు పజలు చెపునాన్రు. 28 అయితే నువువ్ వాళళ్కి ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా ఇలా
చెపునాన్డు. నా మాటలు ఇక ఆలసయ్ం కావు. నేను పలికినది తపప్క నెరవేరుతుంది. ఇది పభు న యెహోవా చేసుత్ నన్
పకటన.”

13
అబదధ్ పవకలు ఖండన

1యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయననాతోఇలాచెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజలమధయ్ పవచనం
చెపునన్ పవకలకు విరోధంగా పవచించు. తమ సొంత ఆలోచనలను పవచనాలుగా చెపునన్ వాళళ్కి ఇలా చెపుప్. యెహోవా
మాట వినండి! 3పభు నయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. దరశ్నం ఏదీ చూడకుండా సొంత ఆలోచనలను అనుసరించే తెలివి
తకుక్వ పవకలకు బాధ! 4ఇశాయేలు పజలారా,మీపవకలు బంజరు భూములోల్ తిరిగే నకక్లాల్ ఉనాన్రు.

5యెహోవా దినాన జరిగే యుదధ్ంలో ఇశాయేలు పజలు శతువును ఎదిరించడానికి మీరు గోడలోల్ ఉనన్ పగుళళ్ జోలికి
వెళళ్రు. పాకారానికి మరమమ్తుత్ లు చేయరు. 6 ‘యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు’ అని చెపేప్ వాళ ళ్ అబదధ్పు దరశ్నాలు చూసి
అబదధ్పు జోసాయ్లు చెపాత్ రు. యెహోవావాళళ్ని పంపలేదు. అయినా తమ సందేశం జరుగుతుంది అని పజలు ఆశ పడేలా
చేసాత్ రు. 7నేనుఅసలేమీమాటాల్ డకుండానే ‘యెహోవాచెపేప్దిఇదీ,అదీ’అంటూచెపేప్మీరుఅబదధ్పుదరశ్నాలుచూడలేదా?
అబదధ్పు జోసాయ్లు చెపప్లేదా?

8కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. మీరు అబదధ్పు దరశ్నాలు చూసి అబదాధ్ లు చెపునాన్రు కాబటిట్ పభు న
యెహోవామీకు విరోధంగాచేసుత్ నన్ పకటన ఇదే, 9అబదధ్పు దరశ్నాలు చూసూత్ జోసయ్ం చెపునన్ పవకలకి నేను వయ్తిరేకిని. నా
పజల సభలోకి వాళళ్ని రానివవ్ను. ఇశాయేలు పజలోల్ వాళళ్ను నమోదు చేయను. వాళ ళ్ ఇశాయేలు దేశానికి వెళళ్డానికి
వీలేల్దు. అలా జరిగినపుప్డు నేనేయెహోవాను, అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

10శాంతిలేకుండానే ‘శాంతి’అనిపవచిసూత్ నా పజలనువాళ ళ్ తపుప్దారి పటిట్సుత్ నాన్రు. ఈవిధంగావాళ ళ్ ఒక గోడ కటిట్
దాని సునన్ం పూసుత్ నాన్రు 11గోడకి సునన్ం వేసుత్ నన్ వాళళ్కి ఇలా చెపుప్. ఇది కూలిపోతుంది. జడివాన కురుసుత్ ంది. దీనిన్
పడగొటట్డానికి నేను పిడుగులు పంపిసాత్ ను. పడిన గోడను చినాన్భినన్ం చేయడానికి గాలి తుఫానుని పంపుతాను. 12ఆ గోడ
పడిపోయినపుప్డు పజలు మిమమ్లిన్ ‘మీరు వేసిన సునన్ం ఎకక్డ?’ అని అడుగుతారా లేదా?”

13కాబటిట్ పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. “నాకోధంలోనుండిగాలితుఫాను,నాగొపప్ కోపంలోనుండి కుంభవృషిట్గా
వరాష్ లూ రపిప్సాత్ ను! నా కోధం వలల్ పడిన వడగళ ళ్ ఆ గోడను సమూలంగా ధవ్ంసం చేసాత్ యి. 14మీరు సునన్ం వేసిన
గోడను పునాదులు కనపడేలానేలమటట్ం చేసాత్ ను. అది పడిపోతుంది. దాని కిందమీరూ నిరూమ్లం అవుతారు. అపుప్డు నేనే
యెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

15ఈవిధంగానేనుమహాకోపంతోఆగోడనూ,దానికిసునన్ం వేసినవాళళ్నీ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. అపుప్డుమీతోనేను ‘గోడ
ఇక లేదు. అలాగేదానికి సునన్ం వేసినవాళ ళ్ కూడా లేరు’ అని చెపాత్ ను. 16సునన్ం వేసినవాళ ళ్ ఎవరంటేయెరూషలేముకి
శాంతి లేకునాన్యెరూషలేముకి శాంతి కలుగుతుందని దరశ్నాలు చూసిన ఇశాయేలు పజల పవకలే. ఇదే పభు నయెహోవా
పలికినమాట.”

17 నరపుతుడా, తమ సొంత ఆలోచనల పకారం పవచనం పలికే ఇశాయేలు పజల కూతుళళ్కు విరోధంగా పవచించు.
18 ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. పజలను ఉచుచ్లోకి లాగేందుకు తమ చేతుల నిండా తాయెతుత్ లు
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కటుట్ కుని తమ తలల రకరకాల ముసుగులు వేసుకునే సీలకు బాధ. నా పజల పాణాలను ఉచుచ్లోకి లాగుతూ మీ
పాణాలను కాపాడుకోగలరా?

19చారెడుబారీల్ గింజలకీ కొనిన్ రొటెట్ ముకక్లకీ ఆశపడి పజలోల్ నా పేరును అవమానపరిచారు. అబదాధ్ లు వినేనాపజలకు
అబదాధ్ లు చెపూవాళ ళ్ నిరోద్ షులను చంపేలా,చావడానికి అరుహ్ న వాళళ్ను విడిచిపెటేట్లా చేశారు.

20 కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. పకష్ులకు వల విసిరినటుట్ గా పజల పాణాలకు ఉచుచ్ వేయడానికి
మీరు ఉపయోగించే తాయెతుత్ లకి నేను వయ్తిరేకం. వాటిని మీ చేతులనుండి నేను కచిచ్తంగా తెంపి వేసాత్ ను. పకష్ులను
పటిట్నటుట్ మీరు వల వేసి పటిట్న పజలను నేను విడిపిసాత్ ను. 21వాళ ళ్ ఇక మీ చేతులోల్ బందీలుగా ఉండకుండాా నేను మీ
ముసుగులను చింపి వాళళ్ని విడిపిసాత్ ను. అపుప్డు నేనేయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

22 నీతిగల వయ్కి నిరుతాస్హపడాలని నేను కోరుకోను. కానీ మీరు మీ అబదాద్ ల చేత నీతిగల వయ్కులను
నిరుతాస్హపరిచారు. దురామ్రుగ్ డు తన పాపం వదిలేసి తన పాణానిన్ కాపాడుకోకుండా మీరు వాడి దురామ్రగ్తను
పోతస్హించారు. 23కాబటిట్ మీరుఇకనుండిఅబదధ్పుదరశ్నాలుచూడరు. జోసాయ్లూచెపప్రు. నాపజలనునేనుమీసావ్ధీనం
నుండి విడిపిసాత్ ను. అపుప్డు నేనుయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

14
విగహాలను విసరిజ్ంచమని పిలుపు

1 తరువాత ఇశాయేలు పజల పెదద్లోల్ కొందరు నా దగగ్రకి వచిచ్ నా ఎదుట కూరుచ్నాన్రు. 2యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి
వచిచ్ంది. ఆయననాతోఇలాచెపాప్డు. 3 “నరపుతుడా,ఈమనుషులు విగహాలను తమహృదయాలోల్ పతిషిట్ంచుకునాన్రు.
తమకు అడుడ్ బండగా తమఅతికమాలను నిలుపుకునాన్రు. వీళళ్ని నా దగగ్ర విచారణ చేయనియాయ్లా?

4 కాబటిట్ నువువ్ పకటన చేసి వాళల్కి ఈ సంగతి చెపుప్. కాబటిట్ నీవు వాళల్కి సంగతి తెలియజేసి ఇలా చెపుప్. పభు న
యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. ఇశాయేలు పజలోల్ విగహాలను హృదయంలో పతిషిట్ంచుకునన్ వారెవ నా, లేదా తమకు
అడుడ్ బండగాతమఅతికమాలను నిలుపుకునన్ ఎవ నా,ఆతరువాతపవక దగగ్రికి వసేత్ యెహోవా ననేనువాడు పెటుట్ కునన్
విగహాల సంఖయ్ను బటిట్ వాడికి జవాబిసాత్ ను. 5వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ విగహాల కారణంగా నాకు దూరమయాయ్రు కాబటిట్ తిరిగి
వాళళ్ హృదయాలను వశం చేసుకోడానికి నేనలా చేసాత్ ను.

6కాబటిట్ ఇశాయేలుపజలకుఈమాటచెపుప్. ‘పశాచ్తాత్ పపడండి. విగహాలనువిడిచిపెటట్ండి. మీరుచేసుత్ నన్అసహయ్ న
పనులుమాని వేయండి.’

7 ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా, వాళళ్ మధయ్ నివసించే విదేశీయులోల్ ఎవ నా ననున్ విడిచి తమహృదయాలోల్ విగహాలను
పతిషిట్ంచుకుని,తమకు అడుడ్ బండగాతమఅతికమాలను నిలుపుకుని పవక దగగ్రికి వసేత్ నేనే సూటిగావాళళ్కి జవాబిసాత్ ను.
8అలాంటి వయ్కికి నేను విరోధంగా ఉండి అతణిణ్ సూచనగానో,సామెతగానోమారుసాత్ ను. ఎందుకంటే నేను అతణిణ్ నా పజలోల్
నుండి కొటిట్వేసాత్ ను. నేనుయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

9ఒకవేళ ఎవరనాన్ ఒక పవకమోసపోయిఒక సందేశం పలికితేయెహోవా న నేను ఆ పవకనుమోసం చేసాత్ ను. అతనికి
విరోధంగా నా చెయియ్ చాపి నా పజ న ఇశాయేలు నుండి అతణిణ్ నాశనం చేసాత్ ను. 10 ఇశాయేలు పజలు తమ అతికమాలోల్
కొనసాగుతారు. ఎందుకంటే పవక దోషం ఎంతో అతడి దగగ్ర ఆలోచన కోసం వచేచ్వాడిదీ అంతే దోషం అవుతుంది. 11 దీని
కారణంగా ఇశాయేలు పజలు ఇక మీదట నాకు దూరంగా వెళళ్రు. తమ అతికమాలనిన్టితో తమను తాము అపవితం
చేసుకోరు. వాళ ళ్ నా పజ ఉంటారు. నేను వాళళ్ దేవుడి ఉంటాను.” పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

12యెహోవా వాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. 13 “నరపుతుడా, ఒక దేశం నాకు విరోధంగా
పాపం చేసినపుప్డు నేను దానిన్ శి ంచడానికి నా హసత్ం చాపి దాని ఆహార వనరులను నాశనం చేసి, దాని కరువు పంపి,
దేశంలోమనుషులనూ పశువులనూ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 14అపుప్డు ఆ దేశంలో నోవహ ,దానియేలు,యోబు-ఈముగుగ్ రూ
ఉనన్పప్టికీవాళ ళ్ తమనీతిచేతతమనుతాముమాతమేర ంచుకోగలుగుతారు. పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

తీరుప్ తపిప్ంచుకోవడానికిమారగ్ం లేదు
15 బాటసారులెవవ్రూ దానిగుండా పయాణం చేయలేకుండా దేశానిన్ బంజరుగానూ నిరజ్నం గానూ చేయడానికి అడవి

మృగాలను నేను రపిప్సేత్ 16నా పాణం ఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఆ ముగుగ్ రూ అకక్డే ఉనాన్ వాళ ళ్ తమ సొంత కొడుకులనూ
కూతుళళ్నూ కూడా ర ంచుకోలేరు. వాళళ్ పాణాలను మాతమే ర ంచుకోగలుగుతారు. దేశం వయ్రధ్ పోతుంది. ఇది
పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

17నేను దేశానికి విరోధంగాఖడాగ్ నిన్ పంపి ‘ఖడగ్మా, దేశమంతాసంచరించిమనుషులనూ, పశువులనూనిరూమ్లం చెయియ్’
అని ఆజఞ్ ఇసేత్ 18నాపాణం ఒటేట్సి చెపునాన్ను. ఆముగుగ్ రూ అకక్డే ఉనాన్ వాళ ళ్ తమసొంత కొడుకులను, కూతుళళ్ను
కూడా ర ంచుకోలేరు. తమపాణాలనుమాతమే ర ంచుకోగలుగుతారు. ఇది పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.

19 రకపాతం జరిగించడం దావ్రా నేను నా కోధానిన్ దేశం కుమమ్రించడానికి తెగులు పంపి మనుషులనూ, పశువులనూ
నిరూమ్లం చేయాలని చూసేత్ 20అపుప్డు నోవహ , దానియేలు, యోబు అనే ఆ ముగుగ్ రూ అకక్డే ఉనాన్ నా పాణం ఒటేట్సి
చెపునాన్ను. వాళ ళ్ తమ సొంత కొడుకులను, కూతుళళ్ను కూడా ర ంచుకోలేరు. వాళ ళ్ తమ నీతి వలల్ తమ పాణాలను
మాతమే ర ంచుకోగలుగుతారు.
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21ఎందుకంటే పభు నయెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. యెరూషలేముకు విరోధంగా దానిలోనిమనుషులనూ, పశువులనూ
నిరూమ్లం చేయడానికి నేను కరువు, ఖడగ్ ం, కూర మృగాలు, తెగులు అనే నాలుగు శికష్లను కచిచ్తంగా పంపుతాను. మరింత
గడుడ్ పరిసిథ్తి కలిగిసాత్ ను.

22 అయినా, వినండి! తమ కొడుకులతో కూతుళళ్తో బయటకి వెళేళ్ వాళ ళ్ ఉంటారు. ఆ విధంగా దానిలో కొంత
‘శేషం’ మిగిలిపోతుంది. చూడండి! వాళళ్ కొడుకులూ కూతుళ ళ్ తిరిగి నీ దగగ్రికి వసాత్ రు. నువువ్ వాళళ్ పవరననూ,
పనులనూ చూసాత్ వు. అపుప్డు యెరూషలేముకు వయ్తిరేకంగా నేను పంపిన శికష్ల విషయంలోనూ, దేశానికి విరోధంగా నేను
పంపిన వాటనిన్టి విషయంలోనూ నీకు ఆదరణ కలుగుతుంది. 23మిగిలి ఉనన్ వాళళ్ పవరన, పనులు చూసినపుప్డు నీకు
ఆదరణ కలుగుతుంది. వాళ ళ్ నినున్ ఆదరిసాత్ రు. నేను ఆమెకి వయ్తిరేకంగా చేసినదేదీ నిషాక్రణంగా చేయలేదని మీరు
తెలుసుకుంటారు. ఇది పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన.”

15
దాకష్ చెటుట్ ఉపమానం

1యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “నరపుతుడా, దాకష్చెటుట్ కర అడవిలోని ఇతర
చెటల్ కరల కంటే ఏ విషయంలోగొపప్ది? 3దాకష్చెటుట్ కరను ఎవ నాదేని నాఉపయోగిసాత్ రా? దేని నాతగిలించడానికిదాని
కరతో కొకేక్లు తయారు చేసాత్ రా? 4 చూడండి! అది పొయియ్లో పెటిట్ కాలచ్డానికే ఉపయోగపడుతుంది కదా! ఆ కర రెండు
పులా,మధయ్లోనూపూరిగా కాలిన తరువాత ఇక దేనికి పనికి వసుత్ ంది?
5చూడు,అదికాలకముందు దేనికీఉపయోగపడలేదు. పూరిగాకాలిపోయినతరువాత కూడాదేనికీ పనికిరాదు! 6కాబటిట్

పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు. అడవిలోని ఇతర చెటల్వలే కాకుండాదాకష్ చెటుట్ ని అగిన్కి ఇంధనంగాఉపయోగించాను.
ఇదే విధంగా నేనుయెరూషలేములో నివసించే వారి విషయంలో చేసాత్ ను.

7 నేను వారికి విరోధంగా ఉంటాను. వాళ ళ్ అగిన్ నుండి తపిప్ంచుకునాన్ తిరిగి అగిన్ వాళళ్ని కాలిచ్వేసుత్ ంది. నేను వాళల్కి
విరోధంగా ఉంటాను. అపుప్డు యెహోవాను నేనే అనిమీరు తెలుసుకుంటారు. 8వాళ ళ్ పాపం చేశారు కాబటిట్ నేను దేశానిన్
అంతా దికుక్మాలిన బంజరు భూమిగామారుసాత్ ను.” పభు నయెహోవాచేసుత్ నన్ పకటన ఇది.

16
యెరూషలేము తీరుప్

1 అపుప్డు యెహోవా నాకు తన వాకుక్ ఇచిచ్, 2 “నరపుతుడా, యెరూషలేము చేసిన అసహయ్ న పనులు దానికి
తెలియజేసి,నువువ్ ఇలాపకటించు, 3పభు నయెహోవాయెరూషలేము గురించిఇలాఅంటునాన్డు,నీఆరంభం,నీపుటుట్ క
కనాను పదేశంలో జరిగింది. నీ తండి అమోరీయుడు, నీ తలిల్ హితీత్యురాలు.

4 నువువ్ పుటిట్న రోజు నీ తలిల్ నీ బొడుడ్ కొయయ్లేదు. శుభం చెయయ్డానికి నినున్ నీళళ్తో కడగలేదు, నినున్ ఉపుప్తో
తుడవలేదు, నినున్ బటట్లోల్ చుటట్లేదు. 5ఈ పనులోల్ ఒకక్ నా నీ పటల్ చెయాయ్లని ఎవరికీ కనికరం కలగలేదు. నీ పటల్
జాలి పడినవాడు ఒకక్డూ లేడు. నువువ్ పుటిట్న రోజే నీమీద దేవ్షంతో నినున్ ఆరుబయటపొలంలో విసిరేశారు.

6కాని నేను నీ దగగ్రికి వచిచ్, నీ రకంలోనే పొరుల్ తునన్ నినున్ చూసి, నీ రకంలో పొరుల్ తునన్ నీతో, ‘బతుకు’ అని చెపాప్ను.
7 పొలంలో నాటిన ఒక మొకక్ ఎదిగినటుట్ నువువ్ ఎదిగేలా చేశాను. నువువ్ వృదిధ్ పొంది గొపప్దాని రతాన్లు పొదిగిన
ఆభరణం అయాయ్వు. నువువ్ నగన్ంగా వసహీనంగా ఉనాన్, నీ రొముమ్లు బిగువుగా, నీ తలవెంటుకలు ఒతుత్ గా పెరిగాయి.

8మళీళ్ నేను నీ దగగ్రికి వచిచ్ నినున్ చూశాను. చూడు! పేమ కలిగించే పాయం నీకు వచిచ్ంది గనక నా వసంతో నీ
నగన్తావ్నిన్ కపాప్ను. ఆ తరవాత నేను నీతో ఒపప్ందం చేశాను.” ఇది పభు నయెహోవాచేసిన పకటన. “అపుప్డు నువువ్
నాదానివయాయ్వు.

9కాబటిట్ నేను నీళళ్తోనినున్ కడిగినీమీదఉనన్ రకమంతాతుడిచి,నినున్ నూనెతోఅభిషేకంచేసి, 10బుటాదారీపనిచేసిన
వసం నీకు ధరింపజేసి, నీపాదాలకు తోలు చెపుప్లు తొడిగాను. సనన్నినారబటట్తో నినున్ చుటిట్ , పటుట్ వసంతోనినున్ కపాప్ను.
11 తరువాత ఆభరణాలతో నినున్ అలంకరించి నీ చేతులకు కడియాలు తొడిగి నీ మెడలో గొలుసు వేసి, 12 నీ చెవులకూ,
ముకుక్కూ పోగులు పెటిట్ , నీ తలమీద కిరీటం పెటాట్ ను.

13 ఈ విధంగా బంగారంతో, వెండితో నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్ నార, పటుట్ , బుటాదారీ పని ఉనన్ బటట్లు నీకు
ధరింపజేశాను. నువువ్ మెతత్ని గోదుమ పిండి, తేనె, నూనె ఆహారంగా తిని, అతయ్ంత సౌందరయ్రాశి న రాణివయాయ్వు.
14నేను నీకిచిచ్న ఘనతతో నీ అందం పరిపూరణ్ం అయింది. దేశదేశాలోల్ నీ కీరి పచురం అయియ్ంది.” ఇదే పభు నయెహోవా
వాకుక్.

15 “కాని నువువ్ నీ అందానిన్ ఆధారం చేసుకుని, నీకు కీరి వచిచ్నందుకు, ఒక వేశయ్లా దారిలో వెళేళ్ పతివాడితో పొకిరీ
పనులు జరిగిసూత్ వచాచ్వు. నువువ్ ఆ మగాళళ్ సొతుత్ గా అయాయ్వు. 16 అపుప్డు నువువ్ నీ వసాలతో రంగురంగులతో
అలంకరించిన దేవాలయాలు నీ కోసం చేసుకుని,వాటి దగగ్ర ఒక వేశయ్లా పవరించావు. ఇలా జరగాలిస్ంది కాదు. ఇది జరగక
పొతేబాగుండేది.

17నేను నీకిచిచ్న బంగారం, వెండిఆభరణాలతోనువువ్పురుష రూపంలోవిగహాలు చేసుకునివాటితోఒక పతితచేసినటుట్
చేశావు. 18ఇంకానీబుటాదారీపనిచేసినవసాలుతీసివాటికి కపిప్,నా లాలు,నాపరిమళ లాలువాటికోసంఅరిప్ంచావు.
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19నీపోషణకోసం నేను నీకిచిచ్నమెతత్ని గోదుమపిండితోచేసిననారొటెట్లు, నూనె,తేనెతీసుకుని, సువాసన కలిగేలానువువ్
వాటి కోసం అరప్ణ చేశావు. నిజంగా జరిగింది ఇదే.” ఇది పభు నయెహోవావాకుక్.

20“తరువాతఆపతిమలు ఆతంగామింగేయడానికి నువువ్నాకు కనన్ కొడుకులను, కూతుళళ్నువాటికి బలిఅరిప్ంచావు.
21నువువ్నా పిలల్లను చంపి ఆ పతిమలకు దహనబలిగాఅరిప్ంచావు. 22నీబాలయ్ంలో నువువ్ నగన్ంగా, వసహీనంగాఉండి
నీ రకంలో నువువ్ పొరుల్ తూ ఉనన్ సంగతిమరిచ్పోయిఈఅసహయ్ న వయ్భిచార కియలు చేసూత్ వచాచ్వు.

23బాధ! నీకు బాధ” ఇది పభు న యెహోవా వాకుక్. “కాబటిట్ , ఈ దురామ్రగ్మంతటికీ తోడుగా, 24 నువువ్ నీ కోసం ఒక
బలిపీఠం, పతి బహిరంగ పాంగణంలో ఒక గుడి కటిట్ంచావు.

25పతి వీధిమొదటోల్ గుళ ళ్ కటిట్ , నీ అందానిన్ అసభయ్ కియల కోసం వాడి, నీ దగగ్రికి వచిచ్న వాళళ్ందరికీ నీ కాళ ళ్ తెరిచి
వాళళ్తో ఎనోన్ వయ్భిచార కియలు చేశావు. 26నువువ్ కామవాంఛలతో నిండి ఉనన్ నీ పొరుగువా న ఐగుపీత్యులతో వేశయ్లా
పవరించి, వయ్భిచార కియలు ఎనోన్ చేసి నాకు కోపం పుటిట్ంచావు.

27కాబటిట్ చూడు! నేను నీకు విరోధి నీకు తిండి లేకుండా చేసాత్ ను. నీ వయ్భిచార కియలనుబటిట్ నినున్ సిగుగ్ పరచడానికి,
నీ శతువు న ఫిలిషీయుల కూతుళళ్ చేతికి నీ పాణం అపప్గిసాత్ ను. 28 నీకు తృపిత్ లేక, అషూష్ రువాళళ్తో కూడా నువువ్ ఒక
వేశయ్లా పవరించావు. వేశయ్లా పవరించినా, నీకు తృపిత్ కలగలేదు. 29 కనాను దేశంమొదలుకుని కలీద్య దేశం వరకూ ఎంతో
వయ్భిచారం చేసినా, నువువ్ తృపిత్ పొందలేదు.

30 నీ హృదయం ఎందుకింత బలహీనంగా ఉంది?” ఇది పభు న యెహోవా వాకుక్ “సిగుగ్ మాలిన వేశాయ్కియ న
వీటననిన్టినీ జరిగించడానికి 31నువువ్ పతి వీధిమొదటోల్ బలిపీఠాలు, పతి బహిరంగ పదేశంలో గుళ ళ్ కటిట్ , నిజానికి నువువ్
ఒక వేశయ్ చేసినటుట్ చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే నువువ్ చేసిన వేశయ్కియలకు డబుబ్ తీసుకోలేదు!

32 కులటా! నువువ్ నీ భరకు బదులుగా పరాయివాళళ్ను అంగీకరించావు! 33మనుషులు వేశయ్లకు డబుబ్ చెలిల్సాత్ రు,కాని
నీ పేమికులందరూ నలుదికుక్ల నుంచి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించడానికి రమమ్ని వాళళ్ందరికీ నువేవ్ నీ డబుబ్ బాడుగగా ఇసూత్
వచాచ్వు. 34 నీకు, ఇతర సీలకు తేడా ఉంది. ఎందుకంటే, తమతో వయ్భిచారం చెయయ్మని ఎవరూ నినున్ అడగరు. నువేవ్
వాళల్కు ఎదురు డబుబ్ చెలిల్సాత్ వు! నీకెవరూ డబుబ్ ఇవవ్రు.”

35కాబటిట్ కులటా,యెహోవామాటఆలకించు! 36పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే “నువువ్ నీ వయ్భిచార కియలదావ్రా
నీ పేమికులతోనూ, అసహయ్ న నీ పతిమలనిన్టితోనూ నీ కామం ఒలకబోసి నీ అంగపదరశ్న చేశావు గనుక, ఆ విగహాలకు
నువువ్ నీ పిలల్లను బలి ఇచిచ్వాళళ్ రకం చిందించావు గనుక, 37ఇదిగో! నువువ్ ఎవరితో పడుకునాన్వో ఆ నీ పేమికులందరీన్,
విటులందరీన్, నువువ్ దేవ్షించే వాళళ్ందరీన్ నేను పోగుచేసుత్ నాన్ను. వాళళ్ను నీ చుటూట్ పోగు చేసి, వాళల్కు నీ మానం
కనబడేలా నేను నీ దిగంబరతావ్నిన్ బటట్ బయలు చేసాత్ ను!

38నువువ్ చేసిన వయ్భిచారానిన్ బటిట్ , నువువ్ చిందించిన రకానిన్ బటిట్ నా కోపంతోనా రోషంతో కూడిన రకపాతం నీమీదకు
తెపిప్సాత్ ను. 39వాళళ్ చేతికి నినున్ అపప్గిసాత్ ను. నువువ్ కటిట్న గుళల్ను వాళ ళ్ కూలదోసి, నువువ్ నిలబెటిట్న బలిపీఠాలను
పగల గొటిట్ , నీ బటట్లు ఊడదీసి, నీ నగలు లాగేసుకుని నినున్ నగన్ంగా,బోడిగా చేసాత్ రు.

40వాళ ళ్ నీ మీదకి సమూహాలను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుతారు. కతుత్ లతో నినున్ పొడిచి ముకక్లు చేసాత్ రు.
41వాళ ళ్ నీ ఇళళ్ను తగలబెడతారు. ఎంతోమంది సీలు చూసూత్ ఉండగా నీకు ఎనోన్ శికష్లు వేసాత్ రు. ఈ విధంగా నేను
నీ వయ్భిచారం మానిప్సాత్ ను. ఇంక నువువ్ వాటి కోసం ఎవరికీ డబుబ్ చెలిల్ంచవు! 42 అపుప్డు నాకు నీ మీద ఉనన్ ఉగత
చలాల్ రుచ్కుంటాను. నీ పటల్ నాకునన్ కోపం పోతుంది, అపుప్డు నేను తృపిత్ చెంది, ఇక నీమీద కోపం తెచుచ్కోను.

43నువువ్ నీయవవ్న పాయం గురు చేసుకోకుండా వీటనిన్టి మూలంగా నాకు పటట్రాని కోపం తెపిప్ంచావు గనక, చూడు!
నువువ్ చేసిన అసహయ్ న పనులనిన్టిని బటిట్ నీ తల మీదకి నేనే శికష్ రపిప్సాత్ ను” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్. “కాబటిట్
ఇంక నువువ్ నీ అసహయ్ న దురామ్రగ్పు పవరనమానుకుంటావు.

44చూడు! సామెతలు చెపేప్వాళళ్ందరూ, ‘తలిల్ ఎలాంటిదో కూతురూ అలాంటిదే’అని నినున్ గూరిచ్ అంటారు. 45భరనూ,
బిడడ్లనూ విడిచిపెటిట్న నీ తలీల్, నువూవ్ ఒకే రకం. భరనూ, బిడడ్లనూ విడిచిపెటిట్న నీ అకక్చెలెల్ళ ళ్, నువూవ్ ఒకే రకం. నీ
తలిల్ హితీత్యురాలు. నీ తండి అమోరీయుడు.

46నీ ఎడమ పు నివసించేషోమోనూ,దాని కుమారెలూ నీకు అకక్లు, నీ కుడి పు నివసించేసొదొమ,దాని కుమారెలూ
నీకు చెలెల్ళ ళ్.

47 అయితే అవేవో చినన్ విషయాలనన్టుట్ , వాళళ్ అసహయ్ న పవరన పకారం గాని, వాళళ్ దురామ్రగ్ంలో గాని నువువ్
ఉండొదుద్ . నిజానికి వాళళ్ందరికనాన్ నీ పవరన ఎంతోఘోరం. 48నువూవ్, నీ కూతుళ ళ్ చేసినటుట్ నీ చెలెల్లు సొదొమ గాని,
దాని కూతుళ ళ్ గాని చెయయ్లేదని నా జీవం తోడు, పమాణం చేసుత్ నాన్ను” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

49 “చూడు! నీ చెలెల్లు సొదొమపాపం ఏమంటే, అది తనకు కలిగిన కులాసాను బటిట్ అహంకారం చూపింది. దేని గురించీ
దానికి దిగులు లేదు, దేనీన్ లకష్ పెటట్దు. పేదలచేతులుదాని పుకు,దానికూతుళళ్ పుకుచాచిఉనాన్యిగానీఅదిఎవరికీ
సాయం చెయయ్లేదు. 50వాళ ళ్ అహంకారంతో నా దృషిట్లో అసహయ్ న కియలు చేశారు గనుక నేను దానిన్ చూసి వాళళ్ను
వెళళ్గొటాట్ ను.

51షోమోను కూడా నీపాపాలోల్ సగ నా చెయయ్లేదు. వాళళ్కనాన్ నువువ్ అతయ్ధికంగా అసహయ్కారాయ్లు చేశావు. నువువ్
ఇనిన్ అసహయ్ న పనులు చేసి, నీ సోదరి నీకనాన్ మెరు నదిగా కనబడేలా చేశావు. 52 నువువ్ వాళళ్కనాన్ అతయ్ధికంగా
అసహయ్ న పనులు చేశావు గనుక నీతోపోలిచ్ చూసినపుప్డు నీ సోదరీలు నీకనాన్ మెరు నవాళ ళ్గా నువువ్ చూపించావు.
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నువువ్ వాళల్కు విధించిన అవమాన శికష్ నీకే రావాలి. నీతో పోలిచ్ చూసినపుప్డు నీ సోదరీలు నీకనాన్ మెరు నవాళ ళ్గా
కనిపిసుత్ నాన్రు గనుక నీకు అవమానం, సిగూగ్ కలుగుతాయి.

53నేనుసొదొమను,దాని కూతుళళ్నూ,షోమోను,దాని కూతుళళ్నూ గతంలోఉనన్సౌభాగాయ్నికి తెసాత్ ను. కానినీభాగయ్ం
వాళళ్లా ఉండదు. 54వీటివలన నువువ్ సిగుగ్ పడతావు. నువువ్ చేసిన వాటనిన్టి బటిట్ నువువ్ అవమానం పాలవుతావు. ఆ
విధంగా నువువ్ వాళల్కు ఆదరణగా ఉంటావు. 55సొదొమ, దాని కూతుళ ళ్ తమ పూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు. షోమోను, దాని
కూతుళ ళ్ తమపూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు. తరువాత నువూవ్ నీ కూతుళ ళ్ మీపూరవ్సిథ్తికి వసాత్ రు.

56నీచుటూట్ ఉండినినున్ తృణీకరించినఫిలిషీయుల కూతుళ ళ్,సిరియాకూతుళ ళ్ నినున్ అవమానపరిచినపుప్డు 57నీ
దురామ్రగ్ం బయట పడకముందు, నువువ్ గరివ్ంచి ఉనన్పుప్డు నీ చెలెల్లు సొదొమపసాత్ వన నువువ్ తీసుకురాలేదు. 58నువువ్
చేసినమోసం, నీఅసహయ్ న పనులు నువేవ్ భరించావు.” ఇదేయెహోవావాకుక్. 59యెహోవాపభువు ఇలాఅంటునాన్డు.
“చేసిన పమాణానిన్ చులకనగా ఎంచి, ఒపప్ందం భంగ పరిచే ఎవరి నా ఏమి చేసాత్ నో అదే నీకు చేసాత్ ను.

60కానీ నేనే నీ యవవ్నంలో నీతో చేసిన నిబంధన గురు చేసుకుంటాను. నీతో శాశవ్త నిబంధన చేసాత్ ను. 61 అపుప్డు
నువువ్ నీ అకక్లను చెలెల్ళళ్ను కలుసుకునన్పుప్డు గతంలో నీ సిగుగ్ మాలిన పవరన గురు చేసుకుంటావు. వారిని నీకు
కూతురుల్ గా ఇసాత్ ను, అయితే నిబంధనమూలంగా కాదు.

62 నేను నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరుసాత్ ను. అపుప్డు నేను యెహోవానని నువువ్ తెలుసుకుంటావు! 63 నువువ్ చేసిన
వాటనిన్టి కోసం నేను పాయశిచ్తత్ం చేసినపుప్డు దానిన్ గురు చేసుకుని సిగుగ్ పడి, నోరు మూసుకుంటావు.” ఇదే పభు న
యెహోవాపకటన.

17
ప రాజు,దా వలిల్

1యెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయననాతో ఇలా చెపాప్డు.
2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలు పజలకు ఒక పొడుపు కథ వెయియ్. ఒక ఉదాహరణవారికి చెపుప్.
3పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు.
ఒక పెదద్ డేగ ఉంది. దానికి పెదద్ రెకక్లునాన్యి.
వాటి నిండుగా ఈకలునాన్యి. దానికి అనేక రంగులతో దటట్ న రెకక్లు ఉనాన్యి.
ఈ రంగుల ప లెబానోనుకి వెళిళ్ అకక్డ ఒక దేవదారు చెటుట్ వాలింది.
4అది ఆ చెటుట్ లేత కొమమ్ల చిగుళ ళ్ తుంచి,వాటిని కనాను దేశానికి తీసుకు వెళిళ్ంది.
అకక్డ వరకులుండే పటట్ణంలోవాటినినాటింది.
5అది ఆ దేశంలో నుండి కొనిన్ వితత్నాలు కూడా తీసుకు వెళిళ్ంది.
వితత్నాలు నాటడానికి సిదధ్పరిచిన ఒక పొలంలోవాటినినాటింది.
వాటినినాటిన చోటికి పకక్నే ఒక పెదద్ చెరువు ఉంది.
6 అది మొలకలు వేసింది. కి పెరగకుండా భూమి ఎతుత్ పెరగకుండానే విశాల న కొమమ్లతో నేల వాయ్పించి పెదద్

దా వలిల్ అయింది.
దాని కొమమ్లు ఆ డేగ వరకూ వాయ్పించాయి. దాని వేళ ళ్ డేగ కింద పుకు వాయ్పించాయి. ఆ విధంగా ఆదాకష్ చెటుట్ అనేక

శాఖలతో వరిధ్లిల్ కొతత్గా రెమమ్లు వేసింది.
7పెదద్ రెకక్లూ, విసాత్ ర న ఈకలూ ఉనన్ ఇంకో గొపప్ డేగ ఉంది.
చూడండి! ఈదాకష్ చెటుట్ తన వేళళ్ను ఈ డేగ పుకిమళిళ్ంచింది.
అది నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనన్ మంచి భూమి నుండి తన కొమమ్లను డేగ పుకి మళిళ్ంచింది.
8దానిన్ ఒక పెదద్ నీటి చెరువు పకక్నే మంచి నేలోల్ అనేక కొమమ్లు వేసి, ఫలించి, చకక్ని దాకష్ తీగె కావాలని నాటడం

జరిగింది.”
9పజలను ఇలా అడుగు. “అది అభివృదిధ్ చెందుతుందా? పజలు దాని వేళళ్ను పీకివేసి దాని పళ ళ్ కోసుకోరా?
అపుప్డది ఎండి పోవాలిస్ందే గదా! దాని చిగుళ ళ్ ఎండి పోయాక ఎంతమంది దాని కోసం శమించినా దాని వేళ ళ్ ఇక

చిగురించవు.
10 ఒకవేళ దానిన్ తిరిగి నాటినా అది పెరుగుతుందా? తూరుప్నుండి గాలి దానిన్ తాకినపుప్డు అది ఎండిపోతుంది కదా!

అదినాటి ఉనన్ భూమిలోనేమొతత్ం ఎండిపోతుంది.”
11తరువాతయెహోవావాకుక్ నా దగగ్రకి వచిచ్ంది. ఆయన నాతో ఇలా చెపాప్డు. 12 “తిరగబడే జాతికి ఇలా చెపుప్. ఈ

మాటలభావం మీకు తెలియదా? చూడండి! బబులోనురాజుయెరూషలేముకు వచిచ్ ఆమె రాజునూ ఆమెయువరాజులనూ
పటుట్ కుని వాళళ్ని బబులోనులో తన దగగ్రకి తీసుకు పోయాడు.

13 అతడు రాజు వంశసుథ్ లోల్ ఒకణిణ్ తీసుకుపోయి అతనితో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు. అతనితో ఒటుట్ పెటిట్ంచాడు.
రాజయ్ం బలహీనం కావడం కోసం, అది మళీళ్ కోలుకోకుండా ఉండటానికి దేశంలో ఉనన్ బలవంతులను అతడు తీసుకు వెళిల్
పోయాడు., 14ఇపుప్డు ఆ ఒపప్ందానికి కటుట్ బడి ఉంటే దేశం నిలిచి ఉంటుంది.

15 కాని యెరూషలేము రాజు గురాల కోసమూ, నయ్ం కోసమూ ఐగుపు రాజు దగగ్రికి రాయబారులను పంపడం దావ్రా
తిరుగుబాటు చేశాడు. ఆ పయతన్ం ఫలిసుత్ ందా? అలాంటి పనులు చేసి అతడు తపిప్ంచుకుంటాడా? నిబంధనను
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మీరినవాడు తపిప్ంచుకుంటాడా? 16 నా పాణం న ఒటుట్ , ఇది పభు న యెహోవా చేసుత్ నన్ పకటన. ఎవరితో చేసిన
నిబంధనను అతడు భంగ పరిచాడో, ఏ రాజు దగగ్ర ఒటుట్ పెటాట్ డో, ఏ రాజు తనని రాజుగా చేశాడో ఆ రాజు రాజయ్ంలోనే
అతడు చనిపోతాడు. అతడు బబులోను లోనే చనిపోతాడు!

17బబులోను నాయ్లు యుదధ్ంలో ముటట్డి ఉనన్త సథ్లాలను కటిట్నపుప్డు, పజలను చంపడానికి పాకారాలను ముటట్డి
వేసినపుప్డు ఫరో, అతని బల న నయ్ం, అతడు యుదాధ్ నికి సమకూరిచ్న మనుషులు యుదధ్ంలోయెరూషలేము రాజును
కాపాడలేవు. 18 ఎందుకంటే రాజు తన చేతులు కలిపి పమాణం చేశాడు. నిబంధనను భంగపరచడం దావ్రా తాను చేసిన
పమాణానిన్ తృణీకరించాడు. అతడు తపిప్ంచుకోలేడు.”

19కాబటిట్ పభు న యెహోవా ఇలా చెపునాన్డు. “అతడు తృణీకరించిన పమాణం నాకు చేసింది కాదా! నా నిబంధనను
అతడుభంగంచేశాడు కదా! కాబటిట్ అతడి కి శికష్ రపిప్సుత్ నాన్ను. 20నావలఅతని విసురుతునాన్ను. అతడునాఉచుచ్లో
చికుక్కుంటాడు. రాజదోహం చేసినందుకూ, నాకు నమమ్కదోహం చేసినందుకూ అతని శికష్ అమలు పరచడానికి అతణిణ్
బబులోనుకి తీసుకు వెళాత్ ను. 21 అతనితో ఉనన్ నయ్ంలో తపిప్ంచుకుని పారిపోయిన వాళళ్ందరూ ఖడగ్ ం చేత నిరూమ్లం
అవుతారు. మిగిలిన వాళ ళ్ అనిన్ పులకీ చెదిరిపోతారు. అపుప్డు నేనే యెహోవాను అని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇది
కచిచ్తంగా జరుగుతుందని పకటిసుత్ నాన్ను.”

22 పభు న యెహోవా ఈ మాట చెపునాన్డు. “కాబటిట్ నేనే దేవదారు చెటుట్ లో ఎతత్యిన కొమమ్ను తీసుకుని దానిన్
నాటుతాను. నేనే దానిన్ తుంచుతాను. నేనే దానిన్ ఎతత్యిన పరవ్తం న నాటుతాను. 23అది శాఖలుగా విసత్రించి ఫలానిన్
ఇచేచ్లా నేను దానిన్ ఇశాయేలు పరవ్తాల న నాటుతాను. అది ఎంతో ఘన న దేవదారు వృకష్ం అవుతుంది. దాని కింద
రెకక్లునన్ పకష్ులనీన్ నివసిసాత్ యి. దాని కొమమ్ల నీడలో అవి తమ గూళ ళ్ కటుట్ కుని పిలల్లను పెడతాయి.

24 అపుప్డు భూమి న చెటల్నీన్ నేనే యెహోవాను అని తెలుసుకుంటాయి. గొపప్ చెటల్ను నేను కిందకు లాగుతాను.
హీన నచెటల్ను కిలేపుతాను. పచచ్నిచెటుట్ ఎండిపోయేలాచేసాత్ ను. ఎండినచెటుట్ వికసించేలాచేసాత్ ను. నేనేయెహోవాను.
ఇది జరుగుతుందని నేను చెపాప్ను. దీనిన్ తపప్క నెరవేరుసాత్ ను.”

18
పాపం చేసవాడు మరణం పొందుతాడు

1యెహోవా వాకుక్ మళీళ్ నాకు వినిపించింది. 2 “తండులు దాకష్లు తినన్పుప్డు పిలల్ల పళల్ పులిశాయి” అనే సామెత
మీరు ఇశాయేలు పదేశం విషయంలోవాడినపుప్డు,దాని అరథ్ం ఏంటి?

3 నా జీవం తోడు, ఈ సామెత ఇశాయేలీయులోల్ ఇంక మీరు పలకరు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 4 “చూడు!
పతివాడూ నావాడే. తండులూ, కొడుకులూ, అందరి పాణాలూనావే! పాపం చేసినవాడు చసాత్ డు!

5 ఒకడు నీతిమంతుడుగా ఉండి, నీతినాయ్యాలు జరిగించేవా ఉండి, 6-7 పరవ్తాల మీద భోజనాలు చెయయ్కుండా,
ఇశాయేలీయులు పెటుట్ కునన్ విగహాల పుచూడకుండా, తనపొరుగువాడిభారయ్ను చెరపకుండా,ఋతుసావంలోఉనన్ సీతో
ంగికంగా కలవకుండా,అపుప్ తీసుకునన్వాడికి అతనితాకటుట్ వసుత్ వు తిరిగి ఇచేచ్సూత్ , బలవంతంగాఎవరికీ నషట్ం చెయయ్క,
ఆకలితో ఉనన్వాడికి ఆహారం ఇచిచ్, బటట్లు లేని వాడికి బటట్లిచిచ్, 8 వడీడ్కి అపుప్ ఇవవ్కుండా, అధిక లాభం తీసుకోకుండా,
అనాయ్యం చెయయ్కుండా, పకష్పాతం లేకుండా నాయ్యం తీరిచ్, 9 నమమ్కంగా నా ఆదేశాలు పాటిసూత్ , నా శాసనాల పకారం
నడుసూత్ ఉంటే,వాడే నీతిమంతుడు. అతడు నిజంగా బతుకుతాడు” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

10 కాని ఆ నీతిమంతునికి, ఇలాంటివేవీ చెయయ్కుండా రకం ఒలికించే ఒక హింసాతమ్కు న కొడుకు ఉంటే, వాడు
బలాతాక్రం చేసూత్ , పాణహాని చేసూత్ , చెయయ్రాని పనులు చేసి, 11 చెయాయ్లిస్న మంచి పనులు ఏవీ చెయయ్కుండా ఉంటే,
అంటే, పరవ్తాల మీద భోజనం చెయయ్డం, తన పొరుగువాడి భారయ్ను చెరచడం, 12అవసరతలో ఉనన్వాళళ్ను, పేదలను
బాధ పెటిట్ బలవంతంగా నషట్ం కలిగించడం,తాకటుట్ వసుత్ వు తిరిగి ఇవవ్కపోవడం, విగహాల పుచూసిఅసహయ్ న పనులు
జరిగించడం, 13 అపిప్చిచ్ వడీడ్ తీసుకోవడం, అధిక లాభం తీసుకోవడం, మొద న పనులు చేసేత్, వాడు బతకాలా? వాడు
బతకడు! ఈఅసహయ్ న పనులనీన్ చేశాడు గనుక అతడు తపప్కుండా చసాత్ డు. అతనిపాణానికి అతడేబాధుయ్డు.

14 అయితే అతనికి ఒక కొడుకు పుటిట్నపుప్డు, ఆ కొడుకు తన తండి చేసిన పాపాలనీన్ చూసి, తనమటుట్ కు తాను
దేవునికి భయపడి, అలాంటి పనులు చెయయ్కపోతే, అంటే, 15 పరవ్తాలమీద భోజనం చెయయ్కుండా, ఇశాయేలీయులు
పెటుట్ కునన్ విగహాల పుచూడకుండా,తనపొరుగువాడిభారయ్ను చెరచకుండా, 16ఎవరినీబాధపెటట్కుండా,తాకటుట్ వసుత్ వు
ఉంచుకోకుండా,బలవంతంగాఎవరికీ నషట్ం చెయయ్కుండా,ఆకలితోఉనన్వాడికిఆహారం ఇచిచ్,బటట్లు లేనివాడికి బటట్లిచిచ్,
17పేదవాడిమీదఅనాయ్యంగాచెయియ్ వేయకుండా,లాభం కోసం అపిప్వవ్కుండా, వడీడ్ తీసుకోకుండా,నాఆదేశాలుపాటిసూత్
నా శాసనాల పకారం నడుసూత్ ఉంటే అతడు తన తండి చేసినపాపం కారణంగాచావడు. అతడు కచిచ్తంగా బతుకుతాడు!

18అతని తండి కూరంగా ఇతరులను బాధపెటిట్ , బలవంతంగా తన సహోదరులను దోపిడీ చేసి, తన పజలోల్ తగని పనులు
చేశాడు గనుక తన పాపం కారణంగాతానే చసాత్ డు.

19 కాని మీరు “తండి పాపశికష్ కొడుకు ఎందుకు మొయయ్డు?” అంటారు. ఎందుకంటే, కొడుకు నీతినాయ్యాలకు
అనుగుణంగా, నా శాసనాలనే అనుసరించి వాటి పకారం చేసుత్ నాన్డు గనుక అతడు కచిచ్తంగా బతుకుతాడు! 20పాపం
చేసినవాడే చసాత్ డు. తండి పాపశికష్ కొడుకు, కొడుకు పాప శికష్ తండి మొయయ్రు. నీతిమంతుని నీతి ఆ నీతిమంతునికే
చెందుతుంది. దుషుట్ డి దుషట్తవ్ం ఆ దుషుట్ నికే చెందుతుంది.
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21అయితే దుషుట్ డు తాను చేసిన పాపాలనీన్ విడిచి, నాశాసనాలనీన్ అనుసరించి, నీతిని అనుసరించి, నాయ్యం జరిగిసేత్
అతడు చావడు. అతడు కచిచ్తంగా బతుకుతాడు. 22 అతనికి విరోధంగా అతడు చేసిన అతికమాలు జాఞ్ పకానికి రావు.
అతడు పాటించే నీతినిబటిట్ అతడు బదుకుతాడు.

23 “దుషుట్ లు నశిసేత్ నేను గొపప్గా ఆనందిసాత్ నా? అతడు తన పవరన సరిచేసుకుని బతకడమే నాకు ఆనందం.” ఇదే
పభు నయెహోవావాకుక్.

24“కాని,నీతిమంతుడు తననీతినివిడిచిపాపంచేసి,దుషుట్ లు చేసేఅసహయ్ నపనులు జరిగిసేత్ అతడు బతుకుతాడా?
అతడునాకునమమ్కదోహంచేసిరాజదోహంజరిగించాడు గనుకఅతడుచేసిననీతిపనులుఏమాతంజాఞ్ పకానికిరావు. కాబటిట్
అతడు చేసినపాపం కారణంగా చసాత్ డు.

25కాని మీరు, ‘యెహోవామారగ్ం నాయ్యం కాదు’ అంటారు. ఇశాయేలీయులారా, నామాట వినండి! మీమారాగ్ లే గదా
అనాయ్య నవి. 26 నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి పాపం చేసేత్ అతడు వాటిని బటిట్ చసాత్ డు. తాను పాపం చేసిన
కారణంగానే అతడు చసాత్ డు.

27 కాని ఒక దుషుట్ డు తాను చేసూత్ వచిచ్న దుషట్తవ్ం నుంచి వెనుదిరిగి నీతినాయ్యాలు జరిగిసేత్ తన పాణం
ర ంచుకుంటాడు. 28అతడు గమనించుకుని తాను చేసూత్ వచిచ్న అతికమాలనీన్ చెయయ్కుండామాని వేశాడు గనక అతడు
చావకుండా కచిచ్తంగా బతుకుతాడు.

29కాని ఇశాయేలీయులు ‘యెహోవామారగ్ం నాయ్యం కాదు’అనిఅంటునాన్రు. ఇశాయేలీయులారా,నామారగ్ం నాయ్యం
ఎందుకు కాదు? మీమారగ్ం అనాయ్యం ఎందుకు కాదు? 30కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా, ఎవరి పవరనను బటిట్ వాళల్కు శికష్
వేసాత్ ను. మనసుస్ తిపుప్కుని మీ అతికమాలు మీ శికష్కు కారణం కాకుండావాటిననిన్టినీ విడిచిపెటట్ండి.

31 మీరు చేసిన అతికమాలనీన్ మీ మీద నుంచి విసిరేసి మీరు మీ కోసం ఒక కొతత్ హృదయం, ఒక కొతత్ మనసుస్
నిరిమ్ంచుకోండి. ఇశాయేలీయులారా, మీరెందుకు చావాలి? 32 నశించేవాడి చావు కారణంగా నేను ఆనందించేవాణిణ్ కాదు.”
ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్. “కాబటిట్ మీరు మనసుస్మారుచ్కుని బతకండి.”

19
ఇశాయేలు నాయకుల గూరిచ్ పలాపవాకయ్ం

1 “కాబటిట్ నువువ్, ఇశాయేలీయుల నాయకుల విషయంలో శోకించి, ఇలా పకటించు.
2నీ తలిల్ ఎవరు? సింహాలోల్ ఒక ఆడసింహం లాంటిది.
అది ఇతర కొదమసింహాలమధయ్ తన పిలల్లను పెంచింది.
3వాటిలో ఒక దానిన్ కొదమసింహం అయేయ్ంతగా పెంచింది. ఆ కొదమసింహం వేటాడడం నేరుచ్కుంది.
అదిమనుషులను మింగేసింది.
4అపుప్డు ఇతర పజలు అతని సంగతి వినాన్రు. వాళళ్ ఉచుచ్లో అతడు చికాక్డు.
వాళ ళ్ అతనికి గాలాలు తగిలించి ఐగుపు దేశానికి తీసుకొచాచ్రు.
5దానితలిల్ దానికోసం కనిపెటిట్ ,తనఆశభంగంఅయిందనితెలుసుకుని,తనపిలల్లోల్ ఇంకొకదానిన్పెంచి,కొదమసింహంగా

చేసింది.
6ఇది కూడాకొదమసింహ ,తకిక్న కొదమసింహాలతోపాటు తిరిగి,చీలిచ్ చెండాడివేటాడడం నేరుచ్కుని,మనుషులును

మింగేసింది.
7తరువాత అతడు వాళళ్ వితంతువులనుమానభంగం చేసి వాళళ్ పటట్ణాలు పాడు చేశాడు.
అతని గరజ్న శబాద్ నికి ఆ దేశం,దానిలోఉనన్దంతాఖాళీ అయిపోయింది.
8నాలుగు దికుక్ల దేశపుపజలందరూదానిన్ పటుట్ కోడానికిపొంచిఉండి,వలపనిన్నపుప్డు,అదివాళళ్ఉచుచ్లోచికిక్ంది.
9అపుప్డు వాళ ళ్ దానికి గాలాలు తగిలించి,బోనులో పెటిట్ , బబులోను రాజు దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు.
దాని గరజ్న ఇశాయేలు పరవ్తాలమీద ఇక ఎనన్టికీ వినబడకుండావాళ ళ్ దానిన్ కొండ కోటలో ఉంచారు.
10నీ తలిల్ ఫలవంత న తీగెలతో నిండి, ఒక నీటి పవాహపుకాలవ దగగ్ర నాటిన దా వలిల్లా ఉండేది.
అకక్డ విసాత్ ర న నీళ ళ్ ఉండేవి గనుక అది ఎనోన్ తీగలు కలిగి విరివిగాదాకష్లు కాసేది.
11రాజులకురాజదండాలుచెయయ్డానికివీ నబల నకొమమ్లుఉండి,అవిమిగతావాటికంటేఎంతోఎతుత్ గాఎదిగాయి.
12కాని, అతికోపంతో ఆదాకష్వలిల్ని పెకలించి నేలమీద పడేయడం జరిగింది.
తూరుప్గాలి విసిరినపుప్డు దాని పళ ళ్ ఎండిపోయాయి.
దాని గటిట్కొమమ్లు తెగి,వాడిపోయి, కాలిపోయాయి.
13కాబటిట్ ఇపుప్డు అది కరువు,దాహం ఉనన్ పదేశంలో ఎడారిలోనాటి ఉంది.
దాని కొమమ్లోల్ నుంచి అగిన్ బయలుదేరి,
14దాని పండుల్ కాలేచ్సింది. గటిట్ కొమమ్ ఒకక్టి కూడా లేదు.
ఏలుబడి చేసేందుకు రాజదండం లేదు.”
ఇది ఒక శోకం, ఒక శోక గీతంగా దీనిన్ పాడతారు.

20
ఇశాయేలు మత భషట్తవ్ం
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1బబులోనుచెరలోఉనన్కాలంలో,ఏడోసంవతస్రం,ఐదోనెల,పదోరోజుఇశాయేలీయులపెదద్లోల్ కొంతమందియెహోవాను
యోచన అడగాలని ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ నా ఎదుట కూరుచ్నాన్రు.

2 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు ఇలా వినిపించింది, 3 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయుల పెదద్లతో నువువ్ ఇలా చెపుప్,
పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, ననున్ అడిగి తెలుసుకోడానికి మీరు వచాచ్రా? నా జీవం తోడు, నానుంచి ఏ ఆలోచనా
మీకు దొరకదు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

4 “వాళల్కు నాయ్యం తీరుసాత్ వా? నరపుతుడా,వాళల్కు నాయ్యం తీరుసాత్ వా? వాళళ్ పితరులు చేసిన అసహయ్ న పనులు
వాళళ్కు తెలియజేయి. 5వాళళ్తో చెపుప్, పభు నయెహోవాఇలా చెపునాన్డు, నేను ఇశాయేలును ఎంపిక చేసుకునన్ రోజు,
యాకోబు సంతానానికి పమాణం చేసిన రోజు, ఐగుపుదేశంలో ననున్ వాళల్కు పతయ్కష్ం చేసుకుని పమాణం చేసి, నేను మీ
దేవు నయెహోవాననినేను పకటించినకాలంలో, 6వాళళ్ను ఐగుపుదేశంలోనుంచి రపిప్ంచి,వాళళ్ కోసం నేను ఎంపిక చేసిన
దేశం, పాలు తేనెలు పవహించేది, అనిన్ దేశాలకూ ఆభరణ నది అయిన ఆ దేశంలోకి తీసుకు వెళాత్ నని నేను పమాణం
చేశాను.

7 అపుప్డు నేను వాళళ్తో, నేను మీ దేవుడ న యెహోవాను, మీలో పతివాడూ అసహయ్ న పనులు విడిచిపెటాట్ లి,
ఐగుపీత్యుల విగహాలు విసిరేసి,వాటినిపూజించడం వలల్ మిమమ్లిన్ మీరు అపవితపరచుకోకుండా ఉండాలి, అనాన్ను.

8 అయితే వాళ ళ్ నా మాట వినకుండా నా మీద తిరుగుబాటు చేసి, అసహయ్ న పనులు చెయయ్డం మానలేదు.
ఐగుపీత్యుల విగహాలు పూజించడంమానలేదు గనుక వాళ ళ్ ఐగుపీత్యుల దేశంలో ఉండగానే నేను నా ఉగత వాళళ్ మీద
కుమమ్రించివాళళ్మీదనాకోపంతీరుచ్కుంటాననిఅనుకునాన్ను. 9ఏఅనయ్దేశాలఎదుట ననున్ నేను పతయ్కష్ం చేసుకునాన్నో,
ఏ అనయ్పజల మధయ్ వాళల్ నాన్రో, ఆ అనయ్పజలోల్ , వాళ ళ్నన్ అనయ్పజల ఎదుట వాళల్కు ననున్ పతయ్కష్ం చేసుకునాన్ను. నా
పేరుకు దూషణ కలగకుండా ఉండాలని ఆ విధంగా చెయయ్కుండా, ఆ పజలు చూసూత్ ఉండగా నా ఘన నామం కోసం నేను
వాళళ్ను ఐగుపు దేశంలోనుంచి రపిప్ంచాను.

10వాళళ్ను ఐగుపు దేశంలోనుంచి రపిప్ంచి నిరజ్న పదేశంలోకి తీసుకొచిచ్, 11వాళల్కు నా కటట్డలు నియమించి,నావిధులు
వాళల్కు తెలియజేశాను. ఎవ నావాటిని అనుసరిసేత్,వాటిని బటిట్ బతుకుతాడు. 12యెహోవా న నేనేవాళళ్ను పవితపరచే
వాడిననివాళ ళ్ తెలుసుకునేలానాకూ,వాళళ్కూ మధయ్ నా విశాంతి దినాలను నేను వాళల్కు సూచనగా నియమించాను.

13అయితే ఎడారిలో ఇశాయేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా కటట్డలు అనుసరించకుండా, తాము అనుసరించి
జీవించాలని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను అపవితం చేసినపుప్డు, ఎడారిలో
నా ఉగత నేను వాళళ్ మీద కుమమ్రించి, వాళళ్ను నాశనం చేదాద్ మనుకునాన్ను. 14 కాని నేను వాళళ్ను రపిప్ంచినపుప్డు
ఏ అనయ్పజలు చూశారో, ఏ అనయ్పజలోల్ నుంచి నేను వాళళ్ను రపిప్ంచానో, వాళళ్ ఎదుట నా పేరుకు దూషణ కలగకుండా
ఉండేలా నేను అనుకునన్ పకారం చెయయ్కుండామానాను.

15తమకిషట్ న విగహాలను అనుసరించాలని కోరి, వాళ ళ్ నా విధులను తృణీకరించి, నా కటట్డలను అనుసరించకుండా
నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను అపవితం చేసినపుప్డు, 16 ఇసాత్ నని నేను చెపిప్నదీ, పాలు తేనెలు పవహించేదీ,
అనిన్ దేశాలకూ ఆభరణం అయిన ఆ దేశంలోకి వాళళ్ను తీసుకు రాననివాళ ళ్ ఎడారిలోఉండగానే నేను పమాణం చేశాను.
17అయినావాళ ళ్ నశించిపోకుండాఉండాలనివాళళ్మీద కనికరం చూపించి, ఎడారిలోనేనువాళళ్నునాశనం చెయయ్లేదు.

18వాళ ళ్ ఎడారిలోఉండగానేవాళళ్ పిలల్లతో నేను,మీరుమీ పితరులూ ఆచారాలు అనుసరించకుండా,వాళళ్ పదధ్తుల
పకారం పవరించకుండా, వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ దేవుళళ్ను పూజించి మిమమ్లిన్ మీరు అపవితం చేసుకోకుండా ఉండండి. 19మీ
దేవుడ నయెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డలను అనుసరించి నా విధులను పాటించి, నేను నియమించిన విశాంతి దినాలు
ఆచరించండి. 20నేనుమీదేవుడ నయెహోవాననిమీరు తెలుసుకునేలాఆవిశాంతిదినాలునాకూ,మీకూమధయ్ సూచనగా
ఉంటాయి.

21అయినావాళళ్కొడుకులు, కూతుళ ళ్ కూడానామీదతిరగబడి,తాముఅనుసరించిజీవించాలనినేనిచిచ్ననా కటట్డలు
అనుసరించకుండా, నా విధులను పాటించకుండా, నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను అపవితం చేశారు గనుక, వాళ ళ్
ఎడారిలో ఉండగానే నేను నా ఉగత వాళళ్ మీద కుమమ్రించి, వాళళ్ మీద నా కోపం తీరుచ్కోవాలని అనుకునాన్ను. 22కాని
నేను పతయ్కష్ న అనయ్పజల మధయ్ నా పేరుకు అవమానం కలగకుండా ఉండేలా, ఏ పజలోల్ నుంచి వాళళ్ను రపిప్ంచానో, ఆ
పజలు చూసూత్ ఉండగానా చెయియ్ వెనకుక్ తీసి నావాగాద్ నం నెరవేరాచ్ను.

23వాళ ళ్ నా విధులు అనుసరించకుండా, నా కటట్డలు తృణీకరించి, నేను విధించిన విశాంతిదినాలను అపవితం చేసి,
24 తమ పితరులు పెటుట్ కునన్ విగహాలు పూజించాలని కోరుకునన్పుప్డు, అనయ్పజలోల్ కి వాళళ్ను చెదరగొటిట్ , పతి దేశంలోకీ
వాళళ్ను వెళళ్గొడతానని పమాణం చేశాను.

25 తరువాత నేను యెహోవానని వాళ ళ్ తెలుసుకునేలా, మంచివి కాని కటట్డలు, బతకడానికి అనుకూలం కాని విధులు
వాళళ్కు ఇచాచ్ను. 26మొదటపుటిట్న పిలల్లనుమంటలోల్ నుంచిదాటించి బలిఅరిప్ంచడందావ్రాతముమ్నుతాము అపవితం
చేసుకోనిచాచ్ను.”

27కాబటిట్ నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులతోమాటాల్ డి, ఇలా పకటించు. “పభు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ పితరులు
నా పటల్ అతికమం చేసి, ననున్ దూషించి, 28వాళల్కు ఇసాత్ నని నేను పమాణపూరవ్కంగా చెపిప్న దేశంలోకి నేను వాళళ్ను
రపిప్ంచిన తరువాత, ఒక ఎతత్యిన కొండను గాని, ఒక దటట్ న చెటుట్ ను గాని వాళ ళ్ చూసినపుప్డెలాల్ బలులు అరిప్సూత్ ,
అరప్ణలు అరిప్సూత్ , అకక్డ పరిమళ ధూపం వేసూత్ , పానారప్ణలు చేసూత్ , నాకు కోపం పుటిట్ంచారు.” 29 అపుప్డు నేను
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వాళళ్తో “మీరు బలులు తీసుకొసుత్ నన్ ఈ ఉనన్త సథ్లాలు ఏంటి?” అని అడిగాను. కాబటిట్ దానికి “బామా” అనే పేరు ఈ
రోజు వరకూ వాడుకలో ఉంది.

తీరుప్,పునరుదధ్రణ
30 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకు ఈ మాట పకటించు. “పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మీ పితరుల విధానంలోనే

మీరూ అపవితులు అయాయ్రు. వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ విగహాలను అనుసరిసూత్ మీరూ వయ్భిచారులయాయ్రు. 31 ఈనాటి
వరకూ మీరు అరప్ణలు అరిప్ంచి మీ కొడుకులను అగిన్గుండా దాటించేటపుప్డు మీరు పెటుట్ కునన్ విగహాలనిన్టికీపూజ చేసి
అపవితులయాయ్రు. ఇశాయేలీయులారా,మీరునాదగగ్రికి వచిచ్ ననున్యోచనఅడుగుతునాన్రా? నాజీవంతోడు,నానుంచి
మీకు ఏ ఆలోచనా దొరకదు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 32 ‘అనయ్పజలు, భూమి మీద ఇతర జాతులూ చేసుత్ నన్టుట్
మేము కూడా కొయయ్కూ, రాళల్కూ పూజిసాత్ ం’ అని మీరు అనుకుంటునాన్రు. మీ మనసుస్లో ఏరప్డుతునన్ ఈ ఆలోచన
ఎనన్టికీ నెరవేరదు.

33నాజీవంతోడు,నాబల నచేతితో,ఉగతతో,ఎతిత్న చేతితోనీమీదరాజయ్పాలనచేసాత్ ను. 34నేనుఉగత కుమమ్రిసూత్ ,
బల న చేతితోనూ, ఎతిత్న చేతితోనూ మిమమ్లిన్ చెదరగొటిట్న అనేక దేశాలోల్ నుంచ, పజలోల్ నుంచి నేను మిమమ్లిన్ సమకూరిచ్
35జనాలునన్ ఎడారిలోకిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచి, అకక్డ ముఖాముఖిగామీకు తీరుప్ చెబుతాను. ఇదేయెహోవావాకుక్.

36ఐగుపీత్యుల దేశపుఎడారిలోనేనుమీపితరులకు తీరుప్ చెపిప్నటుట్ మీకూ తీరుప్ చెబుతాను.” ఇదే పభు నయెహోవా
వాకుక్. 37“నాచేతి కర కిందమిమమ్లిన్దాటించి నిబంధన ఒడంబడికలోకిమిమమ్లిన్ తీసుకొసాత్ ను. 38నామీదతిరుగుబాటు
చేసేవాళళ్నూ, దోషం చేసేవాళళ్నూ, మీలో ఉండకుండాా ప ళన చేసాత్ ను. వారు కాపురమునన్ దేశంలో నుంచి వాళళ్ను
రపిప్సాత్ ను గాని, నేనుయెహోవాననిమీరు తెలుసుకునేలా,వారు ఇశాయేలు దేశంలో పవేశించరు.”

39 ఇశాయేలు ఇంటివారలారా, పభు న యెహోవా మీతో చెపేప్దేమంటే “మీరు నామాట వినకపోతే, మీరు పెటుట్ కునన్
విగహాలు మీ కిషట్ నటుట్ గా పూజించుకోండి, కాని మీ అరప్ణల వలల్, మీ విగహాల వలల్, నా పవిత న పేరును అపవితం
చెయొయ్దుద్ .”

40 ఇది పభు న యెహోవావాకుక్. “ఇశాయేలీయుల ఎతత్యిన నా పవిత పరవ్తం మీద దేశంలో ఉనన్ ఇశాయేలీయుల
ఇంటి వాళళ్ందరూ ననున్ ఆరాధిసాత్ రు. అకక్డ నేను వాళళ్ పటల్ సంతోషిసాత్ ను. అకక్డ మీ పతిషిఠ్త అరప్ణలు, మీ పథమ
ఫలదానాలూ, పతిషిఠ్త కానుకలనీన్ నేను అంగీకరిసాత్ ను. 41 దేశాలోల్ నుంచి నేను మిమమ్లిన్ రపిప్ంచేటపుప్డు, మిమమ్లిన్
చెదరగొటిట్నఅనేకదేశాలోల్ నుంచిమిమమ్లిన్ సమకూరేచ్టపుప్డు,ఒకపరిమళధూపంగామిమమ్లిన్అంగీకరిసాత్ ను. అనయ్పజల
ఎదుటా,మీమధయ్లోనూ, ననున్ నేను పవితం చేసుకుంటాను.

42మీ పితరులకు ఇసాత్ నని నేను పమాణపూరవ్కంగా చెపిప్న దేశానికి, అంటే ఇశాయేలీయుల దేశానికి నేను మిమమ్లిన్
రపిప్ంచేటపుప్డు, నేనే యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు. 43 అకక్డ చేరి, మీ పవరనను, మిమమ్లిన్ మీరు అపవితం
చేసుకునన్ మీ పనులనిన్టినీ గురు చేసుకుని మీరు చేసిన చెడుపనులనిన్టిని బటిట్ మిమమ్లిన్ మీరే అసహియ్ంచుకుంటారు.
44 ఇశాయేలీయులారా, మీ దురామ్రగ్తను బటిట్ , మీ చెడు చేషట్లను బటిట్ కాక నా పేరును బటిట్ మాతమే నేను మీ పటల్ ఈ
విధంగా చేసినపుప్డు, నేనేయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.”

ద ణ దేశం పవచనం
45ఇదేయెహోవావాకుక్. యెహోవావాకుక్మళీళ్నాకు వినిపించింది. 46“నరపుతుడా,నీముఖం ద ణం పుతిపుప్కుని

ద ణ దేశానికి పకటించు, ద ణ దేశపు ఎడారి అరణాయ్నిన్ గూరిచ్ పవచించి ఇలా చెపుప్, 47 ద ణ దేశమా, యెహోవామాట
ఆలకించు, పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నీలో అగిన్ రగిలిసాత్ ను. అది నీలో ఉనన్ పచచ్ని పళళ్ చెటల్నిన్టినీ, ఎండిన
చెటల్నిన్టినీకాలేచ్సుత్ ంది. అదిఆరిపోదు. ద ణంమొదలుకునిఉతత్రం వరకూ భూతలమంతాఆభీకర నఅగిన్ దహిసుత్ ంది.

48అది ఆరిపోకుండా ఉండగాయెహోవా న నేను దానిన్ రగిలించానని మనుషులందరూ చూసాత్ రు.” 49అపుప్డు నేను
ఇలాఅనాన్ను “అయోయ్ పభూ,యెహోవా,వాళ ళ్నా గురించి, ‘వీడు కేవలం ఉపమానాలు చెపేప్వాడేగదా?’ అంటునాన్రు.”

21
యెహోవాఖడగ్ ం

1 అపుప్డు నాకు యెహోవా వాకుక్ వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, 2 “నరపుతుడా, యెరూషలేము పు నీ ముఖం తిపుప్కుని,
వాళళ్ పవితసథ్లాలకూ, ఇశాయేలీయుల దేశానికీ వయ్తిరేకంగా పవచించు. 3యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నేను నీకు విరోధిని.
నీతిమంతుడుగాని, దుషుట్ డుగాని నీలో ఎవరూ ఉండకుండాా అందరినీ నీనుంచి తెంచివేయడానికి నా కతిత్ దూసి ఉనాన్ను.

4 నీతిమంతుడుగాని, దుషుట్ డుగాని ఎవరూ నీలో ఉండకుండాా ద ణం మొదలుకుని ఉతత్రం వరకూ అందరినీ నేను
తెంచివేయడానికి నా కతిత్ శరీరులందరికీ విరోధంగా బయలుదేరింది. 5యెహోవా న నేను నా కతిత్ మళీళ్ ఒరలో పెటట్కుండా
దానిన్ దూసి ఉనాన్నని పజలందరూ తెలుసుకుంటారు.

6కాబటిట్ నరపుతుడా,మూలుగు. వాళ ళ్ చూసూత్ ఉండగా నీ నడుము విరిగేలా దుఃఖంతోమూలుగు. 7అపుప్డు ‘నువువ్
ఎందుకు మూలుగుతునాన్వు?’ అని వారు అడుగుతారు. అపుప్డు నువువ్ వాళళ్తో, ‘కషట్దినం వచేచ్సోత్ ందనే దురావ్ర
నాకు వినిపించింది. అందరి గుండెలూ కరిగిపోతాయి. అందరి చేతులూ బలహీనం అవుతాయి. అందరి మనసుస్లూ
సొమమ్సిలిల్పోతాయి, అందరి మోకాళల్ నీరుగారిపోతాయి. ఇంతగా కీడు వసూత్ ఉంది. అది వచేచ్సింది’ అని చెపుప్. ఇదే
యెహోవావాకుక్.”
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8యెహోవానాకు ఈ సంగతిమళీళ్ తెలియజేశాడు.
9 “నరపుతుడా, పవచించి ఇలా చెపుప్,
‘పభువు చెపేప్దేమంటే, ఒక కతిత్, ఒక కతిత్! అది పదునుపెటిట్ ఉంది.
అదిమెరుగుపెటిట్ ఉంది.
10అదిభారీ ఎతుత్ న వధ చెయయ్డానికి పదును పెటిట్ ఉంది!
తళతళలాడేలాఅదిమెరుగుపెటిట్ ఉంది!
నా కుమారుడి రాజదండం విషయంలోమనం ఆనందించాలా?
రాబోతునన్ రాబోయే కతిత్ అలాంటి పతి దండానీన్ దేవ్షిసుత్ ంది!
11కాబటిట్ ఆ కతిత్ని మెరుగు పెటట్డానికి అపప్గించడం జరుగుతుంది.
ఆ తరువాత అది చేతికి వసుత్ ంది.
ఆ కతిత్ పదునుపెటిట్ ఉంది! హతం చేసేవాడి చేతికి ఇవవ్డానికి ఆ కతిత్ మెరుగు పెటిట్ ఉంది.
12నరపుతుడా, శోకించు,సాయం కోసం కేకలుపెటుట్ !
ఆ కతిత్ నా పజలమీదకీ, ఇశాయేలీయుల నాయకులమీదకీ వచిచ్ంది.
కతిత్ భయం నా పజలకు కలిగింది గనుక శోకంతో నీ తొడ చరుచుకో!
13పరీకష్ వచిచ్ంది. కాని రాజదండం నిలిచి ఉండకపోతే ఎలా?’ ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
14నరపుతుడా, పవచించి నీ రెండు చేతులు చరుచుకో.
కతిత్ మూడోసారి కూడాదాడి చేసుత్ ంది!
అదిభారీ ఎతుత్ న వధ కొర న కతిత్!
అది అనేకమందినిహతం చెయయ్డానికీ,వాళళ్ను అనిన్చోటాల్ పొడవడానికీ సిదధ్ంగా ఉంది!
15వాళళ్ గుండెలు కరిగిపోయేలా,అడడ్ంకులు అధికం అయేయ్లావాళళ్ గుమామ్లకు విరోధంగా నేను కతిత్ దూసిభారీ ఎతుత్ న

వధ సిదధ్ం చేశాను!
బాధ! అదిమెరుపులాఉంది. వధ చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా ఉంది.
16ఓ కతీత్! కుడి పు దెబబ్ కొటుట్ ! ఎడమ పు దెబబ్ కొటుట్ ! నీ పదు న అంచు ఎకక్డికి వెళేత్ అకక్డికి వెళల్నివువ్.
17నేను కూడానా రెండు చేతులు చరుచుకుని,నాఉగత తీరుచ్కుంటాను! యెహోవా న నేనే పకటిసుత్ నాన్ను.”
18 యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ చెపాప్డు, 19 “నరపుతుడా, బబులోను రాజు కతిత్ రావడానికి రెండు రహదారులు

కేటాయించు. ఆ రెండూ, ఒకే దేశంలోనుంచి బయలుదేరుతాయి. ఆ రెండు రహదారులోల్ ఒకటి, ఒక పటట్ణానికి వెళత్ ందనన్
సూచనరాసిఉంటుంది. 20ఒక రహదారి,అమోనీయులపటట్ణ న రబాబ్కు బబులోను నయ్ం వెళేళ్మారగ్ంగా సూచనరాసి
పెటుట్ . ఇంకొక రహదారి యూదా దేశంలోని పాకారాలుగల పటట్ణ న యెరూషలేముకు ఆ నాయ్నిన్ నడిపించేదిగా సూచన
రాసి పెటుట్ .

21రహదారులు చీలేచోట రెండు దారులు చీలే కూడలిలో శకునం చూడడానికి బబులోను రాజుఆగాడు. అతడుబాణాలు
ఇటు అటు ఆడిసూత్ , విగహాలను అడుగుతునాన్డు. అతడు కాలేయం శకునం పరీ ంచి చూసుత్ నాన్డు!

22యెరూషలేము ఎదుట దావ్రాలను పడగొటేట్ పరికరాలు సిదధ్ం చెయయ్మనీ,
ఊచ కోత ఆరంభించమనీ,యుదధ్ధవ్ని చెయయ్మనీ,ముటట్డి దిబబ్లు కటట్మనీ అడుగుతునాన్డు.
యెరూషలేముగూరిచ్ తన కుడి పు శకునం కనిపించింది!
23బబులోనీయులతో ఒపప్ందం చేసుకునన్ వాళల్ కళళ్కు ఈ శకునం వయ్రధ్ంగా కనిపిసుత్ ంది!
కాని ఆ రాజువాళళ్ను పటుట్ కోవడం కోసం,వాళ ళ్ ఆ ఒపప్ందం మీరారు అనన్ నెపం వాళళ్ మీదమోపుతాడు.”
24 కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే “మీ దోషం మీరు నా జాఞ్ పకానికి తెచిచ్న కారణంగా మీ అతికమం వెలల్డి

ఔతుంది. మీ కియలనిన్టోల్ మీ పాపం కనిపిసుత్ ంది. ఈ కారణంగా, మీ శతువు చేతికి మీరు దొరుకుతారని మీరు అందరికీ
గురు చేసాత్ రు! 25అపవితుడా నీ శి దినం దగగ్ర పడింది. ఇశాయేలీయుల పాలకుడా, అపవితం చేసే కాలం ముగింపుకు
వచిచ్న వాడా, 26పభు నయెహోవాఇలాచెపునాన్డు, నీ తలపాగా, నీ కిరీటం తీసివేయి. సంగతులు ఇదివరకులాగా ఇక
ఉండవు. ఇక తకుక్వ వాళళ్ను గొపప్ వాళళ్నుగానూ, గొపప్ వాళళ్ను తకుక్వ వాళళ్నుగానూ చెయియ్. 27 నేను అంతటినీ
శిథిలం చేసాత్ ను! శిథిలం చేసాత్ ను! ఆ కిరీటం ఇంక ఉనికిలో ఉండదు. దానికి రాజుగా ఉండే అస న హకుక్ ఉనన్వాడు వచేచ్
వరకూ అది కనిపించదు. అపుప్డు నేను దానిన్ అతనికి ఇసాత్ ను.”

28 నరపుతుడా నువువ్ పవచించి ఇలా చెపుప్. “అమోమ్నీయులను గూరీచ్, వాళళ్ అపకీరిని గూరీచ్ పభు న యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, ఒక కతిత్! ఒక కతిత్ దూసి ఉంది! పదును పెటిట్న కతిత్ భారీగా వధ చెయయ్డానికి దూసి ఉంది, అది ఒక
మెరుపులా ఉంది! 29 శకునం చూసేవాళ ళ్ నీ కోసం దొంగ దరశ్నాలు చూసూత్ ఉనన్పుప్డు, వాళ ళ్ వయ్రథ్ న వాటిని నీకు
చెపూ ఉనన్పుప్డు, ఈ కతిత్ చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ ఆ దుషుట్ ల మెడల మీద ఉంటుంది. ఆ దుషుట్ ల శి దినం వచిచ్ంది.
వాళ ళ్ అతికమం చేసే సమయంముగిసింది.

30మళీళ్ కతిత్ ఒరలో పెటుట్ . నువువ్ సృషిట్ అయిన సథ్లంలోనే, నువువ్ పుటిట్న దేశంలోనే నేను నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను!
31నా కోపం నీ మీద కుమమ్రిసాత్ ను. నా ఉగతాగిన్ని నీ మీద రాజేసాత్ ను. నాశనం చెయయ్డంలో పవీణు న కూరులకు నినున్
అపప్గిసాత్ ను.
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32ఆ అగిన్కి నువువ్ ఇంధనం ఔతావు. దేశంలో నీ రకం కారుతుంది. నువువ్ ఎపప్టికీ జాఞ్ పకానికి రావు. యెహోవా న నేనే
ఇది పకటించాను.”

22
యెరూషలేము పాపాలు

1యెహోవా వాకుక్ నాకు వచిచ్ నాతో ఇలా అనాన్డు, 2 “నరపుతుడా, తీరుప్ తీరుసాత్ వా? ఈ రకపు పటట్ణానికి తీరుప్
తీరుసాత్ వా? దాని అసహయ్ న పనులనీన్ దానికి తెలియజెయియ్. 3నువువ్ ఇలా చెపాప్లి, పభు నయెహోవా చెపేప్దేమంటే,
ఇదిదానికాలం దగగ్ర పడేలా, రకం ఒలికించేపటట్ణం. ఇదితననుతానుఅపవితంచేసుకునేలావిగహాలు పెటుట్ కునే పటట్ణం!

4 రకం కారిచ్న కారణంగా నువువ్ నేరం చేశావు. నువువ్ చేసుకునన్ విగహాలమూలంగా నువువ్ అశుదధ్ం అయాయ్వు! నువేవ్
నీ దినాలు ముగింపుకు తెచుచ్కునాన్వు. నువువ్ నీ ఆఖరి సంవతస్రాలోల్ ఉనాన్వు. కాబటిట్ అనయ్పజలోల్ ఒక నిందగానూ, అనిన్
దేశాల దృషిట్లో ఒక ఎగతాళిగానూ నినున్ చేసాత్ ను. 5దగగ్ర వాళ ళ్, దూరం వాళ ళ్ అందరూ నినున్ వెకిక్రిసాత్ రు. ఓ అపవిత
పటట్ణమా, నువువ్ గందరగోళంతో నిండిన దానివనన్ కీరి అందరికీ పాకింది.

6 నీలోని ఇశాయేలీయుల నాయకులందరూ తమ శకి కొలదీ రకం ఒలికించడానికి వచాచ్రు. 7 నీలో ఉనన్ తలిదండులను
సిగుగ్ పరిచారు. నీ మధయ్ ఉనన్ పరదేశులను అణిచివేశారు. నీలో ఉనన్ అనాథలను, వితంతువులను బాధపెటాట్ రు. 8నాకు
పతిషిఠ్తా నవసుత్ వులను నువువ్అలకష్ ంచేశావు. నావిశాంతిదినాలనుఅపవితంచేశావు. 9దూషణ,నరహతయ్చేసేవాళ ళ్
నీలో ఉనాన్రు. వాళ ళ్ పరవ్తాలమీదభోజనం చేసేవాళ ళ్. వాళ ళ్ నీమధయ్లో దుషట్తవ్ం జరిగిసుత్ నాన్రు.

10తండిభారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునేవాళ ళ్ నీలో ఉనాన్రు. రుతుసావం వలల్ అశుదధ్ంగా ఉనన్ సీని చెరిచే వాళ ళ్
నీలో కాపురం ఉనాన్రు. 11ఒకడు తన పొరుగువాడిభారయ్తో పండుకుని అసహయ్ న పనులు చేసుత్ నాన్డు. ఇంకొకడు సిగుగ్
లేకుండా తన సొంత కోడలిని పాడు చేసుత్ నాన్డు. తమ సొంత తండికే పుటిట్న అకక్చెలెల్ళళ్ను చెరిచే వాళ ళ్ నీలో ఉనాన్రు.
12 వీళ ళ్ లంచాలు తీసుకుని రకం ఒలికిసాత్ రు. అధిక లాభం పటల్ ఆసకి చూపించి, పొరుగువాణిణ్ అణిచి వేసారు. నువువ్
ననున్ మరిచ్పోయావు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

13 “కాబటిట్ చూడు, నువువ్పొందిన అనాయ్యపులాభానిన్నాచేతోత్ దెబబ్ కొటాట్ ను. నువువ్ ఒలికించిన రకం నేను చూశాను.
14 నేను నీకు శికష్ వేసినపుప్డు తటుట్ కోడానికి చాలినంత రయ్ం నీ హృదయానికి ఉందా? యెహోవా న నేనే పకటిసుత్ నాన్ను.
దానిన్ నేను నెరవేరుసాత్ ను. 15కాబటిట్ అనయ్పజలోల్ కి నినున్ చెదరగొడతాను. ఇతర దేశాలకు నినున్ వెళల్గొడతాను. ఈ విధంగా
నీ అపవితతను ప ళన చేసాత్ ను. 16 కాబటిట్ నువువ్ అనయ్దేశాల దృషిలో అశుదధ్ం ఔతావు. అపుప్డు నేనే యెహోవానని
నువువ్ తెలుసుకుంటావు.”

17తరువాతయెహోవావాకుక్ నా దగగ్రికి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు. 18 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులు నా దృషిట్కి పనికి రాని
వాళళ్లాఉనాన్రు. వాళళ్ందరూ కొలిమిలోమిగిలిపోయినఇతత్డి,తగరంలా, పనికిరాని ఇనుము, సీసంలాఉనాన్రు. వాళ ళ్
నీ కొలిమిలోమిగిలిపోయిన పనికి రాని వెండిలా ఉనాన్రు.”

19 కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే “మీరందరూ పనికిరాని చెతత్లా ఉనాన్రు గనుక, చూడండి, యెరూషలేము
మధయ్కు మిమమ్లిన్ పోగు చేసాత్ ను. ఒకడు వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము, సీసం, తగరం పోగు చేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్
ఊది కరిగించినటుట్ , 20నా కోపంతోనూ, ఉగతతోనూ మిమమ్లిన్ పోగు చేసి అకక్డ మిమమ్లిన్ కరిగిసాత్ ను. 21మిమమ్లిన్ పోగు
చేసినాకోపాగిన్నిమీమీదఊదినపుప్డు కచిచ్తంగామీరుదానిలోకరిగిపోతారు. 22కొలిమిలోవెండి కరిగినటుట్ మీరుదానిలో
కరిగిపోతారు, అపుప్డుయెహోవా న నేను నా కోపంమీమీద కుమమ్రించాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.”

23యెహోవా వాకుక్ నాకు వచిచ్, ఇలా అనాన్డు, 24 “నరపుతుడా, యెరూషలేముతో ఈ మాట చెపుప్, నువువ్ పవితం
కాలేనిదేశంగాఉనాన్వు. ఉగతదినాననీకు వరష్ం ఉండదు! 25అందులోఉనన్ పవకలు కుటచేసాత్ రు. గరిజ్ంచే సింహంవేటను
చీలిచ్నటుట్ వాళ ళ్మనుషులను తినేసాత్ రు. పశసత్ న సంపదనువాళ ళ్మింగేసాత్ రు. చాలామందినివాళ ళ్ వితంతువులుగా
చేసాత్ రు.

26దానియాజకులు నా ధరమ్శాసానిన్ ఉలల్ంఘిసాత్ రు. నాకు పతిషిఠ్తా న వసుత్ వులను అపవితం చేసాత్ రు. పతిషిఠ్త న
దానికీ సాధారణ న దానికీ మధయ్ తేడా ఎంచరు. పవితమేదో అపవితమేదో తెలుసుకోవడానిన్ పజలకు నేరప్రు. వాళళ్
మధయ్ నేను దూషణపొందేలా, నేను విధించిన విశాంతి దినాలను వాళళ్ దృషిట్కి రానివవ్రు.

27దానిలోరాజకుమారులు లాభం సంపాదించడానికి నరహతయ్ చెయయ్డంలో,మనుషులను నాశనం చెయయ్డంలో వేటను
చీలేచ్ తోడేళల్లాఉనాన్రు. 28దానిపవకలు దొంగ దరశ్నాలు చూసూత్ ,యెహోవాఏమీచెపప్నపప్టికీ, ‘పభు నయెహోవాఇలా
చెపునాన్డు’అనిచెపూ,అసతయ్ అంచనాలు పకటిసూత్ ,మటిట్ గోడకు సునన్ం వేసినటుట్ తమపనులు కపిప్పుచుచ్తూఉనాన్రు.

29 దేశ పజలు బలవంతంగా దండుకుంటూ, దోపిడీతో కొలల్గొడుతూ, పేదలను, అవసరతలో ఉనన్ వాళళ్ను కషాట్ లపాలు
చేసూత్ , అనాయ్యంగా పరదేశిని పీడించారు.

30 నేను దేశానిన్ పాడు చెయయ్కుండా ఉండేలా గోడలు కటిట్ , బదద్ న గోడ సందులోల్ నిలిచి ఉండడానికి తగిన వాడి కోసం
నేను ఎంతచూసినా,ఒకక్ నానాకు కనిపించలేదు. 31కాబటిట్ నేనునాకోపంవాళళ్మీద కుమమ్రిసాత్ ను. వాళళ్ పవరన ఫలం
వాళళ్ మీదకి రపిప్ంచి,నాకోపాగిన్తోవాళళ్ను కాలేచ్సాత్ ను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
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23
వయ్భిచారిణు న అకక్, చెలెల్లు

1యెహోవా వాకుక్ నాకు వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, 2 “నరపుతుడా, ఒక తలిల్కి పుటిట్న ఇదద్రు కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు. 3 వీళ ళ్
ఐగుపు దేశంలో వేశయ్లాల్ పవరించారు. యవవ్నంలోనే వాళ ళ్ వేశయ్లాల్ పవరించారు. అకక్డ వాళళ్ రొముమ్లు వతత్డం, వాళళ్
లేత చనుమొనలు నలపడం జరిగాయి. 4వాళళ్లోల్ పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె చెలిల్ పేరు ఒహొలీబా. వీళళ్ను నేను
పెళిల్ చేసుకునన్పుప్డు, నాకు కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ కనాన్రు. ఒహొలా అనే పేరుకు షోమోను, ఒహొలీబా అనే పేరుకు
యెరూషలేము అని అరథ్ం.

5 ఒహొలా నాది అయినపప్టికీ, వయ్భిచారం చేసి 6 తన విటుల మీద మొహం పెంచుకుంది. ఆమె అషూష్ రుకు చెందిన
ఊదారంగు వసాలు ధరించుకునన్ నాయ్ధిపతులనూ, అధికారులనూ, అందంగా ఉనన్ యువకులనూ, గురాల మీద సావ్రీ
చేసే వాళళ్నూ మోహించింది. 7 అషూష్ రు వాళళ్లోల్ ముఖుయ్ న వాళళ్ందరి ఎదుట ఒక వేశయ్లా తిరుగుతూ, వాళళ్ందరితో
వయ్భిచారం చేసూత్ ,వాళ ళ్ పెటుట్ కునన్ విగహాలనిన్టినీ ఆశించి తనను అపవితం చేసుకుంది.

8 ఐగుపులో దాని యౌవవ్నంలోనే వాళ ళ్ దాని చను మొనలు నలిపి, దానితో పండుకుని, వాళళ్ కామం దాని మీద
ఒలకబోసినపుప్డు అది నేరుచ్కునన్ వేశయ్ పవరన విడిచిపెటట్లేదు. 9కాబటిట్ దాని విటులకు నేను దానిన్ అపప్గించాను. అది
మోహించిన అషూష్ రు వాళల్కు దానిన్ అపప్గించాను. 10వాళ ళ్ దాని వసాలు తీసేసి నగన్ంగా చేశారు. దాని కొడుకులను,
కూతుళళ్ను పటుట్ కుని, దానిన్ కతిత్తో చంపారు. ఆ విధంగా ఆమె ఇతర సీలకు అవమానంగా అయియ్ంది. కాబటిట్ ఇతర సీలు
దానిమీదవాళళ్ తీరుప్ చెపాప్రు.

11దాని చెలెల్ న ఒహొలీబా దానిన్ చూసి, కామంలో దానిన్ మించిపోయి, అకక్ చేసిన వయ్భిచారం కంటే ఇంకా అధికంగా
పోకిరీతనం జరిగించింది. 12అషూష్ రు వాళళ్లోల్ పశసత్ వసాలు ధరించుకునన్ నాయ్ధిపతులనూ, అధికారులనూ, అందంగా
ఉనన్ యువకులనూ, గురాల మీద సావ్రీ చేసే వాళళ్నూ మోహించింది. 13 అది తనను అశుదధ్ం చేసుకుందని నేను
గమనించాను. ఇదద్రు అకాక్చెలెల్ళ ళ్ ఆ విధంగానే చేశారు.

14 అపుప్డు అది తన వయ్భిచార కియలు ఇంకా అధికం చేసింది. ఎరని రంగుతో గోడ మీద చెకిక్న కలీద్య పురుషుల
ఆకారాలు చూసింది. 15మొలలకు నడికటుల్ , తలలమీద విచిత న తలపాగాలు పెటుట్ కుని, తమ జనమ్దేశ న బబులోను
రథాల కూరుచ్నన్ అధిపతుల సవ్రూపాలు చూసిమోహించింది.

16అదివాళళ్నుచూసినవెంటనేమోహించి, కలీద్యదేశానికివాళళ్దగగ్రికివారాహరులనుపంపివాళళ్నుపిలిపించుకుంది.
17 బబులోనువాళ ళ్ పడుపు కోసం కోరి వచిచ్ వయ్భిచారంతో దానిన్ అపవితం చేశారు. వాళళ్ చేత అది అపవితం అయిన
తరువాత,దానిమనసుస్ వాళళ్ మీద నుంచి తిరిగి పోయింది.

18ఈ విధంగా అది వయ్భిచారం అధికంగా చేసి,
తన నగన్త బహిరగ్తం చేసి,
దానిన్ పోగొటుట్ కుంది గనుక తన అకక్ విషయంలో నా మనసుస్ తిరిగి పోయినటుట్ దాని విషయంలో కూడా నా మనసుస్

తిరిగిపోయింది.
19తనయవవ్నంలో ఐగుపు దేశంలోతాను జరిగించిన వయ్భిచారం మనసుస్కు తెచుచ్కుని,
ఆ తరువాత అది ఇంకా ఎనోన్ వయ్భిచార కియలు జరిగించింది.
20గాడిదపురుషాంగం వంటి, గురాల అంగాల వంటి అంగాలు కలిగిన తన విటులనుమోహించింది.
21యవవ్నంలో నువువ్ ఐగుపీత్యుల చేత నీ లేత చనుమొనలను నలిపించుకునన్ సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకుని,
అపప్టి సిగుగ్ మాలిన పవరనమళీళ్ జరిగించింది.
22కాబటిట్ ఒహొలీబా, పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే.
నీమనసుస్కు దూర న నీ విటులను రేపి,నాలుగు పుల నుంచి వాళళ్ను నీ మీదకి రపిప్సాత్ ను.
23 గురాలు సావ్రీ చేసే బబులోను వాళళ్ను, కలీద్యులను.
అధిపతులను, పధానాధికారులనందరిని, అషూష్ రీయులను.
అందంగా ఉండే శేషుఠ్ లను, అధిపతులను, అధికారులను, శూరులను, మంతులను, అందరినీ నీ మీదకి నేను

రపిప్సుత్ నాన్ను.
24ఆయుధాలు పటుట్ కుని, బళ ళ్ కటిట్న రథాలతో, పెదద్ నయ్ంతో వాళ ళ్ నీమీదకి వచిచ్.
పెదద్ డాళ ళ్, చినన్ డాళ ళ్ పటుట్ కుని, ఇనుప టోపీలు పెటుట్ కుని వాళ ళ్ నీమీదకి వచిచ్.
నినున్ ముటట్డిసాత్ రు. వాళ ళ్ తమ చేతలతో నినున్ శి ంచేలా నేను వాళల్కు అవకాశం ఇసాత్ ను.
25ఉగతతోవాళ ళ్ నినున్ శి ంచేలానా కోపం నీకు చూపిసాత్ ను.
వాళ ళ్ నీముకూక్, చెవులూ కోసాత్ రు.
నీలోమిగిలినవాళ ళ్ కతిత్వాత పడి చసాత్ రు.
నీ సంతానం అగిన్కి ఆహ తి అయేయ్లా, నీ కొడుకులనూ, నీ కూతుళళ్నూ వాళ ళ్ బందీలుగా పటుట్ కుంటారు.
26నీ బటట్లు లాగేసి, నీ ఆభరణాలనీన్ తీసేసాత్ రు.
27ఐగుపు దేశంలో నీ సిగుగ్ మాలిన పవరన, నీ వయ్భిచార కియలు నీనుంచి తొలగిసాత్ ను.
నువువ్ ఇంక నీ కళెళ్తిత్ ఐగుపు పు ఆశగా చూడవు. దాని గురించి ఇంక ఆలోచించవు.
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28 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడు! నువువ్ దేవ్షించిన వాళళ్కూ, నీ మనసుస్ దూర న వాళళ్కూ నినున్
అపప్గిసుత్ నాన్ను. 29 దేవ్షంతో వాళ ళ్ నినున్ బాధిసాత్ రు. నీ కషాట్ రిజ్తమంతా చెరబటిట్ నినున్ వసహీనంగా, నగన్ంగా
విడిచిపెడతారు. అపుప్డు వయ్భిచారం వలల్ నీకు కలిగిన అవమానం వెలల్డి ఔతుంది. నీ వేశయ్కియలు, నీ దుషప్ర్వరన వెలల్డి
ఔతుంది.

30 నువువ్ అనయ్పజలతో చేసిన వయ్భిచారం కారణంగా, నువువ్ వాళళ్ విగహాలు పూజించి అపవితం అయిన కారణంగా
నీకు ఇవి జరుగుతాయి. నీ అకక్ పవరించినటుట్ నువువ్ కూడా పవరించావు గనుక ఆమె తగిన శి పాత నీ చేతికిసాత్ ను.
31పభు నయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే నీ అకక్ తాగిన, లో న వెడ నపాతలోనిది నీవు కూడాతాగాలి. 32ఆ గినెన్ చాలా
పెదద్ది,చాలాలో నది, గనుక నువువ్ ఒక ఎగతాళిగానూ, పరిహాసంగానూ ఔతావు.

33 ఇది నీ అకక్ షోమోను గినెన్! ఇది భయంతోనూ, వినాశనంతోనూ నిండినది. నువువ్ ఇది తాగి పెకిక్ దుఃఖంతో నిండి
ఉంటావు. 34అడుగు వరకూ దానితాగి, ఆ గినెన్ చెకక్లు చేసి,వాటితో నీ సత్నాలు పెరికేసుకుంటావు. ఇది నేనే పకటించాను,
ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

35 పభు న యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, నువువ్ ననున్ మరిచిపోయి ననున్ వెనకిక్ తోసేశావు గనుక నీ సిగుగ్ మాలిన
పవరనకూ, నీ వయ్భిచార కియలకూ రావలసిన శికష్ నువువ్ భరిసాత్ వు.”

36యెహోవానాతో ఇలా అనాన్డు. “నరపుతుడా, ఒహొలాకునూ, ఒహొలీబాకునూ నువువ్ తీరుప్ తీరుసాత్ వా? అలా ఐతే
వాళళ్ అసహయ్ న పనులు వాళల్కు తెలియజేయి. 37వాళ ళ్ వయ్భిచారం చేశారు. వాళళ్ చేతులకు రకం అంటింది. వాళ ళ్
విగహాలతో వయ్భిచారం చేశారు. నాకు కనన్ కొడుకులను వాళళ్ విగహాలు మింగేలావాటికి దహన బలి అరిప్ంచారు.

38 ఇంకా వాళ ళ్ ఇలాగే నా పటల్ జరిగిసుత్ నాన్రు. ఇంతే కాక, వాళ ళ్ నా పవిత పాంగణానిన్ అపవితం చేసిన రోజే, నేను
నియమించిన విశాంతి దినాలను కూడాఅపవితం చేశారు. 39తాము పెటుట్ కునన్ విగహాల పేరట తమపిలల్లను చంపిన రోజే,
వాళ ళ్ నా పవితపాంగణంలోకి వచిచ్ దానిన్ అపవితం చేసి,నామందిరంలోనేవాళ ళ్ ఈ విధంగా చేశారు.

40 దూరంగా ఉనన్వాళళ్ను పిలిపించుకోడానికి వాళ ళ్ వరమానికులను పంపారు. వాళ ళ్ వచిచ్నపుప్డు, వాళళ్ కోసం
నువువ్ సాన్నం చేసి, కళళ్కు రంగు వేసుకుని, నగలు ధరించి, 41 ఒక అంద న మంచం మీద కూరుచ్ని, ఒక బలల్ సిదధ్ం
చేసి,దానిమీదనా పరిమళ ధూపదవయ్ం,నా నూనె పెటాట్ వు.

42అపుప్డు అకక్డ ఆమెతో నిరల్కష్ ంగా ఉనన్ ఒక గుంపు సందడి వినిపించింది. ఆ గుంపులో చేరిన తాగుబోతులు ఎడారి
మారగ్ం నుంచి వాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్రు. వాళ ళ్ ఈ వేశయ్ల చేతులకు కడియాలు తొడిగి,వాళళ్ తలలకుపూదండలు చుటాట్ రు.

43 వయ్భిచారం చెయయ్డం వలల్ బలహీనురా న దానితో నేను ఇలా అనాన్ను, ‘ఇపుప్డు వాళ ళ్ దానితో, అది వాళళ్తో
వయ్భిచారం చేసాత్ రు.’ 44వేశయ్తో చేసినటుట్ వాళ ళ్ దానితో చేశారు. అలాగే వాళ ళ్ వేశయ్ న ఒహొలాతోనూ, ఒహొలీబాతోనూ
చేశారు. 45 కాని, నీతిగల పురుషులు వయ్భిచారిణులకూ, రకపాతం జరిగించిన వారికీ రావలసిన శికష్ను విధిసాత్ రు.
ఎందుకంటే,వాళ ళ్ వయ్భిచారం చేశారు. వాళళ్ చేతులకు రకం అంటింది.”

46 కాబటిట్ , పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, వాళళ్ మీదకి నేను నాయ్నిన్ రపిప్సాత్ ను. భయభీతులుగా చెయయ్డానికీ,
కొలల్గొటుట్ కుపోడానికీ వాళళ్ను శతువులకు అపప్గిసాత్ ను. 47 ఆ నికులు రాళల్ రువివ్ వాళళ్ను చంపుతారు. కతిత్తో హతం
చేసాత్ రు. వాళళ్ కొడుకులనూ, కూతుళళ్నూ చంపుతారు. వాళళ్ ఇళళ్ను అగిన్తో కాలేచ్సాత్ రు.

48 సీలందరూ మీ వేశాయ్పవరన పకారం చెయయ్కూడదనే సంగతి నేరుచ్కునేలా మీ సిగుగ్ మాలిన పవరనను దేశంలో
ఉండకుండాా తొలగిసాత్ ను. 49నేనేయెహోవాననిమీరు తెలుసుకునేలామీ సిగుగ్ మాలిన పవరనకు శికష్ వసుత్ ంది. విగహాలను
పూజించినపాపంమీరు భరిసాత్ రు.

24
వంట కుండ ఉపమానం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, తొమిమ్దో సంవతస్రం, పదో నెల, పదో రోజు యెహోవా వాకుక్ నాకు మళీళ్ పతయ్కష్
ఇలాఅనాన్డు, 2“నరపుతుడా,ఈరోజుపేరురాసిఉంచుకో. కచిచ్తంగాఈరోజేబబులోనురాజుయెరూషలేమునుముటట్డి
వేశాడు.

3తిరుగుబాటుచేసేఈపజలకు ఉపమానరీతిగాఒకసామెతచెపుప్, పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే, వంట కుండ తెచిచ్
అందులో నీళల్ పోసి దానిన్ పొయియ్మీద పెటుట్ . 4తొడ, జబబ్మొద నమంచిముకక్లనీన్ అందులో వేసి,మంచి ఎముకలు
ఏరి దానిన్ నింపు. 5మందలో శేషఠ్ న వాటిని తీసికో. దానిలోఉనన్ ఎముకలు ఉడికేలా ఎకుక్వ కటెట్లు పోగు చెయియ్,దానిన్
బాగాపొంగించు. ఎముకలు ఉడికేలాపొంగించు.

6కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, రక నగరానికి బాధ. మడిడ్ గల ఆ కుండకు బాధ తపప్దు. దానిలోనుంచి ఆ
మడిడ్ పోదు. దానికోసం చీటీలు వెయయ్కుండా వండిన దానిన్ ముకక్ వెంటముకక్ దానిలోనుంచి తీసుకో.

7దాని రకం దానిమధయ్నే ఉంది. అది దానిన్ నునన్టి బండ మీద ఉంచింది. మటిట్తో దానిన్ కపేప్ందుకు వీలుగా ఆ రకానిన్
నేలమీద కుమమ్రించ లేదు. 8కాబటిట్ దాని విషయంకోపాగిన్ రేకెతిత్ంచి పతీకారం తీరుచ్కోవాలని,అదిచిందించిన రకంమటిట్తో
కపప్కుండాదానిన్ ఆ నునన్టి బండమీద నేను ఉండనిచాచ్ను.”

9కాబటిట్ పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే “ఆనెతుత్ రు నగరానికిబాధ. నేను కూడామరిఎకుక్వ కటెట్లు పేరచ్బోతునాన్ను.
10 కటెట్లు ఎకుక్వ చెయియ్! అగిన్ రాజెయియ్! మాంసానిన్ బాగా ఉడకబెటుట్ . మాంసం బాగా ఉడికించి మసాలా కలిపి పులుసు
పెటుట్ ! ఎముకలు బాగామగగ్నివువ్!



యెహెజేక్లు 24:11 714 యెహెజేక్లు 25:13

11 తరువాత ఖాళీ గినెన్ పొయియ్ మీద పెటుట్ . అపుప్డు దానికునన్ అశుదధ్ం, మడీడ్ కరిగిపోతాయి. అది వే ఆ కంచును
కాలేచ్ వరకూ ఆ గినెన్ పొయియ్ మీదే ఉంచు. 12అలసట పుటేట్ వరకూ ఇంతగా శమించినా, అగిన్లో కాలిచ్నా, దానిలో నుంచి
ఆ తుపుప్ పోలేదు.

13నీ సిగుగ్ మాలిన పవరన నీ అపవితతలోఉంది. నినున్ శుదిధ్ చెయయ్డానికి నేనుపూనుకునాన్, నువువ్ శుదిధ్ కాలేదు. నీ
నా కోధం తీరుచ్కునే వరకూ నువువ్ శుదిధ్ కావు.

14యెహోవా న నేను పకటించాను. అది జరుగుతుంది. నేనే దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను. నేను వెనుకాడను, కనికరించను. నీ
పవరనను బటిట్ , నీ కియలనుబటిట్ నీకు శికష్ ఉంటుంది. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

యెహెజేక్లు భారయ్ మరణం
15యెహోవావాకుక్నాకు వచిచ్ ఇలాఅనాన్డు, 16“నరపుతుడా,చూడు! నీ కళళ్కు ఇషట్ నదానిన్ నీ నుంచిఒకక్ తెగులు

మూలంగా తీసేసాత్ ను. నువువ్ సంతాప పడవదుద్ . కనీన్రు కారచ్ వదుద్ . 17నువువ్మౌనంగామూలగాలి. చనిపోయినవాళల్కు
అంతయ్కియలు చెయొయ్దుద్ . తలపాగా కటుట్ కుని చెపుప్లు వేసుకో. నీ గడడ్ం దాచుకోవదుద్ , భారయ్ను కోలోప్యిన పురుషుని
ఆహారం తినొదుద్ .”

18ఉదయంపజలకు నేను పకటించాను. సాయంతంనాభారయ్ చనిపోగానాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ మరుసటిఉదయాననేను
చేశాను.

19 పజలు ననున్ “నువువ్ చేసుత్ నన్వాటి అరథ్ం మాకు చెపప్వా?” అని అడిగారు. 20 కాబటిట్ నేను వాళళ్తో “యెహోవా
వాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు, 21 ఇశాయేలీయులకు నువువ్ ఈ విధంగా చెపుప్, చూడు! పభు న యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, మీ బలంలో మీకునన్ అతిశయం, మీ నేతాశలు, మీ మనసుస్లో మీకునన్ వాంఛలు నా పవిత పాంగణానిన్
అపవితం చేసుత్ నాన్యి! కాబటిట్ ,మీరు వెనుక విడిచినమీ కొడుకులూ, కూతుళ ళ్ కతిత్చేత కూలిపోతారు.

22అపుప్డు నేను చేసినటేట్ మీరూ చేసాత్ రు. మీ గడాడ్ లు కపుప్కోరు. సంతాపంలో ఉనన్ పురుషుల ఆహారం తినరు! 23మీ
తలపాగాలుమీతలల ఉంటాయి. మీచెపుప్లుమీకాళళ్కుఉంటాయి. మీరుసంతాపపడరు, కనీన్రు కారచ్రు. ఒకడినొకరు
చూసి మూలుగుతూ, మీరు చేసిన దోషాల కారణంగా ణించిపోతారు. 24కాబటిట్ , యెహెజేక్లు మీకు సూచనగా ఉంటాడు.
అతడు చేసిన పకారం మీరూ చేసాత్ రు. అపుప్డు నేను పభు నయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.”

25 “కాని, నరపుతుడా, వాళళ్ ఆనందానీన్, వాళళ్ అతిశయానీన్, వాళళ్ కళళ్కు ఇషట్ నదానీన్, వాళళ్ కొడుకులనూ, వాళళ్
కూతుళళ్నూ నేను బలవంతంగా పటుట్ కునన్ రోజు నీకు సమాచారం తెలియజేయడానికి, తపిప్ంచుకుని వచిచ్న వాడొకడు
నీదగగ్రికి వసాత్ డు. 26 ఆ రోజున నువివ్ంక మౌనంగా ఉండకుండాా, తపిప్ంచుకుని వచిచ్న వాడితో నోరు తెరిచి సప్షట్ంగా
మాటాల్ డతావు, 27నేనుయెహోవా ఉనాన్నని వాళ ళ్ తెలుసుకునేలా నువువ్ వాళల్కు సూచనగా ఉంటావు.”

25
అమోమ్నీయుల గూరిచ్ పవచనం

1యెహోవావాకుక్నాకు వచిచ్, ఇలాఅనాన్డు, 2“నరపుతుడా,అమోమ్నీయుల పుముఖం తిపిప్వాళళ్ను గూరిచ్వాళల్కు
విరుదధ్ంగా పవచించు.

3 అమోమ్నీయులతో ఇలా చెపుప్. పభు న యెహోవా మాట వినండి. పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నా
పవితసథ్లం అపవితం అయినపుప్డు, ఇశాయేలు దేశం నిరజ్న పదేశం అయినపుప్డు, యూదా ఇంటివాళ ళ్ బందీలుగా
వెళిళ్పోయినపుప్డు మీరు ‘ఆహాహా’ అనాన్రు.

4కాబటిట్ చూడండి! నేనుమిమమ్లిన్ తూరుప్న ఉండేమనుషులకు ఆసిత్గా అపప్గిసాత్ ను. వాళ ళ్ తమడేరాలనుమీదేశంలో
వేసి, మీమధయ్ కాపురం ఉంటారు. వాళ ళ్ మీ పంటలు తింటారు, మీపాలు తాగుతారు. 5 నేను రబాబ్ పటట్ణానిన్ ఒంటెల
శాలగా చేసాత్ ను, అమోమ్నీయుల దేశానిన్ గొరెల దొడిడ్గా చేసాత్ ను. అపుప్డు నేనుయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.

6పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలీయులబాధచూసిమీరు చపప్టుల్ కొటిట్ ,కాళల్తో కదంతొకిక్,మీమనసుస్లోని
తిరసాక్రమంతటితోఆనందించారు గనుక నేనుయెహోవాననిమీరు తెలుసుకునేలా, 7నేనుమీకు విరోధిగాఉండి,మిమమ్లిన్
దేశాలకు దోపుడు సొముమ్గా అపప్గిసాత్ ను. అనయ్పజలోల్ ఉండకుండాా మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ ను. దేశంలోమిమమ్లిన్ నాశనం
చేసాత్ ను. అపుప్డు మీరు నేనేయెహోవానని తెలుసుకుంటారు.

మోయాబీయులు గూరిచ్ పవచనం
8 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమంటే, చూడు! ఇతర దేశాలకూ, యూదా వాళళ్కూ తేడా ఏంటి, అని మోయాబీయులు,

శేయీరు పటట్ణం వాళ ళ్ అంటారు గనుక, 9 తూరుప్న ఉనన్వాళళ్ను రపిప్ంచి, దేశానికి శోభగా ఉనన్ పొలిమేర
పటాట్ ణా న బెతేయ్షీమోతు, బయలెమ్యోను, కిరయ్తాయిము, మోయాబీయుల సరిహదుద్ లుగా ఉనన్ పటాట్ ణాలనిన్టినీ,
అమోమ్నీయులనందరినీవాళల్కు ఆసిత్గాఅపప్గిసాత్ ను. 10దేశాలోల్ అమోమ్నీయులు ఇకజాఞ్ పకానికిరారు. 11నేనుయెహోవానని
మోయాబీయులు తెలుసుకునేలా నేను ఈ విధంగావాళల్కు శికష్ వేసాత్ ను.”

12 పభు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఎదోమీయులు యూదావాళళ్ మీద పగ తీరుచ్కునాన్రు, అలా చేసి వాళ ళ్
తపుప్చేశారు.” పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే, 13“ఎదోముమీదనాచెయియ్చాపి,పతిమనిషినీ,పతిపశువునూదానిలో
ఉండకుండాా సమూల నాశనం చేసాత్ ను. తేమాను పటట్ణం మొదలుకుని దానిన్ పాడుచేసాత్ ను. దదాను వరకూ పజలంతా
కతిత్వాత కూలుతారు.
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14నా పజ న ఇశాయేలీయుల చేత ఎదోము వాళళ్ మీద నా పగ తీరుచ్కుంటాను. ఎదోమీయుల విషయంలోనా కోపానిన్
బటిట్ నా రౌదానిన్ బటిట్ , ఇశాయేలీయులు నా ఆలోచన నెరవేరుసాత్ రు! ఎదోమీయులు నా పతీకారం చవి చూసాత్ రు.” ఇదే
యెహోవావాకుక్.

ఫిలిషీయులు గూరిచ్ పవచనం
15 పభు న యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయుల మీద పగ తీరుచ్కుని, ఏహయ్ భావంతో, పాత

కకష్లతోయూదాను నాశనం చేశారు.” 16కాబటిట్ పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే “చూడు! ఫిలిషీయులమీద నేను చెయియ్
చాపి, కెరేతీయులను తెంచేసాత్ ను. సముద తీరంలో నివాసం ఉనన్ మిగిలిన వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ ను. 17 ఆగహంతో
వాళళ్ను శి ంచి, వాళళ్ మీద పూరిగా పగ తీరుచ్కుంటాను. నేను నా పగ తీరుచ్కునన్పుప్డు, నేను యెహోవానని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

26
తూరూ గూరిచ్ పవచనం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదకొండో సంవతస్రం నెలలో మొదటి రోజు యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్
తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా, తూరు యెరూషలేము గురించి ‘ఆహా’ అంటూ ‘పజల పాకారాలు పడిపోయాయి, ఆమె
నా పుతిరిగింది. ఆమెపా పోయినందువలనమేము వరిద్లుల్ తాం’ అని చెపాప్డు.”

3కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “తూరూ, నేను నీకు విరోధిని. సముదం దాని అలలను కి తెచేచ్
విధంగా నేను అనేక పజలను నీ మీదికి రపిప్సాత్ ను. 4వారు వచిచ్ తూరు పాకారాలను కూలిచ్ దాని కోటలను పడగొడతారు.
నేను దాని శిథిలాలను తుడిచివేసాత్ ను. వటిట్ బండమాతమేమిగులుతుంది.

5ఆమెసముదంఒడుడ్ నవలలుఆరబెటుట్ కునేచోటవుతుంది. ఈవిషయంచెపిప్ందినేనే.” ఇదేయెహోవాపభువుసందేశం.
“ఆమె ఇతర రాజాయ్లకు దోపిడీ అవుతుంది. 6 బయటి పొలాలోల్ ఉనన్ దాని కూతుళ ళ్ కతిత్ పాలవుతారు. అపుప్డు నేనే
యెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.”

7యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “అతయ్ంత శకివంతు న బబులోనురాజు నెబుకదెన్జరును నేను తూరు
పటట్ణం మీదికి రపిప్సుత్ నాన్ను. అతడు గురాలతో రథాలతో రౌతులతో మహా నయ్ంతో వసుత్ నాన్డు. 8 అతడు బయటి
పొలాలోల్ ని నీ కూతుళళ్ను కతిత్ పాలు చేసాత్ డు. నీ కెదురుగా బురుజులు కటిట్ంచిమటిట్ దిబబ్లు వేయించి నీ కెదురుగాడాళళ్ను
ఎతుత్ తాడు.

9అతడు నీపాకారాలను పడగొటట్డానికియంతాలువాడతాడు. అతనిఆయుధాలు నీ కోటలను కూలుసాత్ యి. 10అతనికి
ఉనన్ అనేక గురాలు రేపిన దుముమ్ నినున్ కపేప్సుత్ ంది! కూలిపోయిన పటట్ణ గోడల గుండా దావ్రాల గుండా అతడు
వచిచ్నపుప్డు గురాలు, రథ చకాల శబాద్ లకు నీ పాకారాలు కంపిసాత్ యి. 11 అతడు తన గురాల డెకక్లతో నీ వీధులనీన్
అణగదొకేక్సాత్ డు. నీ పజలను కతిత్తో నరికేసాత్ డు. నీ బల న సత్ంభాలు నేల కూలుతాయి.

12ఈవిధంగావాళ ళ్ నీ ఐశవ్రాయ్నిన్ దోచుకుంటారు. నీవాయ్పార సరుకులను కొలల్గొటుట్ కుపోతారు. నీ గోడలు కూలుసాత్ రు.
నీ విలాస భవనాలను పాడు చేసాత్ రు. నీ రాళల్నూ నీ కలపనూ మటిట్నీ నీళల్లో ముంచివేసాత్ రు. 13 నేను నీ సంగీతాలను
మానిప్సాత్ ను. నీ సితారా నాదం ఇక వినబడదు. 14 నినున్ వటిట్ బండగా చేసాత్ ను. నీవు వలలు ఆరబెటేట్ చోటు అవుతావు.
నినున్ మళీళ్ కటట్డం ఎనన్టికీ జరగదు. ఈ విషయం చెపిప్ంది నేనే.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం!

15 తూరు గురించి యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “నువువ్ పతనమయేయ్టపుప్డు, నీ మధయ్ జరిగే
భయంకర న హతయ్లోల్ గాయపడడ్ వాళళ్ కేకల శబాద్ నికి దీవ్పాలు వణికిపోవా? 16 సముదపు అధిపతులంతా తమ
సింహాసనాలమీద నుంచి దిగి, తమరాజవసాలనూ రంగురంగుల బటట్లనూ తీసి వేసాత్ రు. వాళ ళ్ భయానిన్ కపుప్కుంటారు.
వాళ ళ్ నేలమీద కూరుచ్ని గడగడ వణకుతూ నీ గురించి భయాందోళన చెందుతారు.

17వారు నీ గురించి శోకగీతం ఎతిత్ ఇలా అంటారు.
నావికులు నివసిసుత్ నన్ నువువ్ ఎలానాశనమయాయ్వు!
పేరుగాంచిన ఎంతో గొపప్ పటట్ణం-ఇపుప్డు సముదం పాలయింది.
నువూవ్, నీ పురవాసులూ సముదంలో బలవంతులు.
నువవ్ంటే సముద నివాసులందరికీ భయం.
18ఇపుప్డు నువువ్ కూలిన ఈ దినాన తీరపాంతాలు వణుకుతునాన్యి.
నువువ్ మునిగిపోవడం బటిట్ తీర పాంతాలు భయంతో కంపించిపోయాయి.

19యెహోవాపభువుతెలియజేసేదిఏమిటంటే, నేను నినున్ పాడుచేసి నిరజ్న న పటట్ణంగాచేసేటపుప్డుమహాసముదం
నినున్ ముంచివేసేలా నీ మీదికి అగాధ జలానిన్ రపిప్సాత్ ను. 20పురాతన దినాలోల్ మృతుయ్లోకంలోకి దిగిపోయినవారి దగగ్ర
నువువ్ండేలా చేసాత్ ను. పూరవ్కాలంలో పా న సథ్లాలోల్ భూమి కిందునన్ భాగాలోల్ , అగాధంలోకి దిగిపోయిన వారితో పాటు
నువువ్ండేలా చేసాత్ ను. దీనంతటి బటిట్ సజీవులు నివసించే చోటికి నువువ్ తిరిగి రావు. 21నీ మీదికి విపతుత్ తెసాత్ ను. నువువ్
లేకుండాపోతావు. ఎంత వెతికినా నీవెనన్టికీ కనిపించవు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

27
తూరూ గూరించి విలాపం
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1 యెహోవా నాకు ఈ విషయం మళీళ్ తెలియజేశాడు. 2 నరపుతుడా, తూరు పటట్ణం గురించి శోకగీతం మొదలు
పెటిట్ దానికిలా చెపుప్. 3 సముదపు రేవుల మధయ్ నువువ్ నివసిసుత్ నాన్వు. అనేక తీరపాంతాల పజలతో నువువ్ వాయ్పారం
చేసుత్ నాన్వు. యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,

తూరూ “నేను అతిలోక సుందరిని” అని నువవ్నుకుంటునాన్వు.
4నీ సరిహదుద్ లు సముదంలో ఉనాన్యి. నీ భవన నిరామ్తలు నీ అందానిన్ లోపరహితంగా చేశారు.
5నీ ఓడలను హెరోమ్ను పరవ్త సరళ వృకష్ం కలపతో కటాట్ రు.
లెబానోను దేవదారుమాను తెపిప్ంచి నీ ఓడ దూలం చేశారు.
6బాషాను సింధూర చెకక్తో నీ తెడుల్ చేశారు.
కుప దీవ్పం నుంచి వచిచ్న కలపతో దంతపు పనిపొదిగిన నీ ఓడ భాగం చేశారు.
7నీకు జెండాలుగా ఉండడానికి నీ తెరచాపలు ఐగుపులో తయా బుటాట్ వేసిన శేషఠ్ న నారతో చేశారు!
8సీదోను నివాసులు, అరవ్దు నివాసులు నీ తెడుల్ వేసేవాళ ళ్.
నీపౌరులోల్ ఆరితేరినవాళ ళ్ నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు.
9బిబోల్ సుకు చెందిన నిపుణులు నీ ఓడలను బాగుచేసేవాళ ళ్.
సముదంలో నీ సరకులు కొనడానికి సముద పయాణం చేసేనావికుల ఓడలనీన్ నీ రేవులోల్ ఉనాన్యి.
10పారసీక దేశసుథ్ లు, లూదు వాళ ళ్,పూతు వాళ ళ్ నీ నయ్ంలో చేరి నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు.
వాళ ళ్ నీ డాళల్నూ శిరసాణాలనూ నీలో వేలాడదీశారు. వాళ ళ్ నీకు శోభ తెచాచ్రు.
11అరవ్దువాళ ళ్,హెలెక్వాళ ళ్,నీ నయ్ంలోచేరిఅనిన్ పులానీగోడలమీదఉనాన్రు. గమామ్దువాళ ళ్నీపాకారాలోల్
ఉనాన్రు. వీరంతా తమడాళల్ నీ గోడలమీద, చుటూట్ తగిలించారు. నీసౌందరాయ్నిన్ లోపం లేనిదిగా చేశారు.

12 రకరకాల సరకులు నీ దగగ్ర చాలా ఎకుక్వగా ఉండడం వలన తరీష్షు వాళ ళ్ నీతోవాయ్పారం చేశారు. వెండి, ఇనుము,
తగరం, సీసం ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు. 13 యావాను, తుబాలు, మెషెకు పాంతాలవాళ ళ్ నీతో వాయ్పారం చేశారు.
బానిసలనూ ఇతత్డి వసుత్ వులనూ ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు.

14బేత్తోగరామ్ వాళ ళ్ గురాలనుయుదాధ్ శావ్లనూ కంచరగాడిదలనూ ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనాన్రు. 15దదాను వాళ ళ్ నీతో
వాయ్పారం చేశారు. అనేక సముద తీరాల పజలు నీ సరుకులు కొనాన్రు. వాళ ళ్ దంతం, నలల్చేవమాను తెచిచ్ ఇచాచ్రు.

16 నువువ్ చేసిన వివిధ వసుత్ వులను కొనుకోక్డానికి సిరియనులు నీతో వాయ్పారం చేశారు. వాళ ళ్ పచచ్లు, ఊదా రంగు,
అదద్కం వేసిన బటట్ , నును న బటట్ , ముతాయ్లు, రతాన్లు ఇచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 17యూదావారూ ఇశాయేలు వారూ
నీతో వాయ్పారం చేశారు. మినీన్తు నుంచి గోదుమలు, చిరు ధానాయ్లు, తేనె, నూనె, గుగిగ్లం తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు.
18దమసుక్ వాళ ళ్ హెలోబ్ను దా రసం, జహారు పాంతం ఉనిన్ తెచిచ్ నీతోవాయ్పారం చేశారు.

19ఉజాజ్ లునుంచిదాను,యావానువాళ ళ్ఇనపపనిముటుల్ ,దాలిచ్నచెకక్,వాముతెచిచ్నీసరుకులుకొనాన్రు. 20దెదాను
వాళ ళ్ గురపు జీనుల కోసం వాడే బటట్లు తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 21అరేబియావాళ ళ్, కేదారు నాయకులంతా నీతో
వాయ్పారం చేశారు. వాళ ళ్ గొరె పిలల్లను,పొటేట్ళల్ను,మేకలను తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు.

22షేబ వాయ్పారులు రమావాయ్పారులు నీతో వాయ్పారం చేశారు. వాళ ళ్ అతి పశసత్ న గంధవరాగ్ లనూ విలువగల నానా
విధ న రతాన్లనూ బంగారానీన్ ఇచిచ్ నీ సరుకులు కొనుకుక్ంటారు. 23హారాను వాళ ళ్, కనేన్ వాళ ళ్, ఏదెను వాళ ళ్, షేబ
వాయ్పారులు, అషూష్ రు వాయ్పారులు, కిలమ్దు వాయ్పారులు నీతోవాయ్పారం చేశారు.

24 వీళ ళ్ నీ బజారులోల్ అంద న దుసుత్ లూ ఊదారంగు కుటుట్ పనితో చేసిన బటట్లూ రంగు రంగుల తివాచీలు, గటిట్గా
పేనినతాళ ళ్ తెచిచ్ నీ సరుకులు కొనాన్రు. 25తరీష్షు ఓడలు నీ సరుకులను వేరేవ్రు సథ్లాలకు తీసుకుపోయేవి.

నువువ్ విసాత్ ర న నీ సరుకులతో సముదం మధయ్లో కూరుచ్నాన్వు.
26 తెడల్తో ఓడ నడిపేవాళ ళ్ నినున్ మహాసముదం లోకి తీసుకుపోయారు. అయితే తూరుప్ గాలి సముద మధయ్లో నీ
మీద విరుచుకు పడింది.

27నువువ్ పతనమయేయ్ రోజున నీ సంపద, నీ సరుకులు, నువువ్మారిప్డి చేసుకునే వసుత్ వులు,
నీ నావికులు, నీ ఓడనాయకులు, నీ ఓడలు బాగు చేసే వాళ ళ్, నీతోవాయ్పారం చేసే వాళ ళ్,
నీ సిపాయిలంతా, నీలో ఉనన్ వాళళ్ంతా సముదం మధయ్లోమునిగిపోతారు.
28నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకల వలన సముద తీర పటట్ణాలు కంపిసాత్ యి.
29తెడుల్ పటుట్ కునే వాళళ్ంతా తమ ఓడలనుంచి దిగిపోతారు. నావికులూ ఓడనాయకులూ ఒడుడ్ న నిలబడతారు.
30తమ సవ్రం మీరు వినేలా చేసి, వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసాత్ రు. తమ తలలమీద దుముమ్ పోసుకుని బూడిదలోపొరుల్ తారు.

31నీకోసం తమ తలలు బోడి చేసుకునిమొలకు గోనె పటాట్ కటుట్ కుని
మనో వేదనతో నీ కోసం ఎంతో దుఖిసాత్ రు.
32వాళ ళ్ నీ గురించి శోకగీతంమొదలుపెటిట్ నీమీదమృతుయ్ గీతాలు ఇలా ఆలపిసాత్ రు,
తూరు లాంటి పటట్ణం ఎకక్డుంది? ఇపుప్డు సముదంలోమునిగిపోయిమౌనంగా ఉండిపోయింది.
33సముదం మీద నీ సరుకులు తీసుకు పోతూ అది అనేకమందికి తృపిత్నిచిచ్ంది.
నీ గొపప్ సంపద,వాయ్పారంతో భూరాజులు ధనికులయాయ్రు.
34అయితే నువువ్ అగాధజలాలోల్ మునిగి సముద బలంతో బదద్లయాయ్వు.
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నీవాయ్పారం, నీ బలగమంతామునిగిపోయింది.
35నినున్ బటిట్ సముద తీరపాంత పజలంతా నిరాఘ్ ంతపోయారు. వాళళ్ రాజులు భయాందోళనతో వణికారు.
వాళళ్ ముఖాలు చినన్బోయాయి.
36పజలోల్ ని వాయ్పారులు నినున్హేళన చేసాత్ రు.
నువువ్ భయభాంతులు చెందావు. నీవిక ఎంతమాతం ఉనికిలో ఉండవు.

28
తూరూ రాజయ్ం పాలించే వారికి సందేశం

1 అపుప్డు యెహోవా నాకు ఈ విషయం తెలియచేశాడు. 2 నరపుతుడా, తూరు రాజయ్ం పాలించే వాడితో ఇలా చెపుప్.
“యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, నువువ్ అహంకారంతో, ‘నేను దేవుణిణ్ . సముదాల మధయ్లో దేవుడు కూరుచ్నే చోట
నేను కూరుచ్ంటాను’ అంటునాన్వు. నువువ్ మనిషివే. దేవుడివి కావు. నీకు దేవుని మనసుస్ ఉందని నువవ్నుకుంటునాన్వు.
3నువువ్ దానియేలు కంటే తెలివి గలవాడివనీ తెలియనిదంటూ నీకేదీ లేదనీ అనుకుంటునాన్వు!

4 నీ తెలివి తేటలతో నేరుప్తో ధనవంతుడి , నీ ఖజానాలోల్ వెండి బంగారాలను పోగుచేసుకునాన్వు. 5 నీ గొపప్
తెలివితేటలతో నీవాయ్పారంతో నీ సంపదను వృదిధ్ చేసుకునాన్వు. నీ సంపద బటిట్ నీ హృదయం గరివ్ంచింది.

6 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఇలా అంటునాన్డు, నీకు దేవుని మనసుస్ ఉందని నువవ్నుకుంటునాన్వు. 7 నేను
విదేశీయులను, ఇతర రాజాయ్లనుంచి కూరులను, నీ మీదికి రపిప్సాత్ ను. తెలివితో నువువ్ నిరిమ్ంచుకునన్ నీ అంద న
పటట్ణాల మీద వాళ ళ్ తమ కతుత్ లు ఝళిపించి నీ భవానిన్ ధవ్ంసం చేసాత్ రు. 8వాళ ళ్ నినున్ నీ సమాధిలో పడేసాత్ రు.
సముదాలోల్ మునిగి చచేచ్వాళళ్లాగానువువ్ చసాత్ వు. 9నినున్ చంపేవాళళ్ ఎదుట, ‘నేను దేవుణిణ్ ’అంటావా? నువువ్మనిషివే
గానీ దేవుడివి కాదు గదా! నినున్ పొడిచేవాళళ్ చేతులోల్ నువువ్ ఉంటావు. 10నువువ్ విదేశీయుల చేతులోల్ సునన్తిలేని వాళళ్
చావు చసాత్ వు. ఈ విషయం చెపిప్ంది నేనే. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.”

11యెహోవానాకీ విషయంమళీళ్ తెలియచేశాడు. 12 “నరపుతుడా, తూరు రాజును గురించి శోకగీతం ఎతిత్ ఇలా చెపుప్,
యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఒకపుప్డు నువువ్ పరిపూరణ్ంగా గొపప్ తెలివితేటలతో అందాల రాశిలా ఉండే వాడివి.
13 దేవుని తోట, ఏదెనులో నువువ్నాన్వు! అనిన్ రకాల పశసత్ రతాన్లు నీకు అలంకాంరంగా ఉండేవి. మాణికయ్ం, గోమేధికం,
సూరయ్కాంతమణి, కెంపు, సులిమాని రాయి, మరకతం, నీలం, పదమ్రాగం, మాణికయ్ం, బంగారంలో పొదిగిన ఆభరణాలు
నువువ్ అలంకరించుకునాన్వు. నినున్ సృజించిన రోజే అవి నీకు తయారయాయ్యి.

14అభిషేకం పొందిన కెరూబులా నేను నినున్ నియమించాను. దేవుని పరవ్తం మీద నువువ్నాన్వు. నిపుప్కణికల వంటి
రాళల్ మధయ్ నువువ్ నడిచేవాడివి. 15 నినున్ సృషిట్ంచిన రోజునుంచి నీలో పాపం కనిపించే వరకూ నీ పవరన లోపం లేకుండా
ఉంది.

16 అయితే నీ వాయ్పారం ఎకుక్వ కావడం వలన నువువ్ దౌరజ్నయ్ంతో నిండిపోయి, పాపం చేశావు. కాబటిట్ కావలిగా ఉనన్
కెరూబూ, దేవుని పరవ్తంమీద నిపుప్కణికలాల్ ంటి రాళల్మధయ్ నువువ్ండకుండా నేను నినున్ తోలివేసి, నిరూమ్లం చేశాను. 17నీ
సౌందరాయ్నిన్ చూసుకుని గరివ్ంచావు. నీ భవానిన్ చూసుకుని నీ తెలివి పాడు చేసుకునాన్వు. అందుకే నేను నినున్ భూమి
మీద పడేశాను. రాజులు నినున్ చూసేలావాళళ్ ఎదుట నినున్ంచాను.

18 నీ విసాత్ ర పాపాలను బటిట్ , నీ అనాయ్య వాయ్పారానిన్ బటిట్ , నీ పవిత సథ్లాలను నువువ్ అపవితం చేశావు. కాబటిట్
నీలోనుంచి అగిన్ వచేచ్లా చేశాను. అది నినున్ కాలిచ్వేసుత్ ంది. నినున్ చూసుత్ నన్వాళళ్ందరి ఎదుట నినున్ బూడిదగా చేసాత్ ను.
19పజలోల్ నినున్ ఎరిగిన వారంతా నినున్ బటిట్ వణికిపోతారు. నిరాఘ్ ంతపోతారు. నువివ్క ఉండవు.”

సీదోను వయ్తిరేకంగా పవచనం
20యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 21 “నరపుతుడా, నీ ముఖానిన్ సీదోను పటట్ణం పు తిపిప్ దానిన్ గురించి

పవచించు. 22యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, సీదోను, నేను నీకు విరోధిని. నీ మధయ్ నాకు ఘనత వసుత్ ంది. నేను
నీ మధయ్ తీరుప్ తీరుసూత్ ఉనన్పుడు నేను యెహోవానని నీ పజలు తెలుసుకుంటారు. ననున్ నేను పవితునిగా మీ మధయ్
కనుపరచుకుంటాను.

23నేనుఘోర నఅంటురోగానిన్మీమధయ్పంపిసాత్ ను. మీవీధులోల్ రకపాతంజరుగుతుంది. అనిన్ పులనుంచినీమీద
కతిత్ దూసాత్ రు. అపుప్డు నేనేయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు. 24ఇశాయేలీయులచుటూట్ గుచుచ్కునేముళళ్ కంపలాల్ గా
నొపిప్ కలిగించేగచచ్తీగలాల్ గావారినితృణీకరించినపజలు ఇంకఎవరూఉండరు. అపుప్డు నేనేయెహోవాపభువుననివాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

25యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “పజలోల్ చెదిరిపోయిన ఇశాయేలీయులను నేను దగగ్ర చేరిచ్, పజల ఎదుట ననున్
నేను పరిశుదధ్ పరచుకుంటాను. అపుప్డు నా సేవకుడుయాకోబుకు నేనిచిచ్న తమ దేశంలో వాళ ళ్ నివసిసాత్ రు. 26వాళ ళ్
అందులో భయం లేకుండా నివసించి ఇళ ళ్ కటుట్ కుని దాకష్తోటలు నాటుకుంటారు. వారి చుటూట్ ఉండి వాళళ్ను తృణీకరించే
వారందరికీ నేను శికష్ విధించిన తరువాతవాళ ళ్ భయం లేకుండా నివసించేటపుప్డు నేను తమయెహోవాదేవుడిననివాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు.”

29
ఐగుపుకు వయ్తిరేకంగా పవచనం
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1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదో సంవతస్రం పదో నెల పనెన్ండో రోజు యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు.
2 “నరపుతుడా, నీ ముఖానిన్ ఐగుపురాజు ఫరో పు తిపిప్ అతని గురించి, ఐగుపు దేశమంతటిని గురించి పవచించు.
యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే

3ఐగుపు రాజు ఫరో, లునదిలో పడుకునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు విరోధిని.
లునది నాది, నేనే దానిన్ కలగచేశాను, అని నువువ్ చెపుప్కుంటునాన్వు.

4 నేను నీ దవడకు గాలాలు తగిలిసాత్ ను. నీ లు నదిలోని చేపలను నీ పొలుసులకు అంటుకునేలా చేసాత్ ను. నీ నది
మధయ్లో నుంచి నినూన్ నీ పొలుసులకు అంటిన చేపలనిన్టినీ బయటికి లాగేసాత్ ను.

5నినూన్ లు నది చేపలనిన్టినీ ఎడారిలోపారబోసాత్ ను.
నువువ్ నేలమీద పడతావు. నినెన్వరూ ఎతత్లేరు, లేపరు.
నినున్ అడవి జంతువులకు ఆకాశపకష్ులకు ఆహారంగా ఇసాత్ ను!
6అపుప్డు నేనుయెహోవానని ఐగుపీత్యులంతా తెలుసుకుంటారు.
ఐగుపు, ఇశాయేలీయులకు రెలుల్ పులల్లాగా ఉంది.
7వాళ ళ్ నినున్ చేత పటుట్ కునన్పుప్డు నువువ్ విరిగిపోయివారి పకక్లో గుచుచ్కునాన్వు.
వాళ ళ్ నీమీద ఆనుకుంటే నువువ్ వాళళ్ కాళ ళ్ విరగొగ్ టిట్ వారి నడుములు బెణికేలా చేశావు.”

8 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు. నేను నీ మీదికి కతిత్ దూసాత్ ను. నీ మనుషులనూ పశువులనూ
చంపుతాను. 9 ఐగుపుదేశం పా పోయి నిరామ్నుషయ్ పోతుంది. అపుప్డు నేను యెహోవానని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.
ఎందుకంటే “ లు నదినాది, నేనేదానిన్ కలగచేశాను”అని భయంకర సముద జంతువుఅనుకుంటునాన్డు. 10కాబటిట్ నేను
నీకూ నీ నదికీ విరోధిని. ఐగుపు దేశానిన్ మిగోద్ లు నుంచి సెవేనే వరకూ కూషు సరిహదుద్ వరకూపూరిగాపాడు చేసి ఎడారిగా
చేసాత్ ను.

11 దాని మీదుగా ఏ కాలూ కదలదు. ఏ జంతువూ అటుగుండా వెళళ్దు. నల ఏళ ళ్ దానిలో ఎవరూ ఉండరు.
12 నిరామ్నుషయ్ంగా ఉండే పాంతాల మధయ్ ఐగుపుదేశానిన్ పా న దానిగా చేసాత్ ను. పా పోయిన పటట్ణాలోల్ దాని పటట్ణాలు
నల ఏళ ళ్పా ఉంటాయి. ఐగుపీత్యులను ఇతర పజలమధయ్కు చెదరగొడతాను. ఇతర దేశాలకువారిని వెళళ్గొడతాను.

13 యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు. నల ఏళ ళ్ గడిచిన తరువాత నానాపజలోల్ చెదరిపోయిన
ఐగుపీత్యులను నేను సమకూరుసాత్ ను. 14 ఐగుపు కోలోప్యిన దానిన్ మళీళ్ ఇచిచ్, పతోసు అనే తమ సొంత పాంతానికి
చేరుసాత్ ను. అకక్డ వాళ ళ్ అలప్ న రాజయ్ంగా ఉంటారు.

15రాజాయ్లోల్ అది అలప్ న రాజయ్ంగా ఉంటుంది. ఇక ఇతర రాజాయ్ల మీద అతిశయపడదు. వాళిళ్క ఇతర రాజాయ్ల
పెతత్నం చేయకుండా నేను వారిని తగిగ్సాత్ ను. 16 ఇశాయేలీయులు తాము చేసిన దోషానిన్ మనసుకు తెచుచ్కుని ఐగుపు పు
తిరిగితే అపప్టినుంచి వారికి నమమ్కం కుదరదు. అపుప్డు నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

17బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, ఇర ఏడవ సంవతస్రంమొదటి నెలమొదటి రోజుయెహోవానాకీ విషయంమళీళ్
తెలియచేశాడు. 18నరపుతుడా,తూరుమీదబబులోనురాజునెబుకదెన్జరు తన నయ్ంతోచాలాకషట్ న పనిచేయించాడు.
వారందరి జుటుట్ ఊడిపోయింది. వారి భుజాలు కొటుట్ కుపోయాయి. అయినా తూరుకు విరోధంగా అతడు పడిన కషాట్ నికి
అతనికి గానీ అతని నాయ్నికి గానీ కూలి కూడారాలేదు.

19 కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, ఐగుపు దేశానిన్ బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరుకు నేను
అపప్గిసుత్ నాన్ను. అతడు దాని ఆసిత్ని పటుట్ కుని దాని సొముమ్ను దోచుకుంటాడు. అది అతని నాయ్నికి జీతమవుతుంది.
20తూరు పటట్ణం మీద అతడు చేసింది నా కోసమే కాబటిట్ అందుకు బహ మానంగా దానిన్ అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఇదేయెహోవా
పభువు సందేశం.

21ఆ రోజు నేను ఇశాయేలీయుల కొముమ్ కి వచేచ్లా చేసాత్ ను. వారితోమాటాల్ డడానికి అవకాశం ఇసాత్ ను. అపుప్డు నేను
యెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

30
ఐగుపు గూరిచ్ విలాపం

1యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా, పవచిసూత్ ఇలా చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది
ఏమిటంటే, ‘అయోయ్! రాబోతునన్ ఆ రోజు ఎంత భయంకరం.’ 3ఆ రోజు వచేచ్సింది! యెహోవాకోసం ఆ రోజు వచిచ్ంది! అది
మబుబ్లు కమేమ్ రోజు. రాజాయ్లు పతనమయేయ్ రోజు!

4 అపుప్డు ఐగుపు దేశం మీద కతిత్ పడుతుంది. ఐగుపులో చనిపోయిన వాళ ళ్ కూలిపోతుంటే కూషు దేశసుథ్ లు వేదన
పడతారు.

శతువులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్*ని పటుట్ కుని దేశపుపునాదులను పడగొడతారు!
5 కూషీయులు,పూతీయులు, లూదీయులు, విదేశీయులు నిబంధన పజలంతా కతిత్తో కూలుతారు!

6యెహోవాతెలియజేసేది ఏమిటంటే,
ఐగుపుకు అండగా ఉండే వాళ ళ్ కూలుతారు. గరవ్ంతో కూడిన దాని బలం అణగిపోతుంది.
మిగోద్లు నుండి సెవేనే వరకూ పజలు కతిత్తో కూలుతారు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

* 30:4 30:4 ఆసిత్ పజలు
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7పా పోయిన దేశాలమధయ్ వాళ ళ్ దికుక్లేని వాళ ళ్గా ఉంటారు. శిథిలాల పటట్ణాలమధయ్ వారి పటట్ణాలుంటాయి.
8 ఐగుపు దేశంలో అగిన్ రగిలించి నేను దానికి సహాయకులు లేకుండా చేసేత్ అపుప్డు నేను యెహోవానని వాళ ళ్

తెలుసుకుంటారు. 9ఆ రోజువారాహరులు నా దగగ్ర నుంచి ఓడలోల్ బయలుదేరి సుర తంగా ఉనన్ కూషును భయపెడతారు.
ఐగుపు పతనమయేయ్ రోజునవారికి భయభాంతులు పుడతాయి. అదిగో! అది వసూత్ ఉంది.

10 యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు వలన ఐగుపులో ఇక ఏ మాతం
జనాభా ఉండరు. 11 ఆ దేశానిన్ నాశనం చేయడానికి, అతడు తన నాయ్నిన్ తోడుకుని వసాత్ డు. అతనికి రాజాయ్లనీన్
భయపడిపోతాయి. ఐగుపీత్యులను చంపడానికి వారు తమ కతుత్ లు దూసి చచిచ్న వాళళ్తో దేశానిన్ నింపుతారు.

12నదులనుఎండగొటిట్ ఆనేనుఆదేశానిన్దురామ్రుగ్ లకుఅమిమ్వేసాత్ ను. విదేశీయులతోనేనుఆదేశానిన్,దానిలోఉనన్దంతా
పాడు చేయిసాత్ ను. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.”

13యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “విగహాలను నేనునాశనం చేసాత్ ను. మెంఫిస్పటట్ణపుపనికిరానివిగహాలను లేకుండా
చేసాత్ ను. ఇక ఐగుపు దేశంలో రాజు ఉండడు. దేశమంతటా నేను భయం పుటిట్సాత్ ను. 14 పతోసును పాడు చేసాత్ ను.
సోయనులో నిపుప్ పెడతాను. తేబేస్మీదికి శికష్ పంపిసాత్ ను.

15ఐగుపుకు కోటగాఉనన్ పెలుసియంమీదనాకోపాగిన్ కుమమ్రిసాత్ ను. తేబేస్లోనిఅనేకమందిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 16ఆ
తరువాత ఐగుపును కాలిచ్వేసాత్ ను. పెలుసియం వాళ ళ్ వేదనతో అలాల్ డిపోతారు. తేబిస్ చినాన్భినన్మవుతుంది. పతిరోజూ
మెంఫిస్ శతువులు దాడి చేసాత్ రు.

17 హీలియోపోలిస్, బుబాసిత్స్ పటట్ణాలోల్ ని యువకులు కతిత్తో కూలుతారు. ఆ పటట్ణ పజలు బందీలుగా పోతారు.
18 ఐగుపు మోపిన కాడిని నేను తహపనేసులో విరిచే రోజున చీకటి కముమ్కుంటుంది. గరవ్ంతో కూడిన ఐగుపీత్యుల బలం
అకక్డ అంతమవుతుంది. దానిన్ మబుబ్ కముమ్కుంటుంది. దాని కూతురుల్ బందీలుగా పోతారు. 19నేను ఐగుపీత్యులకు శికష్
విధిసేత్ నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

20పదకొండవఏడుమొదటినెలఏడవరోజుయెహోవానాకీవిషయంతెలియచేశాడు. 21నరపుతుడా, నేను ఐగుపురాజు
ఫరో చేతిని విరగ గొటాట్ ను. అదిబాగుపడేలా ఎవరూ దానికి కటుట్ కటట్రు. కతిత్ పటుట్ కునే బలం దానికి లేదు.”

22కాబటిట్ యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “నేను ఐగుపురాజు ఫరో చేతులను విరిచేసాత్ ను. అతని బల న
చేతినీ, విరిగిన చేతినీ విరగ గొటిట్ , అతని చేతిలోనుంచి కతిత్ జారిపోయేలా చేసాత్ ను. 23 అపుప్డు ఐగుపీత్యులను ఇతర
రాజాయ్లోల్ కి చెదరగొడతాను. వివిధ దేశాలకు వారిని వెళల్గొడతాను. 24 ఫరో చేతులను నేను విరగ గొటట్డానికి, బబులోను
రాజు చేతులను బలపరచి నా కతిత్ అతని చేతికిసాత్ ను. బబులోను రాజు చూసూత్ ఉండగా ఫరో చావు దెబబ్తినన్ వాడి లాగా
మూలుగుతాడు.

25 బబులోను రాజు చేతులను నేను బలపరుసాత్ ను. ఫరో చేతులు పడిపోతాయి. ఐగుపు దేశం మీద చాపడానికి నేను
నా కతిత్ని బబులోను రాజు చేతికిసేత్ నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు. 26 నేను యెహోవానని వాళ ళ్
తెలుసుకునేలా నేను ఐగుపును రాజాయ్లోల్ చెదర గొటిట్ వివిధ దేశాలకు వారిని వెళల్గొడతాను.”
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లెబానోను దేవదారు వృకష్ల ఉపమానం

1 బబులోను చెరలో ఉనన్ కాలంలో, పదకొండవ సంవతస్రం మొదటి నెల ఏడవ రోజు యెహోవా నాకీ విషయం
తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా, ఐగుపు రాజు ఫరోతో, అతని చుటూట్ ఉనన్ సేవకులతో ఇలా చెపుప్.

ఘనత విషయంలో నువువ్ ఎవరిలాగా ఉనాన్వు?
3అషూష్ రు లెబానోను దేవదారు వృకష్ం లాంటిది. అంద న కొమమ్లతో,
విశాల న గుబురుతో, ఎంతో ఎతుత్ గా ఉంది.
దాని చిటారు కొమమ్ మిగతా చెటల్ కంటే ఎతుత్ గా ఉంది.
4 నీళల్ సమృదిధ్గా ఉండడం వలన అది ఎతుత్ గా ఎదిగింది. లో న నదిని బటిట్ మహావృకష్ం అయింది. దాని చుటూట్
కాలువలు పారుతునాన్యి.

వాటి పిలల్ కాలువలు ఆ పాంతంలోని చెటల్నిన్టికీ నీళ ళ్ అందించాయి.
5ఆపాంతంలోని చెటల్నిన్టి కంటే అది ఎంతో ఎతుత్ గా ఎదిగింది.
దానికిచాలా ఎకుక్వ కొమమ్లు ఉనాన్యి.
నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనాన్యికాబటిట్ దాని కొమమ్లు పొడుగాగ్ పెరిగాయి.
6పకష్ులనీన్ దాని కొమమ్లోల్ గూళల్ కటుట్ కునాన్యి. భూజంతువులనీన్ దాని గుబురులో పిలల్లు పెటాట్ యి.
దాని నీడలో అనిన్ రకాలజాతులు నివసించాయి.
7నీళ ళ్ సమృదిధ్గా ఉనన్ దగగ్ర దాని వేళ ళ్ పాకాయి. కాబటిట్ అది పొడవాటి కొమమ్లతో అది అందంగా, గొపప్గా ఉంది.
8దేవుని తోటలోని దేవదారు వృ లు దానికి సాటి కావు.
సరళ వృ లకు అలాంటి కొమమ్లు లేవు. మేడి చెటల్ కొమమ్లు దీని కొమమ్లకు సాటిరావు.
దానికునన్ంత అందం దేవుని తోటలోని వృ లోల్ దేనికీ లేదు!
9అనేక కొమమ్లతో నేను దానిన్ అందంగా చేశాను.
అందుకు దేవుని తోట, ఏదెనులోని వృ లనీన్ దానిమీద అసూయపడాడ్ యి.”
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10అందుచేతయెహోవాపభువుఇలాఅంటునాన్డు. “అదిఎంతోఎతుత్ గాఉందికాబటిట్ ,దానికొనమిగతావృ లనిన్టిలో
కంటే ఎతుత్ గా ఉంది కాబటిట్ , గరివ్ంచింది. 11 కాబటిట్ నేను అతణిణ్ ఒడిసి పటుట్ కుని రాజులోల్ అతి బలిషఠ్ న వాడి చేతులోల్
పెటాట్ ను. ఈఅధికారి అతని చెడుతనానికి తగిన విధంగా అతని పటల్ జరిగించి తరిమివేశాడు.

12 రాజాయ్లనిన్టిలో అతి కూర న విదేశీయులు అతనిన్ నరికి పారవేశారు. అతని కొమమ్లు కొండల మీద, లోయలోల్
పడాడ్ యి. అతని శాఖలు భూమి మీదునన్ అనిన్ వాగులోల్ విరిగి పడాడ్ యి. అపుప్డు భూరాజాయ్లనీన్ దాని నీడనుంచి వెళిల్
అతణిణ్ వదిలేశాయి.

13అతనిమోడు మీద ఆకాశపకష్ులనీన్ వాలాయి.
అతని కొమమ్లోల్ భూజంతువులనీన్ ఉనాన్యి.

14 నీళళ్ దగగ్రునన్ ఏ వృకష్మూ అతిశయంతో అంత ఎతుత్ కు ఎదగకుండా ఇది జరిగింది. దాని కొనలు మిగతా
వృ లకంటే ఎతుత్ గా ఉండకుండాా, నీళళ్ దగగ్రునన్ ఏ వృకష్మూ అంత ఎతుత్ కు ఎదగకుండాఉంటుంది. సాధారణమనుషులు
చనిపోయినటుట్ గా అవనీన్ చసాత్ యి.”

15యెహోవా పభువు ఇలా చెబుతునాన్డు. “అతడు పాతాళం లోకి పోయిన రోజు నేను భూమికి దుఃఖం కలిగించాను.
అగాధజలాలు అతనిన్ ముంచేలా చేశాను. సముదపు నీటిని ఆపాను. అతనిన్ బటిట్ నేను వాటి పవాహాలను బంధించాను.
అతని కోసం నేను లెబానోనుకు దుఃఖం కలిగించాను. కాబటిట్ ఆ పాంతంలోని చెటల్నీన్ అతని కోసం దుఃఖించాయి.

16అతనిపతనంవలల్ కలిగేచపుప్డు వినిపజలు వణికిపోయేలాచేశాను. చచిచ్నవాళ ళ్ండే గుంటలోఅతనిన్ విసిరేశాను.
పలల్ం పాంతాలోల్ ఉనన్ ఏదెను చెటల్నిన్టినీ నేను ఓదారాచ్ను. ఇవనీన్ లెబానోనులో నీళళ్ సమృదిధ్ దొరికిన మంచి వృ లు.

17వాళ ళ్ కూడా కతిత్తోచచిచ్నవారిదగగ్రికి అతనితో కూడాపాతాళానికిదిగిపోయారు. వీరంతాఅతనినీడలోనివసించిన
వాళ ళ్,అతనికిసహాయంచేసినవాళ ళ్. 18ఘనత,ఆధికయ్ం విషయంలోనీకు ఏదెనుతోటలోనివృ లోల్ సాటిఏది? అయినా
నువువ్ ఏదెను వృ లతోపాటు భూమి కిందికి, సునన్తిలేనివారి దగగ్రికి దిగిపోవలసి వసుత్ ంది. కతిత్తో చచిచ్న వారితో నువువ్
నివసిసాత్ వు! ఫరో, అతని సేవకులందరికీ జరిగేది ఇదే” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.
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ఫరో గురించి విలాపం

1బబులోను చెరలోఉనన్ కాలంలో, పనెన్ండవ నెలమొదటిరోజుయెహోవానాకీ విషయంతెలియచేశాడు. 2నరపుతుడా,
ఐగుపురాజు ఫరో గురించి ఏడుపుపాట ఎతిత్ అతనికి ఈమాట చెపుప్.

“రాజాయ్లోల్ నువువ్ కొదమ సింహం వంటి వాడివి.
నదిలోమొసలివంటి వాడివి.
నీ కాళల్తో నీళల్ కలియబెడుతూ వాటిని బురదగా చేశావు.”

3యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే,
“నేను,నా వల నీమీద వేసేత్ వాళ ళ్ నినున్ నా వలలో నుంచి అనేక పజలమధయ్ బయటికి లాగుతారు.
4నేను నినున్ నేలమీద పడేసాత్ ను. బయటిపొలంలోపారేసాత్ ను.
గాలిలో ఎగిరే అనిన్ రకాల పిటట్లు నీ మీదవాలేలా చేసాత్ ను. భూమిమీద ఉనన్ అనిన్ రకాల జంతువులు నీమాంసానిన్
కడుపారా తింటాయి.

5నీమాంసానిన్ పరవ్తాలమీద వేసాత్ ను. పురుగులు పటిట్న నీ కళేబరంతోలోయలను నింపుతాను.
6నీ రకానిన్ పరవ్తాలమీదపోసాత్ ను.
వాగులు రకంతో నిండుతాయి.
7నేను నీ దీపానిన్ ఆరిప్వేసినపుప్డు ఆకాశానిన్ మూసేసి, నకష్తాలను చీకటి చేసాత్ ను.
సూరుయ్ణిణ్ మబుబ్తో కముమ్తాను. చందుడు వెనెన్ల ఇవవ్డు.
8నినున్బటిట్ ఆకాశంలో పకాశించే జోయ్తులనిన్టినీ చీకటి చేసాత్ ను.
నీ దేశం మీద చీకటి కముమ్తుంది.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

9 “నువువ్ ఎరగని దేశాలోల్ కి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్ , నినున్ నాశనం చేసేటపుప్డు అనేక మందికి కోపం పుటిట్సాత్ ను. 10నా
కతిత్ రాజుల ఎదుట ఆడించేటపుప్డు నీ కారణంగాచాలామంది దిగాభ్ర్ంతి చెందుతారు. నువువ్ పడిపోయేరోజునవాళళ్ంతా
ఎడతెరిపి లేకుండాపాణభయంతో వణకుతారు.”

11యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “బబులోను రాజు కతిత్ నీ మీదికి వసుత్ ంది!
12 శూరుల కతిత్తో నేను నీ సేనను కూలుసాత్ ను. వాళళ్లో పతి శూరుడూ రాజాయ్లను వణికిసాత్ డు.
వాళ ళ్ ఐగుపీత్యుల గరవ్ం అణచివేసాత్ రు. దాని నాయ్నన్ంతానాశనం చేసాత్ రు.
13సమృదిధ్గా ఉనన్ నీళల్ దగగ్రునన్ పశువులనిన్టినీ నేను నాశనం చేసాత్ ను.
పజల కాళ ళ్ గానీ పశువుల కాళ ళ్ గానీ ఆ నీటిని కదిలించలేవు.
14అపుప్డు నేను వాటి నీళల్ ఆపి, నూనెపారేలావాళళ్ నదులు పారేలా చేసాత్ ను.”
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.
15 “నేను ఐగుపు దేశానిన్ పాడు చేసి అందులో ఉనన్దంతానాశనం చేసి
దాని నివాసులందరినీ నిరూమ్లం చేసుత్ ంటే
నేనుయెహోవాననివాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.
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16ఇది శోకగీతం. రాజాయ్ల కూతురుల్ ఈ పాట ఎతిత్ పాడతారు.
వాళ ళ్ ఐగుపుమీదా,దాని సమూహమంతటిమీదాఆపాటపాడతారు.
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

17పనెన్ండవ సంవతస్రం అదే నెల పదిహేనవ రోజుయెహోవానాకు ఈ విషయం తెలియచేశాడు.
18నరపుతుడా, ఐగుపీత్యుల సమూహం గురించి విలపించు.
భూమి కిందికి పాతాళానికి దిగిపోయినవాళళ్ దగగ్రికి, ఆమెనూ గొపప్ రాజాయ్ల కూతుళళ్నూ తోసి వెయియ్.
19వాళళ్తో ఇలా అను, ‘మిగతావాళళ్కంటే నువువ్ నిజంగా అందగతెత్వా? సునన్తిలేని వాళళ్ దగగ్రికి దిగి వెళిల్ పడుకో’
20 కతిత్తో చచిచ్న వాళళ్తోబాటు వాళ ళ్ కూలుతారు. అది కతిత్పాలవుతుంది. ఆమె విరోధులు ఆమెనూ ఆమె
సేవకులనూ ఈడుచ్కుపోతారు.

21పాతాళంలోని గొపప్యోధులు ఐగుపు గురించీ దానిమితుల గురించీ ఇలా చెబుతారు,
‘వీళిల్కక్డికి దిగి వచేచ్శారు! కతిత్తో చచిచ్న సునన్తిలేని వాళళ్ దగగ్ర వీరు పడుకుంటారు’
22అషూష్ రు,దాని గుంపంతా అకక్డే ఉంది! దాని చుటూట్ వాళళ్ సమాధులునాన్యి.
వాళళ్ంతా కతిత్తో చచాచ్రు.
23దాని సమాధులు పాతాళాగాధంలో ఉనాన్యి.
దాని గుంపులు దాని సమాధి చుటూట్ ఉనాన్యి.
వాళళ్ంతా సజీవులలోకంలో ఉగత తెచిచ్న వాళ ళ్. వాళళ్ంతా కతిత్తో చచిచ్న వాళ ళ్.
24ఏలాము,దాని గుంపంతా అకక్డే ఉంది! దాని చుటూట్ వాళళ్ సమాధులునాన్యి. వాళళ్ంతా కతిత్తో చచాచ్రు.
వాళళ్ంతా సజీవులలోకంలో ఉగత తెచిచ్న వాళ ళ్. వాళ ళ్ సునన్తి లేకుండాపాతాళంలోకి దిగిపోయారు.
వాళ ళ్ సిగుగ్ పాలవుతారు.
25చచిచ్న వాళళ్ మధయ్ దానికీ దాని సమూహానికీ ఒక పరుపు సిదధ్ం చేశారు. దాని చుటూట్ వాళళ్ సమాధులునాన్యి.
వాళళ్ంతా సునన్తి లేకుండా చచాచ్రు.
వాళ ళ్ సజీవుల లోకంలో ఉగత తెచిచ్నవాళ ళ్. పాతాళం లోకి దిగిపోయిన వాళళ్తో పాటు వాళ ళ్ కూడా సిగుగ్
పాలవుతారు. చచిచ్న వాళళ్ మధయ్ ఏలాము ఉంది.

26అకక్డ మెషెకు తుబాలు దాని గుంపంతా ఉనాన్యి.
దాని సమాధులు దాని చుటూట్ ఉనాన్యి. వాళళ్ంతా సునన్తి లేని వాళ ళ్. వాళ ళ్ సజీవుల లోకంలో ఉగత తెచిచ్న
వాళ ళ్. కాబటిట్ వాళ ళ్ కతిత్పాలయాయ్రు.

27వీళ ళ్ సునన్తి లేని వాళళ్లో పడిపోయిన శూరుల దగగ్ర పడుకోరు.
వాళ ళ్ తమ యుదాధ్ యుధాలనిన్టితో పాతాళంలోకి దిగిపోయి, తమ కతుత్ లను తమ తలల కింద ఉంచుకుని
పడుకుంటారు.

తమడాళళ్ను తమతోఉంచుకుంటారు. వాళ ళ్ సజీవులలోకంలో ఉగత తెచిచ్నవాళ ళ్.
28కాబటిట్ , ఐగుపు, నువువ్ సునన్తి లేని వాళళ్ మధయ్ నాశన , కతిత్ పా న వాళళ్ దగగ్ర పడుకుంటావు.

29 అకక్డ ఎదోము, దాని రాజులు దాని అధిపతులంతా ఉనాన్రు. వాళ ళ్ పరాకమవంతు నా కతిత్ పా న వాళళ్ దగగ్ర
ఉనాన్రు. సునన్తి లేని వాళళ్ దగగ్ర పాతాళంలోకి దిగిపోయినవాళళ్ దగగ్ర వాళ ళ్ కూడా పడుకునాన్రు.

30 అకక్డ ఉతత్ర దేశపు అధిపతులంతా, చచిచ్న వాళళ్తో దిగిపోయిన సీదోనీయులంతా ఉనాన్రు. వాళ ళ్
పరాకమవంతు భయం పుటిట్ంచినా సిగుగ్ పాలయాయ్రు. సునన్తి లేకుండా కతిత్ పా న వాళళ్ మధయ్ పడుకునాన్రు. గోతిలోకి
దిగిపోయినవాళళ్తోపాటు సిగుగ్ పాలయాయ్రు.

31 కతిత్ పా న ఫరో, అతని వాళళ్ంతా వాళళ్ను చూచి తమ సమూహమంతటిని గురించి ఓదారుప్ తెచుచ్కుంటారు.” ఇదే
యెహోవా పభువు సందేశం. 32 “సజీవుల లోకంలో వాళళ్తో నేను ఉగత తెపిప్ంచాను. అయితే సునన్తి లేనివాళళ్తో కతిత్
పా నవాళళ్తో పడుకుంటారు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

33
యెహెజేక్లను కావలివానిగా

1యెహోవానాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా, నువువ్ నీ పజలకు ఈ విషయం చెపుప్, నేను ఒకానొక దేశం
మీదికి కతిత్ రపిప్సేత్ ఆ పజలు తమలో ఒకణిణ్ ఎనున్కుని కావలివానిగా ఏరప్రచుకునాన్రనుకో. 3 అతడు దేశం మీదికి కతిత్
రావడం చూసి, బూర ఊది పజలను హెచచ్రిక చేసాత్ డనుకో. 4అపుప్డు ఎవ నా బూర శబద్ం విని కూడాజాగతత్పడక పోతే,
కతిత్ వచిచ్ వాడిపాణం తీసేసేత్ వాడు తనచావుకు తానేబాధుయ్డు.

5బూర శబద్ం విని కూడావాడు జాగతత్ పడలేదు కాబటిట్ తన చావుకు తానే బాధుయ్డు. వాడు జాగతత్ పడితే తన పాణానిన్
ర ంచుకునేవాడే.

6అయితేకావలివాడు కతిత్ రావడంచూసినాకూడా,బూరఊదకుండాపజలనుహెచచ్రించకుండాఉనాన్డనుకో. కతిత్ వచిచ్
వాళళ్లో ఒకడిపాణం తీసేత్,వాడు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు. కానీ, అతనిచావుకు నేను కావలివాడినేబాధుయ్ని చేసాత్ ను.

7 నరపుతుడా, నేను నినున్ ఇశాయేలీయులకు కావలివాడిగా నియమించాను. కాబటిట్ నువువ్ నా నోటి మాట విని నా
పకష్ంగా వారిని హెచచ్రించాలి. 8 ‘దురామ్రుగ్ డా, నువువ్ తపప్కుండా చసాత్ వు’ అని దురామ్రుగ్ డికి నేను చెబితే, నువువ్ అతణిణ్
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హెచచ్రించకపోతే ఆ దురామ్రుగ్ డు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు. అయితే అతని చావుకు నినేన్ బాధుయ్ని చేసాత్ ను. 9అయితే ఆ
దురామ్రుగ్ డు తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటాట్ లని నువువ్ అతనిన్ హెచచ్రించావనుకో. అతడు తన దురామ్రగ్ం విడిచి పెటట్కపోతే
అతడు తన దోషానిన్ బటిట్ చసాత్ డు గానీ నువువ్ అతనిచావుకు బాధుయ్డివి కాదు.

10 నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులకు ఈ విషయం తెలియచెయియ్. ‘మా అపరాధాలూ పాపాలూ మా మీద భారంగా
ఉనాన్యి. వాటి వలన మేము నీరసించిపోతునాన్ము. మేమెలా బతుకుతాం?’ అని మీరంటునాన్రు. 11వారితో ఇలా
చెపుప్, నా జీవం మీద ఆనబెటిట్ చెబుతునాన్ను, దురామ్రుగ్ డు చసేత్ నాకేమీ సంతోషం లేదు. దురామ్రుగ్ డు తన పదధ్తిని బటిట్
పశాచ్తాత్ పపడి బతకాలి. కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా, మనసుస్ మారుచ్కోండి. మీ దురామ్రగ్తనుంచి పశాచ్తాత్ ప పడండి.
మీరెందుకు చావాలి? ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

12 నరపుతుడా, నువువ్ నీ పజలకు ఈ మాట చెపుప్. నీతిమంతుడు పాపం చేసేత్ అతడు అనుసరించిన నీతి అతనిన్
విడిపించదు! దుషుట్ డు చెడుతనం విడిచి మనసుస్ మారుచ్కుంటే తాను చేసిన దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్ వాడు నాశనం కాడు.
అలాగే నీతిమంతుడు పాపం చేసేత్ తన నీతిని బటిట్ అతడు బతకడు. 13 నీతిమంతుడు తపప్క బతుకుతాడు, అని నేను
చెపిప్నందువలన అతడు తన నీతిని నముమ్కుని పాపం చేసేత్ మునుపు అతడు చేసిన నీతి పనులనిన్టిలో ఏదీ జాఞ్ పకానికి
రాదు. తాను చేసినపాపానిన్ బటిట్ అతడు చసాత్ డు.

14 ‘తపప్కుండా చసాత్ వు’ అని దురామ్రుగ్ నికి నేను చెపిప్న తరువాత అతడు తన పాపం విడిచి, నీతి నాయ్యాలను
అనుసరిసూత్ 15తనదగగ్ర అపుప్ తీసుకునన్వాడికితాకటుట్ మళీళ్ అపప్గించి,తానుదొంగిలించినదానిన్మళీళ్ ఇచిచ్ వేసిపాపం
చేయకుండా, జీవాధార న చటాట్ లను అనుసరిసేత్ అతడు చావడు. తపప్కుండా బతుకుతాడు. 16అతడు చేసిన పాపాలోల్
ఏదీఅతనివిషయంజాఞ్ పకానికిరాదు. అతడునీతినాయ్యాలనుఅనుసరిసుత్ నాన్డుకాబటిట్ తపప్కుండాఅతడుబతుకుతాడు.

17 అయినా నీ పజలు ‘యెహోవా పదధ్తి నాయ్యం కాదు’ అంటారు. అయితే వారి పదధ్తే అనాయ్య నది.
18 నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపం చేసేత్ ఆ పాపానిన్ బటిట్ అతడు చసాత్ డు. 19 దురామ్రుగ్ డు తన దురామ్రాగ్ నిన్
విడిచి నీతినాయ్యాలను అనుసరిసేత్ వాటిని బటిట్ అతడు బతుకుతాడు. 20అయితేమీరు ‘యెహోవాపదధ్తి నాయ్యం కాదు’
అంటారు. ఇశాయేలీయులారా,మీలోఎవడి పవరననుబటిట్ వాడికి శికష్ విధిసాత్ ను.”

యెరూషలేము పతనం
21మనంచెరలోకి వచిచ్న పనెన్ండవ సంవతస్రం పదోనెలఅయిదోరోజుఒకడుయెరూషలేములోనుండి తపిప్ంచుకునినా

దగగ్రికి వచిచ్ “పటట్ణానిన్పటుట్ కునాన్రు”అనిచెపాప్డు. 22అతడురాకముందుసాయంతంయెహోవాచెయియ్నామీదఉంది.
ఉదయానఅతడునాదగగ్రికి వచేచ్ముందేయెహోవానానోరుతెరచాడు. నేనుమాటాల్ డగలుగుతునాన్ను. అపప్టినుంచినేను
మౌనంగా లేను.

23యెహోవానాకీవిషయంతెలియచేశాడు. 24“నరపుతుడా,ఇశాయేలుదేశంలోశిథిలాలోల్ ఉంటునన్వాళ ళ్, ‘అబాహాము
ఒకక్డుగానే ఈ దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా పొందాడు. మనం అనేకులం. ఈ దేశం మనకు సావ్సథ్ ంగా వచిచ్ంది’ అని
చెపుప్కుంటునాన్రు.

25 కాబటిట్ వారికీ మాట చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, మీరు రకం తింటునాన్రు. మీ విగహాలను
చూసూత్ ఉంటారు. మీరింకా హతయ్లు చేసూత్ ఉనాన్రు. కాబటిట్ మీరు ఈ దేశానిన్ సవ్తంతించుకుంటారా? 26మీరు మీ
కతిత్ని నముమ్కుంటారు. నీచ న పనులు చేసాత్ రు. పకిక్ంటివాడి భారయ్ను పాడు చేసాత్ రు. కాబటిట్ మీరు ఈ దేశానిన్
సవ్తంతించుకుంటారా?

27వారికి నువివ్లా చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, నా జీవం తోడు. శిథిలాలోల్ ఉంటునన్వాళ ళ్, కతిత్
పాలవుతారు. బయటపొలాలోల్ ఉండేవాళళ్ను నేను అడవి జంతువులకు ఆహారంగా ఇసాత్ ను. కోటలోల్ గుహలోల్ ఉండేవాళ ళ్
రోగాలతో చసాత్ రు. 28 ఆ దేశానిన్ నిరజ్నంగా పాడుచేసాత్ ను. దాని బలాతిశయం అంతం అవుతుంది. ఇశాయేలు కొండలు
నిరజ్నంగా ఉంటాయి. ఎవరూ వాటి గుండా వెళళ్రు. 29వారు చేసిన నీచ న పనుల వలన వారి దేశానిన్ పాడుగా నిరజ్నంగా
నేను చేసేత్ నేనుయెహోవాననివారు తెలుసు కుంటారు.

30నరపుతుడా, నీ పజలు గోడల దగగ్ర, ఇంటి గుమామ్లోల్ నిలబడి ఒకరినొకరు నీ గురించిమాటాల్ డుతూ, ‘యెహోవాదగగ్ర
నుంచి వచేచ్ పవక మాట విందాం పదండి’ అని చెపుప్కుంటునాన్రు. 31నా పజలు ఎపుప్డూ వచేచ్లాగే నీ దగగ్రికి వసాత్ రు.
నీ ఎదుట కూరుచ్ని నీమాటలు వింటారు గాని వాటినిపాటించరు. స నమాటలు వాళ ళ్ చెబుతారు గానీ వాళళ్ మనసులు
అకమలాభం కోసం ఆరాటపడుతునాన్యి.

32 నువువ్ వాళల్కు, తీగ వాయిదయ్ంతో చకక్టి సంగీత కచేరీ చేసూత్ కమమ్గా పాడే వాడిలా ఉనాన్వు. వాళ ళ్ నీ మాటలు
వింటారు గానీ ఎవవ్రూ వాటిని పాటించరు. 33తపప్క జరుగుతాయి అని నేను చెపిప్నవనీన్ జరుగుతాయి. అపుప్డు వాళళ్
మధయ్ ఒక పవక ఉనాన్డని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.”

34
గొరెల, కాపరులు

1యెహోవా నాకీ విషయం మళీళ్ తెలియచేశాడు. 2 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయుల కాపరులను గురించి ఈ విషయం
చెపుప్. ఆ కాపరులతో ఇలా చెపుప్, యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, తమ కడుపు నింపుకునే ఇశాయేలీయుల
కాపరులకు శికష్ తపప్దు. కాపరులు గొరెలను మేపాలి గదా! 3 మీరు కొవివ్న గొరెలను వధించి, కొవువ్ తిని, బొచుచ్ను
కపుప్కుంటారు. కానీ గొరెలను మేపరు.
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4జబుబ్ చేసినవాటినిమీరు ఆదుకోలేదు. రోగంతోఉనన్వాటినిమీరుబాగుచేయలేదు. గాయపడినవాటికి కటుట్ కటట్లేదు.
తోలివేసిన వాటిని మళీళ్ తోలుకు రాలేదు. తపిప్పోయిన వాటిని వెదకలేదు. అంతేకాక మీరు కఠినంగా కూరంగా వాటిమీద
పెతత్నం చేశారు. 5కాబటిట్ ,కాపరిలేకఅవిచెదరిపోయాయి. చెదరిపోయిఅనిన్ అడవిజంతువులకు ఆహారమయాయ్యి. 6నా
గొరెలు పరవ్తాలనిన్టి మీదా ఎతత్యిన పతి కొండ మీదా తిరిగాయి. నా గొరెలు పపంచమంతా చెదరిపోయాయి. అయితే
వాటిని ఎవరూ వెతకడం లేదు.”

7కాబటిట్ కాపరులారా,యెహోవామాటవినండి. 8“కాపరులు లేకుండానాగొరెలు దోపిడీకి గు అనిన్ అడవి జంతువులకు
ఆహారమయాయ్యి. కాపరులు నా గొరెలను వెదకలేదు. వారు తమ కడుపు మాతమే నింపుకుంటారు. గొరెలను మేపరు.”
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

9కాబటిట్ కాపరులారాయెహోవామాట వినండి. 10 “యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, నా జీవం తోడు. నేను
ఆ కాపరులకు విరోధినయాయ్ను. నా గొరెలను గురించి వారి దగగ్ర లెకక్ అడుగుతాను. వారిక గొరెలు మేపడంమానిప్సాత్ ను.
కాపరులు తమ కడుపు నింపుకోకుండేలా చేసాత్ ను. నా గొరెలు వారికి తిండి కాకుండా వారి నోటోల్ నుంచి వాటిని తపిప్సాత్ ను.”
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

పభువు న దేవుడు గొరెల కాపరి
11యెహోవాపభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే “నేనే సవ్యంగానాగొరెలను వెతికివాటిని కనుగొంటాను. 12తమగొరెలు

చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకే విధంగా నేను నా గొరెలను వెతికి, మబుబ్లు కమిమ్ చీకటి అయిన రోజున అవి
ఎకక్డెకక్డ చెదరిపోయాయో అకక్డ నుంచి నేను వాటిని తపిప్ంచి, 13 ఇతర పజల మధయ్నుంచి వాటిని తోడుకు వచిచ్,
వాటి సవ్దేశంలోకి తీసుకొసాత్ ను. ఇశాయేలు కొండల మీద, వాగుల దగగ్ర, దేశంలో నివాసాలు ఏరప్డడ్ పతి సథ్లంలో వాటిని
మేపుతాను.

14నేనుమంచిమేతఉనన్చోటవాటినిమేపుతాను. ఇశాయేలుఎతత్యినకొండలువాటికిమేతసథ్లంగాఉంటాయి. అకక్డ
అవి మంచి మేత ఉనన్ చోట పడుకుంటాయి. ఇశాయేలు కొండల మీదమంచి పచిచ్క దానాలోల్ అవి మేసాత్ యి. 15నేనే నా
గొరెలను మేపి పడుకోబెడతాను.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం. 16 “తపిప్పోయినవాటిని నేను వెదకుతాను. తోలివేసిన
వాటిని మళీళ్ తీసుకొసాత్ ను. గాయపడిన వాటికి కటుట్ కడతాను. బలంలేని వాటికి బలం కలిగిసాత్ ను. అయితే కొవివ్న వాటినీ
బలంగా ఉనన్ వాటినీనాశనం చేసాత్ ను. మందను నాయ్యంతో కాసాత్ ను.

17నామందా,మీవిషయంయెహోవాపభువును, నేను, ఇలా చెబుతునాన్ను. గొరెలకూ పొటేట్ళల్కూ మేకలకూమధయ్ నేను
నాయ్యాధికారిగా ఉంటాను. 18పచిచ్క దానాలోల్ మంచిమేతమేయడంమీకు చాలదా? మిగిలినదానిన్ కాళళ్తో తొకాక్లా?
19మీరు సవ్చఛ్ న నీళ ళ్ తాగి, మిగతా నీళ ళ్ కాళళ్తో కెలికి మురికిచేయాలా? మీరు కాళల్తో తొకిక్న దానిన్ నా గొరెలు
మేసుత్ నాన్యి. మీరు మీ కాళళ్తో కలకలు చేసిన నీళ ళ్ అవితాగుతునాన్యి.

20 కాబటిట్ యెహోవా పభువు ఈ మాట చెబుతునాన్డు, నేనే సవ్యంగా కొవివ్న గొరెలకూ చికిక్పోయిన గొరెలకూ మధయ్
భేదం చూసితీరుప్ తీరుసాత్ ను. 21మీరు భుజాలతోపకక్తోతోసూత్ ఉంటే, నీరసించిపోయినవాటనిన్టినీ కొముమ్లతోపొడుసూత్
చెదరగొటేట్సుత్ నాన్రు.

22 కాబటిట్ ఇకనుంచి నా మంద దోపిడీ కాకుండా వాటిని ర సాత్ ను. గొరె గొరెకూ మధయ్ తీరుప్ తీరుసాత్ ను. 23 వాటిని
మేపడానికి నేను నా సేవకుడు దావీదును వాటి మీద కాపరిగా నియమిసాత్ ను. అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని
మేపుతాడు. 24 నేను, యెహోవాను, వారికి దేవుడుగా ఉంటాను. నా సేవకుడు దావీదు వారి మధయ్ అధిపతిగా ఉంటాడు.
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

25అవి అరణయ్ంలో నిరభ్యంగా నివసించేలా, అడవిలో మంగా పడుకునేలా నేను వాటితో శాంతి ఒడంబడిక చేసాత్ ను.
దేశంలో కూర జంతువులు లేకుండా చేసాత్ ను. 26 నేను వాళళ్ను దీవిసాత్ ను. నా పరవ్తం చుటూట్ ఉనన్ సథ్లాలను దీవిసాత్ ను.
స న కాలాలోల్ వానలు కురిపిసాత్ ను. దీవెన జలుల్ లివే. 27 పళళ్ చెటుల్ కాయలు కాసాత్ యి. భూమి పంట ఇసుత్ ంది. నా
గొరెలు వాటిపాంతాలోల్ మంగా ఉంటాయి. నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని బందీలుగా చేసినవారి చేతిలో నుంచి వారిని
విడిపించేటపుప్డు నేనుయెహోవాననివారు తెలుసుకుంటారు.

28 ఇక వారు ఇతర రాజాయ్లకు దోపిడీగా ఉండరు. కూర జంతువులు వారిని మింగివేయవు! వాళ ళ్ ఎవరికీ
భయపడకుండా మంగా నివసిసాత్ రు. 29వాళళ్ రుకు పశాంతంగా పెరిగే వాతావరణం కలిగిసాత్ ను. వాళ ళ్ ఇక ఏమాతం
దేశంలో కరువుకు గురి కారు. ఇతర రాజాయ్లు వారిని చినన్చూపు చూడరు.

30 అపుప్డు నేను వారి దేవుడు యెహోవాననీ నేను వారికి తోడుగా ఉనాన్ననీ తెలుసుకుంటారు. వాళ ళ్ నా పజలు.
ఇశాయేలీయులు. ఇదేయెహోవా పభువు సందేశం. 31మీరు నా గొరెలు. నేను మేపే గొరెలు. నా పజలు! నేను మీ దేవుణిణ్ .
ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.”

35
ఎదోం గురించి పవచనం

1యెహోవానాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 2నరపుతుడా, శేయీరు పరవ్తం పు నీముఖం తిపుప్కుని దాని గురించి ఈ
విషయం చెపుప్, 3 “యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, శేయీరు పరవ్తమా! నేను నీకు వయ్తిరేకిని. నా చెయియ్ నీ
మీదచాపి నినున్ పాడుగా నిరజ్నంగా చేసాత్ ను.
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4నీ పటట్ణాలను నాశనం చేసాత్ ను. నువువ్ నిరజ్నంగా ఉంటావు.” అపుప్డు నేను యెహోవానని నువువ్ తెలుసుకుంటావు.
5ఇశాయేలీయుల పటల్ నువువ్ ఎపుప్డూ పగతోఉనాన్వు. వారివిపతుత్ సమయంలో,వారిదోష శికష్ముగింపుకాలంలోనువువ్
వారిని కతిత్ పాలు చేశావు. 6కాబటిట్ నా జీవం తోడు. నేను నినున్ రకపాతానికి గురి చేసాత్ ను. రకపాతం నినున్ వెంటాడుతుంది.
రకపాతానిన్ నువువ్ అసహియ్ంచుకోలేదు కాబటిట్ రకపాతం నినున్ వెంటాడుతుంది. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

7వచేచ్ పోయేవాళ ళ్ అకక్డ లేకుండా చేసి, నేను శేయీరు పరవ్తానిన్ పాడుగా నిరజ్నంగా చేసాత్ ను. 8అకక్డి పరవ్తాలను
చచిచ్నవాళళ్తోనింపుతాను. నీకొండలోల్ లోయలోల్ నీవాగులనిన్టిలోవారు కతిత్ పాలవుతారు. 9నీపటట్ణాలనుమళీళ్ కటట్డం
జరగదు. నువువ్ ఎపుప్డూ పాడుగా ఉంటావు. అయితే నేనుయెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.

10యెహోవా అకక్డ ఉనాన్, ఆ రెండు రాజాయ్లూ ఆ రెండు పాంతాలూ మనవే. మనం వాటిని సావ్ధీనం చేసుకుందాం
రండి. అని నీవు అనాన్వు. 11నా జీవం తోడు నువువ్ పగ పటిట్ వారి పటల్ చూపిన అసూయకూ కోపానికీ నేను తగిన విధంగా
నీ పటల్ వయ్వహరిసాత్ ను. నినున్ శి ంచేటపుప్డు వారికి ననున్ నేనే తెలియపరచుకుంటాను. అయితే నేనుయెహోవాననిమీరు
తెలుసుకుంటారు.

12అవి పా పోయాయి, మనం వాటిని దిగమింగేలామన వశమయాయ్యి, అని నువువ్ ఇశాయేలు పరవ్తాలను గురించి
పలికిన దూషణమాటలనీన్ నేను,యెహోవాను వినాన్ను. 13నోరు పెదద్గా చేసుకుని నువువ్ నాకు విరోధంగా ఎనోన్ సంగతులు
చెపాప్వు. నేను వాటిని వినాన్ను.

14 యెహోవా పభువు తెలియజేసేది ఏమిటంటే, లోకమంతా సంతోషించేటపుప్డు నేను నినున్ నాశనం చేసాత్ ను.
15 ఇశాయేలీయుల సావ్సథ్ ం పా పోవడం చూసి నువువ్ సంతోషించావు కాబటిట్ నీకూ అలాగే చేసాత్ ను. శేయీరు పరవ్తమా!
నువువ్ పా పోతావు. ఎదోం దేశమంతాపా పోతుంది. అపుప్డు నేనుయెహోవాననివారు తెలుసుకుంటారు!

36
ఇశాయేలు పరవ్తాల గురించి పవచనం

1 నరపుతుడా, నువువ్ ఇశాయేలు పరవ్తాలకు ఈ విషయం చెపుప్, ఇశాయేలు పరవ్తాలాల్ రా, యెహోవామాట వినండి.
2యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “మీ గురించి శతువులు ఇలా చెపాప్రు, ‘ఆహా! పాచీన ఉనన్త సథ్లాలు మా సొంతం
అయాయ్యి.’ 3అందుచేత పవచించి ఇలా చెపుప్. యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే, నలుదికుక్లామీ శతువులుమిమమ్లిన్
పటుట్ కోవాలని చూసూత్ మిమమ్లిన్ పాడుచేశారు. మీరు ఇతర రాజాయ్ల వశమయాయ్రు. మిమమ్లిన్ ఎగతాళి చేసేవారికి చులకన
అయాయ్రు.

4కాబటిట్ ,ఇశాయేలుపరవ్తాలాల్ రా,యెహోవాపభువుమాటవినండి. యెహోవాపభువుఇలాచెబుతునాన్డు. పరవ్తాలతో
కొండలతో వాగులతో లోయలతోపా న సథ్లాలతో నిరజ్న న పటట్ణాలతో 5యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే, చుటూట్ ఉనన్
రాజాయ్లూ ఎదోం వారూ దేవ్ష భావంతో ఆనందంతో ఉపొప్ంగుతూ నా దేశానిన్ దోపుడు సొముమ్గా తీసుకునన్ందుకు నేను తీవ
రోషంతో కచిచ్తంగా చెపాప్ను. 6 కాబటిట్ ఇశాయేలు దేశానిన్ గురించి పవచనం చెపుప్. పరవ్తాలతో కొండలతో వాగులతో
లోయలతోఈమాటచెపుప్. యెహోవాపభువుచెపేప్దేమిటంటే, ఇతరరాజాయ్లుమిమమ్లిన్ అవమానించారు. కాబటిట్ రోషంతో
కోపంతో దీనిన్ వెలల్డిసుత్ నాన్ను.

7యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, మీ చుటూట్ ఉనన్ ఇతర రాజాయ్లు అవమానానికి గురి అవుతారు అని నేను మాట
ఇసుత్ నాన్ను.

8ఇశాయేలుపరవ్తాలాల్ రా,తవ్రలోనేఇశాయేలీయు ననాపజలుమీదగగ్రికివసాత్ రు. మీరుచిగురుపెటిట్ వారికోసంపళ ళ్
కాసాత్ రు. 9నేను మీ కోసం ఉనాన్ను. నేను మిమమ్లిన్ దయతో చూసాత్ ను. మిమమ్లిన్ దునిన్,మీమీద వితత్నాలు నాటుతారు.

10మీ మీద ఎంతోమందిని, అంటే ఇశాయేలీయులను విసత్రింప చేసాత్ ను. పటట్ణాలోల్ పజలు నివసిసాత్ రు. శిథిలాలను
మళీళ్ కటట్డం జరుగుతుంది. 11మీ పరవ్తాల మీద మనుషులూ పశువులూ విసాత్ రంగా ఉండేలా చేసాత్ ను. అవి వరిధ్లుల్ తూ
ఫలిసాత్ యి. పూరవ్మునన్టుట్ మిమమ్లిన్ నివాస సథ్లంగా చేసి, మునుపటికంటే ఎకుక్వ అభివృదిద్ కలిగిసాత్ ను. అపుప్డు
నేను యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు. 12 నా ఇశాయేలీయులు మీ మీద నడుసాత్ రు. వారు మిమమ్లిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. మీరు వారికి వారసతవ్ంగా ఉంటారు. వాళళ్ పిలల్లను ఇక ఎంతమాతంమీరు చంపరు.

13 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘దేశమా, నువువ్ మనుషులను తినేసుత్ నాన్వు. నీ రాజాయ్లోల్ ని పిలల్లు
చచిచ్పోయారు’ అని పజలు నీ గురించి చెపుప్కుంటునాన్రు. 14కాబటిట్ నువివ్క మనుషులను తినవు. వారిచావుకు నీ దేశం
ఏడవదు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం. 15 “నీ గురించి రాజాయ్లు ఇక ఎగతాళి చేయరు. వారి తిరసాక్రం ఇక ఎనన్టికీ
మీరు సహించనవసరం లేదు. మీవలన పజలు మరెనన్డూ పతనం కాబోరు.” ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

16యెహోవా నాకీ విషయం తెలియచేశాడు. 17 “నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులు తమ దేశంలో నివసించినపుప్డు వారి
పదధ్తులతో పనులతో దానిన్ అపవితపరచారు. వారి పవరన, నా దృషిట్లో రుతుసావంలో ఉనన్ సీ అపవితతలాగా ఉంది.
18 కాబటిట్ దేశంలో వారు చేసిన హతయ్లకూ వారి విగహాలతో దేశానిన్ అపవితపరచినందుకు నేను నా కోధానిన్ వారి మీద
కుమమ్రించాను.

19వారి పదధ్తులను బటిట్ వారి పనులను బటిట్ వారిని శి ంచి, నేను వేరే రాజాయ్లోల్ కి వారిని వెళల్గొటాట్ ను. 20వారు తాము
వెళిల్న పదేశాలోల్ పతి చోటా వారి మూలంగా నాకు చెడడ్ పేరు వచిచ్ంది. వీళ ళ్ నిజంగా యెహోవా పజలేనా? ఆయన తన
దేశంలో నుంచి ఆయనవాళళ్ను తోసేశాడు అని వారి గురించి చెపాప్రు. 21అయితే ఇశాయేలీయులు వెళిళ్న పాంతాలోల్ నా
పవితనామం దూషణకు గురి అవుతూ ఉంటే నా పేరు గురించి నేను చింతించాను.”
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22కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకుఈవిషయంచెపుప్. “యెహోవాపభువుచెపేప్దేమిటంటే, ఇశాయేలీయులారా,నేనుమీకోసం
దీనిన్ చేయడం లేదు. మీరు వెళిళ్న పజల మధయ్ మీ మూలంగా దూషణకు గురి అయిన నా పవిత న పేరు కోసమే
చేసాత్ ను. 23మీ మూలంగా ఇతర రాజాయ్లోల్ దూషణకు గురి అయిన నా గొపప్ పేరు ఎంత పవితమో నేను చూపిసాత్ ను.
నేను పరిశుదుద్ నిగామీరు ననున్ చూసినపుప్డు నేనుయెహోవాపభువుననివారు తెలుసుకుంటారు.” ఇదేయెహోవాపభువు
సందేశం.

24 “ఇతర రాజాయ్లోల్ నుంచి మిమమ్లిన్ రపిప్సాత్ ను. ఆ యా దేశాలోల్ నుంచి సమకూరిచ్, మీ సొంత దేశంలోకి మిమమ్లిన్
రపిప్సాత్ ను. 25మీ అపవితత అంతా పోయేలా నేను మీ మీద పవిత జలం చలుల్ తాను. మీ విగహాల వలన మీకు కలిగిన
అపవితత అంతా తీసివేసాత్ ను.

26 కొతత్ హృదయం మీకిసాత్ ను. కొతత్ సవ్భావం మీకు కలగచేసాత్ ను. రాతిగుండె మీలోనుంచి తీసి వేసి మాంసపు గుండె
మీకిసాత్ ను. 27నా ఆతమ్ మీలో ఉంచి, నా చటాట్ లను అనుసరించే వారిగా నా విధులను పాటించే వారిగా మిమమ్లిన్ చేసాత్ ను.
28నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశంలోమీరు నివసిసాత్ రు. మీరు నా పజగా ఉంటారు. నేను మీ దేవుడుగా ఉంటాను.

29మీఅపవితనంతాపోగొటిట్ నేనుమిమమ్లిన్విడిపిసాత్ ను. మీకు కరువురానివవ్కుండాధానయ్ంసమృదిధ్గాపండేలాచేసాత్ ను.
30చెటుల్ విసాత్ రంగా కాయలు కాసేలా, పొలాలు బాగా పంట పండేలా చేసాత్ ను. అపప్టినుంచి కరువు గురించిన నింద ఇతర
రాజాయ్లోల్ మీకు రాదు. 31అపుప్డు మీరు మీ చెడడ్ పవరననూ మీ చెడడ్ పనులనూ గురుకు తెచుచ్కుని మీ అసహయ్ కారాయ్లు
బటిట్ ,మీసొంతపాపాల బటిట్ ,మిమమ్లిన్ మీరే అసహియ్ంచుకుంటారు.

32మీకోసంనేను ఇలాచేయడంలేదనితెలుసుకోండి. ఇదేయెహోవాపభువుసందేశం. ఇశాయేలీయులారా,మీపవరనను
గురించి చినన్బోయిసిగుగ్ పడండి. 33యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,మీపతిపాపం నుంచిమిమమ్లిన్ శుదిధ్ చేసే రోజుమీ
పటట్ణాలోల్ మిమమ్లిన్ నివసించేలా చేసాత్ ను. పా పోయిన సథ్లాలను మళీళ్ కటట్డం జరుగుతుంది. 34 ఆ పుగా వెళేళ్ వారి
దృషిట్కి పాడుగా నిరజ్నంగా కనిపించే భూమిని సేదయ్ం చేయడం జరుగుతుంది.

35పా న భూమి ఏదెను తోటలా అయింది. పాడుగా నిరజ్నంగా ఉనన్ ఈ పటట్ణాలకు గోడలునాన్యి. అవి పజలతో నిండి
ఉనాన్యి,అనుకుంటారు. 36అపుప్డు నేను,యెహోవాను,పా పోయినసథ్లాలనుమళీళ్ కటిట్ంచి,నాశన న సథ్లాలోల్ చెటుల్
నాటించాననీమీచుటూట్ ఉనన్ ఇతరరాజాయ్లు తెలుసుకుంటారు. నేనుయెహోవాను. నేనేఈవిషయానిన్ వెలల్డించాను. నేను
దానిన్ నెరవేరుసాత్ ను.”

37యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే “తమ కోసం ఇలా చేయమని ఇశాయేలీయులు ననున్ అడిగేలా చేసాత్ ను. గొరెల
మందలాల్ గా నేనువారినివిసత్రింపజేసాత్ ను. 38నేనుయెహోవాననివారు తెలుసుకునేలాఅరప్ణగాఉనన్ గొరెలంతవిసాత్ రంగా,
నియామక దినాలోల్ యెరూషలేముకు వచేచ్ గొరెలంత విసాత్ రంగా వారి పటట్ణాలోల్ మనుషులు గుంపులు గుంపులుగా
విసత్రించేలా నేను చేసాత్ ను.”

37
ఎండిన ఎముకల లోయ

1యెహోవా తన చెయియ్ నా మీద ఉంచాడు. యెహోవా ఆతమ్తో ఆయన ననున్ తీసుకుపోయి ఒక లోయలో దింపాడు.
అది ఎముకలతో నిండి ఉంది. ఆయన వాటి మధయ్ ననున్ ఇటూ అటూ నడిపించాడు. 2 ఆ లోయలో చాలా ఎముకలు
కనిపించాయి. అవి బాగా ఎండిపోయినవి. 3ఆయన “నరపుతుడా, ఎండిపోయినయీ ఎముకలు బతుకుతాయా?” అని
ననన్డిగితే “పభూ,యెహోవా, అది నీకే తెలుసు” అనాన్ను.

4 అందుకాయన పవచనాతమ్కంగా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇలా చెపుప్. “ఎండిపోయిన ఎముకలారా! యెహోవా
మాట వినండి. 5ఈ ఎముకలకు యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, మీరు బతికేలా నేను మీలోనికి జీవాతమ్ రపిప్సుత్ నాన్ను.
6మీకు నరాలిచిచ్ మీ మీద మాంసం పొదిగి చరమ్ం కపుప్తాను. మీలో ఊపిరి పోసేత్ మీరు బతుకుతారు. అపుప్డు నేను
యెహోవాననిమీరు తెలుసుకుంటారు.”

7ఆయననాకిచిచ్న ఆజఞ్పకారం నేను పవచిసూత్ ఉంటే గలగలమనే శబద్ం వచిచ్ంది. అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి
కలుసుకునాన్యి. 8 నేను చూసూత్ ఉంటే నరాలూ మాంసం వాటిమీదికి వచాచ్యి. వాటిమీద చరమ్ం కపుప్కుంది. అయితే
వాటిలోపాణం లేదు.

9 అపప్డు యెహోవా నాతో “నరపుతుడా! పాణం వచేచ్లా పవచించి ఇలా చెపుప్, యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే,
ఊపిరీ! నలుదికుక్ల నుంచి వచిచ్, చచిచ్న వీళ ళ్ బతికేలా వీరి మీదికి ఊపిరీ రా” 10 ఆయన నాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ నేను
పవచిసేత్,వాళళ్కి పాణం వచిచ్ంది. వాళ ళ్ సజీవు గొపప్ సేనగా నిలబడాడ్ రు.

11 అపుప్డాయన నాతో ఇలా అనాన్డు, నరపుతుడా, ఈ ఎముకలు ఇశాయేలీయులందరినీ సూచిసుత్ నాన్యి. మన
ఎముకలు ఎండిపోయినవి. ఆశాభావం అంటూ మనకు లేదు. మనం నాశనమయాయ్ం, అని అనుకుంటునాన్రు. 12కాబటిట్
పవచనాతమ్కంగా వాళళ్తో ఇలా చెపుప్,యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,నా పజలారా,మీసమాధులను నేను తెరుసాత్ ను.
సమాధులోల్ నుంచిమిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచి ఇశాయేలు దేశానికి తీసుకు వసాత్ ను.

13నా పజలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులోల్ ఉనన్ మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్సేత్ 14 నేను యెహోవానని మీరు
తెలుసుకుంటారు. మీరు బతికేలా నా ఆతమ్ను*మీలో ఉంచి మీ దేశంలో మిమమ్లిన్ నివసింపచేసాత్ ను. యెహోవా న నేను
మాట ఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరుసాత్ ననిమీరు తెలుసుకుంటారు. ఇదేయెహోవాపభువు సందేశం.

* 37:14 37:14 ఆతమ్ను ఊపిరిని
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రెండు కరల ఉపమానం
15యెహోవానాకీ విషయంమళీళ్ తెలియచేశాడు. 16నరపుతుడా, నువువ్ ఒక కర తీసుకునిదానిమీద,యూదావాళళ్దీ,

వాళళ్ తోటివాళ ళ్ ఇశాయేలీయులదీ అని పేరుల్ రాయి. మరో కర తీసుకుని దాని మీద, ఎఫాయిము కొమమ్, అంటేయోసేపు
వంశసుథ్ లదీ, వాళళ్ తోటి వాళ ళ్ ఇశాయేలీయులందరిదీ, అని రాయి. 17అపుప్డు ఆ రెండూ నీ చేతిలో ఒకక్టయేయ్లా ఒక
దానితో ఒకటి జోడించు.

18 వీటి అరథ్ం ఏంటి? అని నీ పజలు నినన్డిగితే, వాళళ్కిలా చెపుప్. 19యెహోవా పభువు చెపేప్దేమిటంటే, ఎఫాయిము
చేతిలో ఉనన్ కొమమ్, అంటే ఏ కొమమ్ మీద ఇశాయేలువారందరి పేరుల్ , వాళళ్ తోటివాళళ్ పేరుల్ , నేను ఉంచానో, ఆ యోసేపు
అనే ఆ కొమమ్నుయూదావాళళ్ కొమమ్ను నేను పటుట్ కుని ఒకటిగా జోడించి నా చేతిలో ఏక న కొమమ్గా చేసాత్ ను. 20ఆ రెండు
కొమమ్లను వాళళ్ ఎదుట నువువ్ చేతిలో పటుట్ కో.

21వాళళ్తోఇలాచెపుప్. యెహోవాపభువుచెపేప్దేమిటంటే,ఇశాయేలీయులుచెదరిపోయినరాజాయ్లనుంచినేనువాళళ్ను
తెసాత్ ను. చుటుట్ పకక్ల పాంతాలనుంచి నేను వాళళ్ను తెసాత్ ను. వాళళ్ సొంత దేశంలోకి నేను వాళళ్ను తెసాత్ ను. 22వాళిళ్క
మీదట ఎనన్టికీ రెండు రాజాయ్లుగా రెండు జనాలుగా ఉండకుండాా చేసాత్ ను. ఆపాంతంలో ఇశాయేలీయుల పరవ్తాలమీద
వాళళ్నుఒకేరాజయ్ంగాచేసి,వాళళ్ందరికీఒకక్రాజునేనియమిసాత్ ను. 23తమవిగహాలవలనగానీతాముచేసిననీచకారాయ్ల
వలనగానీ ఎలాంటిపాపాలవలనగానీ తమను అపవితం చేసుకోరు. వాళ ళ్పాపాలు చేసూత్ వచిచ్న పతిచోటు నుంచి నేను
వాళళ్ను విడిపించి శుదిధ్ చేసాత్ ను. అపుప్డు వాళ ళ్ నా పజలవుతారు, నేను వాళళ్ దేవుడుగా ఉంటాను.

24నా సేవకుడు, దావీదు వాళళ్కి రాజుగా ఉంటాడు. వాళళ్ందరికీ ఒకే ఒక కాపరి ఉంటాడు. వాళ ళ్ నా విధుల పకారం
నడుసాత్ రు. నా కటట్డలను పాటించి ఆచరిసాత్ రు. 25 నేను నా సేవకుడు, యాకోబుకు ఇచిచ్న దేశంలో మీ పూరీవ్కులు
నివసించిన దేశంలో వాళ ళ్ నివసిసాత్ రు. వాళళ్ పిలల్లూ వాళళ్ పిలల్ల పిలల్లూ అకక్డ ఎపుప్డూ నివసిసాత్ రు. నా సేవకుడు
దావీదు ఎపప్టికీ వాళళ్కి అధిపతిగా ఉంటాడు.

26 నేను వాళళ్తో శాంతి ఒడంబడిక చేసాత్ ను. అది వాళళ్తో నా నితయ్ నిబంధనగా ఉంటుంది. వాళళ్ సంఖయ్ పెరిగేలా
చేసాత్ ను. వాళళ్ మధయ్ నా పవిత సథ్లానిన్ ఎపప్టికీ ఉండేలా చేసాత్ ను. 27 నా నివాసం వాళళ్తో ఉంటుంది. వాళ ళ్ నా
పజలవుతారు, నేను వాళళ్ దేవుడుగా ఉంటాను. 28వాళళ్ మధయ్ నా పరిశుదధ్సథ్లం ఎపప్టికీ ఉంటుంది కాబటిట్ యెహోవా న
నేను ఇశాయేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడినని ఇతర రాజాయ్లు తెలుసుకుంటారు.

38
గోగు గురించి పవచనం

1యెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. 2 నరపుతుడా, మాగోగు దేశపువా న గోగు, అంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు రాజాయ్ల
పాలకుని పు తిరిగి అతని గూరిచ్ పవచించు. 3 “పభు నయెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు రాజాయ్ల
పాలకుడ న గోగూ, నేను నీకు విరోధినయాయ్ను. 4 నేను నినున్ వెనకిక్ తిపిప్ నీ దవడలకు గాలాలు తగిలించి, నినూన్ నీ
నాయ్నీన్ గురాలనూ ఆయుధసామగిఅంతటితోనీరౌతులందరినీ కవచాలు,డాళల్ ధరించి ఖడాగ్ లు చేతపటుట్ కునన్ వారందనీ
మహా నయ్ంగా పంపిసాత్ ను. 5 నీతో కూడ పరిష్యా, కూషు, పూతు దేశాల వారినీ డాళ ళ్, శిరసాణాలు ధరించే వారినీ
బయలుదేరదీసాత్ ను. 6 గోమెరు, అతని నయ్ం, ఉతత్రాన ఉండే తోగరామ్, అతని నయ్ం, ఇంకా అనేకమంది జనం నీతో
వసాత్ రు.”

7 “నీవు సిదధ్ంగా ఉండడమే కాక, నీతో కలిసిన ఈ సమూహమంతటిని సిదధ్పరచి వారికి నాయకతవ్ం వహించు. 8చాల
రోజులతరువాతనీకు పిలుపువసుత్ ంది. వివిధజనాలోల్ చెదరిపోయి,కొనిన్ సంవతస్రాలతరవాతఖడగ్ ం నుండితపిప్ంచుకుని,
ఎపుప్డూ పా ఉండే ఇశాయేలీయుల పరవ్తాల మీద నివసించడానికి మళీళ్ సమకూడిన పజల దగగ్రికి, అంటే వివిధ
జనాలోల్ నుండి తిరిగి వచిచ్ నిరభ్యంగా నివసించే వారి దగగ్రికి నీవు వెళాత్ వు.

9గాలివానవచిచ్నటుట్ ,మేఘం కమిమ్నటుట్ నీవు ఆ దేశంమీదికి వసాత్ వు. నీవు, నీ నయ్ం, నీతో కలిసిన విసాత్ ర న జనాలు
ఆ దేశం మీద కముమ్కుంటారు.” 10 పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, ఆ కాలంలో నీ మనసుస్లో చెడు తలంపులు
కలుగుతాయి. 11 నువువ్ దురాలోచనతో ఇలా అనుకుంటావు, నేను పాకారాలు, అడడ్గడియలు, దావ్రాలు లేని దేశం కి
వెళాత్ ను. విశాంతిగా, నిరభ్యంగా నివసించే వారి మీదికి వెళాత్ ను. 12 గతంలో పా మళీళ్ నివాసయోగయ్ న సథ్లాల మీదికి
వెళిళ్, వారిని దోచుకుని కొలల్సొముమ్గా పటుట్ కుంటాను. వివిధ జనాలోల్ నుండి తిరిగివచిచ్, పశువులు, ఆసుత్ లు సంపాదించి,
భూమి నటట్నడుమ నివసించే పజలమీదికి వెళాత్ ను.

13 సెబావారు, దదానువారు, తరీష్షు వరకులు, వారి యోధులందరు నినున్ చూసి “సొముమ్ దోచుకోడానికి వచాచ్వా?
కొలల్గొటట్డానికీ వెండి బంగారాలు, పశువులు, సరుకులు పటుట్ కుపోడానికీ నయ్ం సమకూరుచ్కుని వచాచ్వా?” అని
అడుగుతారు.

14 “కాబటిట్ నరపుతుడా, గోగును గూరిచ్ ఇలా పవచించు, పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, నా పజ న
ఇశాయేలీయులు నిరభ్యంగా జీవించే సమయం కనిపెటాట్ వు కదా? 15 దూరంగా ఉతత్ర దికుక్నుండి నీవు, నీతోకూడ
అనేకమంది పజలు గురాలెకిక్ బహ విసాత్ ర న నయ్ంతో వచిచ్ 16మేఘం భూమిని కమిమ్నటుల్ నా పజ న ఇశాయేలీయుల
మీద పడతారు. చివరి రోజులోల్ అది జరుగుతుంది. గోగూ, అనయ్జనాలు ననున్ తెలుసుకొనేలా నేను నా దేశం మీదికి నినున్
రపిప్ంచి నినున్బటిట్ వారి ఎదుట ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకుంటాను.” 17 పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే “గతంలో
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పతిసంవతస్రం నినున్వారిమీదికి రపిప్సాత్ ననినాసేవకు న పవకలదావ్రాసెలవిచిచ్ంది నేనే గదా? 18ఆరోజున,అంటేగోగు
ఇశాయేలీయుల దేశం మీదికి రాబోయేరోజున,నాకోపం విపరీతంగామండుతుంది.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

19 “కాబటిట్ నేను రోషంతో, మహా రౌదంతో ఈ విధంగా పకటించాను, ఇశాయేలీయుల దేశంలో గొపప్ భూకంపం
కలుగుతుంది. 20 సముదపు చేపలు, ఆకాశపకష్ులు, భూజంతువులు, భూమిమీద పాకే పురుగులనీన్, భూపజలంతా నాకు
భయపడి వణుకుతారు. పరవ్తాలు నాశనమౌతాయి, కొండ శిఖరాలు కూలిపోతాయి, గోడలనీన్ నేలకూలుతాయి. 21నా
పరవ్తాలనిన్టిలోఅతనిమీదికిఖడగ్ ం వచేచ్లాచేసాత్ ను. పతిఒకక్రి ఖడగ్ ం అతనిసోదరునిమీదపడుతుంది.” ఇదేపభు న
యెహోవావాకుక్. 22తెగులు,మరణంపంపిఅతనిమీదాఅతని నయ్ంమీదాఅతనితోఉనన్జనాలమీదాభీకర నవరాష్ నీన్
పెదద్ వడగండల్నూ అగిన్గంధకాలనూ కురిపించి అతనితోవాదిసాత్ ను. 23అనయ్జనాలంతా నేనుయెహోవానని తెలుసుకునేలా
నేను నా గొపప్తనానిన్, పరిశుదధ్తను వారి ఎదుట చూపించి ననున్ నేను హెచిచ్ంచుకుంటాను.

39
1 నరపుతుడా, గోగును గూరిచ్ ఇలా పవచించు. “పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, రోషు, మెషెకు, తుబాలు

రాజాయ్లకు అధిపతి న గోగూ, నేను నీకు విరోధినయాయ్ను. 2 నినున్ వెనకిక్ తిపిప్ నడిపించి దూరంగా ఉతత్రాన ఉనన్ నినున్
బయలుదేరదీసి ఇశాయేలీయుల పరవ్తాలకు రపిప్సాత్ ను. 3 నీ ఎడమ చేతిలో ఉనన్ వింటిని, కుడిచేతిలో ఉనన్ బాణాలను
కింద పడేలా చేసాత్ ను. 4 నువూవ్ నీ నయ్మూ నీతో ఉనన్ పజలంతా ఇశాయేలు పరవ్తాల మీద కూలిపోతారు. నువువ్
నానా విధా న పకష్ులకు, కూర జంతువులకు ఆహారమవుతావు. 5 నువువ్ నేల మీద పడి చనిపోతావు. ఈ మాట నేనే
చెబుతునాన్ను. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 6 ఇక నేను మాగోగు మీదికీ దీవ్పాలోల్ నిరభ్యంగా నివసించే వారి మీదికీ
అగిన్ పంపుతాను, అపుప్డు నేనుయెహోవాననివారు గహిసాత్ రు.

7నేనుయెహోవాననిఅనయ్జనాలు తెలుసుకొనేలాఇకనాపవిత నపేరుకు నిందరాకుండా,నాపజ న ఇశాయేలీయుల
మధయ్ దానిన్ వెలల్డిసాత్ ను. 8 ఇదిగో అది రాబోతుంది. నేను చెపిప్న సమయంలో అది తపప్క జరుగుతుంది. ఇదే పభు న
యెహోవావాకుక్. 9ఇశాయేలీయుల పటట్ణాలోల్ నివసించేవారు ఆ కవచాలనూడాళల్నూ చినన్ డాళల్నూ విండల్నూ బాణాలనూ
గదలనూఈటెలనూతీసుకునిపొయియ్లోకాలుసాత్ రు. అవిఏడు సంవతస్రాలపాటుమండుతాయి. 10ఇకవారు బయటికెళిళ్
కటెట్లు ఏరుకోవడం, అడవులోల్ కలప నరకడం అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే వారు ఆ ఆయుధాలను పొయియ్లో కాలుసూత్
ఉంటారు. తమను దోచుకొనన్ వారినితామేదోచుకుంటారు. తమసొముమ్ కొలల్గొటిట్న వారిసొముమ్ తామే కొలల్గొడతారు.” ఇదే
పభు నయెహోవావాకుక్.

11 “ఆ రోజులోల్ గోగువారిని పాతిపెటట్డం కోసం ఇశాయేలు దేశంలో సముదానికి తూరుప్గా పజలు పయాణించే లోయలో
నేనొక సథ్లం ఏరాప్టు చేసాత్ ను. గోగును, అతని నాయ్నిన్ పాతిపెటిట్నపుప్డు ఇక పజలు పయాణించడానికి వీలు ఉండదు.
ఆ లోయకు హమోనోగ్ గు అనే పేరు పెడతారు. 12దేశానిన్ శుదీధ్కరిసూత్ వారిని పాతిపెటట్డానికి ఇశాయేలీయులకు ఏడు నెలలు
పడుతుంది. 13ఆ దేశ పజలంతా వారిని పాతిపెటట్గా నేను ఘనత పొందినపుడు ఆ పజలు కూడా పేరు పొందుతారు. ఇదే
యెహోవావాకుక్. 14దేశానిన్ శుదీధ్కరించడానికీ ఆ కళేబరాలను పాతిపెటట్డానికీ సంచారం చేసూత్ వెళిళ్ అకక్డకక్డా పడిఉనన్
శవాలను పాతిపెటట్డానికీ పనివారిని నియమిసాత్ రు. వారు ఆ పని ఏడు నెలల తరువాత చేసాత్ రు. 15 దేశంలో తిరుగుతూ
చూసేవారు ఒకక్మనిషి శవం కనబడితేహమోనోగ్ గు లోయలోదానిన్పాతిపెటేట్ వరకూ అకక్డ ఏ న ఒక ఆనవాలు పెడతారు.
16హమోనాఅనే పేరుతో ఒక పటట్ణం ఉంటుంది. ఈవిధంగావారు దేశానిన్ శుదీధ్కరిసాత్ రు.”

17 “నరపుతుడా, పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, అనిన్ జాతుల పకష్ులకు, జంతువులకు ఈ కబురు పంపించు,
ఇశాయేలు పరవ్తాలమీదనేనుమీకోసం ఏరాప్టు చేసిన గొపప్ బలికి నలుదికుక్ల నుండి బయలుదేరి రండి. మీరుమాంసం
తింటారు, రకంతాగుతారు. 18బలిషుట్ లమాంసంతింటారు. రాజులరకమూబాషానులోబలిసినపొటేల్ళళ్,గొరెపిలల్ల,మేకల,
కోడెల రకమూతాగుతారు. 19మీరు సంతృపిత్గా కొవువ్తింటారు,మతుత్ లోమునిగిపోయేటంతగారకంతాగుతారు. ఇది నేను
మీకోసం వధించేబలి. 20నేను ఏరాప్టు చేసినబలల్ కూరుచ్ని గురాలను,రౌతులను,బలిషుట్ లను, నికులనుమీరు కడుపు
నిండుగా తింటారు. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 21నా గొపప్తనానిన్ అనయ్జనాలోల్ వెలల్డి చేసాత్ ను. నేను జరిగించిన
శికష్ను,వారి నాహసాత్ నిన్ అనయ్జనాలంతా చూసాత్ రు. 22ఆ రోజునుండి నేనే తమ దేవు నయెహోవానని ఇశాయేలీయులు
గహిసాత్ రు. 23ఇశాయేలీయులు వారి దోషానిన్ బటేట్ చెరలోకి వెళాళ్రనీ నా పటల్ వారు చేసిన దోహానిన్ బటేట్ నేను వారికి విరోధి
వారు కతిత్పాలయేయ్లా, బందీలుగామారేలా చేశాననీ అనయ్జనాలు తెలుసుకుంటారు. 24వారి అపవితత, అకృతాయ్ల వలల్నే
నేను వారికి విరోధి వారి పతికారం చేశాను.

25 కాబటిట్ పభు న యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే, నా పవిత న పేరును బటిట్ రోషంతో యాకోబు సంతానానిన్ చెరలో
నుండి తిరిగి రపిప్సాత్ ను. ఇశాయేలీయుల మీద జాలి చూపుతాను. 26 వారు నాపటల్ చూపిన దోహానిన్ బటిట్ భరించిన
అవమానానిన్ మరచిపోతారు. నేను అనయ్జనాలోల్ నుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతు దేశాలోల్ నుండి రపిప్ంచిన తరువాత
వారు తమ దేశంలో మంగా, నిరభ్యంగా నివసిసాత్ రు. 27 అపుప్డు అనేకమంది అనయ్జనాల మధయ్ వారిలో ననున్
నేను పరిశుదధ్పరచుకుంటాను. 28 వారిని అనయ్జనాలోల్ కి చెరగా పంపి, వారిని అకక్డే ఉంచకుండా తిరిగి తమ దేశానికి
సమకూరిచ్నదానిన్ బటిట్ నేను తమ దేవు నయెహోవాననివారు తెలుసుకుంటారు. 29అపుప్డు ఇశాయేలీయులమీద నేను
నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను. ఇక ఎనన్టికీ వారికి నాముఖం చాటు చేయను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.
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40
నూతనమందిర నిరామ్ణ పనులు

1మనం బబులోను చెరలోకి వచిచ్న 25 వ సంవతస్రంమొదటి నెల పదో రోజున, అంటే పటట్ణం ఆకమణకు గు న 14 వ
సంవతస్రంఅదేరోజుయెహోవాహసత్ంనామీదకివచిచ్ ననున్ పటట్ణానికితోడుకుపోయాడు. 2దేవుడు ననున్ తనదరశ్నాలతో
నింపి ఇశాయేలు దేశంలోకి తెచిచ్, చాలా ఎతత్యిన కొండ మీద ఉంచాడు. దానికి ద ణాన పటట్ణం లాంటిది ఒకటి నాకు
కనబడింది. 3అకక్డికి ఆయన ననున్ తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ మెరిసే ఇతత్డిలాగా ఉండి, చేతిలో దారం, కొలిచే కర పటుట్ కుని
నగర దావ్రంలో నిలబడిన ఒక మనిషి ఉనాన్డు. 4ఆ మనిషి నాతో ఇలా అనాన్డు. “నరపుతుడా, నేను నీకు చూపేవాటిని
కళాళ్రా చూసి, చెవులార విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకో. వాటిని నీకు చూపడానికే నినిన్కక్డికి తెచాచ్ను. నువువ్ చూసిన
వాటనిన్టిని ఇశాయేలీయులకు తెలియజెయియ్.”

తూరుప్ గుమమ్పుదావ్రం నుండి బయటి ఆవరణం వరకు
5 నేను చూసినపుప్డు మందిరం చుటూట్ పాకారం ఉంది. ఆ మనిషి చేతిలో 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరల్ కొలకర ఉంది.

ఆయన ఆ గోడ కొలతలు చూసినపుప్డు దాని వెడలుప్ 3మీటరల్ 20 సెంటి మీటరల్ ఎతుత్ 3మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ ఉంది.
6అతడు తూరుప్ గుమామ్నికి వచిచ్ దాని మెటెల్కిక్ గుమమ్పు గడపను కొలిసేత్ అది 3మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ ఉంది. 7కావలి
గది పొడవు, వెడలుప్లు 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ , కావలి గదులకు మధయ్ 2 మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ దూరం ఉంది.
గుమమ్పు దావ్రం పకక్నుండి మందిరానికి 3మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ దూరం. 8 గుమమ్పు దావ్రానికి, మందిరానికి మధయ్ 3
మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ ఉంది. 9 గుమమ్పు దావ్రం కూడా 3మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ . దాని సత్ంభాల వెడలుప్ ఒకొక్కక్టి
ఒక మీటరు. ఆదావ్రం మందిరం పుకు తిరిగి ఉంది.

10తూరుప్ గుమమ్పుదావ్రంలోపల ఇటుమూడు,అటుమూడు కావలి గదులు ఉనాన్యి. ఆ గదులనిన్టికీ ఒకక్టే కొలత.
వాటి రెండు పకక్ల ఉనన్ సత్ంభాలకు కూడా ఒకక్టే కొలత. 11ఆ గుమామ్ల పవేశంలో కొలత చూసేత్ వాటి వెడలుప్ 5మీటరల్
40 సెంటిమీటరుల్ ,పొడవు ఏడు మీటరుల్ . 12కావలి గదుల ఎదుట రెండు పులా అరమీటరు ఎతుత్ నన్ గోడ ఉంది. గదులు
మాతం రెండు పకక్లా 3మీటరల్ 20సెంటిమీటరుల్ ఎతుత్ ఉనాన్యి. 13ఒక గది కపుప్ నుండి రెండవ గది కపుప్వరకూ గుమామ్ల
మధయ్ కొలిసినపుప్డు 13మీటరల్ 50 సెంటిమీటరుల్ ఉంది. రెండు వాకిళళ్ మధయ్ కూడా అదే కొలత.

1432మీటరుల్ ఎడంగాఒకొక్కక్ సత్ంభం నిలబెటిట్ ఉనాన్యి. గుమమ్ం చుటూట్ ఉనన్ ఆవరణం సత్ంభాల వరకూవాయ్పించింది.
15బయటిగుమమ్ంనుండిలోపలిగుమమ్ందావ్రపుఆవరణవరకూ27మీటరుల్ . 16కావలిగదులకు గుమామ్లకు,లోపలవాటికి
మధయ్ చుటూట్ ఉనన్ గోడలకు పకక్గదులకు కముమ్లు పెటిట్న కిటికీలునాన్యి. గోడలోని సత్ంభాలకు కూడా కిటికీలునాన్యి. పతి
సత్ంభం మీదా ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి.

బయటి ఆవరణం
17 అతడు ననున్ బయటి ఆవరణంలోకి తీసికెళాళ్డు. అకక్డ గదులు, చపాట్ ఉనాన్యి. చపాట్ మీద 30 చినన్గదులు

ఉనాన్యి. 18ఈ చపాట్ గుమామ్లదాకా ఉండి వాటి వెడలుప్కు సమానంగా ఉంది. ఇది కింది చపాట్ . 19అపుప్డాయన కింది
గుమమ్ం నుండి లోపలి ఆవరణం వరకూ వెడలుప్ కొలిచినపుప్డు అది తూరుప్న, ఉతత్రాన 54మీటరుల్ ఉంది.

ఉతత్ర గుమమ్ం
20తరవాత బయటిఆవరణం ఉతత్రాన ఉనన్ గుమమ్ం పొడవు, వెడలుప్లు, 21దానికి రెండు పులాఉనన్మూడేసి కావలి

గదులు, వాటి సత్ంభాలను వాటి మధయ్ గోడలను కొలవగా వాటి కొలత మొదటి గుమమ్ం కొలతలాగానే, అంటే 27 మీటరుల్
పొడవు, 13మీటరల్ 50 సెంటి మీటరుల్ వెడలుప్ ఉనాన్యి. 22ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనన్ వాటి కిటికీలు, వాటిమధయ్గోడలు
తూరుప్దావ్రం కొలతకు సమానంగా ఉంది. వాటికి ఏడు మెటుల్ ఉనాన్యి. వాటికి ఎదురుగా ఆవరణ ఉంది. 23 ఉతత్ర
దావ్రానికి, తూరుప్ దావ్రానికి, లోపలి ఆవరణకు వెళేళ్ రెండు గుమామ్లునాన్యి. ఈ రెండు గుమామ్ల మధయ్ దూరం అతడు
కొలిచినపుప్డు అది 54మీటరుల్ ఉంది.

ద ణ గుమమ్ం
24 అపుప్డాయన ననున్ ద ణం పుకు తోడుకుని వెళాళ్డు. అకక్డ గుమమ్ం ఒకటి ఉంది. దాని సత్ంభాలను మధయ్

గోడలను కొలిచినపుప్డు అదే కొలత ఉంది. 25వాటికి ఉనన్టుట్ గానే దీని మధయ్గోడలకు కూడా చుటూట్ కిటికీలు ఉనాన్యి.
దాని పొడవు 25మీటరుల్ , వెడలుప్ పదమూడునన్ర మీటరుల్ . 26 ఎకక్డానికి ఏడు మెటుల్ , వాటికి ఎదురుగా కనిపించే మధయ్
గోడలు ఉనాన్యి. దానిసత్ంభాల కూడాఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 27లోపటిఆవరణకు ద ణపు పునఒక గుమమ్ం
ఉంది. ఈ గుమమ్ం నుండి ద ణదావ్రం వరకూ 54మీటరుల్ .

లోపలి ఆవరణ గుమమ్ం
28అతడు ద ణ దిశగాలోపలిఆవరణలోకి ననున్ తీసుకుపోయిద ణపుగుమామ్నిన్ కొలిచాడు. దానికొలతఅదే. 29దాని

కావలి గదుల సత్ంభాలు, మధయ్ గోడలు న చెపిప్న కొలతకు సరిపోయాయి. దానికీ దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకూ
కిటికీలునాన్యి. దాని పొడవు 27 మీటరుల్ , వెడలుప్ పదమూడునన్ర. 30 చుటూట్ మధయ్గోడల పొడవు పదమూడునన్ర,
వెడలుప్ రెండునన్ర మీటరుల్ . 31 దాని మధయ్ గోడలు బయటి ఆవరణం పుకు చూసుత్ నాన్యి. దాని సత్ంభాల మీద
ఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. వాటికి ఎనిమిదిమెటుల్ నాన్యి.
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32 తరవాత ఆయన ననున్ తూరుప్ పున లోపలి ఆవరణలోకి తీసుకెళిళ్ దాని గుమామ్నిన్ కొలిచాడు. దానికి కూడా న
చెపిప్న కొలతే. 33దాని కావలి గదులకు సత్ంభాలకు, మధయ్గోడలకు అదే కొలత. దానికి, దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్ గోడలకు
కిటికీలునాన్యి. పొడవు 27 మీటరుల్ , వెడలుప్ 13 మీటరల్ 50 సెంటి మీటరుల్ . 34దాని మధయ్ గోడలు బయటి ఆవరణం
పు చూసుత్ నాన్యి. వాటి సత్ంభాలమీద రెండు పులా ఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. ఎకక్డానికి ఎనిమిదిమెటుల్ నాన్యి.

35 అపుప్డతడు ఉతత్రపు గుమామ్నికి ననున్ తీసుకెళిళ్ దాని కొలిచినపుప్డు అదే కొలత ఉంది. 36దాని కావలి గదులకు,
సత్ంభాలకు, దాని మధయ్ గోడలకు అదే కొలత. దానికి, దాని చుటూట్ ఉనన్ మధయ్ గోడలకు కిటికీలునాన్యి. దాని పొడవు 27
మీటరుల్ , వెడలుప్ 13మీటరల్ 50సెంటిమీటరుల్ . 37అటూ ఇటూఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ ఉనన్దానిసత్ంభాలు బయటిఆవరణం
పుకు చూసుత్ నాన్యి. ఎకక్డానికి ఎనిమిదిమెటుల్ నాన్యి.
మందిర వాకిలి దాని ఉపకరణాలు

38 పతి గుమమ్ం సత్ంభాల దగగ్ర వాకిలి ఉనన్ ఒక గది ఉంది. ఆ గదులోల్ దహనబలి పశువుల మాంసం కడుగుతారు.
39 గుమమ్పు మంటపాలోల్ రెండు పులా రెండేసి బలల్లునాన్యి. వీటి మీద దహనబలి, పాప పరిహారారథ్ బలి,
అపరాధపరిహారారథ్ బలులకు పశువులను వధిసాత్ రు. 40 గుమామ్ల వాకిలి దగగ్ర ఉతత్రాన మెటుల్ ఎకేక్ చోట రెండు పులా
రెండేసి బలల్లునాన్యి. అంటే గుమమ్పు రెండు పులా నాలుగేసి బలల్లునాన్యి. వీటి న పశువులను వధిసాత్ రు.
41 దహనబలి పశువులు మొద న వాటిని వధించడానికి వాడే ఉపకరణాలు ఉంచే ఎనిమిది బలల్లు ఈ పు నాలుగు, ఆ
పు నాలుగు మెటల్ దగగ్ర ఉనాన్యి. 42వాటి పొడవు సుమారు ఒక మీటరు, వెడలుప్ సుమారు ఒక మీటరు, ఎతుత్ అర
మీటరు. వాటిని రాతితో మలిచారు. 43ఈ బలల్ల మీద బలి అరప్ణ మాంసానిన్ ఉంచుతారు. చుటూట్ ఉనన్ గోడకు ఒక
అడుగు పొడుగునన్ మేకులు తగిలించి ఉనాన్యి.

44లోపటి గుమమ్ం బయట, లోపలి ఆవరణంలో రెండు గదులునాన్యి. ఒకటి ఉతత్రం నుండి ద ణం పుకు, మరొకటి
ద ణం నుండి ఉతత్రం పుకు చూసుత్ నాన్యి. 45అపుప్డతడు నాతో ఇలా అనాన్డు. “ద ణం పు చూసే గది మందిరానికి
కావలి కాసేయాజకులది. 46 ఉతత్రం పుకు చూసే గది బలిపీఠానికి కావలి కాసేయాజకులది. వీరు లేవీయులోల్ సాదోకు
సంతతికి చెందియెహోవాసనిన్ధిలో సేవ చేసేవారు.”

47అతడు ఆ ఆవరణానిన్ కొలిచాడు. అదిపొడవు, వెడలుప్ సమానంగా 54మీటరల్తో నలుచదరంగా ఉంది. మందిరానికి
ఎదురుగాబలిపీఠంఉంది. 48అతడుమందిరమంటపంలోకిననున్ తీసుకొచిచ్మంటపసత్ంభాలను ఒకొక్కక్టీకొలిచినపుప్డు
అది రెండు పులా 2మీటరల్ 70సెంటిమీటరుల్ ఉనాన్యి. దానిపవేశదావ్రం వెడలుప్ 7మీటరుల్ ఉంది. దానికి రెండు పులా
ఉనన్ గోడమందం 1మీటర్ 60 సెంటిమీటరుల్ . 49మంటపం పొడవు 11మీటరుల్ . దాని వెడలుప్ సుమారు 6మీటరుల్ . దాని
కి ఎకక్డానికి మెటుల్ ఉనాన్యి. దానికి ఇరు పులా సత్ంభాలునాన్యి.

41
మందిరం,దాని గోడలు

1 తరువాత అతడు ననున్ మందిరానికి తీసుకుని వచిచ్ దాని పరిశుదధ్ సథ్లం పవేశానికి రెండు పకక్ల ఉనన్ సత్ంభాలను
కొలిచాడు. అవి ఒకొక్కక్టీ 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ . 2 పవేశ దావ్రం వెడలుప్ 5 మీటరల్ 40 సెంటి మీటరుల్ . తలుపు
రెండు పులా 2మీటరల్ 70 సెంటిమీటరుల్ ,దానిపొడవు 22మీటరుల్ , వెడలుప్ 11మీటరుల్ . 3అతడులోపలికిపోయివాకిలి
సత్ంభాలను కొలిచినపుప్డు అదిఒకొక్కక్టి ఒకమీటరు వెడలుప్ ఉనాన్యి. వాకిలి 3మీటరల్ 20సెంటిమీటరుల్ , రెండు పులా
ఉనన్ గోడల వెడలుప్ 3మీటరల్ 80 సెంటిమీటరుల్ ఉనాన్యి. 4అతడు “ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లం”అని చెపిప్ దానిన్ కొలిచాడు.
దానిపొడవు 11మీటరుల్ , వెడలుప్ 11మీటరుల్ .

5 తరువాత అతడు మందిరం గోడను కొలిచినపుప్డు అది, 3 మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ , మందిరం పకక్న ఉనన్ మేడ
గదులు ఒకొక్కక్టి సుమారు 2మీటరుల్ వెడలుప్ ఉనాన్యి. 6ఈ మేడగదులు మూడు అంతసుథ్ లు ఉనాన్యి. ఆ విధంగా
అవి ఒకొక్కక్ అంతసుత్ కు 30 గదులు. ఈ గదులు మందిరం గోడ మీద ఆనుకోలేదు. మందిరం చుటూట్ కటిట్న గోడతో కలిసి
ఉనాన్యి. 7ఆగోడమేడగదులకు ఎకిక్న కొదీద్ వాటివెడలుప్ పెరుగుతూ వచిచ్ంది. అంటే కెకిక్న కొదీద్ మందిరం చుటూట్ ఉనన్
మేడగదుల అంతసుథ్ ల వెడలుప్ పెరుగుతూ వచిచ్ంది కాబటిట్ మందిరపు భాగం వెడలుప్ కింది భాగం కంటే ఎకుక్వగా ఉంది.

8 ఇంకా నేను చూసినపుప్డు మందిరం చుటూట్ మేడ గదులకు ఎతుత్ గా ఉనన్ పునాది కనిపించింది. ఆ పునాది ఎతుత్ 3
మీటరల్ 20 సెంటి మీటరుల్ . 9మేడగదుల బయట ఉనన్ గోడ వెడలుప్ 2మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ . మందిరపు మేడగదుల
పకక్న ఖాళీ సథ్లం ఉంది. 10 గదుల మధయ్ మందిరం చుటూట్ నాలుగు పులా 11మీటరుల్ వెడలుప్న సథ్లం విడిచిపెటాట్ రు.
11మేడగదుల గుమామ్లు ఖాళీగా ఉనన్ సథ్లం పు ఉనాన్యి. ఒక గుమమ్ం ఉతత్రపు పు, మరొకటి ద ణం పు ఉనాన్యి.
ఖాళీగా ఉనన్ సథ్లం చుటూట్ 2మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ వెడలుప్ ఉంది. 12ఆవరణం ఎదురుగా పడమటి పు ఒక కటట్డం
ఉంది. దాని వెడలుప్ 38మీటరుల్ , దాని గోడ వెడలుప్ 2మీటరల్ 70 సెంటి మీటరుల్ , గోడ పొడవు 49మీటరుల్ . 13మందిరం
పొడవును కొలిచినపుప్డు అది 44మీటరుల్ ఉంది. ఆ కటట్డం, దాని గోడల కొలత 54మీటరుల్ . 14 తూరుప్ పు మందిరం
పొడవు 54మీటరుల్ . 15మందిరం వెనక భాగంలోని ఖాళీ సథ్లానికి ఎదురుగా ఒక కటట్డం ఉంది. దాని రెండు పులా ఉనన్
వసారాలపొడవు 54మీటరుల్ .

16అపుప్డా వయ్కి గరాభ్లయం, ఆవరణపుమంటపాలు, గడపలు, కముమ్లు ఉనన్ కిటికీలను, మూడు అంతసుథ్ ల చుటూట్
ఉనన్ వసారాలను కొలిచాడు. గడపలకెదురుగా నేల నుండి కిటికీలు చెకక్తో కపిప్ ఉనాన్యి. 17 గుమామ్లకు న మందిరానికి
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బయట, లోపల ఉనన్ గోడంతా, చుటూట్ గోడ నా, కెరూబులు, ఖరూజ్ రపు చెటుట్ చెకిక్ ఉనాన్యి. 18 రెండు కెరూబుల మధయ్
ఖరూజ్ రపు చెటుల్ ఉనాన్యి. పతి కెరూబుకు రెండేసి ముఖాలునాన్యి. 19 ఇటు ఖరూజ్ రపు చెటుట్ పున మనిషి ముఖం,
అటు ఖరూజ్ రపు చెటుట్ పున సింహం ముఖం ఉనాన్యి. మందిరం అంతా ఆ పకారమే ఉనాన్యి. 20 నేల మొదలుకుని
గుమమ్ం వరకూమందిరపుగోడకు కెరూబులు,ఖరూజ్ రపుచెటుల్ చెకిక్ఉనాన్యి. 21మందిరపుదావ్రబంధాలునలుచదరంగా
ఉనాన్యి. పరిశుదధ్సథ్లపు దావ్రబంధాలు కూడా అలాగే ఉనాన్యి. 22 బలిపీఠం చెకక్తో చేశారు. దాని ఎతుత్ 1 మీటరు
60 సెంటి మీటరుల్ , పొడవు ఒక మీటరు. దాని పీఠం, మూలలు, పకక్లు చెకక్తో చేసినవి. అతడు నాతో “ఇది యెహోవా
సముఖంలో ఉండే బలల్” అని చెపాప్డు.

23మందిరానికి, పరిశుదధ్ సథ్లానికి రెండు గుమామ్లునాన్యి. 24ఒకొక్క గుమమ్ం రెండేసి మడత రెకక్లతో ఉంది. 25అంతే
కాక గోడలమీద ఉనన్టుట్ గా మందిరపు గుమామ్లమీద కూడా కెరూబులు, ఖరూజ్ రపు చెటుల్ చెకిక్ ఉనాన్యి. బయటి వసారాకి
విచితంగా చేసిన చెకక్ చూరు ఉంది. 26మరియు వసారాకి, రెండు పులా గోడలకు,మేడగదులకు రెండు పులా కముమ్లు
వేసిన కిటికీలు, ఖరూజ్ రపు చెటల్ ఆకారాలు చెకిక్ ఉనాన్యి.

42
యాజకుల గదులు

1ఆమనిషిఉతత్రం పుకు ననున్ నడిపించి బయటిఆవరణలోకి తోడుకుని వచిచ్ ఖాళీ సథ్లానికీ ఉతత్రాన ఉనన్ కటట్డానికీ
ఎదురుగాఉనన్ గదుల దగగ్ర నిలబెటాట్ డు. 2ఆ కటట్డం గుమమ్ం ఉతత్రం పుకు తిరిగి 54మీటరల్ పొడవు, 27మీటరల్ వెడలుప్
ఉంది. 3ఆగదులుపరిశుదధ్ సథ్లానికి11మీటరుల్ దూరంలోఉండిబయటిఆవరణపుతాపడంచేసిననేలకుఎదురుగామూడో
అంతసుథ్ లోని వసారాలు ఒకదాని కొకటి ఎదురుగా ఉనాన్యి. 4ఆ గదులకు ఎదురుగా 5మీటరల్ 40 సెంటి మీటరల్ వెడలుప్,
54మీటరల్ పొడవు గల వసారాఉంది. ఆ గదుల గుమామ్లనీన్ ఉతత్రం పుకు చూసుత్ నాన్యి.

5 న గదులకు వసారాలుండడం వలనవాటిఎతుత్ తకుక్ మధయ్గదులు ఇరుకుగాఉనాన్యి. 6మూడోఅంతసుథ్ లోఉనన్
గదులకు ఆవరణకు ఉనన్ సత్ంభాలు లేవుకాబటిట్ అవి కింద గదులకంటే,మధయ్ గదులకంటే చినన్విగా కటిట్ ఉనాన్యి. 7గదుల
వరుసను బటిట్ బయటి ఆవరణ పు గదులకు ఎదురుగా 27మీటరల్ పొడవు ఉనన్ ఒక గోడ ఉంది. 8బయటి ఆవరణలోని
గదులపొడవు 27మీటరుల్ ఉంది గానిమందిరంముందటి ఆవరణ 54మీటరల్ పొడవుఉంది. 9ఈగదులు గోడకింద నుండి
లేచినటుట్ గా కనిపిసుత్ నాన్యి. బయటి ఆవరణలో నుండి వాటిలో పవేశించడానికి తూరుప్ పునమారగ్ం ఉంది.

10ఖాళీ సథ్లానికి, కటట్డానికి ఎదురుగా ఆవరణపు గోడ వారున తూరుప్ పు కొనిన్ గదులునాన్యి. 11వాటి ఎదుట ఉనన్
మారగ్ంఉతత్రం పుఉనన్ గదులమారగ్ంలాగాఉంది. వాటికొలతలపకారమేఇవి కూడాకటిట్ ఉనాన్యి. వీటిదావ్రాలు కూడా
వాటి లాగానే ఉనాన్యి. 12 ద ణం పు గదుల తలుపులాల్ గా వీటి తలుపులు కూడా ఉనాన్యి. ఆ మారగ్ం ఆవరణంలోకి
పోయేవారికి తూరుప్గా ఉనన్ గోడ ఎదురుగానే ఉంది.

13అపుప్డాయన నాతో ఇలా అనాన్డు. “ఖాళీ సథ్లానికి ఎదురుగా ఉనన్ ఉతత్రపు గదులు, ద ణపు గదులు పవిత న
యాజకులవి. వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచేచ్ యాజకులు అతి పరిశుదధ్ న ఆహారానిన్ తింటారు. అకక్డ వారు అతి
పరిశుదధ్ వసుత్ వులను, అంటే వేదాయ్నిన్, పాప పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్, అపరాధ పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్
ఉంచుతారు. ఆ సథ్లం అతి పరిశుదధ్ం. 14 యాజకులు లోపల పవేశించేటపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ విడిచి బయటి
ఆవరణంలోకి పోకుండా అకక్డే తాము పరిచరయ్కు ధరించే వసాలను ఉంచాలి. అవి పతిషిఠ్తాలు కాబటిట్ పజలకు చెందిన
దేని నావారు తాకాలంటే వారు వేరే బటట్లు ధరించుకోవాలి.”

15 అతడు లోపలి మందిరానిన్ కొలవడం ముగించి ననున్ బయటికి తీసుకొచిచ్ తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమామ్నికి వచిచ్
చుటూట్ కొలిచాడు. 16 తూరుప్ పున కొలకరతో కొలిచినపుప్డు అది 270మీటరుల్ ఉంది. 17ఉతత్రం పు 270మీటరుల్ ,
18 ద ణం పు 270 మీటరుల్ , 19 పడమర పు 270 మీటరుల్ ఉంది. 20 ఆవిధంగా అతడు నాలుగు పులా కొలిచాడు.
పవిత న, పవితం కాని సథ్లాలను వేరు చేయడానికిదానిచుటూట్ నాలుగు పులా 270మీటరుల్ ఉనన్ నలుచదరపుగోడ కటిట్
ఉంది.

43
దేవునిమహిమతిరిగి రావడం

1తరువాత ఆమనిషి తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమామ్నికి ననున్ తోడుకుని వచాచ్డు.
2అపుప్డునాకు ఇశాయేలీయులదేవునిపభావంతూరుప్ దికుక్న కనబడింది. దానినుండిపుటిట్న ధవ్నివిసాత్ ర నజలాల

ధవ్నిలాగా వినబడింది. ఆయన మహిమ వలన భూమి ధగధగా మెరిసిపోయింది. 3నాకు కనబడిన ఆ దరశ్నం, ఆయన
పటట్ణానిన్ నాశనం చేయడానికి వచిచ్నపుప్డు నేను చూసిన దరశ్నం లాగా ఉంది. కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన లాంటి
దరశ్నాలు చూసి నేను సాగిలపడాడ్ ను.

4తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ గుమమ్ం లోనుండి యెహోవామహిమ తేజసుస్ మందిరంలోకి పవేశించింది. 5ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్
లోపలి ఆవరణలోకి తెచిచ్నపుప్డు యెహోవామహిమ తేజసుస్తో మందిరం నిండి ఉంది. 6మందిరంలో నుండి ఒకరు నాతో
మాటలాడినటుట్ నాకు వినబడింది. అపుప్డు నాదగగ్ర నిలిచి ఉనన్ వయ్కి నాతో ఇలా అనాన్డు.

7 “నరపుతుడా, ఇది నా సింహాసన సథ్లం, నా పాదపీఠం. ఇకక్డ నేను ఇశాయేలీయుల మధయ్ ఎలల్పుప్డూ నివసిసాత్ ను.
ఇకమీదట వారు తమ అపనమమ్కతవ్ం వలనా తమ రాజుల కళేబరాలకు ఉనన్త సథ్లాలను కటిట్ పూజలు చేయడం వలనా



యెహెజేక్లు 43:8 731 యెహెజేక్లు 44:7

వారు గాని,వారిరాజులు గానినా పవిత న పేరును అపవితం చేయరు. 8నాకు,వారికిమధయ్ ఒకక్ గోడమాతం ఉంచినా
గుమామ్ల పకక్నే వారి గుమామ్లు,నాదావ్రబంధాల పకక్నే వారి దావ్రబంధాలు నిలబెటిట్ ,నాపవిత న పేరుకు ఇక ముందు
అవమానం కలిగించరు. వారు చేసిన అకృతాయ్ల చేత నా పవిత న పేరును దూషణపాలు చేశారు కాబటిట్ నేను ఆగహంతో
వారినినాశనం చేశాను.

9 ఇకనుండి వారు అపనమమ్కతవ్ం మాని, తమ రాజుల విగహాలను నా ఎదుట నుండి దూరంగా తొలగిసేత్ వారి మధయ్లో
నేను ఎలల్కాలం నివసిసాత్ ను.

10కాబటిట్ నరపుతుడా, ఇశాయేలీయులుతాముచేసినదోషాలను బటిట్ సిగుగ్ పడేలాఈమందిరం గురించివారికి వివరించు.
వారుదానినిరామ్ణానిన్జాగతత్గాగమనించాలి. 11తాముచేసినవాటినిబటిట్ వారుపశాచ్తాత్ పపడితే,మందిరనిరామ్ణానిన్,దాని
వివరాలను,పవేశ,నిరగ్మమారాగ్ లను,వాటిమరాయ్దలను,విధులను,దానిఆచారాలను,పదధ్తులనువారికివివరించి,వారు
ఆ ఆచారవిధులనిన్టికి లోబడి ఆచరించేలావారు చూసూత్ ఉండగావాటిని రాయించు.”

12ఆమందిరం గూరిచ్న పదధ్తి ఏమంటే, పరవ్తంమీదదానితోచేరిఉనన్ సథ్లమంతాఅతిపవితం. ఇదేమందిరం గూరిచ్న
విధి.

బలిపీఠం
13మందిర ఆవరణం కొలతల పకారం బలిపీఠం కొలతలు ఇవి. దానిఅడుగుభాగం ఎతుత్ అరమీటరు. దానిడొలుపు అర

మీటరు ఎతుత్ ,అరమీటరు వెడలుప్. దానిచుటూట్ దానిఅంచు ఎనిమిదిసెంటిమీటరల్ వెడలుప్తో విచిత నపనితోఉండాలి.
14నేలమీదబలిపీఠం అడుగుభాగం నుండి కింది చూరుదాకాదాని ఎతుత్ ఒకమీటరు. వెడలుప్ అరమీటరు. ఈచినన్ చూరు
నుండి పెదద్ చూరు వరకూ 2మీటరల్ 10 సెంటిమీటరుల్ . దాని వెడలుప్ అర మీటరు.

15 బలిపీఠం పొయియ్ ఎతుత్ 2మీటరల్ 10 సెంటి మీటరుల్ . ఆ అగిన్గుండం నుండి కి నాలుగు కొముమ్లునాన్యి. 16అది
నలు చదరంగాఆరు మీటరల్ 50 సెంటిమీటరుల్ కొలత కలిగి ఉంది. 17 చూరు పొడవు, వెడలుప్ అనిన్ పులా ఏడు మీటరల్
60సెంటిమీటరుల్ . దానిచుటూట్ ఉనన్ అంచు ఎనిమిదిసెంటిమీటరుల్ . దానిచుటూట్ కొలతఅరమీటరు. దానికితూరుప్ పున
మెటుల్ ఉనాన్యి. 18అతడునాతోఇంకా ఇలాఅనాన్డు “నరపుతుడా, పభు నయెహోవాచెపేప్దేమంటే,ఈబలిపీఠం కటిట్న
తరవాతదానిమీద రకం చలిల్, దహనబలులు అరిప్ంచడానికి జరిగించ వలసిన పదధ్తులు ఇవి.

19పభు నయెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, పరిచరయ్ చేయడానికి నా సనిన్ధికి వచేచ్ సాదోకు సంతాన నయాజకులకు పాప
పరిహారారథ్బలిఅరిప్ంచడానికిఒక కోడెను ఇవావ్లి. 20వారుదానిన్పాపపరిహారారథ్బలిగాఅరిప్ంచి,బలిపీఠానికిపాయశిచ్తత్ం
చేయడానికిదాని రకంలో కొంచెం తీసిదానినాలుగు కొముమ్లమీదాదానిచూరు నాలుగు మూలలమీదాచుటూట్ ఉనన్ అంచు
మీదాపూయాలి. 21తరవాత పాప పరిహారారథ్ బలి అయిన ఎదుద్ ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లం అవతల మందిరంలోని నియమిత
సథ్లంలోదానిన్ దహించాలి.

22రెండోరోజుపాపపరిహారారథ్బలిగాఏలోపంలేనిఒకమేకపిలల్నుఅరిప్ంచాలి. కోడెనుఅరిప్ంచినపుప్డుచేసినటేట్ మేకపిలల్
రకంతో కూడా బలిపీఠానికి పాపపరిహారం చేయాలి. 23ఆ విధంగా పాప పరిహారం చేసిన తరవాత ఏ లోపం లేని కోడెను, ఏ
లోపం లేని పొటేట్లును అరిప్ంచాలి. 24వాటిని యెహోవా సనిన్ధికి తెచిచ్ యాజకులు వాటి మీద ఉపుప్ చలిల్ దహనబలిగా
యెహోవాకు అరిప్ంచాలి.

25వారు వరసగా ఏడు రోజులు పాప పరిహారారధ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను, ఏ లోపం లేని ఒక కోడెను, ఏ లోపం లేని ఒక
పొటేట్లును సిదధ్పరచాలి. 26 ఏడు రోజులు యాజకులు బలిపీఠానికి పాయశిచ్తత్ం చేసూత్ , దానిన్ శుదిధ్ చేసూత్ పతిషిఠ్ ంచాలి.
27 ఆ రోజులు అయిన తరవాత ఎనిమిదో రోజు నుండి యాజకులు బలిపీఠం మీద మీ దహనబలులు, సమాధానబలులు
అరిప్ంచినపుప్డు నేను మిమమ్లిన్ అంగీకరిసాత్ ను.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

44
పాలకుడు, లేవీవారు,యాజులు

1 ఆ మనిషి ననున్ తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లం బయటి పవేశదావ్రానికి తీసుకువచాచ్డు. ఆ గుమమ్ం మూసి
ఉంది. 2అపుప్డుయెహోవానాతోఈమాట చెపాప్డు. “ఇశాయేలీయుల దేవు నయెహోవాఈ గుమమ్ంలో నుండి లోపలికి
పవేశించాడు కాబటిట్ ఏ మనిషీ పవేశింపకుండేలా అది గటిట్గా మూసి ఉంది. ఇక అది ఎనన్టికీ తీయకూడదు. 3 ఇశాయేలు
పాలకుడు ఆహారం భుజించేటపుప్డుయెహోవా సనిన్ధిలో అకక్డ కూరుచ్ంటాడు. అయితే అతడు ఈదావ్రం వసారాగుండా
పవేశించి వసారా గుండా బయటికి వెళాళ్లి.”

4తరవాత అతడు ననున్ ఉతత్ర పవేశదావ్రం గుండా మందిరం ముందు భాగానికి తీసుకు వచాచ్డు. అంతలో మందిరం
యెహోవామహిమతేజసుస్తో నిండి ఉండడం చూసి నేను సాగిలపడాడ్ ను. 5యెహోవానాతో ఇలా చెపాప్డు. “నరపుతుడా,
యెహోవా మందిరం గురించిన కటట్డలు, విధులు అనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను, నీవు శదధ్గా గమనించు. ఈ
సంగతులనిన్టిని నీ కళళ్తో చూసి చెవులతో ఆలకించు. మందిరం బయటికి పోయే, లోపలి వచేచ్ మారాగ్ లను గూరిచ్
ఆలోచించు.

6తిరుగుబాటు చేసే ఇశాయేలీయులకు ఈమాట పకటించు, పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘ఇశాయేలీయులారా,
ఇంతవరకూ మీరు చేసిన అకృతాయ్లు చాలు. 7మీరు నాకు ఆహారం, కొవువ్, రకం, అరిప్ంచే సమయాలోల్ హృదయంలో
శరీరంలో సునన్తి లేని అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి తీసుకువచాచ్రు. వారు మీ అకృతాయ్లను ఆధారం చేసుకుని దానిన్
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అపవితపరచి నా నిబంధనను భంగపరిచారు. 8నేను మీకు అపప్గించిన నా పరిశుదధ్ న ఆవరణను మీరు కాపాడకపోగా,
ఆబాధయ్తను అనుయ్లకు అపప్గించారు.’

9కాబటిట్ పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ఇశాయేలీయుల మధయ్ నివసిసూత్ ఉండి హృదయంలో, శరీరంలో సునన్తి
లేని అనుయ్లోల్ ఎవరూ నా పరిశుదధ్సథ్లాలోల్ పవేశింపకూడదు. 10 ఇశాయేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగహాలను
అనుసరించినపుప్డు, వారితోబాటు నాకు దూర న లేవీయులు తమ దోషానిన్ భరించాలి. 11వారు నా పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్
పరిచరయ్ చేసేవారు, నా మందిరానికి దావ్రపాలకులుగా మందిర పరిచరయ్ జరిగించేవారు, పజల పకష్ంగా వారే దహనబలి
పశువులను వధించి, బలులు అరిప్ంచేవారు. పరిచరయ్ చేయడానికి పజల సమకష్ంలో నిలిచేవారు వారే. 12అయితే విగహాల
ఎదుట పజలకు పరిచారకు ఇశాయేలీయులు పడిపోయి పాపం చేయడానికి వారు కారకులయాయ్రు కాబటిట్ నేను వారికి
విరోధినయాయ్ను. కాబటిట్ వారు తమ దోషానిన్ భరిసాత్ రు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

13 “వారు యాజకతవ్ం జరిగించడానికి నా సనిన్ధికి రాకూడదు, పరిశుదధ్ వసుత్ వులను గాని అతి పరిశుదధ్ వసుత్ వులను
గాని ముటట్కూడదు. దానికి బదులు వారు చేసిన అకృతాయ్లకు కలిగే అవమానానిన్, శికష్ను వారనుభవిసాత్ రు. 14 అయితే
నా మందిర సంబంధ న పని అంతటిని, దానిలో జరుగు పనులనిన్టిని పరయ్వే సూత్ దానిన్ కాపాడేవారిగా నేను వారిని
నియమిసుత్ నాన్ను. 15 ఇశాయేలీయులు ననున్ తోసిపుచిచ్నపుడు నా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కాపాడి కనిపెటేట్ లేవీయు న సాదోకు
సంతతియాజకులు పరిచరయ్ చేయడానికి నా సనిన్ధికి వచిచ్ నా సనిన్ధిలో నిలబడి, కొవువ్ను, రకానిన్ నాకు అరిప్సాత్ రు. ఇదే
పభు న యెహోవా వాకుక్. 16వారే నా పరిశుదధ్సథ్లంలో పవేశిసాత్ రు. వారే నా బలల్ దగగ్రికి వచిచ్ పరిచరయ్ చేసాత్ రు. వారే
నేనపప్గించిన దానిన్ కాపాడతారు.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

17 “వారు లోపలి ఆవరణ గుమామ్లోల్ కి వచేచ్టపుప్డు జనపనార బటట్లు ధరించుకోవాలి. వారు ఆ గుమామ్ల గుండా
మందిరంలో పవేశించి పరిచరయ్ చేసేటపుప్డు బొచుచ్తో చేసిన బటట్లు ధరింపకూడదు. 18అవిసెనార పాగాలు ధరించుకుని
నడుములకు జనప నారబటట్ కటుట్ కోవాలి. చెమటపుటిట్ంచేది దేనినీ వారు ధరింపకూడదు. 19బయటి ఆవరణంలోని పజల
దగగ్రికి వెళేళ్టపుప్డు వారు తమ పతిషిఠ్త వసాలు తీసివేసి, వాటిని పతిషిట్త న గదులోల్ ఉంచి వేరే వసాలు ధరించాలి. ఆ
విధంగావారి పతిషిట్త వసాలను తాకిన పజలు కూడా పతిషిఠ్తం కాకుండా ఉంటారు.

20 వారు తమ తలలు రం చేయించుకోకూడదు. తలవెండుకలు పొడవుగా పెరగనియయ్కుండా వాటిని కతిత్రించాలి.
21 లోపలి ఆవరణంలో పవేశించేటపుడు ఏ యాజకుడూ దా రసం తాగకూడదు. 22 వారు విధవరాళళ్ నా భర
విడిచిపెటిట్నవారి నా పెళిళ్ చేసుకోకూడదు. ఇశాయేలీయుల వంశాలోల్ ని కనయ్ల నా, యాజకులకు భారయ్ విధవరాళ ళ్గా
ఉనన్వారి నా చేసుకోవచుచ్. 23 పతిషిఠ్త న దానికి, పతిషిట్తం కానిదానికి మధయ్, పవిత నదానికి, అపవిత నదానికి
మధయ్ తేడా ఏమిటోవారు నా పజలకు నేరాప్లి. 24పజలవాయ్జాయ్లోల్ వారు నా విధులను బటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుసాత్ రు. నేను
నియమించిన విధులను బటిట్ , కటట్డలను బటిట్ ,నా పండగలను జరుపుతారు. నావిశాంతి దినాలను ఆచరిసాత్ రు.

25 తండి, తలిల్, కుమారుడు, కుమారె, సోదరుడు, పెళిళ్ కాని సోదరి, వీరి శవాలు తపప్ మరే ఇతర శవాలను ముటిట్నా
వారు అపవితులవుతారు. 26ఒకయాజకుడు ఆ విధంగా ల పడితే పజలు ఏడు రోజులు లెకిక్ంచాలి. 27అతడు పరిచరయ్
చేయడానికి లోపలి ఆవరణంలోని పరిశుదధ్సథ్లానికి రావడానికి ముందు అతడు తనకోసం పాప పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచాలి.
ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్. 28వారికి సావ్సథ్ ం ఇదే. నేనే వారికి సావ్సథ్ ం. ఇశాయేలీయులోల్ వారికెంతమాతం సావ్సథ్ ం
ఇవవ్కూడదు. నేనే వారికి సావ్సథ్ ం. 29 వేదాయ్లు, పాప పరిహారారథ్ బలిమాంసం, అపరాధ పరిహారారథ్ బలిమాంసం వారికి
ఆహారమవుతాయి. ఇశాయేలీయులు దేవునికి పతిషిట్ంచే వసుత్ వులనీన్ వారివే.”

30 “మీ పతిషిఠ్తారప్ణలోల్ , తొలిచూలు వాటిలో, పథమ ఫలాలోల్ శేషఠ్ నవియాజకులవి అవుతాయి. మీ కుటుంబాలకు
ఆశీరావ్దం కలిగేలామీరుముందుగా పిసికిన పిండిముదద్నుయాజకులకు ఇవావ్లి. 31పకష్ులోల్ , పశువులోల్ దానికదే చచిచ్నది
గాని,మృగాలు చీలిచ్ చంపినవి గానీయాజకులు తినకూడదు.”

45
భూమి విభజన

1 “మీరు చీటుల్ వేసి దేశానిన్ పంచుకునేటపుప్డు భూమిలో ఒక భాగానిన్ యెహోవాకు అరప్ణగా పతిషిఠ్ ంచాలి. అది
13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు, 10 కిలోమీటరల్ 800 మీటరల్ వెడలుప్ ఉండాలి. ఈ సరిహదుద్ లోల్ ఉనన్ భూమి
పతిషిఠ్తమౌతుంది. 2దానిలోపరిశుదధ్ సథ్లానికి 270మీటరల్ నలుచదర న సథ్లం ఏరాప్టు చేయాలి. దానికినాలుగు పులా
27మీటరల్ ఖాళీ సథ్లం విడిచిపెటాట్ లి. 3ఈ సథ్లం నుండి 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు, ఐదు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్
వెడలుప్ గల భూమి కొలవాలి. అందులో పవిత న అతి పరిశుదధ్ సథ్లం ఉంటుంది. 4యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయడానికి
ఆయన సనిన్ధికి వచిచ్ పరిచరయ్ చేసేయాజకులకు కేటాయించిన ఆ భూమి పతిషిఠ్త సథ్లం అవుతుంది. అదివారి ఇళళ్కోసం
ఏరాప్ , పరిశుదధ్ సథ్లానికి పతిషిఠ్తంగా ఉంటుంది. మందిరంలో పరిచరయ్ చేసే లేవీయులు ఇళ ళ్ కటుట్ కుని నివసించేలా
5వారికి సావ్సథ్ ంగా 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు 5 కిలో మీటరల్ 400 మీటరల్ వెడలుప్ ఉనన్ ఒక పాంతంలో వారి
నివాస సథ్లాలు ఉంటాయి.

6 పటట్ణం కోసం 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు, 2 కిలో మీటరల్ 700మీటరల్ వెడలుప్ ఉనన్ ఒక పాంతం ఏరాప్టు
చేయాలి. అది పతిషిఠ్త సథ్లానికి ఆనుకుని ఉండాలి. ఇశాయేలీయులోల్ ఎవరి నా అది చెందుతుంది. 7 పతిషిఠ్త భాగానికి
పటట్ణానికి ఏరాప్ న భాగానికి పశిచ్మంగా, తూరుప్గా, రెండు పులారాజు కోసం భూమిని కేటాయించాలి. పశిచ్మం నుండి
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తూరుప్ వరకూ దానిన్ కొలిచినపుప్డు అది ఒక గోతసాథ్ నానికి సరిపడిన పొడవు కలిగి ఉండాలి. రాజునా పజలను బాధింపక
వారి గోతాల పకారం దేశమంతటినీ ఇశాయేలీయులకు పంచి ఇచేచ్ందుకు 8 అది ఇశాయేలీయులోల్ అతని సావ్సత్ న
భూమిగాఉంటుంది.”

9యెహోవాఈమాటసెలవిసుత్ నాన్డు “ఇశాయేలీయులపాలకులారా, ఇంకచాలు! మీరు జరిగించిన బలాతాక్రం,దోపిడి
చాలించి నా పజల సొముమ్ను దోచుకోక నీతి నాయ్యాలను అనుసరించండి. ఇదే పభు న యెహోవా వాకుక్. 10 నికక్చిచ్
తాసు, నికక్చిచ్ పడి, నికక్చిచ్ తూమును వాడండి. ఒకక్టే కొలత, ఒకక్టే తూము మీరుంచుకోవాలి. 11తూము పందుంలో
పదోపాలుగాఉండాలి. మీకొలతకు పందుం పమాణంగాఉండాలి. 12ఒక తులానికి 20 చినాన్లు, ఒకమీనాకు 20 తులాల
ఎతుత్ , 25 తులాల ఎతుత్ , 15 తులాల ఎతుత్ ఉండాలి.

అరప్ణలు, పండుగలు, పతేయ్క దినాలు
13 పతిషిఠ్తారప్ణలు ఈ పకారంగా చెలిల్ంచాలి. పందుం గోదుమలోల్ తూములో ఆరో భాగం, పందుం యవలులో

తూములో ఆరో భాగం చెలిల్ంచాలి. 14 లం చెలిల్ంచే విధం ఏమిటంటే 180 పళల్ నూనెలో ఒక పడి, ముపాప్తిక చొపుప్న
చెలిల్ంచాలి. తూము 180 పళల్ పడుతుంది. 15ఇశాయేలీయుల నిమితత్ం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి వేదాయ్నికీ దహనబలికీ
సమాధానబలికీ బాగా మేపిన గొరెలోల్ మందకు రెండువందలోల్ ఒక గొరెను తేవాలి. 16 దేశ పజలందరికీ ఇశాయేలీయుల
పాలకునికి చెలిల్ంచాలిస్న ఈ అరప్ణ తేవాలిస్న బాధయ్త ఉంది. 17 పండగలోల్ , అమావాసయ్ రోజులోల్ , విశాంతిదినాలోల్ ,
ఇశాయేలీయులు సమావేశమయేయ్ నియమిత సమయాలోల్ వాడే దహనబలులను, వేదాయ్లను, పానారప్ణలను సరఫరా
చేసే బాధయ్త పాలకునిదే. అతడు ఇశాయేలీయుల కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులనూ
వేదాయ్లనూ దహనబలులనూ సమాధాన బలిపశువులనూ సిధపరచాలి.”
18 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “మొదటి నెల మొదటి రోజున ఏ లోపం లేని కోడెను తెచిచ్ పరిశుదధ్ సథ్లం కోసం

పాప పరిహారారథ్బలి అరిప్ంచాలి. 19 ఎలాగంటే యాజకుడు పాప పరిహారారథ్బలి పశువు రకం కొంచెం తీసి, మందిరపు
దావ్రబంధాల మీదా బలిపీఠం చూరు నాలుగు మూలల మీదా లోపటి ఆవరణం వాకిలి దావ్రబంధాల మీదా చలాల్ లి.
20అనుకోకుండా లేక తెలియక పాపం చేసిన పతి ఒకక్రి కోసం మందిరానికి పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పతి నెల ఏడో రోజున
ఆ విధంగా చేయాలి.

21మొదటి నెల 14 వ రోజున పసాక్పండగ ఆచరించాలి. ఏడు రోజులు దానిన్ జరుపుకోవాలి. మీరు పులియని ఆహారం
తినాలి. 22ఆ రోజునపాలకుడు తన కోసం, దేశ పజలందరి కోసం పాప పరిహారారథ్బలిగా ఒక ఎదుద్ ను అరిప్ంచాలి. 23ఏడు
రోజులు అతడు ఏ లోపం లేని ఏడు ఎడల్ను, ఏడు పొటేట్ళళ్ను తీసుకుని, రోజుకొకటి చొపుప్న ఒక ఎదుద్ ను, ఒక పొటేట్లును
దహనబలిగాయెహోవాకుఅరిప్ంచాలి. అలాగేపతిరోజూఒకొక్కక్మేకపిలల్నుపాపపరిహారారథ్బలిగాఅరిప్ంచాలి. 24ఒకొక్కక్
ఎదుద్ కు, పొటేట్లుకు ఒక తూము పిండితో వేదయ్ం చేయాలి. ఒకక్ తూముకి మూడు పళల్ నూనె ఉండాలి. 25 ఏడో నెల 15
వ రోజున పండగ జరుగుతూ ఉండగాయాజకుడు ఏడు రోజులు పాప పరిహారారథ్బలి విషయంలో, దహనబలి విషయంలో,
వేదయ్ం విషయంలో, నూనె విషయంలో ఆ పకారమే చేయాలి.”
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1పభు నయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “తూరుప్ పు తిరిగి ఉనన్ లోపటి ఆవరణదావ్రం ఆరు పని దినాలు మూసి ఉంచి,

విశాంతిరోజున,అమావాసయ్రోజునతెరవాలి. 2పాలకుడు బయటివసారాగుమమ్ం గుండాపవేశించి, గుమమ్పుదావ్రబంధాల
దగగ్ర నిలబడినపుప్డు,యాజకులు దహనబలి పశువులను, సమాధానబలి పశువులను అతని కోసం సిదధ్పరచాలి. అతడు
గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి ఆరాధన చేసిన తరవాత బయటికి వెళాత్ డు. అయితే సాయంకాలం కాక ముందే ఆ గుమమ్ం
మూయకూడదు. 3 విశాంతిదినాలోల్ , అమావాసయ్లోల్ దేశపజలు ఆ తలుపు దగగ్ర నిలబడి యెహోవాకు ఆరాధన చేయాలి.
4 విశాంతి దినాన పాలకుడు యెహోవాకు ఏ లోపం లేని ఆరు గొరె పిలల్లు, ఏ లోపం లేని ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా
అరిప్ంచాలి. 5పొటేట్లుతో 22 లీటరల్ పిండితో వేదయ్ం చేయాలి. గొరెపిలల్లతో తన శకికొలది వేదాయ్నిన్, పతి 22 లీటరల్
పిండికి ఒక లీటర్ నూనె తేవాలి.

6 అమావాసయ్ రోజున ఏ లోపం లేని చినన్ కోడెను, ఏ లోపం లేని ఆరు గొరె పిలల్లనూ, ఏ లోపం లేని ఒక పొటేట్లును
అరిప్ంచాలి. 7 వేదాయ్నిన్ సిదధ్పరచాలి, ఎదుద్ తో, పొటేట్లుతో, 22 లీటరుల్ , గొరెపిలల్లతో శకికొలదిగా పిండిని అరిప్ంచాలి. పతి
22 లీటరల్ పిండికి ఒక లీటర్ నూనె తేవాలి. 8పాలకుడు పవేశించేటపుప్డు వసారామారగ్ం గుండా పవేశించి అదేమారగ్ంలో
బయటికి వెళాళ్లి. 9అయితే నియమిత సమయాలోల్ దేశ పజలుయెహోవా సనిన్ధిలో ఆరాధించడానికి వచిచ్నపుప్డు ఉతత్ర
గుమమ్ం గుండా వచిచ్నవారు ద ణ గుమమ్ం గుండా వెళాళ్లి. ద ణ గుమమ్ం గుండా వచిచ్నవారు ఉతత్ర గుమమ్ం గుండా
వెళాళ్లి. ఎవరూ తాము వచిచ్న గుమమ్ం గుండా తిరిగి వెళళ్కుండా అందరూ తినన్గా బయటికి వెళిల్పోవాలి. 10పాలకుడు
వారితో కలిసి పవేశించాలి,వారితో కలిసి బయటికి వెళాళ్లి.

11పండగరోజులోల్ ,నియమితసమయాలోల్ ఎదుద్ తో,పొటేట్లుతోఅయితే 22లీటరుల్ పిండి,గొరెపిలల్లతోశకిమేరకు పిండిని,
పతి 22 లీటరల్ పిండితో ఒక లీటర్ నూనె, వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. 12పాలకుడు యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణ న దహనబలి
గాని, సమాధానబలి గాని అరిప్ంచేటపుప్డు తూరుప్ పు గుమమ్ం తెరవాలి. విశాంతి దినాన చేసినటేట్ అతడు దహనబలిని
సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవాలి. అతడు వెళిల్న తరవాత గుమమ్ం మూయాలి. 13 పతి రోజు ఏ లోపం లేని ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ మగ గొరెపిలల్ను దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. పతి రోజు ఉదయాన దానిన్ అరిప్ంచి దానితో వేదయ్ం
చేయాలి. 14అది ఎలాగంటే, 22 లీటరల్ గోదుమ పిండిలో ఆరో వంతు, దానిన్ కలపడానికి ఒక లీటరు నూనె ఉండాలి. ఇవి
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ఎవరూ రదుద్ పరచలేని నితయ్ న కటట్డలు. 15గొరెపిలల్లను, వేదాయ్నిన్, నూనెను పతి రోజుఉదయానేన్ నితయ్ దహనబలిగా
అరిప్ంచాలి.

16 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, పాలకుడు తన కొడుకులోల్ ఎవరి నా భూమిని ఇసేత్ అది అతని సావ్సథ్ ం
అవుతుంది. అది వారసతవ్ం వలన వచిచ్న సావ్సథ్ ం లాంటిది. 17 అయితే అతడు తన పనివారిలో ఎవరి నా భూమి
ఇసేత్ అది విడుదల సంవతస్రం వరకే అది అతనికి హకుక్గా ఉంది తరువాత పాలకునికి తిరిగి వసుత్ ంది. అపుప్డు అతని
కుమారులు అతని సావ్సాథ్ య్నికి హకుక్దారులవుతారు. 18 పజలు తమ సావ్సాథ్ య్లను అనుభవించనీయకుండా పాలకుడు
వారిభూమినిఆకమించకూడదు. నాపజలు తమభూములను విడిచిచెదరిపోకుండేలాఅతడు తన సవ్ంతభూమిలోనుండి
తన కొడుకులకు భాగాలు ఇవావ్లి.”

19ఆతరవాతఆయనగుమమ్పుమధయ్గోడమారగ్ంలోఉతత్రం పుకు తిరిగిఉనన్యాజకులకు ఏరాప్టు చేసినపవిత న
గదులోల్ కి ననున్ తీసుకువచాచ్డు. అకక్డ వెనక పు పశిచ్మదికుక్న ఒక సథ్లం నాకు కనిపించింది. 20యాజకులు అపరాధ
పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్, పాప పరిహారారథ్ బలి పశుమాంసానిన్ వండి, వేదాయ్లను కాలేచ్ సథ్లం ఇదే. వారు ఆ
పవిత నవసుత్ వులను బయటిఆవరణంలోకితెసేత్ పజలోల్ ఎవ నావాటినితాకిపతిషిఠ్తులవుతారు కాబటిట్ వాటినిబయటికి
తేకూడదు, అని ఆయననాతో చెపాప్డు.

21అతడు బయటిఆవరణంలోకి ననున్ తీసుకువచిచ్ ఆవరణపునాలుగు మూలలను తిపాప్డు. ఆవరణం పతిమూలలో
మరొక ఆవరణం ఉనన్టుట్ నాకు కనబడింది. 22ఆవరణంనాలుగుమూలలోల్ ఒకొక్కక్ ఆవరణం ఉంది. ఒకొక్కక్టి 22మీటరల్
పొడవు, 16 మీటరల్ వెడలుప్ ఉండి, నాలుగూ ఒకే పరిమాణంలో ఉనాన్యి. 23 ఆ నాలుగింటిలో చుటూట్ వరుసలో ఉనన్
అటకలునాన్యి. ఆ అటకల కింద పొయియ్లునాన్యి. 24 “ఇది వంట చేసేవారి సథ్లం, ఇకక్డ మందిర పరిచారకులు పజలు
తెచేచ్ బలిపశుమాంసానిన్ వండుతారు” అని ఆయననాతో చెపాప్డు.

47
మందిరం నుండి పారే నది

1ఆయన ననున్ మందిరపు గుమామ్నికి తోడుకుని వచాచ్డు. మందిరం తూరుప్ పుకు తిరిగి ఉంది. నేను చూసినపుడు
మందిరం గడప కింద నుండి నీళల్ ఉబికి తూరుప్ పుకు పారుతునాన్యి. ఆ నీళల్ బలిపీఠానికి ద ణ దిశగా మందిరం
కుడిపకక్న కింద నుండి పారుతునాన్యి.

2తరవాత ఆయనఉతత్రపు గుమమ్ంమారగ్ంలో ననున్ నడిపించి చుటూట్ తిపిప్ తూరుప్కు పోయేదారిలోబయటి గుమామ్నికి
తోడుకుని వచాచ్డు. నేను చూసినపుప్డు అకక్డ గుమమ్పు కుడిపకక్న నీళల్ ఉబికి పారుతునాన్యి.

3ఆవయ్కికొలనూలుచేతపటుట్ కునితూరుప్ పుకు వెళిల్ 540మీటరుల్ కొలిచిఆనీళల్ గుండాననున్ నడిపించినపుడుఆనీళల్
చీలమండ లోతు వచాచ్యి. 4ఆయన ఇంకో 540మీటరుల్ కొలిచి నీళల్ గుండా ననున్ నడిపించినపుడు నీళల్ మోకాళల్ లోతు
వచాచ్యి. ఇంకా ఆయన 540మీటరుల్ కొలిచి నీళల్గుండా ననున్ నడిపించినపుడు నీళల్ మొలలోతుకు వచాచ్యి. 5ఆయన
ఇంకా 540 మీటరుల్ కొలిచాడు. అపుప్డు ఆ నీళల్ చాల లోతుగా మారి నేను దాటలేనంత నది కనబడింది. దాటడానికి
వీలులేకుండ ఈదాలిస్నంత నీటితో ఉనన్ నదిగామారింది.

6 అపుప్డాయన నాతో “నరపుతుడా, నీవు చూశావు గదా” అని చెపిప్ ననున్ మళీళ్ నది ఇవతలికి తీసుకుని వచాచ్డు.
7నేను వెనకిక్ వసుత్ ండగా నదీతీరాన రెండు పులా చెటుల్ విసాత్ రంగా కనబడాడ్ యి.

8అపుప్డాయననాతో ఇలాఅనాన్డు. “ఈనీళల్ ఉబికి తూరుప్గా ఉనన్ పదేశానికి పవహించి అరబాలోకి దిగి సముదంలో
పడుతుంది. అపుప్డు సముదపు నీళల్ మంచినీళల్ గామారిపోతాయి.

9 ఈ నది పవహించే చోటలాల్ జలచరాలనీన్ బతుకుతాయి. ఈ నీళల్ అకక్డికి రావడం వలన ఆ నీళ ళ్ మంచి నీళ ళ్
అవుతాయికాబటిట్ చేపలు విసాత్ రంగాపెరుగుతాయి. ఈనదిఎకక్డికి పవహిసుత్ ందోఅకక్డ సమసత్ం బతుకుతాయి. 10ఏనెగ్దీ
పటట్ణంమొదలుకునిఏనెగాల్ యీముపటట్ణంవరకూచేపలుపటేట్వారుదానిఒడుడ్ న నిలిచివలలువేసాత్ రు. మహాసముదంలో
ఉనన్టుట్ అనిన్ రకాల జాతుల చేపలు దానిలో బహ విసాత్ రంగా ఉంటాయి.

11అయితేఆసముదంలోని బురద సథ్లాలు,ఊబితావులుబాగవవ్క ఉపుప్ను అందిసూత్ ఉంటాయి. 12నదీతీరాన రెండు
పులా ఆహారమిచేచ్ సకల జాతుల వృ లు పెరుగుతాయి. వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికీ రాలవు. ఈ
నది నీరు పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుండి పవహిసుత్ నన్ది కాబటిట్ ఆ చెటుల్ పతి నెలాకాయలు కాసాత్ యి. వాటి పండుల్ ఆహారానికీవాటి
ఆకులు ఔషధాలకు పని చేసాత్ యి.”

భూమి సరిహదుద్ లు
13 పభు న యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే “సరిహదుద్ లను బటిట్ ఇశాయేలీయుల 12 గోతాల పకారం మీరు సావ్సథ్ ంగా

పంచుకోవాలిస్న భూమి ఇది. యోసేపు సంతానానికి రెండు భాగాలియాయ్లి. 14 నేను ఈ దేశానిన్ పమాణ పూరవ్కంగా మీ
పూరీవ్కులకు ఈ దేశం ఇచాచ్ను కాబటిట్ భేదం ఏమీ లేకుండ మీలో పతి ఒకక్రు దానిలో సావ్సథ్ ం పొందుతారు. ఆ విధంగా
అదిమీకు సావ్సథ్ మవుతుంది.

15 ఉతత్రాన సెదాదుకు పోయే మారగ్ంలో మహా సముదం మొదలుకుని హెతోల్ ను వరకూ దేశానికి సరిహదుద్ . 16 అది
హమాతుకు, బేరోతాయుకు, దమసుక్ సరిహదుద్ కు, హమాతు సరిహదుద్ కు మధయ్ ఉనన్ సిబయీముకు, హవాను సరిహదుద్ ను
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ఆనుకుని ఉనన్ మధయ్సథ్ల న హాజేరుకు వాయ్పిసుత్ ంది. 17పడమటి సరిహదుద్ హసరేనాను అనే దమసుక్ సరిహదుద్ పటట్ణం,
ఉతత్రపు సరిహదుద్ హమాతు, ఇదిమీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్ .

18తూరుప్దికుక్న హవాను, దమసుక్, గిలాదులకు ఇశాయేలీయుల దేశానికి మధయ్యొరాద్ నునది సరిహదుద్ గా ఉంటుంది.
సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ సముదం వరకూ దానిన్ కొలవాలి. ఇది మీకు తూరుప్ సరిహదుద్ . 19 ద ణ దికుక్న తామారు
మొదలుకుని కాదేషు దగగ్ర ఉనన్ మెరీబాఊటల వరకూ నది దారిలోమహాసముదానికి మీ సరిహదుద్ ఉంటుంది. ఇది మీకు
ద ణపుసరిహదుద్ . 20పశిచ్మ దికుక్న సరిహదుద్ మొదలుకొనిహమాతుకుపోయేమారగ్ం వరకూమహాసముదం సరిహదుద్ గా
ఉంటుంది. ఇదిమీకు పశిచ్మ దికుక్ సరిహదుద్ .

21 ఇశాయేలీయుల గోతాల పకారం ఈ దేశానిన్ మీరు పంచుకోవాలి. 22మీరు చీటుల్ వేసి మీకూ మీలో నివసించి పిలల్లు
కనన్ పరదేశులకూ ఆసుత్ లను విభజించేటపుప్డు ఇశాయేలీయుల దేశంలో పుటిట్న వారిగానే ఆ పరదేశులను మీరు ఎంచాలి.
ఇశాయేలుగోతికులతోపాటుతాము కూడాసావ్సథ్ ంపొందేలామీలాగావారు కూడాచీటుల్ వేయాలి. 23ఏగోతంలోపరదేశులు
కాపురముంటారో ఆ గోతభాగంలోమీరు వారికి సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి.” ఇదే పభు నయెహోవావాకుక్.

48
భూభాగాలు విభజన

1 గోతాల పేరుల్ ఇవి. దానీయులకు ఒక భాగం. అది ఉతత్రదికుక్ సరిహదుద్ నుండి హమాతుకు వెళేళ్ మారగ్ం వరకూ
హెతోల్ నుకు వెళేళ్ సరిహదుద్ వరకూ హసరేనాను అనే దమసుక్ సరిహదుద్ వరకూ హమాతు సరిహదుద్ దారిలో తూరుప్గా,
పడమరగా వాయ్పించి ఉనన్ భూమి. 2 దాను సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా ఆషేరీయులకు ఒక భాగం.
3ఆషేరీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్ లీయులకు ఒక భాగం.

4నఫాత్ లి సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగామనషేష్యులకు ఒక భాగం. 5మనషేష్యుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని
తూరుప్ పడమరలుగా ఎఫాయిమీయులకు ఒక భాగం. 6 ఎఫాయిమీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా
రూబేనీయులకు ఒక భాగం. 7 రూబేనీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగాయూదావారికి ఒక భాగం.

8యూదావారి సరిహదుద్ ను అనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పతిషిట్ంచే పవిత న సథ్లం ఉంటుంది. దాని వెడలుప్
13 కిలోమీటరల్ 500మీటరుల్ దాని పొడవు తూరుప్ నుండి పడమర వరకూ మిగిలిన భాగాలాల్ గా ఉంటుంది. పరిశుదధ్ సథ్లం
దానిమధయ్లోఉండాలి. 9యెహోవాకుమీరు పతిషిట్ంచేఈపదేశం 13 కిలోమీటరల్, 500మీటరల్ పొడవు, 5 కిలోమీటరల్, 400
మీటరల్ వెడలుప్ ఉండాలి.

10 ఈ పవిత న సథ్లం యాజకులది. అది ఉతత్రాన 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు, పశిచ్మాన 5 కిలోమీటరల్
400 మీటరల్ వెడలుప్, తూరుప్న 5 కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్ వెడలుప్, ద ణ దికుక్న 13 కిలోమీటరల్ 500 మీటరల్ పొడవు
ఉండాలి. యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లం దాని మధయ్ ఉంటుంది. 11 ఇది సాదోకు సంతతికి చెంది నాకు పతిషిట్తు నేను వారికి
అపప్గించిన దానిన్ కాపాడే యాజకులది. ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులు ననున్ విడిచిపోయినపుప్డు మిగిలిన లేవీయులు
వారితోపోయినటుట్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 12పవిత నభూమిలోలేవీయుల సరిహదుద్ దగగ్రవారికొక సథ్లం ఉంటుంది.
దానిన్ అతి పరిశుదధ్ంగా ఎంచుతారు.

13యాజకుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని లేవీయులకు ఒక సథ్లం ఏరాప్టు చేయాలి. అది 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు,
ఐదు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్ వెడలుప్ ఉంటుంది. ఆ రెండు సథ్లాలమొతత్ం పొడవు 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరుల్ . వెడలుప్
పది కిలో మీటరల్ 800 మీటరుల్ ఉంటుంది. 14 అది యెహోవాకు పతిషిఠ్త న భూమి కాబటిట్ దానిలో ఏ కొంచెం భాగ నా
వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి పథమ ఫలాలను ఇతరులను అనుభవింపనియయ్ కూడదు.

15 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ పొడవు, రెండు కిలోమీటరల్ 700మీటరల్ వెడలుప్ ఉనన్ మిగిలిన సథ్లం సమిషిట్ భూమిగా
ఎంచి, పటట్ణంలో నివాసాలకు, దానాలకు వాడాలి. దాని మధయ్ నగర నిరామ్ణం జరుగుతుంది. 16 నగర పరిమాణ
వివరాలు, ఉతత్రాన రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్, ద ణాన రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్, తూరుప్న రెండు కిలోమీటరల్
400మీటరల్, పశిచ్మాన రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్, 17నగరానికి చేరినఖాళీ సథ్లం ఉతత్రం పు, ద ణం పు, తూరుప్
పు పడమటి పు,నాలుగు దికుక్లోల్ సమానంగా 135మీటరుల్ ఉండాలి. 18పవిత న భూమిని ఆనుకుని ఉనన్మిగిలిన
భూమి ఫలం పటట్ణంలో పనిచేసి జీవించే వారికి ఆధారంగా ఉంటుంది. అది పవిత న భూమిని ఆనుకుని తూరుప్న ఐదు
కిలోమీటరల్ 400మీటరుల్ ,పడమటి పునఐదు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్,ఉంటుంది. 19ఏగోతపువా నాపటట్ణంలోకషట్పడి
జీవించేవారు దానిన్ సాగుబడి చేసాత్ రు. 20పవిత న భూమిఅంతా 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరల్ నలు చదరంగాఉంటుంది.
21పవిత నభూమికి, నగరానికి ఏరాప్ న భూమికి రెండు పులాఉనన్ భూమిపాలకునిది. తూరుప్న 13 కిలోమీటరల్ 500
మీటరుల్ గల పవిత న భూమి నుండి అది తూరుప్ సరిహదుద్ వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. పడమర 13 కిలోమీటరల్ 500మీటరుల్
గల పవిత న భూమి నుండి అది పడమర సరిహదుద్ వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. 22యూదావారి సరిహదుద్ కు, బెనాయ్మీనీయుల
సరిహదుద్ కు మధయ్గా ఉనన్ భాగం పాలకునిది. ఆభాగం లోనే లేవీయులసావ్సథ్ ం, నగరానికి ఏరాప్ న భూమిఉంటాయి.

23 తూరుప్ నుండి పడమటి వరకూ కొలవగా మిగిలిన గోతాలకు భాగాలు ఏరాప్టవుతాయి. 24 బెనాయ్మీనీయులకు ఒక
భాగం, వారి సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా షిమోయ్నీయులకు ఒక భాగం. 25 షిమోయ్నీయుల సరిహదుద్ ను
ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా ఇశాశ్ఖారీయులకు ఒక భాగం. 26 ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్
పడమరలుగా జెబూలూనీయులకు ఒక భాగం. 27 జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ ను ఆనుకుని తూరుప్ పడమరలుగా
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గాదీయులకు ఒకభాగం. 28ద ణదికుక్నతామారునుండికాదేషులోఉనన్మెరీబాఊటలవరకూనదివెంబడిమహాసముదం
వరకూ గాదీయులకు సరిహదుద్ గా ఉంటుంది. 29మీరు చీటుల్ వేసి ఇశాయేలీయుల గోతాలకు పంచిపెటాట్ లిస్న దేశం ఇదే. వారి
వారిభాగాలు ఇవే. ఇదేయెహోవాఇచిచ్న ఆజఞ్.

నగర దావ్రాలు, దేవుని సనిన్ధి
30 నగర శాలయ్ం ఉతత్రాన రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరుల్ . 31 ఇశాయేలీయుల గోతాల పేరల్ పకారం నగర గుమామ్లకు

పేరుల్ పెటాట్ లి. ఉతత్రాన రూబేనుదనీ, యూదాదనీ, లేవీదనీ మూడు గుమామ్లు ఉండాలి. 32 తూరుప్ పు 2 కిలోమీటరల్
400 మీటరల్ పొడవు ఉంది. ఆ పున యోసేపుదనీ, బెనాయ్మీనుదనీ, దానుదనీ, మూడు గుమామ్లుండాలి. 33 ద ణం
పు రెండు కిలోమీటరల్ 400 మీటరల్ పొడవు. ఆ పున షిమోయ్నుదనీ, ఇశాశ్ఖారుదనీ, జెబూలూనుదనీ, మూడు
గుమామ్లుండాలి. 34 పడమటి పు రెండు కిలోమీటరల్ 400మీటరల్ పొడవు. ఆ పున గాదుదనీ, ఆషేరుదనీ, నఫాత్ లిదనీ
మూడు గుమామ్లుండాలి. 35ఆ నగరం చుటుట్ కొలత తొమిమ్ది కిలోమీటరల్, 700మీటరల్ పొడవు. “యెహోవాఉండే సథ్లం*”
అని ఆనాటి నుండి ఆ పటట్ణానికి పేరు.

* 48:35 48:35యెహోవాఉండే సథ్లంయెహోవాషమామ్
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దానియేలు
గంథకర

రచయిత పేరు మీదగానే పుసత్కానికి పేరు వచిచ్ంది. ఇశాయేలు నుండి బబులోనుకు పవాసం వచిచ్న యూదుడుగా
యెహెజేక్లు అనుభవాలు ఇందులో ఉనాన్యి. “దానియేలు” అంటే “యోహోవా నా నాయ్యాధిపతి.” అనేక భాగాలోల్
దానియేల్ గంథకర అనే సూచనలునాన్యి (9:2; 10:2). బబులోను ముఖయ్ పటట్ణంలో అతడు రాజు కొలువు కూటంలో
ముఖుయ్డుగా ఉండడం వలల్ ఆ సమాజంలో ఉనన్త సాథ్ నాలోల్ ఉండే సిథ్తి అతనికి ఉంది. దీనిన్ బటిట్ బబులోను చెరలోని
యూదుల కోసం తాను పలికిన పవచనాలు అతడు గంథసథ్ం చేశాడు. తనది కాని దేశంలో, నాగరికతలో అతడు తన
పభువుకు జరిగించిన నమమ్క న సేవ లేఖనాలోల్ కనిపించే వారందరికంటే విశిషట్ న వాడుగా అతణిణ్ నిలిపింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 605 - 535
సీవ్కర

బబులోనులోయూదు పవాసులు, తరువాతి బిలు పఠకులంతా.
పయోజనం

దానియేలు పవక చరయ్లు, పవచనాలు, దరమ్నాలు ఈ పుసత్కంలో రాసి ఉనాన్యి. దేవుడు తనను అనుసరించే వాని
పటల్ నమమ్కంగా ఉంటాడని ఈ పుసత్కం నేరిప్సుత్ నన్ది. విశావ్సులు తమ లోకవయ్వహారరాలోల్ నిమగన్ ఉంటూనే దేవునికి
నమమ్కంగా ఉండాలి.

ముఖాయ్ంశం
దేవునిసారవ్భౌమతవ్ం

విభాగాలు
1. గొపప్ విగహం గురించి దానియేలు వివరాలు— 1:1-2:49
2. షడకు,మెషెకు, అబెదెన్గోలు మండే అగిన్గుండం నుంచి తపిప్ంచుకోవడం— 3:1-30
3. నెబుకదెన్జరు కల— 4:1-37
4. కదిలే వేలు గోడ రాత. వినాశనం గురించి దానియేలు పవచనం— 5:1-31
5. సింహాల గుహలోదానియేలు— 6:1-28
6. నాలుగు మృగాల దరశ్నం— 7:1-28
7. పొటేట్లు,మేకపోతు, చినన్కొముమ్ దరశ్నం— 8:1-27
8. 70 సంవతస్రాల గురించిన సమాచారంతోదానియేలు కలకు జవాబు— 9:1-27
9. దానియేలు దరశ్నం, అంతిమ సమరం— 10:1-12:13

దానియేలుకు, అతనిమితులకు తరీఫ్దు
1 యూదా రాజు యెహోయాకీము పరిపాలన మూడో సంవతస్రంలో బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమును

ముటట్డించి దానిన్ కొలల్గొటాట్ డు. 2 యెహోవా యూదా రాజు యెహోయాకీము విజయం ఇచాచ్డు. అతడు దేవుని
మందిరంలోని పవిత ఉపకరణాలను అతనికి అపప్గించాడు. అతడు ఆ వసుత్ వులనిన్టినీ బబులోను దేశానికి తన దేవుడి
ఆలయానికి తీసుకువెళిళ్ ఆ పవిత ఉపకరణాలను తన దేవుడి ఖజానాలోఉంచాడు.

3 తరువాత రాజు తన దేశంలోని ముఖయ్ అధికారి అషెప్నజుతో మాటాల్ డాడు. బందీలుగా తెచిచ్న ఇశాయేలు రాజు
కుటుంబానికీ,రాజవంశాలకు చెంది, 4ఎలాంటిలోపాలు లేకుండా అందం, తెలివితేటలు,జాఞ్ న వివేకాలు కలిగి ఉనన్వాళళ్ను
తెమమ్ని చెపాప్డు. అతడువాళళ్కు పావీణయ్త కలిగేలా కలీద్యభాష,సాహితయ్ం నేరిప్ంచాలి. 5రాజు “వారికి పతి రోజూనేను
తినే ఆహారం, తాగే దా రసం ఇవవ్ండి. ఆ విధంగా మూడు సంవతస్రాలపాటు వాళళ్కు శికష్ణ ఇచిచ్న తరువాత వారు నా
కొలువులో సేవకులుగా ఉండాలి.”

6 బందీలుగా వెళిళ్న యూదులోల్ దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనే యువకులు ఉనాన్రు. 7 నపుంసకుల
అధికారి దానియేలుకు బెలెత్షాజరు అనీ, హననాయ్కు షదకు అనీ, మిషాయేలుకు మేషాకు అనీ, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనీ
పేరుల్ మారాచ్డు. 8రాజు తినే ఆహారం, తాగే దా రసం పుచుచ్కుని తనను తాను అపవితం చేసుకోకూడదని దానియేలు
నిరణ్యించుకునాన్డు. వాటిని తిని, తాగి అపవితం కాకుండా ఉండేందుకు వాటిని తమకు వడిడ్ంచకుండా చూడమని
నపుంసకుల అధికారి దగగ్ర అనుమతి కోరుకునాన్డు.

9 దేవుడు ముఖయ్ అధికారికి దానియేలు పటల్ దయ, అభిమానం కలిగేలా చేశాడు. 10 ఆ అధిపతి దానియేలుతో “మీకు
రాజ భోజనం, దా రసం వడిడ్ంచమని నాకు ఆజాఞ్ పించిన నా యజమాని న రాజు గురించి నేను భయపడుతునాన్ను.
మీతోపాటు ఉనన్ ఇతర యువకుల ముఖాల కంటే మీ ముఖాలు పాలిపోయి ఉనన్టుట్ రాజు కనిపెటిట్నపుప్డు మీవలల్ నాకు
రాజునుండి పాణాపాయం కలుగుతుంది” అనాన్డు.

11 దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ల ముఖయ్ అధికారి నియమించిన పరయ్వేకష్కునితో దానియేలు
మాటాల్ డాడు. 12 “నీ దాసుల న మాకు తినడానికి శాకాహారం, తాగడానికి మంచినీళల్ మాతం ఇపిప్ంచు. అలా పది
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రోజులపాటు ఇచిచ్ మమమ్లిన్ పరీ ంచు. 13తరువాతమాముఖాలను, రాజు నియమించిన భోజనం తినన్ ఇతరయువకుల
ముఖాలను పరీ ంచి నీకు తోచినటుట్ నీ దాసుల న మా పటల్ జరిగించు.” 14 ఆ పరయ్వేకష్కుడు అందుకు అంగీకరించాడు.
పది రోజులపాటు వాళళ్ను పరీ ంచాడు.

15 పది రోజుల గడిచాయి. రాజు నియమించిన భోజనం తినే యువకుల ముఖాల కంటే వీరి ముఖాలు ఆరోగయ్కరంగా
కళకళలాడుతూ కనిపించాయి. 16 ఆ పరయ్వేకష్కుడు రాజు వాళల్కు ఇవవ్మని చెపిప్న మాంసాహారం, దా రసం సాథ్ నంలో
శాకాహారం ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్ డు. 17 ఈ నలుగురు యువకుల విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు వారికి జాఞ్ నం, సకల
శాసాలోల్ పావీణయ్త,తెలివితేటలుఅనుగహించాడు. దానియేలుకు సకలవిధా న వదరశ్నాలకు, కలలకుఅరాథ్ లు,భావాలు
వివరించగలిగే సామరథ్ ం దేవుడు అనుగహించాడు.

18 గడువు ముగిసిన తరువాత ఆయువకులను తన ఎదుట పవేశపెటట్మని రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నపుంసకుల అధికారి
వాళళ్ను రాజు సమకష్ంలో నిలబెటాట్ డు. 19రాజువాళళ్ను పరిశీలించాడు. వాళళ్ందరిలోదానియేలు,హననాయ్,మిషాయేలు,
అజరాయ్లతోసాటి నవాళ ళ్ఎవవ్రూ కనిపించలేదు. కాబటిట్ రాజువాళళ్నుతనఆసాథ్ నంలోఉదోయ్గులుగానియమించాడు.
20రాజు వీళళ్తో సంభాషించి వీళళ్ తెలివితేటలు పరీ ంచాడు. జాఞ్ నం, వివేకం పదరిశ్ంచే పతి విషయంలో ఈయువకులు
తన రాజయ్మంతటిలో ఉనన్ మాంతికుల కంటే, ఆతమ్లను సంపదిసాత్ మని చెపుప్కునే వారి కంటే పది రెటుల్ సమరుథ్ లని రాజు
గహించాడు. 21కోరెషు చకవరి పాలనమొదటి సంవతస్రం వరకూ దానియేలు అకక్డ ఉనాన్డు.

2
నెబుకదెన్జరు సవ్పన్ం

1రా న నెబుకదెన్జరు పాలన కాలం రెండవ సంవతస్రంలో అతనికి నిదలో కలలు వచాచ్యి. ఆ కలలను బటిట్ అతడు
కలవరం చెందాడు. అతనికి నిదపటట్డం లేదు. 2తనకు వచిచ్న కలలను గూరిచ్ తెలియజేయడానికి శకునాలు చెపేప్వాళళ్ను,
గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ను, మాంతికులను, జోతిషుయ్లను పిలవమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వాళళ్ందరూ వచిచ్ రాజు ఎదుట
నిలబడాడ్ రు. 3 రాజు వాళళ్తో “నాకు నిదలో కలలు వచాచ్యి. ఆ కలల అరథ్ం తెలుసుకోవాలని నేను ఎంతో ఆదురాద్
పడుతునాన్ను” అని చెపాప్డు.

4 అపుప్డు జోతిషుయ్లు సిరియా భాషలో* “రాజు చిరకాలం జీవించు గాక. మీ దాసుల న మాకు ఆ కలలు ఏమిటో
చెపప్ండి. దానిభావంమీకు వివరిసాత్ ం” అనాన్రు.

5 అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలలను నేను మరచిపోయాను. మీరు నాకు వచిచ్న కలను, దాని భావానిన్ చెపాప్లి.
చెపప్ని పకష్ంలోమిమమ్లిన్ ఖండ ఖండాలుగా నరికిసాత్ ను. మీఇళళ్ను నేలమటట్ం చేయిసాత్ ను. 6 కలనూ దానిభావానీన్ చెపిప్న
వాళళ్కు కానుకలు, బహ మతులు ఇసాత్ ను. వాళ ళ్ నా సమకష్ంలో సతక్రిసాత్ ను. కాబటిట్ నా కలను, దానిభావానిన్ చెపప్ండి”
అనాన్డు.

7 అపుప్డు వాళళ్ంతా “రాజా, మీకు వచిచ్న ఆ కలను మీ దాసుల న మాకు చెపిప్న పకష్ంలో మేము దాని భావం
చెబుతాము” అని మళీళ్ జవాబిచాచ్రు. 8అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలను నేను మరచిపోవడం వలల్ మీరు తాతాస్రం
చేయాలని చూసుత్ నన్టుట్ నేను గహించాను. 9నా సనిన్ధిలో అబదాధ్ లు, వంచన మాటలు పలుకుతూ యుకిగా కాలయాపన
చేయాలని చూసుత్ నాన్రు. మీరు నాకు వచిచ్న కల ఏమిటో చెపప్కపోతే నేను కచిచ్తంగా మిమమ్లిన్ శి సాత్ ను కాబటిట్ ముందు
నాకు వచిచ్న కల ఏమిటో చెపప్ండి. అపుప్డు ఆ కలకు అరథ్ం చెపప్డానికి మీకు సామరథ్ ం ఉందని నేను తెలుసుకుంటాను”
అనాన్డు.

10అపుప్డు జోతిషుయ్లు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “రాజు అడిగిన విషయం చెపప్గలిగినవాడు భూమి మీద ఎవవ్డూ లేడు.
ఇంతవరకూఏచకవరి,ఏరాజూ,ఏపరిపాలకుడూఇలాంటివిషయంచెపప్మనిఏజోతిషుయ్డినీ,మాంతికుడినీ, శకునజుఞ్ డినీ
కోరలేదు. 11రాజుతెలుసుకోవాలనికోరినవిషయంకషట్తరం. దీనిన్దేవుళ ళ్తపప్ఇంకెవవ్రూచెపప్లేరు. దేవుళ ళ్మనుషుల
మధయ్ నివసించరు గదా.” 12 అది విని రాజు తీవ కోపం తెచుచ్కునాన్డు. బబులోను దేశంలో ఉనన్ జాఞ్ నులనందరినీ
హతమారాచ్లని ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.

13 జాఞ్ నులను హతమారాచ్లని రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్ను అమలు చేయడానికి నికులు బయలుదేరారు. ఆ కమంలో
దానియేలును, అతని సేన్హితులను కూడా చంపాలని వెదుకుతునాన్రు. 14 బబులోనులో ఉనన్ జాఞ్ నులను చంపడానికి
బయలుదేరిన నిక దళం అధిపతి అరోయ్కు దగగ్రికి దానియేలు వెళాళ్డు. అతనితో జాఞ్ నయుకంగా మాటాల్ డాడు. 15రాజు
ఇలాంటి ఆజఞ్ ఇంత తవ్రగా ఎందుకు జారీ చేశాడని అడిగాడు. అరోయ్కు జరిగిన విషయమంతాదానియేలుకు వివరించాడు.

16 దానియేలు రాజుకు వచిచ్న కల భావం తెలియజేయడానికి తనకు కొంత గడువు ఇవవ్మని రాజు దగగ్ర అనుమతి
తీసుకునాన్డు. 17తరువాత దానియేలు తన ఇంటికి వెళిళ్ తన సేన్హితు న హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్లకు విషయం
తెలియజేశాడు. 18 తనకు, తన సేన్హితులకు, బబులోనులో ఉనన్ మిగిలిన జాఞ్ నులకు రాబోతునన్ ఆపద తపిప్పోయేలా
రాజుకు వచిచ్న కల,ఆ కలభావంతెలియడానికిపరలోకంలోఉనన్ దేవునినుండి దయకలిగేలాదేవుణిణ్ వేడుకొమమ్నివాళళ్ను
హెచచ్రించాడు.

19ఆ రాతి సమయంలోదానియేలుకు దరశ్నంలో ఆ కల, కల అరథ్ం వెలల్ నాయి. దీనిన్బటిట్ దానియేలు పరలోకంలో ఉనన్
దేవుణిణ్ ఈ విధంగా సుత్ తించాడు, 20 “అనిన్ యుగాలోల్ దేవుని నామానికి సుత్ తి కలుగు గాక. ఆయన జాఞ్ నం, బల పభావాలు
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కలిగినవాడు. 21 ఆయన కాలాల , సమయాల సమసత్ అధికారం కలిగి ఉనన్వాడు. రాజులను నియమించేవాడూ,
తొలగించేవాడూ ఆయనే. వివేకవంతులకు వివేకం, జాఞ్ నులకు జాఞ్ నం అనుగహించేది ఆయనే, 22 ఆయన గుపత్ంగా ఉండే
విషయాలను, రహసాయ్లను వెలల్డి చేశాడు. పాతాళంలో జరిగే విషయాలు ఆయనకు తెలుసు, ఆయన చుటూట్ వెలుగు
పకాశిసూత్ ఉంటుంది. 23 మా పూరీవ్కుల దేవా, నువువ్ నాకు వివేకానీన్, బలానీన్ అనుగహించావు. ఇపుప్డు మేము
కోరుకునన్టుట్ రాజుకు వచిచ్న సమసయ్కు పరిషాక్రం నువేవ్ నాకు తెలియజేశావు. అందువలల్ నేను నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను.”

దానియేలు కల భావానిన్ చపప్డం.
24జాఞ్ నులను సంహరించడానికి రాజు నియమించిన రాజ నిక దళం అధిపతి అరోయ్కు దగగ్రికి దానియేలు వెళాళ్డు.

అతనితో “బబులోనులో ఉనన్ జాఞ్ నులను చంపవదుద్ . ననున్ రాజు సనిన్ధికి తీసుకు వెళ ళ్. నేను ఆ కల భావానిన్ రాజుకు
తెలియజేసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 25అరోయ్కు రాజ సనిన్ధికి వెళిల్ “రాజుకు వచిచ్న కల భావం తెలియ జేయగలిగే ఒక వయ్కిని
నేను కనుగొనాన్ను. అతడు చెరపటిట్ తీసుకువచిచ్న యూదులోల్ ఒకడు” అని చెపిప్, వెంటనే దానియేలును రాజమందిరానికి
తీసుకు వెళాళ్డు.

26అపుప్డు రాజు “నాకు వచిచ్న కలను, దాని భావానిన్ నువువ్ వివరించగలవా?” అని బెలెత్షాజరు అనే దానియేలును
అడిగాడు. 27 దానియేలు రాజు ఎదుట నిలబడి ఇలా జవాబిచాచ్డు. “రాజు కోరినటుట్ ఈ మరమ్ం వివరించడం
జాఞ్ నుల నా, గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ నా, శకునం చెపేప్వాళళ్ నా, జోయ్తిషుయ్ల నా సాధయ్ం కాదు. 28 అయితే గుపత్ంగా
ఉనన్ విషయాలను వెలల్డించే దేవుడు పరలోకంలో ఉనాన్డు. భవిషయ్తుత్ లో జరగబోయే విషయానిన్ ఆయన రా న
నెబుకదెన్జరుకు తెలియపరిచాడు. మీరుమంచంమీదపడుకునిఉనన్పుప్డుమీమనసుస్లోకివచిచ్నదరశ్నం ఏమిటోమీకు
తెలియజేసాత్ ను. 29అదిఏమిటంటే,రాజా,మీరు పడకమీదపడుకుని, పసుత్ త కాలం గడచినతరువాతఏమిజరుగుతుందో
అనుకుంటూతీవంగాఆలోచిసుత్ నాన్రు. ఆసమయంలోగుపత్ న విషయాలను వెలల్డించేవాడు జరగబోయేసంగతులుమీకు
తెలియజేశాడు.

30ఈమరమ్ం గురించి ఆయననాకు బయలుపరచిన కారణం నేను ఇతర మనుషులకంటే గొపప్ జాఞ్ నిని అని కాదు. రాజా,
ఆ కల భావానిన్, మీమనసుస్లోని ఆలోచననూ మీకు తెలియజేయడానికి దేవుడే దానిన్ నాకు బయలుపరిచాడు. 31రాజా,
మీకువచిచ్న కలఇదే. మీరుచూసూత్ ఉండగాబహామ్ండ నఒకవిగహం కనబడింది. ఈవిగహంగొపప్ది,పకాశమాన నది.
అది చూపులకు భయంకరంగా ఉండిమీ ఎదుట నిలబడి ఉంది.

32ఆవిగహంతలమేలిమిబంగారం. దానిరొముమ్,భుజాలువెండివి,దానిపొటట్భాగం,తొడలు ఇతత్డివి. 33దానిమోకాళల్
ఇనుపవి. దాని కాళళ్లో ఒకటి ఇనుపది, ఒకటి కాలిచ్న బంకమనున్తో కూడినది. 34మీరు చూసూత్ ఉండగా, చేతి సహాయం
లేకుండా ఒక రాయి ఇనుము, బంకమనున్ కలిసిన ఆ విగహం కాళళ్ మీద పడి దాని కాళళ్ను ముకక్లు ముకక్లుగా చేసింది.
35 అపుప్డు ఇనుము, బంకమనున్, ఇతత్డి, వెండి, బంగారం అనీన్ కలిసి పిండిపిండి అయిపోయాయి. అది కోతకాలంలో
కళళ్ంలో దంచిన చెతత్లాగా అయిపోయింది. వాటి ఆచూకీ ఎకక్డా కనబడకుండా గాలికి కొటుట్ కుపోయాయి. అయితే ఆ
విగహానిన్ విరగగొటిట్న ఆ రాయిగొపప్ పరవ్తంగామారి భూలోకమంతటావాయ్పించింది.”

36 “ఇపుప్డు దాని భావం మీ సమకష్ంలో తెలియజేసాత్ ను. 37రాజా, పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడు రాజాయ్నీన్, అధికారానీన్,
బలపభావాలనూ ఘనతనూ మీకు అనుగహించాడు. మీరు రాజులకు రాజుగా పఖాయ్తి గాంచారు. 38 దేవుడు రాజయ్ంలో
పతి పాంతానీన్, భూమి ఉండే పతి జంతువులను, ఆకాశంలో ఎగిరే సమసత్ ప జాతిని అనిన్టినీ మీ ఆధీనంలో ఉంచాడు.
పజలందరిమీదామీకుసరావ్ధికారంఅనుగహించాడు. దరశ్నంలోకనిపించినఆబంగారపుతలమీరే. 39మీరుమరణించిన
తరవాత మీ రాజయ్ం కంటే తకుక్వ పభావం ఉనన్ మరో రాజయ్ం కి వసుత్ ంది. తరువాత మూడో రాజయ్ం సరవ్లోకానిన్
పాలిసుత్ ంది. అదిమీకు కనిపించిన ఇతత్డి వంటిది.

40 ఆ తరువాత నాలుగో రాజయ్ం అధికారంలోకి వసుత్ ంది. అది ఇనుములాగా బలంగా ఉంటుంది. ఇనుము అనిన్టినీ
ముకక్లుగాపగలగొటిట్ పిండిచేసుత్ ంది గదా. ఇనుము పగలగొటిట్నటుట్ అదిమిగిలినరాజాయ్లనిన్టినీపగలగొటిట్ పిండిచేసుత్ ంది.
41విగహానికునన్ కాళ ళ్,కాలి వేళ ళ్ కొంతభాగం బంకమటిట్తో, కొంతభాగం ఇనుముతో చేసినటుట్ మీకు కనబడాడ్ యి కనుక ఆ
విధంగాఆనాలుగోరాజయ్ంలోవిభేదాలుఉంటాయి. ఇనుము బంకమటిట్తో కలిసిఉనన్టుట్ మీరు చూశారు కాబటిట్ ఆరాజయ్ంలో
ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆ రాజయ్ం ఇనుములాగా బలం కలిగి ఉంటుంది. 42 కాళళ్ వేళ ళ్ కొంత భాగం ఇనుపవిగా, కొంత
భాగం బంకమనున్లాగా ఉనన్టుట్ ఆ రాజయ్ం ఒక విషయంలో బలంగా, ఒక విషయంలో బలహీనంగా ఉంటుంది. 43ఇనుము,
బంకమనున్ కలిసిపోయి ఉండడం మీరు చూశారు. అదే విధంగా రాజయ్ంలోని పజలు మిశమంగా ఉంటారు గానీ ఇనుము
మటిట్లో కలవకుండా ఎలాఉంటుందో అలాగే పజలు ఒకరితో ఒకరు కలవకుండా ఉంటారు.

44 ఆ రాజుల కాలంలో పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడు శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే వేరే ఒక రాజయ్ం నెలకొలుప్తాడు. ఆ
రాజాయ్నిన్ పొందిన వాళళ్ చేతులోల్ నుంచి దానిన్ వేరే ఇంకెవవ్రూ సావ్ధీనం చేసుకోలేరు. అదిముందు చెపిప్న రాజాయ్లనిన్టినీ
తుతుత్ నియలు చేసుత్ ంది. అది శాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది. 45 చేతి సహాయం లేకుండా పరవ్తం నుండి వే న ఆ రాయి
ఇనుముని, ఇతత్డిని, మటిట్ని, వెండిని, బంగారానిన్ ముకక్లు చేయడం మీరు చూశారు గదా. జరగబోయే విషయాలు ఇలాగే
ఉంటాయి. జరగబోయే సంభవాలు దేవుడు ముందుగానే మీకు వెలల్డిపరిచాడు. మీకు వచిచ్న కలయథారథ్ం. దాని వివరణ
నమమ్దగినది” అనిదానియేలు రాజుతో చెపాప్డు.

46 అపుప్డు రా న నెబుకదెన్జరు దానియేలు ఎదుట సాషాఠ్ ంగపడి నమసాక్రం చేశాడు. అతణిణ్ సనామ్నించి వేదయ్ం,
ధూపం సమరిప్ంచాలని ఆజాఞ్ పించాడు. 47రాజు దానియేలుతో “ఈ రహసయ్ విషయాలు వెలల్డిపరిచే సమరథ్త మీ దేవుడు



దానియేలు 2:48 740 దానియేలు 3:24

నీకిచాచ్డు. నీదేవుడు సమసత్ దేవుళళ్కు దేవుడు,రాజులందరికీ పభువు, గూఢ నవిషయాలు వెలల్డి చేసేవాడు”అనాన్డు.
48 రాజు దానియేలుకు ఎనోన్ విలు న బహ మతులు ఇచాచ్డు. అతణిణ్ ఘనపరచి బబులోను ఆసాథ్ నం అంతటి న
అధికారిగా, దేశాలోని జాఞ్ నులందరి మీద పెదద్గా నియమించాడు. 49దానియేలు వినన్పం మేరకు రాజు షదకు, మేషాకు,
అబేదెన్గో అనేవాళళ్ను బబులోను సంసాథ్ నం అంతటి మీదా పాలకులుగా నియమించాడు. అయితే దానియేలు రాజ
భవనంలో ఉండిపోయాడు.

3
మండుతునన్ అగిన్గుండం, బంగారు విగహం

1 రా న నెబుకదెన్జరు ఒక బంగారు విగహం చేయించాడు. దాని ఎతుత్ అర మూరలు, వెడలుప్ ఆరు మూరలు.
బబులోను దేశాలోని “దూరా” అనే దానంలో దానిన్ నిలబెటిట్ంచాడు. 2 తరువాత నెబుకదెన్జరు తాను నిలబెటిట్ంచిన
విగహ పతిషఠ్ కు దేశాలోల్ ని అధికారులను, పముఖులను, నాయ్ధిపతులను, సంసాథ్ నాల అధిపతులను,మంతులను, ఖజానా
అధికారులను, ధరమ్శాస పండితులను, నాయ్యాధిపతులను, సంసాథ్ నాలోల్ నాయకతవ్ం వహించేవాళళ్ను, పజలందరినీ
పిలవడానికి చాటింపు వేయించాడు. 3ఆ అధికారులు, పముఖులు, నాయ్ధిపతులు, సంసాథ్ నాల అధిపతులు, మంతులు,
ఖజానాఅధికారులు, ధరమ్శాసపండితులు,నాయ్యాధిపతులు, సంసాథ్ నాలోల్ నాయకతవ్ం వహించేవాళ ళ్, పజలందరూరా న
నెబుకదెన్జరు నిలబెటిట్ంచిన విగహం పతిషఠ్ కారయ్కమానికి కూడివచిచ్, విగహం ఎదుట నిలబడాడ్ రు.

4 ఆ సమయంలో రాజ పతినిధి ఒకడు ఇలా పకటించాడు. “సమసత్ పజలారా, దేశసుథ్ లారా, వివిధ భాషలు
మాటాల్ డేవారలారా,మీకు ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే, 5బాకాలు, వేణువులు,తీగెవాయిదాయ్లు, వీణలు,తంబురలు, సనాన్యిలు
ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు మీకు వినబడినపుప్డు మీరంతా రా న నెబుకదెన్జరు నిలబెటిట్ంచిన
బంగారపు విగహం ఎదుట సాషాట్ ంగపడి నమసక్రించాలి. 6అలాసాషాట్ ంగపడి నమసక్రించని వారిని వెంటనేమండుతునన్
అగిన్గుండంలో పడవేసాత్ రు.”

7బాకాలు, వేణువులు, తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు, సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల
శబాద్ లు వినబడాడ్ యి. పజలంతా, దేశవాసులు, వివిధ భాషలు మాటాల్ డేవాళల్ సాషాట్ ంగపడి రాజు నిలబెటిట్ంచిన విగహానికి
నమసక్రించారు.

8అపుప్డుజోయ్తిషుయ్లోల్ ముఖుయ్లు కొందరు వచిచ్యూదుల నిందలుమోపారు. 9నెబుకదెన్జరురాజుదగగ్రికి వచిచ్ ఇలా
వినన్వించుకునాన్రు. “రాజు కలకాలం జీవించు గాక. 10రాజా, తమరు ఒక కటుట్ బాటు నియమించారు. అది ఏమిటంటే,
బాకాలు, వేణువులు, తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు, సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీత వాయిదాయ్ల శబాద్ లు
వినన్ పతి వయ్కీ ఆ బంగారు విగహం ఎదుటసాషాట్ ంగపడిదానికి నమసక్రించాలి. 11ఎవ తేసాషాట్ ంగపడి నమసక్రించలేదో
వాణిణ్ మండుతూ ఉండే అగిన్గుండంలో వేసాత్ రు. 12 రాజా, తమరు షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గో అనే ముగుగ్ రు యూదు
యువకులను బబులోను దేశంలోని రాజయ్ పరిపాలన వయ్వహారాలు నిరవ్రించడానికి నియమించారు. ఆ ముగుగ్ రు వయ్కులు
మీరు ఇచిచ్న ఆజఞ్ను గౌరవించక నిరల్కష్ ం చేశారు. వాళ ళ్ మీ దేవుళళ్ను పూజించడం లేదు, తమరు నిలబెటిట్ంచిన బంగారు
విగహం ఎదుట నమసక్రించడం లేదు.”

13 రా న నెబుకదెన్జరు తీవ కోపంతో మండిపడాడ్ డు. షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలను తన దగగ్రికి తీసుకు రమమ్ని
ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్ ఆ ముగుగ్ రు వయ్కులను పటుట్ కుని రాజ సనిన్ధికి తీసుకువచాచ్రు. 14 అపుప్డు నెబుకదెన్జరు
వాళళ్తో “షదకూ, మేషాకు, అబేదెన్గో, మీరు నా దేవతలను పూజించడం లేదనీ, నేను నిలబెటిట్ంచిన బంగారు విగహానికి
నమసక్రించడం లేదనీ నాకు తెలిసింది. ఇది నిజమేనా? 15బాకాలు, వేణువులు, తీగె వాయిదాయ్లు, వీణలు, తంబురలు,
సనాన్యిలు ఇంకా అనిన్ రకాల సంగీతవాయిదాయ్ల శబాద్ లు మీకు వినబడినపుప్డు నేను చేయించిన విగహానికిసాషాట్ ంగపడి
దానికి నమసక్రించడానికి సిదధ్ంగా ఉండండి. మీరు గనక నమసక్రించని పకష్ంలో తకష్ణమే మండుతునన్ అగిన్గుండంలో
పడవేయిసాత్ ను. నాచేతిలో నుండిమిమమ్లిన్ ఏ దేవుడూ కాపాడలేడు” అనాన్డు.

16షదకు,మేషాకు,అబేదెన్గోలురాజుతోఇలాచెపాప్రు. “నెబుకదెన్జరూ,దీనివిషయంనీకుజవాబుచెపాప్లిస్నఅవసరం
మాకు లేదు. 17మేముపూజిసుత్ నన్ దేవుడుమండుతునన్ వేడిమిగలఈఅగిన్గుండంలోనుండిమమమ్లిన్ తపిప్ంచి ర ంచగల
సామరథ్ ం ఉనన్వాడు. నువువ్ విధించే శికష్ నుండి ఆయన మమమ్లిన్ కాపాడతాడు. 18 రాజా, ఒకవేళ ఆయన మమమ్లిన్
కాపాడకపోయినా నీ దేవుళళ్ను మాతం మేము పూజించం అనీ, నువువ్ నిలబెటిట్న బంగారు విగహానికి నమసక్రించం అనీ
తెలుసుకో.”

19వాళళ్ జవాబు వినన్ నెబుకదెన్జరు కోపంతో మండిపడాడ్ డు. షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల విషయంలో అతని ముఖం
వికారంగామారింది. అగిన్ గుండానిన్ మామూలు కంటే ఏడు రెటుల్ వేడిగా చేయమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 20తన నయ్ంలో ఉనన్
బలిషుఠ్ న కొందరిని పిలిపించాడు. షదకు,మేషాకు,అబేదెన్గోలను బంధించిమండుతునన్ ఆ గుండంలోపడవేయమనిఆజఞ్
ఇచాచ్డు.

21వాళ ళ్ షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల నిలువుటంగీలు, దుసుత్ లు, మిగిలిన దుసుత్ లు ఏమీ తియయ్కుండానే బంధించి
మండుతునన్ ఆ గుండంమధయ్లో పడేలావిసిరివేశారు. 22రాజుఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం అగిన్గుండం వేడి పెంచడం వలల్ షదకు,
మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరిన ఆ బలిషుట్ న మనుషులు అగిన్జావ్లల ధాటికి కాలిపోయిచనిపోయారు.

23 షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలు ముగుగ్ రినీ బంధకాలతోనే వేడిగా ఉనన్ మండుతునన్ ఆ గుండంలో విసిరివేశారు.
24 తరువాత జరిగింది చూసిన రాజు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి, ఆతుతగా లేచి నిలబడాడ్ డు. తన మంతులతో “మనం
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ముగుగ్ రిని బంధించి ఈ అగిన్గుండంలో వేశాం కదా” అని అడిగాడు. వాళ ళ్ “అవును రాజా” అనాన్రు. 25అపుప్డు రాజు
“నేను నలుగురు మనుషులను చూసుత్ నాన్ను. వాళ ళ్ బంధించబడినటుట్ గానీ, కాలిపోయినటుట్ గానీ లేరు. వాళల్కి ఎలాంటి
పమాదమూ జరగలేదు. వాళళ్తో ఉనన్ నాలుగో వయ్కి వ కుమారుని లాగా ఉనాన్డు” అని అనాన్డు.

26 తరువాత నెబుకదెన్జరు వేడిగా ఉనన్ మండుతునన్ ఆ గుండం దావ్రం దగగ్రికి వచాచ్డు. “షదకు, మేషాకు,
అబేదెన్గోలాల్ రా, మహోనన్తు న దేవుని సేవకులారా, బయటికి వచిచ్ నా దగగ్రికి రండి” అని పిలిచాడు. షదకు, మేషాకు,
అబేదెన్గోలు ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి వచాచ్రు. 27 రాజు ఆసాథ్ నంలోని అధికారులు, నాయ్ధిపతులు, సంసాథ్ నాల
అధిపతులు, రాజు పధాన మంతులు అందరూ సమకూడి వాళళ్ను పరీ ంచారు. వాళళ్ శరీరాలకు అగిన్ వలల్ ఎలాంటి హాని
కలగకపోవడం, వాళళ్ తలవెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడా కాలకుండా ఉండడం, వాళ ళ్ ధరించిన దుసుత్ లు చెకుక్ చెదరకుండా
ఉండడం,వాళళ్ శరీరాలకు అగిన్ వాసన కూడా తగలకపోవడం గమనించారు.

28 నెబుకదెన్జరు “షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోల దేవుడికి సుత్ తి కలుగు గాక. తమ దేవునికి తపప్ మరి ఎవరికీ
నమసక్రించమనీ, ఎవరినీపూజించమనీ చెపిప్ రాజు ఆజఞ్ను ధికక్రించారు. తనను నముమ్కునన్ తన సేవకులను ఆ దేవుడు
తన దూతను పంపించి ర ంచాడు. 29 కనుక ఇపుప్డు నేనిచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే, ఏ పజలోల్ గానీ, ఏ పాంతంలో గానీ, ఏ భాష
మాటాల్ డేవాళళ్లోగానీ ఎవ నా షదకు,మేషాకు, అబేదెన్గో అనేవాళళ్ దేవుణిణ్ అవమానపరిసేత్ వాళళ్నిముకక్లు ముకక్లుగా
నరికిసాత్ ను. వాళళ్ గృహాలను సమూల నాశనం చేయిసాత్ ను. వాళళ్ దేవుడు ర ంచినటుట్ మరి ఏ దేవుడూ ర ంచలేడు.”

30 అపప్టి నుండి రాజు షదకు, మేషాకు, అబేదెన్గోలను బబులోను సంసాథ్ నంలో ఉనన్త సాథ్ నాలోల్ అధికారులుగా
నియమించాడు.

4
రాజు కల

1లోకమంతటిలో నివసించే అనిన్ దేశాల పజలకు, వివిధభాషలుమాటాల్ డేవారికి రా న నెబుకదెన్జరు ఇలారాసుత్ నాన్డు.
“మీకందరికీ పూరణ్ మం కలుగు గాక. 2 సరవ్శకిమంతు న దేవుడు నా విషయంలో జరిగించిన అదుభ్తాలను, సూచక
కియలను మీకు తెలియజేయాలని నా మనసుస్కు తోచింది. 3 ఆయన చేసే సూచక కియలు బహామ్ండ నవి. ఆయన
అదుభ్తాలు ఎంతోఘన నవి, ఆయనరాజయ్ం శాశవ్తంగా ఉండేది. ఆయన అధికారం తరతరాలకు నిలుసుత్ ంది.”

4నెబుకదెన్జరు అనే నేను నా నగరంలో మంగా,నాఇంటోల్ పశాంతంగాఉనన్ సమయంలోఒకరాతినాకు భయంకర న
కల వచిచ్ంది. 5 ఆ కల వలల్ మంచం మీద పండుకుని ఉనన్ నా మనసుస్లో పుటిట్న ఆలోచనలు ననున్ కలవరపెటాట్ యి.
6కాబటిట్ ఆ కలకు అరథ్ం చెపప్డానికి బబులోనులోఉనన్జాఞ్ నులనందరినీనాదగగ్రికి పిలిపించాలనిఆజఞ్ ఇచాచ్ను. 7శకునాలు
చెపేప్వాళ ళ్, గారడీవిదయ్లు చేసేవాళ ళ్, మాంతికులు, జోయ్తిషుయ్లు నా సమ నికి వచిచ్నపుప్డు నాకు వచిచ్న కల గురించి
వాళల్కు చెపాప్ను కానీ ఎవవ్రూ దానికి అరథ్ం చెపప్లేకపోయారు.

8చివరకుదానియేలునాదగగ్రికివచాచ్డు. మాదేవుడిపేరునుబటిట్ అతనికిబెలెత్షాజరుఅనేమారుపేరుపెటాట్ ము. పరిశుదధ్
దేవుని ఆతమ్ అతనిలో నివసిసూత్ ఉనాన్డు. కాబటిట్ నేను అతనికి నాకు వచిచ్న కలను వివరించాను. 9ఎలాగంటే “భవిషతుత్
చెపేప్వాళళ్కు అధిపతి న బెలెత్షాజర్, నువువ్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆతమ్ కలిగి ఉనాన్వనీ, ఎలాంటి నిగూఢ న విషయం నినున్
కలవరపెటట్దనీ నాకు తెలుసు. కాబటిట్ నాకు వచిచ్న కలను, ఆ కల భావానీన్ నాకు వివరించు.”

10 “నేను నా మంచం మీద పండుకుని నిద పోతునన్పుప్డు నాకు ఈ దరశ్నాలు వచాచ్యి. ఆ దరశ్నంలో నేను చూసూత్
ఉండగా, భూమి మధయ్లో చాలా ఎతత్యిన ఒక చెటుట్ కనబడింది. 11 ఆ చెటుట్ కమంగా పెరుగుతూ బహామ్ండంగా వృదిద్
చెందింది. దాని కొమమ్లు ఆకాశానిన్ అందుకునేటంత ఎతుత్ గా ఉనాన్యి. దాని ఆకారం భూమి అంత విశాలం అయియ్ంది.
12దాని ఆకులు అందంగా, దాని పండుల్ విసాత్ రంగా కనబడాడ్ యి. ఆ పండుల్ జీవకోటి అంతటికీ ఆహారం కోసం సరిపోతాయి.
అడవి జంతువులనీన్ ఆ చెటుట్ నీడలో విశాంతి తీసుకుంటునాన్యి. ఆ చెటుట్ కొమమ్లోల్ ఆకాశ పకష్ులు కూరుచ్ని ఉనాన్యి.
సమసత్ న పజలకూ సరిపడినంత ఆహారం ఆ చెటుట్ నుండి లభయ్మౌతుంది.”

13 “నేనింకా మంచం మీదే ఉండి నాకు కలుగుతునన్ దరశ్నాలు చూసూత్ ఉనన్పుప్డు పవితు న ఒక మేలొక్లుపు దూత
ఆకాశం నుండి దిగి వచాచ్డు. 14 అతడు బిగగ్రగా ఇలా పకటించాడు, ఈ చెటుట్ ను నరికివేయండి. దాని కొమమ్లు, ఆకులు
కొటిట్వేసి, దాని పండల్ను పారవేయండి. చెటుట్ నీడలో ఉనన్ పశువులను తోలివేయండి. పకష్ులనిన్టినీ కొమమ్ల నుండి
ఎగురగొటట్ండి. 15 అయితే దాని మొదుద్ ను ఇనుముతో, ఇతత్డితో కటిట్ పొలం గడిడ్లో విడిచిపెటట్ండి. దాని వేళ ళ్ భూమిలో
ఉండిపోనివవ్ండి. అతడు ఆకాశం నుండి కురిసే మంచుకు తడుసూత్ జంతువులాగా భూమిలో ఉనన్ పచిచ్కలో నివసించేలా
వదిలిపెటట్ండి.”

16 “మానవ మనసుస్కు బదులు పశువు మనసుస్ కలిగి ఏడు కాలాలు గడిచేదాకా అతడు అదే సిథ్తిలో ఉండిపోవాలి.
17 ఈ ఆజఞ్ మేలొక్లుపు దూతలు ఈ విధంగా పకటించారు. ఈ తీరుప్ పరిశుదుధ్ ల పకటన ననుసరించి విధించబడింది.
సరోవ్నన్తు న దేవుడు మానవుల రాజాయ్ల అధికారిగా ఉండి, ఆయన ఎవరికి ఇవావ్లని నిరణ్యిసాత్ డో వాళల్కు
అనుగహిసాత్ డు. ఆయన మనుషులందరిలో అలుప్లను వివిధ రాజాయ్ల అధిపతులుగా నియమిసాత్ డని మనుషుయ్లంతా
తెలుసుకొనేలా ఇది జరుగుతుంది.”

18 “బెలెత్షాజరు, నెబుకదెన్జరనే నాకు వచిచ్న దరశ్నం ఇదే. నువువ్ తపప్ నా రాజయ్ంలో మరి ఏ జాఞ్ నీ దాని భావం నాకు
చెపప్లేడు. నీలో పరిశుదధ్ దేవతల ఆతమ్ ఉనన్ది కనుక నువేవ్ దానిన్ చెపప్గల సమరుథ్ డివి” అనాన్ను.



దానియేలు 4:19 742 దానియేలు 5:2

కల భావం,హెచచ్రిక
19 బెలెత్షాజరు అనే పేరునన్ దానియేలు ఒక గంట సేపు ఎంతో ఆశచ్రాయ్నికి లో తన మనసుస్లో తీవ న కలవరం

చెందాడు. అపుప్డు రాజు “బెలెత్షాజర్, ఈ దరశ్నం గురించి గానీ, దాని భావం గురించి గానీ నువువ్ కంగారు పడవదుద్ ”
అనాన్డు. బెలెత్షాజర్ జవాబిసూత్ “పభూ, ఇలాంటి దరశ్నం, దాని భావం మీ శతువులకు, మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వాళల్కు వచిచ్
ఉంటే సమంజసంగా ఉండేది.”

20 “రాజా, మీరు చూసిన చెటుట్ కమంగా పెరుగుతూ బహామ్ండంగా వృదిద్ చెందింది. దాని కొమమ్లు ఆకాశానిన్ అందేటంత
ఎతుత్ గా ఉనాన్యి. దాని ఆకారం భూమి అంత విశాలం అయియ్ంది. 21దాని ఆకులు అందంగా, దాని పండుల్ విసాత్ రంగా
కనబడాడ్ యి. ఆ పండుల్ సమసత్ జీవకోటి ఆహారం కోసం సరిపోతాయి. అడవి జంతువులనీన్ ఆ చెటుట్ నీడలో విశాంతి
తీసుకుంటునాన్యి. ఆ చెటుట్ కొమమ్లోల్ ఆకాశ పకష్ులు కూరుచ్ని ఉనాన్యి గదా 22రాజా, ఆ చెటుట్ నీకు సూచనగా ఉంది.
నువువ్వృదిధ్చెందిగొపప్ బలపభావాలు గలవాడివయాయ్వు. నీపఖాయ్తిఆకాశమంతఎతుత్ కు ఎదిగింది. నీరాజయ్ంలోకమంతా
వాయ్పించింది.”

23 “ఈ చెటుట్ ను నరికివేయండి. దాని కొమమ్లు, ఆకులు కొటిట్వేసి, దాని పండల్ను పారవేయండి. చెటుట్ నీడలో ఉనన్
పశువులను తోలివేయండి. పకష్ులనిన్టినీ కొమమ్ల నుండి ఎగరగొటట్ండి. అయితేదాని వేరులతో ఉనన్మొదుద్ ను ఇనుముతో,
ఇతత్డితో కటిట్ పొలం గడిడ్లో విడిచిపెటట్ండి. దానివేళ ళ్ భూమిలోఉండిపోనివవ్ండి,అనిమేలొక్లుపు దూత పరలోకం నుండి
దిగివచిచ్ పకటించడం నువువ్ వినాన్వు గదా.”

24 “రాజా, ఈ దరశ్నం అరథ్ం ఏమిటంటే, సరోవ్నన్తు న దేవుడు రాజు న నినున్ గూరిచ్ ఈ విధంగా తీరామ్నం చేశాడు.
25 పజలు తమ దగగ్ర ఉండకుండా నినున్ తరుముతారు. నువువ్ అడవి జంతువుల మధయ్ నివసిసూత్ పశువులాగా గడిడ్
తింటావు. ఆకాశం నుండి పడేమంచు నినున్ తడుపుతుంది. సరోవ్నన్తు న దేవుడుమానవులరాజాయ్ల అధికారిగాఉండి,
ఆయన ఎవరికి ఇవావ్లని నిరణ్యిసాత్ డో వాళల్కు అనుగహిసాత్ డు, అని నువువ్ తెలుసుకునే వరకూ ఏడు కాలాలపాటు నీ పటల్
ఇలా జరుగుతుంది. 26 చెటుట్ మొదుద్ ను ఉండనియయ్మని దూతలు చెపాప్రు గదా. ఇందునుబటిట్ సరోవ్నన్తు న దేవుడు
సమసాత్ నికి అధికారి అని నువువ్ గహించిన తరువాత నీ రాజయ్ం నీకు కచిచ్తంగా లభిసుత్ ందని తెలుసుకో. 27రాజా, నేను
చెపేప్ది మీకు అంగీకారంగా ఉండు గాక. నీ పాపాలు విడిచిపెటిట్ నీతి నాయ్యాలు అనుసరించు. నువువ్ హింసించిన వాళళ్
పటల్ కనికరం చూపించు. అపుప్డు నీకునన్ మం ఇక అలాగే కొనసాగుతుంది” అనిదానియేలు జవాబిచాచ్డు.

నెరవేరిన కల
28 న చెపిప్న విషయాలనీన్ రా న నెబుకదెన్జరుకు సంభవించాయి. 29ఒక సంవతస్ర కాలం గడచిన తరువాత అతడు

తనరాజధానిపటట్ణం బబులోనులోనిఒక నగరంలోసంచరించాడు. 30అతడుదానిన్ చూసూత్ . “ఈబబులోను నగరంమహా
విశాల న పటట్ణం. నా బలానిన్, నాఅధికారానిన్, నా పభావఘనతలను చూపించుకోవడానికి దీనిన్ నా రాజధాని నగరంగా
కటిట్ంచుకునాన్ను” అని తనలోతాను అనుకునాన్డు.

31ఈమాటలు రాజునోటోల్ ఉండగానే ఆకాశం నుండి ఒక శబద్ం “రాజు న నెబుకదెన్జర్,ఈపకటన నీ కోసమే. నీరాజయ్ం
నీ దగగ్ర నుండితొలగిపోయింది. 32రాజయ్ంలోనిపజలు తమదగగ్ర నుండి నినున్ తరుముతారు. నువువ్అడవిలోజంతువుల
మధయ్ నివాసం చేసాత్ వు. పశువులాగా గడిడ్ మేసాత్ వు. సరోవ్నన్తు న దేవుడుమానవులరాజాయ్ల అధికారిగాఉండి,ఆయన
ఎవరికి ఇవావ్లని నిరణ్యిసాత్ డో వాళల్కు అనుగహిసాత్ డు అని నువువ్ తెలుసుకునే వరకూ ఏడు కాలాలపాటు నీ పటల్ ఇలా
జరుగుతుంది” అని వినిపించింది.

33 ఆ కష్ణంలోనే ఆ మాట నెబుకదెన్జరు విషయంలో నెరవేరింది. పజలోల్ నుండి అతడు తరిమివేయబడాడ్ డు. అతడు
పశువుల వలె గడిడ్మేశాడు. ఆకాశం నుండి కురిసే మంచు అతని శరీరానిన్ తడిపింది. అతని తల వెంటుకలు గరుడ ప
రెకక్ల ఈకలంత పొడవుగా, అతని గోళల్ పకష్ుల గోళల్వంటివిగా పెరిగాయి. 34ఆ రోజులు ముగిసిన తరువాత నెబుకదెన్జరు
అనే నాకు తిరిగిమానవ బుదిధ్ వచిచ్ంది. నా కళ ళ్ ఆకాశం పు ఎతిత్, సరోవ్నన్తుడు దేవుడు, శాశవ్త కాలం ఉండే దేవునికి
సోత్ తాలు చెలిల్ంచి కీరించాను. ఆయన అధికారం కలకాలం నిలుసుత్ ంది. ఆయనరాజయ్ం తరతరాలకు ఉంటుంది.

35భూలోకంలోనిపజలంతాఆయనదృషిట్లోశూనుయ్లు. ఆయనపరలోకంలోని నాయ్లమీదా,భూలోకంలోనిపజలమీదా
తన ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ జరిగించేవాడు. ఆయన చెయియ్ పటుట్ కుని “నువువ్ చేసుత్ నన్దేమిటి?” అని అడిగే అధికారం ఎవవ్రికీ
లేదు. 36ఆసమయంలోనాకుమళీళ్ బుదిద్ వచిచ్ంది. నారాజాయ్నికి గత భవం కలిగేలాముందునన్ఘనత, పభావాలునాకు
మళీళ్ చేకూరాయి. నామంతులు, నా కింది అధికారులు నా దగగ్రికి వచిచ్ సమాలోచనలు జరిపారు. నారాజయ్ం అధికారం
నాకు సిథ్రపడింది. గతంలో కంటే అధిక న ఘనతనాకు దకిక్ంది.

37ఈ విధంగా నెబుకదెన్జరు అనే నేను, పరలోకపు రాజును సుత్ తిసూత్ , కీరిసూత్ , ఘనపరుసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే ఆయన
జరిగించే కారాయ్లనీన్ సతయ్ం, ఆయన నడిపించే విధానాలు నాయ్యం. ఆయన గరవ్ంతో పవరించే వాళళ్ను అణిచివేసే శకి
గలవాడు.

5
గోడ చేవాత

1 కొనిన్ సంవతస్రాలు తరువాత ఒక రోజు రా న బెలష్సస్రు తన రాజయ్ంలోని వెయియ్ మంది అధికారులకు గొపప్ విందు
చేయించాడు. ఆ వెయియ్ మందితో కలిసి దాకష్మదయ్ం తాగుతునాన్డు. 2 బెలష్సస్రు దాకష్మదయ్ం సేవిసూత్ తన తండి
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నెబుకదెన్జరు* యెరూషలేమును కొలల్గొటిట్ దేవాలయంలో నుండి తెచిచ్న బంగారు, వెండి పాతలను తీసుకురమమ్ని ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. అతడు, అతని అధికారులు,రాణులు, ఉపపతున్లు వాటిలోదాకష్మదయ్ం సేవించాలనన్ది అతడి ఉదేద్శం.

3సేవకులుయెరూషలేములోఉనన్ దేవుని నివాస న ఆలయం నుండి దోచుకువచిచ్న బంగారు పాతలు తీసుకువచాచ్రు.
రాజు,అతనిఅధికారులు,రాణులు,ఉపపతున్లు ఆపాతలోల్ దాకష్మదయ్ంపోసుకుని సేవించారు. 4అలాసేవిసూత్ బంగారం,
వెండి,యితత్డి, ఇనుము, చెకక్,రాయిలతోచేయబడిన తమదేవుళళ్ను కీరించారు. 5ఆ సమయంలోనేరాజుకుమనిషి చేతి
వేళ ళ్ కనిపించాయి. దీపసత్ంభం ఎదురుగా రాజ భవనం గోడ మీద ఏదో ఒక రాత రాసూత్ ఉనన్టుట్ కనబడింది. 6ఆ చెయియ్
గోడ రాసూత్ ఉండడం చూసిన రాజు ముఖం పాలిపోయింది. అతడు హృదయంలో కలవరం చెందాడు. అతనిమోకాళ ళ్
వణుకుతూ గడగడ కొటుట్ కునాన్యి. నడుము కీళల్ పటుట్ సడలాయి.

7 రాజు ఆతుతగా గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ను, కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను వెంటనే పిలిపించమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
బబులోనులోనిజాఞ్ నులు రాగానేవాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “ఈరాతను చదివి దీని భావం నాకు తెలియజేసినవాడికి అతడు
ఎవ నా సరే, అతనికి ఊదా రంగు దుసుత్ లు ధరింపజేసి అతని మెడకు బంగారు గొలుసులు వేయిసాత్ ను. అతణిణ్ రాజయ్ంలో
మూడో అధిపతిగా నియమిసాత్ ను.” 8రాజాయ్నికి చెందిన జాఞ్ నులందరూ చేరుకునాన్రు. కానీ అకక్డ రాసింది చదవడానికీ
దానిభావం చెపప్డానికీ ఎవవ్రికీ సాధయ్ం కాలేదు.

9 అందువలల్ బెలష్సస్రు రాజు మరింత భయపడాడ్ డు. అధికారులంతా ఆశచ్రయ్పడేలా అతని ముఖం వికారంగా
మారిపోయింది. 10రాజు, అతని అధిపతులు ఆందోళన చెందుతునన్ విషయం రాణికి తెలిసింది. ఆమె విందు జరుగుతునన్
గృహానికిచేరుకుని,రాజుతోఇలాచెపిప్ంది. “రాజుచిరకాలంజీవిసాత్ డుగాక. నీఆలోచనలతోకలవరపడవదుద్ . నీమనసుస్ను
నిబబ్రంగా ఉంచుకో. 11 నీ రాజయ్ంలో పవిత దేవుని ఆతమ్ కలిగి ఉనన్ ఒక వయ్కి ఉనాన్డు. నీ తండి జీవించి ఉనన్ కాలంలో
అతనికి దేవతల జాఞ్ నం, బుదిధ్ వివేకాలు ఉనాన్యని తెలుసుకునాన్డు. అందువలల్ నీ తండి నెబుకదెన్జరు అతణిణ్ దేశంలో
శకునం చెపేప్వాళళ్ మీద,గారడీవిదయ్ గలవారిమీద, కలీద్యుల,జోయ్తిషుయ్ల మీద అధికారిగా నియమించాడు.”

12 “ఈదానియేలు బుదిధ్కుశలత కలిగినవా కలల భావం చెపప్డానికి, మరమ్ం బయలుపరచడానికి, కఠిన న పశన్లకు
జవాబు చెపప్డానికి జాఞ్ నం, తెలివితేటలు కలిగినవాడు కనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ
దానియేలుకు కబురు పెటిట్ రపిప్ంచు. అతడు దీని భావం నీకు చెబుతాడు.”

13 అపుప్డు వాళ ళ్ దానియేలును తీసుకువచాచ్రు. అతడు వచిచ్నపుప్డు రాజు ఇలా అనాన్డు. “రా న నా తండి
యూదయ దేశం నుండి చెరపటిట్ తీసుకువచిచ్న బందీలోల్ ఉనన్ దానియేలువి నువేవ్ కదా? 14 దేవుళళ్ ఆతమ్, బుదిద్ వివేకాలు,
అమిత న జాఞ్ న సంపద నీలో ఉనాన్యని నినున్ గూరిచ్ వినాన్ను. 15 గోడ రాసి ఉనన్ దీనిన్ చదివి దాని భావం
తెలియజేయడానికి జాఞ్ నులను,గారడీ విదయ్లు చేసేవాళళ్ను పిలిపించాను. వాళ ళ్ దీని అరథ్ం చెపప్లేకపోయారు.”

16 “నిగూఢ మరామ్లను వెలల్డించడానికి, కఠిన న పశన్లకు జవాబు చెపప్డానికి నీవు సమరుధ్ డవని నినున్ గూరిచ్
వినాన్ను. కనుక ఈరాతను చదివి,దాని అరథ్ం వివరించిన పకష్ంలో నీకు ఊదారంగు దుసుత్ లు ధరింపజేసాత్ ను. నినున్ దేశంలో
నా తరువాతమూడోసాథ్ నంలో అధికారిగా చేసాత్ ను.”

17 బదులుగా దానియేలు ఇలా అనాన్డు. “రాజా, నీ బహ మతులు నీ దగగ్రే ఉంచుకో. వాటిని ఇంకా ఎవరి నా
ఇచుచ్కో. నేను ఇకక్డ రాసి ఉనన్దానిన్ చదివి, నీకు దాని అరథ్ం చెబుతాను. 18 రాజా విను. మహోనన్తు న దేవుడు
ఉనన్త సిథ్తిని, రాజాయ్నిన్. బల పభావాలను నీ తండి నెబుకదెన్జరుకు ఇచిచ్ ఘనపరిచాడు. 19 దేవుడు అతనికి అలాంటి
ఉనన్త సిథ్తిని అనుగహించడంవలల్ అతడు ఎవరిని చంపాలనుకునాన్డో వాళళ్ను చంపాడు. ఎవరిని కాపాడాలనుకునాన్డో
వాళళ్ను కాపాడాడు. ఎవరిని గొపప్ చేయాలనుకునాన్డో వాళళ్ను గొపప్చేశాడు. ఎవరిని అణచివేయాలనుకునాన్డో వాళళ్ను
అణచివేశాడు. అందువలల్ సకల పాంతాల పజలు, వివిధ భాషలు మాటాల్ డేవాళ ళ్ అతనికి భయపడుతూ అతని ఎదుట
వణకుతూ లోబడి ఉనాన్రు.”

20 “అయితే అతని హృదయం గరవ్ంతో ఉపొప్ంగిపోయింది. అతని హృదయం కఠినం చేసుకుని చెడడ్ పనులు
జరిగించినపుప్డు దేవుడు అతని నుండి రాజాయ్నిన్ తీసివేసి అతని ఘనతనంతా పోగొటాట్ డు. 21 అతణిణ్ మనుషుల మధయ్
నుండి తరిమివేశాడు. అతడిమనసు పశువుల మనసులామారిపోయింది. అతడు అడవి గాడిదలాగా గడిడ్ మేసూత్ ఆకాశం
నుంచి పడేమంచుకు తడిసిపోయాడు. మహోనన్తు న దేవుడేమనుషులమీదా,రాజాయ్లమీదాసరావ్ధికారి అనీ, ఆయన
ఎవరిని వాటి నియమించాలనుకునాన్డో వాళళ్ను నియమిసాత్ డనీ గహించే వరకూ అదే సిథ్తిలో ఉండిపోయాడు.”

22 “బెలష్సస్రూ, అతని కొడుకు న నీకు ఈ విషయాలనీన్ తెలుసు. అవనీన్ తెలిసి కూడా నువువ్ నీమనసుస్ను అదుపులో
ఉంచుకోకుండా పరలోకంలో ఉండే పభువుకంటే అధికంగా నినున్ నువువ్ హెచిచ్ంచుకునాన్వు. 23 ఎలాగంటే నువూవ్, నీ
అధికారులు,రాణులు,ఉపపతున్లు దేవుని ఆలయం నుండి తెచిచ్నపాతలోల్ దా మదయ్ం పోసుకుని సేవించారు. బంగారం,
వెండి, యితత్డి, ఇనుము, చెకక్, రాయిలతో చేసిన, చూడలేని, వినలేని, గహించలేని దేవుళళ్ను కీరించారు. నీ పాణం, నీ
సకల సంపదలు ఏ దేవుని చేతిలో ఉనాన్యో ఆ దేవుణిణ్ నువువ్ ఘనపరచలేదు. 24అందువలల్ ఆ దేవుని సనిన్ధి నుండి ఈ
చెయియ్ వచిచ్ ఈ విధంగా రాసింది. రాసిన విషయం ఏమిటంటే, ‘మెనేమెనే టెకేల్ ఉఫారీస్న్ .’

25 ఈ రాతకి అరథ్ం ఏమిటంటే, ‘మెనే’ అంటే, దేవుడు నీ రాజయ్ పాలన విషయంలో లెకక్ చూసి దానిన్ ముగించాడు.
26 ‘టెకేల్ ’అంటే,ఆయననినున్తాసులోతూచినపుప్డు నువువ్ తకుక్వవాడిగా కనిపించావు. 27 ‘ఫెరేన్ ’అంటే, నీరాజయ్ం నీ

* 5:2 5:2 తన తండి నెబుకదెన్జరు తండి అనన్మాటనుపూరీవ్కుడు అనే అరధ్ంలో వాడారు తపప్ నిజ న తండి కాదు.
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దగగ్ర నుండి తీసివేసిమాదీయజాతికివారికి,పారసీకులకు ఇవవ్డం జరుగుతుంది.” 28బెలష్సస్రు ఆజఞ్ పకారందానియేలుకు
ఊదారంగు దుసుత్ లు తొడిగించారు. 29అతనిమెడలో సవ్రణ్ హారం వేసి, పభుతవ్ వయ్వహారాల నిరవ్హణలో అతణిణ్ మూడవ
అధికారిగా నియమించి చాటింపు వేయించారు. 30 అదే రాతి బెలష్సస్రు అనే ఆ కలీద్యుల రాజును చంపేశారు. 31 అర
రెండు సంవతస్రాల వయసునన్మాదీయరాజు దరాయ్వేషు సింహాసనం అధిషిట్ంచాడు.

6
సింహాల గుహలోదానియేలు

1రా న దరాయ్వేషు తన రాజయ్ పరిపాలన వయ్వహారాలు నిరవ్హించేందుకు 120 మంది అధికారులను నియమించాడు.
2ఆ 120మందిని పరయ్వే ంచడానికి ముగుగ్ రు పధానమంతులను నియమించాడు. ఆ ముగుగ్ రిలో దానియేలు ముఖుయ్డు.
దేశానికి,రాజుకు ఎలాంటి నషట్ం వాటిలల్కుండాఈ అధికారులు ఈ పధానమంతులకు ఎపప్టికపుప్డు లెకక్లు అపప్చెపాప్లని
ఆజఞ్ జారీ చేశాడు. 3దానియేలు శేషఠ్ న జాఞ్ న వివేకాలు కలిగి ఉండి అధికారులోల్ , పధానమంతులోల్ పఖాయ్తి పొందాడు,
కనుక అతణిణ్ రాజయ్మంతటిలోముఖుయ్డుగా నియమించాలని రాజు నిరణ్యించుకునాన్డు.

4అందువలల్ పధానమంతులు,అధికారులు రాజయ్ పరిపాలనవయ్వహారాలోల్ దానియేలు ఏ నాఒక నేరం ఆరోపించడానికి
ఏ నాకారణం కోసం వెదుకుతూఉనాన్రు. దానియేలు ఎలాంటితపుప్,పొరపాటు చేయకుండారాజయ్ పరిపాలనవిషయంలో
నమమ్కంగా పనిచేసూత్ ఉండడంవలల్ అతనిలో ఎలాంటి దోషం కనిపెటట్లేకపోయారు. 5 అపుప్డు వాళ ళ్ “దానియేలు తన
దేవుణిణ్ పూజించే పదధ్తి విషయంలో తపప్ మరి ఏ విషయంలో నాఅతనిలో దోషం కనిపెటట్లేము” అనుకునాన్రు.

6అపుప్డు ఆ పధానమంతులు, అధికారులు రాజు దగగ్రికి గుంపుగా వచాచ్రు. వాళ ళ్ రాజుతో ఇలా చెపాప్రు. “రాజు న
దరాయ్వేషూ, నువువ్ చిరకాలం జీవిసాత్ వు గాక. 7ఈ దేశంలోని పాలకులు, పముఖులు, అధికారులు, మంతులు, సంసాథ్ నాల
అధిపతులు అందరూ సమావేశ రాజు కోసం ఒక కచిచ్త న చటట్ం సిదధ్ం చేసి దానిన్ రాజు ఆజఞ్గా చాటించాలని ఆలోచన
చేశారు. అది ఏమిటంటే దేశంలోని పజలోల్ ఎవవ్రూ 30 రోజుల దాకా నీకు తపప్ మరి ఏ ఇతర దేవునికీ, ఏ ఇతర మనిషికీ
పారథ్న చేయకూడదు. ఎవ నా ఆ విధంగా చేసేత్ వాణిణ్ సింహాల గుహలో పడవేయాలి. అందువలల్ రాజా, ఈ పకారంగా
రాయించి రాజ శాసనం సిదధ్ం చేయండి. 8మాదీయుల, పారసీకుల ఆచారం పకారం అది సిథ్ర న శాసనంగా ఉండేలాదాని
మీద రాజముద వేసి, సంతకం చేయండి” అని వినన్వించుకునాన్రు. 9అపుప్డు రా న దరాయ్వేషు శాసనం సిదధ్ం చేయించి
సంతకం చేశాడు.

10ఇలాంటి ఒక ఆజఞ్ జారీ అయిందనిదానియేలుకు తెలిసినపప్టికీ అతడు తన ఇంటికి వెళిల్ యథాపకారంయెరూషలేము
పుకు తెరిచి ఉనన్ తన ఇంటి గది కిటికీల దగగ్రమోకాళళ్ పతిరోజూమూడుసారుల్ తన దేవునికి పారథ్న చేసూత్ , సుత్ తిసూత్
ఉనాన్డు. 11 ఆ వయ్కులు గుంపుగా వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పారథ్న చేయడం, ఆయనను వేడుకోవడం చూశారు.
12రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు నియమించిన శాసనం విషయం పసాత్ వించారు. “రాజా, 30 రోజుల వరకూ నీకు తపప్ మరి ఏ
దేవుని నా,మానవుని నాఎవవ్రూపారథ్న చేయకూడదు. ఎవ నాఅలాచేసినటెతేవాడిని సింహాల గుహలో పడవేసాత్ మని
నువువ్ ఆజఞ్ ఇచాచ్వు గదా” అని అడిగారు. రాజు “మాదీయుల, పారసీకుల ఆచారం పకారం అది సిథ్ర న శాసనం. దానిన్
ఎవవ్రూ అతికమించకూడదు” అని చెపాప్డు. 13అపుప్డు వాళ ళ్ “బందీలుగా చెరపటిట్న యూదులోల్ ఉనన్ ఆ దానియేలు
నినూన్ నువువ్ నియమించిన శాసనానీన్ నిరల్కష్ ం చేసి, పతిరోజూమూడుసారుల్ పారథ్న చేసుత్ నాన్డు” అని ఫిరాయ్దు చేశారు.

14ఈమాటవినన్రాజుఎంతోమధనపడాడ్ డు. దానియేలును ఎలా నార ంచాలనితనమనసుస్లో నిరణ్యించుకునాన్డు.
పొదుద్ పోయే వరకూ అతణిణ్ విడిపించడానికి పయతన్ం చేశాడు. 15ఇది గమనించిన ఆ వయ్కులు రాజ మందిరానికి గుంపుగా
వచిచ్ “రాజా, రాజు నియమించిన ఏ శాసనానిన్ గానీ, తీరామ్నానిన్ గానీ ఎవవ్రూ రదుద్ చేయకూడదు. ఇది మాదీయుల,
పారసీకుల పధాన విధి అని మీరు గహించాలి” అని చెపాప్రు. 16 రాజు ఆజఞ్ ఇవవ్గా నికులు దానియేలును పటుట్ కుని
సింహాల గుహలో పడవేశారు. అపుప్డు రాజు “నువువ్ పతిరోజూ తపప్కుండా సేవిసుత్ నన్ నీ దేవుడే నినున్ ర సాత్ డు” అని
దానియేలుతో చెపాప్డు.

17 ఆ వయ్కులు ఒక పెదద్ రాయి తీసుకువచిచ్ ఆ గుహ దావ్రం ఎదుట వేసి దానిన్ మూసివేశారు. దానియేలు విషయంలో
రాజు తన నిరణ్యం మారుచ్కుంటాడేమోనని భావించి, గుహ దావ్రానికి రాజముదను, అతని రాజ పముఖుల ముదలను
వేశారు. 18 తరువాత రాజు తన భవనానికి వెళాళ్డు. ఆ రాతి ఆహారం తీసుకోకుండా వినోద కాల పాలోల్ పాలొగ్ నకుండా
ఉండిపోయాడు. ఆ రాతంతా అతనికి నిద పటట్లేదు.

19 తెలల్వారగానే రాజు లేచి తవ్ర తవ్రగా సింహాల గుహ దగగ్రికి వెళాళ్డు. 20 అతడు గుహ దగగ్రికి వచిచ్, దుఃఖ
సవ్రంతో దానియేలును పిలిచాడు. “జీవం గల దేవుని సేవకుడి న దానియేలూ, నితయ్ం నువువ్ సేవిసుత్ నన్ నీ దేవుడు నినున్
ర ంచగలిగాడా?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. 21 అందుకు దానియేలు “రాజు చిరకాలం జీవించు గాక. 22 నేను నా దేవుని
దృషిట్కి నిరోద్ షిగా కనబడాడ్ ను. కాబటిట్ ఆయన తన దూతను పంపాడు. సింహాలు నాకు ఎలాంటి హానీ చేయకుండ వాటి నోళల్
మూతపడేలా చేశాడు. రాజా, నీ దృషిట్లో నేను ఎలాంటి నేరం చేయలేదు గదా” అని జవాబిచాచ్డు.

23రాజు చాలా సంతోషించాడు. దానియేలును గుహలో నుండి కి తీయమని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నికులు దానియేలును
బయటికితీశారు. అతడుదేవునిపటల్ భయభకులు గలవాడుకావడంవలల్ అతనికిఎలాంటిఏహానీజరగలేదు. 24దానియేలు
మీద నింద మోపిన ఆ వయ్కులను, వాళళ్ భారయ్ పిలల్లను సింహాల గుహలో పడవేయమని రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. నికులు
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వాళళ్ను తీసుకువచిచ్ సింహాల గుహలో పడవేశారు. వాళ ళ్ ఇంకా గుహ అడుగు భాగానికి చేరక ముందే సింహాలు వాళళ్ను
పటుట్ కునాన్యి. ఎముకలు కూడామిగలకుండావాళళ్ను చీలిచ్చెండాడాయి.

25అపుప్డు రా న దరాయ్వేషులోకమంతటానివసించే పజలకూజాతులకూ వివిధభాషలుమాటాల్ డేవాళళ్కూఈవిధంగా
పకటన రాయించాడు. “మీకందరికీ మం కలుగు గాక. 26నా సమకష్ంలో నిరణ్యం జరిగినటుట్ గా,నారాజయ్ంలో ఉనన్ సమసత్
పాంతాలోల్ నివసించే పజలంతాదానియేలు సేవించే దేవునికి భయపడుతూ ఆయన సనిన్ధిలో వణకుతూ ఉండాలి. ఆయనే
సజీవు న దేవుడు, ఆయనయుగయుగాలకు ఉండే దేవుడు. ఆయన రాజయ్ం నిరంతరం ఉంటుంది. ఆయన పరిపాలనకు
అంతం అంటూ ఉండదు. 27 ఆయన మనుషులను విడిపించేవాడు, ర ంచేవాడు. ఆకాశంలో, భూమి మీదా ఆయన
సూచకకియలు, ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేసేవాడు. ఆయనేసింహాలబారి నుండిఈదానియేలును ర ంచాడు”అనిరాయించాడు.

28ఈదానియేలు దరాయ్వేషు పరిపాలన కాలంలో,పారసీకు న కోరెషు పరిపాలనలో వృదిద్ చెందుతూ వచాచ్డు.

7
దానియేలు కలలో కనిపించిన నాలుగుజంతువులు

1బబులోను రాజు బెలష్సస్రు పరిపాలనమొదటి సంవతస్రంలో దానియేలుకు దరశ్నాలు కలిగాయి. అతడు తన మంచం
మీద పండుకుని ఒక కల కనాన్డు. ఆ కల సంగతిని సం పత్ంగా వివరించిరాశాడు. 2దానియేలు వివరించి చెపిప్న దేమిటంటే
రాతి వేళ దరశ్నాలు కలిగి నపుప్డు నేను తేరి చూసుత్ ండగా ఆకాశం నలుదికుక్ల నుండి సముదం మీద గాలి వీయడం నాకు
కనబడింది.

3అపుప్డు నాలుగు గొపప్ జంతువులు మహా సముదంలో నుండి ఎకిక్ వచాచ్యి. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి వేరుగా
ఉనాన్యి.

4మొదటిది సింహం లాటిది. దానికి గరుడ ప రెకక్లవంటి రెకక్లునాన్యి. నేను చూసుత్ ండగా దాని రెకక్లు తీసేశారు.
అందువలల్ అది మనిషిలాగాకాళళ్తో నేల నిలబడింది. మనిషిమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికి ఇయయ్బడింది.

5రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిలాటిది. అది ఒక పకక్కి తిరిగి పడుకుని తన నోటోల్ పళళ్మధయ్మూడు పకక్టెముకలను
కరిచి పటుట్ కుని ఉంది. కొందరు “లే,బాగామాంసం తిను” అనిదానితో చెపాప్రు.

6అటుతరువాతచిరుతపులివంటిమరొకజంతువునుచూశాను. దానివీపుమీదప రెకక్లవంటినాలుగు రెకక్లునాన్యి.
దానికి నాలుగు తలలునాన్యి. దానికి ఆధిపతయ్ం ఇవవ్డం జరిగింది.

7తరువాత రాతి వేళ నాకు దరశ్నాలు కలిగినపుప్డు నేను చూసుత్ ంటే,ఘోర న, భీకర న,మహాబలిషఠ్ న నాలుగవ
జంతువొకటి కనబడింది. అది తనకు ముందునన్ ఇతర జంతువులకు భినన్ నది. దానికి పెదద్ ఇనుప దంతాలు, పది
కొముమ్లు ఉనాన్యి. అది సమసాత్ నీన్ భ సూత్ తుతుత్ నియలు చేసూత్ మిగిలిన దానిన్ కాళల్తో తొకేక్సూత్ ఉంది.

8నేనుదానికొముమ్లను కనిపెటిట్ చూసుత్ ంటే ఒక చినన్ కొముమ్ వాటిమధయ్మొలిచింది. దానికిచోటు ఇవవ్డానికిఆకొముమ్లోల్
మూడింటిని పీకి వేశారు. ఈ కొముమ్కు మనిషి కళళ్ వంటి కళ ళ్, గరవ్ంగామాటలాడే నోరు ఉనాన్యి.

9నేను ఇంకా చూసూత్ ఉండగా,
ఇంకా సింహాసనాలను వేయడం చూశాను.
మహావృదుధ్ డు కూరుచ్నాన్డు.
ఆయన వసం మంచులాగా తెలల్గా,
ఆయనజుతుత్ శుదధ్ న గొరెబొచుచ్లాగా తెలల్గా ఉనాన్యి.
ఆయన సింహాసనం అగిన్జావ్లలాల్ గా మండుతూ ఉంది.
దాని చకాలు మంటలాల్ గా ఉనాన్యి.
10అగిన్పవాహం ఒకటి ఆయన దగగ్ర నుండి పవహిసూత్ ఉంది.
వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులునాన్రు.
కోటల్కొలదిమనుషులు ఆయన ఎదుట నిలబడాడ్ రు.
తీరుప్ తీరచ్డానికి గంథాలు తెరిచారు.

11 అపుప్డు నేను చూసుత్ ంటే, ఆ కొముమ్ పలుకుతునన్ మహా గరవ్పు మాటల నిమితత్ం వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్
కనబడింది. తరువాత దాని కళేబరానిన్ మంటలోల్ వేశారు. 12మిగిలిన ఆ జంతువుల పభుతవ్ం తొలగిపోయింది. సమయం
వచేచ్ దాకా అవి సజీవులమధయ్ ఉండాలని ఒక సమయం, ఒక కాలం వాటికి ఏరాప్టు అయింది.

13రాతి కలిగిన దరశ్నాలను నేనింకా చూసుత్ ండగా,
ఆకాశమేఘాల వసుత్ నన్ మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పోలిన ఒకడు వచాచ్డు.
ఆమహా వృదుధ్ ని సనిన్ధిలో పవేశించాడు.
ఆయన సముఖానికి అతణిణ్ తీసుకు వచాచ్రు.
14సకల పజలు,రాషాట్ ర్లు, వివిధభాషలుమాటలాడేవారు ఆయనిన్ సేవించేలా పభుతవ్ం,
మహిమ, ఆధిపతయ్ం ఆయనకు ఇవవ్బడింది.
ఆయన పభుతవ్ం శాశవ్త నది. అదెనన్టికీ తొలగిపోదు.
ఆయనరాజయ్ం ఎపప్టికీ లయం కాదు.
కల వివరణ
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15నాకు కలిగిన దరశ్నాలు ననున్ కలవర పరుసుత్ నన్ందువలల్ దానియేలు అనే నాకు లోపల కలవరం కలిగింది. 16 నేను
సింహాసనం దగగ్ర నిలబడి ఉనన్ వారిలో ఒకడి దగగ్రికిపోయి “దీనిన్ గూరిచ్న వాసత్వం నాకు చెపుప్” అని అడిగాను. అతడు
నాతోమాటలాడి ఆ సంగతుల భావానిన్ నాకు తెలియజేశాడు.

17 ఎలాగంటే ఈ మహా జంతువులు నాలుగు. లోకంలో పరిపాలించ బోయే నలుగురు రాజులను ఇవి సూచిసుత్ నాన్యి.
18అయితేమహోనన్తుని పరిశుదుధ్ లే రాజాయ్ధికారం చేసాత్ రు. వారుయుగయుగాంతాల వరకూ రాజయ్మేలుతారు.

19 ఇనుప దంతాలు, ఇతత్డి గోళల్ ఉనన్ ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి ఏమిటో నేను తెలుసుకోవాలనుకునాన్ను. అది
మిగతావాటికిపూరిగా వేరుగా ఉంది. చాలా భయంకరంగా, సమసాత్ నీన్ పగలగొడుతూ మింగి వేసూత్ మిగిలిన దానిన్ కాళల్తో
తొకేక్సూత్ ఉంది. 20దాని తల మీద ఉనన్ పది కొముమ్ల సంగతి, వాటిమధయ్ నుండి పెరిగి మూడు కొముమ్ల సాథ్ నంలో కళ ళ్,
గరవ్ంగామాటలాడేనోరుతో ఉనన్ ఆ వేరొక కొముమ్ సంగతి,అంటేదానిమిగతాకొముమ్లకంటే బలంగాఉనన్ ఆ కొముమ్ సంగతి
విచారించాను. 21ఈకొముమ్ పరిశుదుధ్ లతోయుదధ్ం చేసూత్ వారినిగెలిచేదిఅయింది. 22ఆమహావృదుధ్ డు వచిచ్మహోనన్తుని
దేవుని పరిశుదుధ్ ల విషయంలో తీరుప్ తీరేచ్వరకూ అలా జరుగుతుంది గానీ సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్ లు రాజయ్ం
ఏలుతారనే సంగతి నేను గహించాను.

23నేనడిగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఇలా చెపాప్డు.
ఆనాలుగవ జంతువులోకంలో తకిక్న ఆమూడు రాజాయ్లకు, భినన్ న నాలుగవ రాజాయ్నిన్ సూచిసుత్ నన్ది.
అది సమసాత్ నీన్ అణగదొకుక్తూ పగలగొడుతూ,లోకమంతటినీ కబళిసుత్ ంది.
24ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ం నుండి పుటట్బోయే పదిమంది రాజులను సూచిసుత్ నాన్యి.
చివరోల్ ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్ న మరొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్ రు రాజులను కూలిచ్ వేసాత్ డు.
25ఆ రాజుమహోనన్తుని దేవునికి విరోధంగామాటాల్ డుతూ,
మహోనన్తుని భకులను నలగగొడతాడు.
అతడు పండగ కాలాలను ధరమ్విధులనుమారచ్ బూనుకుంటాడు.
వారు ఒక కాలం కాలాలు అరథ్కాలం అతని వశంలో ఉంటారు.
26అతని అధికారం వముమ్ చేయడానికి, నిరూమ్లించ డానికి,
తీరుప్ జరిగింది గనక దానిన్ శి ంచి లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది.
27ఆకాశం కింద ఉనన్ రాజయ్ం, అధికారం,
మహాతమ్ ం మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ లవి.
ఆయనరాజయ్ం నితయ్ం నిలిచేది.
అధికారులందరూ దానికి దాసు విధేయులౌతారు.
ఇంతటితో సంగతి సమాపత్ం అయింది అని చెపాప్డు.
28దానియేలు అనే నేను ఇది విని మనసుస్లో విపరీతంగా కలత చెందాను. అందుచేత నా ముఖం వికార పోయింది.

అయితే ఆ సంగతి నామనసుస్లో భదం చేసుకునాన్ను.

8
పొటేట్లు,మేకపోతు, కొముమ్ ధరమ్నం

1బెలష్సస్రు రాజు పరిపాలన మూడవ సంవతస్రంలో దానియేలు అనే నాకుమొదట కలిగిన దరశ్నం గాక మరొక దరశ్నం
కలిగింది. 2నేను దరశ్నం చూశాను. చూసుత్ ండగా నేను ఏలాము పాంతానికి చెందిన షూషను అనే పటట్ణం కోటలో ఉండగా
నాకు దరశ్నం వచిచ్ంది.

3 నేను ఊలయి అనే నది ఒడుడ్ న ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నం వచిచ్ంది. నేను కళెళ్తిత్ చూడగా, ఒక పొటేట్లు ఆ నది ఒడుడ్ న
నిలబడి ఉంది. దానికి రెండు కొముమ్లు ఉనాన్యి. ఆ కొముమ్లు పొడవుగా ఉనాన్యి. అయితే ఒకటి రెండవ దానికంటే
ఎతుత్ గా ఉంది. ఎతుత్ గా ఉనన్ది తరువాతమొలిచింది. 4ఆపొటేట్లు కొముమ్తో పశిచ్మానికి,ఉతత్రానికి, ద ణానికి, పరుగులు
పెడుతూ ఉండడం కనిపించింది. ఇలా జరుగుతుండగాదానిన్ ఎదిరించడాని నా,దానికి చికక్కుండా తపిప్ంచుకోడాని నా, ఏ
జంతువుకూ శకి లేకపోయింది. అది తనకిషట్ నటుట్ చేసూత్ గొపప్దయింది.

5నేనుఈసంగతిఆలోచిసుత్ ంటేఒకమేకపోతుపడమటనుండివచిచ్,కాళల్ నేల మోపకుండాభూమిఅంతటాపరుగులు
తీసింది. దానిరెండు కళళ్మధయ్ఒకగొపప్కొముమ్ఉంది. 6ఈమేకపోతునదిఒడుడ్ న నేనుచూసినరెండు కొముమ్లునన్పొటేట్లు
దగగ్రికి వచిచ్, భయంకర న కోపంతో బలంతో దానిన్ కుమిమ్ంది. 7 నేను చూసుత్ ండగా ఆ మేకపోతు పొటేట్లు తిరగబడి,
భీకర న రౌదంతోదానిమీదికి వచిచ్ ఆపొటేట్లును గెలిచిదాని రెండు కొముమ్లను విరగొగ్ టిట్ంది. ఆపొటేట్లు దాని నెదిరించలేక
పోయింది. ఆ మేకపోతు దానిన్ నేల పడేసి తొకుక్తూ ఉంది. దాని బలానిన్ అదుపు చేసి ఆ పొటేట్లును తపిప్ంచడం
ఎవరివలాల్ కాలేదు.

8ఆమేకపోతు విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అదిబాగాపుషిట్నొందగాదాని పెదద్కొముమ్ విరిగింది. విరిగినదానికి బదులుగా
నాలుగు పసిదధ్ న కొముమ్లు ఆకాశపునలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగాయి. 9ఈకొముమ్లోల్ ఒకదానిలోనుండి ఒక చినన్కొముమ్
మొలిచింది. అది ద ణానికి, తూరుప్కు, ఇశాయేలు మహిమానివ్త దేశం పుకు అతయ్ధికంగా పబలింది.

10 ఆకాశ నయ్ంతో యుదధ్మాడేటంతగా అది పెరిగిపోయి నకష్తాలోల్ కొనిన్టిని పడేసి కాళల్తో తొకేక్సూత్ ఉంది. 11 ఆ
నాయ్ధిపతికి విరోధంగా గొపప్ పోయి, అనుదిన బలి అరప్ణలను ఆపి వేసి ఆయన ఆలయానిన్ పాడు చేసింది.
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12 తిరుగుబాటు మూలంగా ఆ మేకపోతు కొముమ్కు ఒక సేన ఇవవ్డం జరిగింది. అతడు సతాయ్నిన్ నేలపాలు చేసి
ఇషాట్ నుసారంగా జరిగిసూత్ వరిథ్లాల్ డు.

13అపుప్డు పరిశుదుధ్ లోల్ ఒకడుమాటలాడగావినాన్ను. అంతలోమాటాల్ డుతూ ఉనన్ ఆ పరిశుదుధ్ నితోమరొక పరిశుదుధ్ డు
మాటాల్ డుతునాన్డు. ఏమిటంటే “దహన బలిని గూరిచ్, నాశనకారక న పాపం గురించి, ఆలయం అపప్గించడం, ఆకాశ
నయ్ం కాలి కింద తొకక్ బడడం కనిపించిన ఈ దరశ్నం నెరవేరడానికి ఎనాన్ళల్ పడుతుంది” అని మాటాల్ డుకునాన్రు.

14అతడు “2, 300 రోజుల వరకే” అనినాతో చెపాప్డు. అపుప్డు ఆలయ పవితతను గూరిచ్న తీరుప్ జరుగుతుంది.

గాబియేలు కళను వివరించడం
15దానియేలు అనే నేను ఈ దరశ్నం చూశాను. దానిన్ గహించ గలిగిన వివేకం పొందాలని నాకు అనిపించింది. మనిషి

రూపం ఉనన్ ఒకడు నా ఎదుట నిలబడాడ్ డు. 16 అపుప్డు ఊలయి నదీతీరాల మధయ్ నిలిచి పలుకుతునన్ ఒక మనిషి
సవ్రం వినాన్ను. అది “గాబియేలూ, ఈ దరశ్నభావానిన్ ఇతనికి తెలియజెయియ్” అని వినిపించింది. 17అపుప్డతడు నేను
నిలబడి ఉనన్ చోటుకు వచాచ్డు. అతడు రాగానే నేను హడలిపోయిసాషాట్ ంగపడాడ్ ను. అతడు “నరపుతుడా, ఈ దరశ్నం
అంతయ్కాలానిన్ గురించినది అని తెలుసుకో” అనాన్డు.

18అతడు నాతోమాటాల్ డుతునన్పుప్డు నాకు గాఢనిద పటిట్ నేల సాషాట్ ంగపడాడ్ ను. కాబటిట్ అతడు ననున్ పటుట్ కుని లేపి
నిలబెటాట్ డు. 19అతడు “ఉగతపూరి అయేయ్ కాలంలో జరగబోయే విషయాలు నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే అది
నిరణ్యించిన అంతయ్కాలానిన్ గురించినది. 20 నీవు చూసిన రెండు కొముమ్లునన్ పొటేట్లు మాదీయుల పారసీకుల రాజులను
సూచిసుత్ నన్ది.

21బొచుచ్ ఉనన్ ఆమేకపోతు గీకులరాజు. దానిరెండు కళళ్మధయ్నునన్ ఆ పెదద్కొముమ్వారిమొదటిరాజును సూచిసుత్ నన్ది.
22అది పెరిగిన తరువాతదానికి బదులుగానాలుగు కొముమ్లు పుటాట్ యి గదా. నలుగురు రాజులు ఆజాతిలోపుడతారు గాని
వారికి అతనికునన్ంత బలం ఉండదు.

23వారి పరిపాలన అంతంలో వారి అతికమాలు పూరి ఆవుతుండగా, కూరముఖం ఒక రాజు వసాత్ డు. అతడు చాలా
యుకిపరుడు. 24 అతడు శకిశాలి గాని అది అతని సవ్శకి కాదు. అతడు విసత్ తంగా విధవ్ంసం జరిగిసాత్ డు. తాను చేసే
పతిదానిలోనూ సఫలుడౌతాడు. అతడు బలిషుట్ న పజలను పరిశుదధ్ పజలను నాశనం చేసాత్ డు. 25అతడు కుటిల బుదిధ్తో
మోసం దావ్రా వరిథ్లుల్ తాడు. అతడు రాజాధిరాజుతో తం యుదధ్ం చేసాత్ డు. అయితే చివరికి అతడు కూలిపోతాడు-కానీ
అదిమానవ బలం వలల్ జరగదు.

26 ఆ దినాలను గూరిచ్న దరశ్నానిన్ గూరిచ్ చెపిప్నది వాసత్వం, నీ తే ఈ దరశ్నం వెలల్డి చేయవదుద్ . ఎందుకంటే అది
భవిషతుత్ లో నెరవేరుతుంది.”

27దానియేలు అనే నేను తటుట్ కోలేక కొనాన్ళల్ నీరసంగా పడిఉనాన్ను. తరువాత నేను లేచిరాజుకోసం చేయవలసిన పని
చేసూత్ వచాచ్ను. ఈ దరశ్నానిన్ గూరిచ్ నిరాఘ్ ంతపోయిన సిథ్తిలో ఉండిపోయాను. దానిన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగిన వారెవరూ లేరు.

9
పజల కోసం దానియేలు చేసినపారథ్న

1 మాదీయు న అహషేవ్రోషు కుమారుడు దరాయ్వేషు కలీద్యుల రాజయాయ్డు. 2 అతని పరిపాలనలో మొదటి
సంవతస్రం దానియేలు అనే నేను యెహోవా తన పవక అయిన యిరీమ్యాకు ఇచిచ్న వాకుక్ రాసి ఉనన్ గంథాలు
చదువుతునాన్ను. యెరూషలేము విడిచిపెటట్బడిన సిథ్తిలోఉండవలసిన 70 సంవతస్రాలుపూరి కావచాచ్యని గహించాను.

3అపుప్డు నేను గోనెపటట్ కటుట్ కుని, ఉపవాసముండి, ధూళిలో కూరుచ్ని పారథ్న విజాఞ్ పనలు చేయడానికి పభు న దేవుని
పుకు నాముఖం తిపుప్కునాన్ను.
4 నేను నా దేవు న యెహోవా ఎదుట పారథ్న చేసి మా పాపాలు ఒపుప్కునాన్ను. “పభూ, మహాతమ్ ం, మహా శకి గల

దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచుకునే వారి పటల్ నీ నిబంధనను నీ కృపను నీవు జాఞ్ పకం చేసుకుంటావు. 5మేము
పాపం, అతికమం చేశాము. నీ ఆజఞ్ల నుండి, విధుల నుండి తపిప్ పోయి, తిరుగుబాటు చేశాము. 6 నీ దాసు న పవకలు
నీ నామానిన్ బటిట్ మా రాజులకు, మాఅధిపతులకు, మాపూరివ్కులకు, యూదయ దేశపజలందరికి చెపిప్నమాటలు మేము
వినలేదు.

7పభూ, నీవే నీతిమంతుడవు. మేము నీమీదతిరుగుబాటు చేశాము. యెరూషలేములో,యూదయదేశంలో నివసిసుత్ నన్
వారందరిముఖాలకు, ఇశాయేలీయులందరిముఖాలకు సిగేగ్ తగినది. నీవు చెదరగొటిట్న సవ్దేశవాసులకు, పర దేశవాసులకు
ఇదే శాసిత్. మేము నీ పటల్ చేసిన గొపప్ నమమ్క దోహానికి ఇదే శికష్.

8 పభూ, నీకు విరోధంగా పాపం చేసినందున మాకు, మా రాజులకు, మా అధికారులకు, మా పూరీవ్కులకు ముఖం
చినన్బోయేలా సిగేగ్ తగినది. 9మేము మా దేవు న యెహోవాకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేశాము. అయితే ఆయన కృప,
కష్మాగుణం ఉనన్ దేవుడు.

10 ఆయన తన సేవకు న పవకల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని అనుసరించి నడుచుకోవాలని చెపాప్డు. కానీ
మేముమా దేవు నయెహోవామాటవినలేదు.

11 ఇశాయేలీయులంతా నీ ధరమ్శాసం అతికమించి నీ మాట వినకుండా తిరుగుబాటు చేశారు. మేము పాపం చేశాము
గనక శపిసాత్ నని నీవు నీ సేవకుడు మోషే ధరమ్శాసంలో శపథం చేసి చెపిప్నటుట్ ఆ శాపానిన్ మా మీద కుమమ్రించావు.
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12యెరూషలేములో జరిగిన అరిషట్ం మరి ఏ దేశంలోనూ జరగలేదు. ఆయన మా మీదికి, మాకు పాలకులుగా ఉనన్ మా
నాయ్యాధిపతులమీదికి ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి,తాను చెపిప్నమాటలు నెరవేరాచ్డు.

13మోషేధరమ్శాసంలోరాసిన కీడంతామాకు సంభవించినామేముమాచెడు నడవడిమానలేదు. నీసతాయ్నిన్ అనుసరించి
బుదిధ్ తెచుచ్కునేలామా దేవు నయెహోవాను జాలి చూపమని బతిమాలుకోలేదు. 14మేముమా దేవు నయెహోవామాట
వినలేదు గనక ఆయన తన కారయ్ కలాపాలనిన్టి విషయ నాయ్యవంతుడు గనక, సమయం కనిపెటిట్ , ఈ కీడుమామీదికి
రపిప్ంచాడు.

15పభూమాదేవా, నీవునీబాహ బలం వలన నీ పజను ఐగుపులోనుండి రపిప్ంచడం వలన ఇపప్టి వరకూ నీనామానికి
ఘనత తెచుచ్కునాన్వు. మే తేపాపం చేసి చెడునడతలు నడిచిన వాళళ్ం. 16పభూ, మాపాపాలనుబటిట్ , మాపూరీవ్కుల
దోషానిన్ బటిట్ , యెరూషలేము నీ పజల చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ జాతులనిన్టి ఎదుట నింద పాలయింది. యెరూషలేము నీకు
పతిషిఠ్త న పరవ్తం. ఆ పటట్ణం మీదికి వచిచ్న నీ కోపానిన్ నీ రౌదానిన్ మళిల్ంచుకోమని నీ నీతిగల కారాయ్లనిన్టిని బటిట్
వినన్పం చేసుకుంటునాన్ను.

17మాదేవా, దీనిన్ బటిట్ నీ సేవకుడు చేసేపారథ్నలను విజాఞ్ పనలను ఆలకించి, పభువు చితాత్ నుసారంగా శిథిల పోయిన
నీ పరిశుదధ్ సథ్లం మీదికి నీ ముఖపకాశం రానియియ్. 18నీ మహా కనికరానిన్ బటిట్ మాతమేమేము నినున్ పారిథ్సుత్ నాన్ము గాని
మాసొంత నీతికారాయ్లను బటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలబడిపారిథ్ంచడం లేదు. మాదేవా,ఆలకించు. నీ కళ ళ్ తెరచి, నీ పేరు పెటిట్న
ఈ పటట్ణం మీదికి వచిచ్న నాశనానిన్, నీ పేరు పెటిట్న ఈ పటట్ణానిన్ తేరి చూడు.

19పభూ ఆలకించు, పభూ కష్మించు, పభూ ఆలసయ్ం చేయక విని నామనవి పకారం దయ చెయియ్. నా దేవా,ఈ నగరం,
ఈ పజ నీ పేరున ఉనన్వే. నీఘనతను బటిట్ మాతమేనాపారథ్న విను” అని వేడుకునాన్ను.

70వారాలు వివరణ
20నేనుఇంకాపలుకుతూపారథ్నచేసూత్ ,పవితపరవ్తంకోసంనాదేవు నయెహోవాఎదుటనాపాపానిన్నాపజలపాపానిన్

ఒపుప్కుంటూ నా దేవునికి విజాఞ్ పన చేసూత్ ఉనాన్ను.
21 నేను ఇలామాటాల్ డుతూ పారథ్న చేసూత్ ఉండగా, మొదట నేను దరశ్నంలో చూసిన మహా తేజోవంతు న గాబియేలూ

అనే ఆ వయ్కి సాయంతపు బలి అరిప్ంచే సమయంలోనాకు కనబడి ననున్ తాకాడు.
22 అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇలా అనాన్డు. “దానియేలూ, నీకు గహించగలిగే శకి

ఇవవ్డానికి నేను వచాచ్ను. 23 నీవు చాలా ఇషట్ న వాడివి గనక నీవు వినన్పం చేయడం మొదలు పెటిట్నపుప్డే ఈ
సంగతిని నీకు చెపప్డానికి వెళాళ్లని ఆజఞ్ వచిచ్ంది. కాబటిట్ ఈ సంగతిని తెలుసుకుని నీకు వచిచ్న దరశ్న భావానిన్ గహించు.
24తిరుగుబాటునుఅణచివేయడానికి,పాపానిన్నివారణచేయడానికి,దోషంనిమితత్ంపాయశిచ్తత్ం చేయడానికి,యుగాంతం
వరకు ఉండే నీతిని వెలల్డి చేయడానికి, దరశ్నానిన్ పవచనానిన్ ముదించడానికి, అతి పరిశుదధ్ సథ్లానిన్*అభిషేకించడానికి, నీ
పజలకు, పరిశుదధ్ పటట్ణానికి 70వారాలు విధించబడాడ్ యి.

25యెరూషలేమును మళీళ్ కటిట్ంచవచచ్ని ఆజఞ్ బయలు దేరిన సమయంమొదలుకుని అభిషికు న నాయకుడు† వచేచ్
దాకా ఏడు ఏడులు, 62 ఏడులు పడుతుందని గహించి అరథ్ం చేసుకో. దురవసథ్ గల కాలం అయినపప్టికీ పటట్ణం
రాచవీధులను కందకాలను మళీళ్ కడతారు.

26ఈ62వారాలుజరిగినతరువాతఅభిషికుడుపూరిగానిరూమ్లంఅయిపోతాడు. వసుత్ నన్రాజుపజలుపవితపటట్ణానిన్
పరిశుదధ్ ఆలయానిన్ ధవ్ంసం చేసాత్ రు. వాడి అంతం హఠాతుత్ గా వసుత్ ంది. యుదధ్ కాలం సమాపత్మయేయ్ వరకూ నాశనం
జరుగుతుందని నిరణ్యం అయింది. 27అతడు ఒక వారం వరకూ చాలామందితో నిబంధన చేసుకుంటాడు. అరథ్వారానికలాల్
బలి, వేదయ్ం నిలిపివేసాత్ డు. అసహయ్ న దానితో బాటే నాశనం చేసేవాడు వసాత్ డు. నాశనం చేసేవాడి కి రావాలని
నిరణ్యించిన నాశనం అంతాపూరిగా వచేచ్ దాకా ఇలా జరుగుతుంది.”

10
దానియేలుకు దరశ్నం

1పారసీకరాజు కోరెషు పరిపాలన కాలంలో మూడవ సంవతస్రంలో బెలెత్షాజరు అనే దానియేలుకు ఒక సంగతి వెలల్డి
అయింది. గొపప్ యుదధ్ం జరుగుతుంది అనే ఆ సంగతి నిజమే. దానియేలు దానిన్ గహించాడు. అది ఆ దరశ్నం వలన
అతనికి తెలిసింది.

2ఆ రోజులోల్ దానియేలు అనే నేను మూడు వారాలు దుఃఖంలో మునిగి పోయాను. 3మూడు వారాలు గడిచే దాకా నేను
సంతోషంగాభోజనం చేయలేకపోయాను. మాంసం తినలేదు. దా రసంతాగ లేదు. సాన్నం, నూనెరాసుకోవడం చేయలేదు.
4మొదటి నెల ఇర నాలుగవ తేది నేను హిదెద్కెలు అనేమహా నది తీరాన ఉనాన్ను.

5 నేను కళెళ్తిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకునన్ ఒకడు కనిపించాడు. అతడు నడుముకు మేలిమి బంగారు నడికటుట్
కటుట్ కునిఉనాన్డు. 6అతనిశరీరం కెంపువరణ్ంలోఉంది. అతనిముఖంమెరుపులాగాఉంది. అతనికళ ళ్జావ్లామయ న
దీపాలు, అతని భుజాలు,పాదాలు తళతళలాడే ఇతత్డిలాగా ఉనాన్యి. అతనిమాటల ధవ్ని గొపప్ జనఘోషలాగాఉంది.

* 9:24 9:24 పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ దేవాలయం † 9:25 9:25 అభిషికు న నాయకుడు ఎనుకొక్న నాయకుడు
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7దానియేలు అనే నాకు ఈ దరశ్నం కలిగినపుప్డు నాతో ఉనన్ మనుషులు దానిన్ చూడలేదు గానీ భయంతో గడగడా
వణుకుతూ దాకోక్వాలని పారిపోయారు. 8 నేను ఒంటరిగా ఆ గొపప్ దరశ్నానిన్ చూశాను. అందువలల్ నాలో బలమేమీ
లేకపోయింది. నా సొగసు వికార పోయింది. నాలో బలమేమీ లేకపోయింది. 9 నేను అతని మాటలు వినాన్ను. నేను
అతనిమాటలు విని నేల సాషాట్ ంగపడి గాఢనిదపోయాను.

10అపుప్డొకడు ననున్ చేతోత్ తాకినామోకాళల్ను అరచేతులను నేల మోపిననున్ నిలబెటిట్ 11 “దానియేలూ, నువువ్చాలా
ఇషట్ న వాడివి గనక నేను నీ దగగ్రికి పంపబడాడ్ ను. నీవు లేచి నిలబడి నేను నీతో చెపేప్ మాటలు తెలుసుకో” అనాన్డు.
అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను వణకుతూ నిలబడాడ్ ను.

12 అపుప్డతడు “దానియేలూ, భయపడకు. నీవు తెలుసుకోవాలని నీ మనసుస్ లగన్ం చేసి దేవుని ఎదుట నినున్
తగిగ్ంచుకునన్ ఆ మొదటి రోజు మొదలు నీవు చెపిప్న మాటలు వినబడినాయి గనక నీ మాటలను బటిట్ నేను వచాచ్ను.
13 పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి 20 రోజులు నాకు అడుడ్ పడాడ్ డు. ఇంకా పారసీక రాజుల దగగ్ర నేను ఆగిపోయి ఉండగా
పధానాధిపతులోల్ మిఖాయేలు అనే ఒకడు నాకు సహాయం చేయడానికి వచాచ్డు.

14ఈదరశ్నం సంగతి ఇంకచాలారోజులవరకూ జరగదు. అయితేచివరిరోజులోల్ నీ పజలకు సంభవించబోయేఈసంగతి
నీకు తెలియజేయడానికి వచాచ్ను” అని అతడు నాతో చెపాప్డు.

15 అతడీ మాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖం నేలకు వంచుకుని మౌనంగా ఉండిపోయాను. 16 అపుప్డు మనిషి
ఆకారం గలఒకడునాపెదాలుముటుట్ కునాన్డు. నేను నోరు తెరిచినాఎదుటనిలబడిఉనన్వాడితోఇలాఅనాన్ను. “అయాయ్,
ఈదరశ్నం వలననాకు వేదన కలిగినందువలల్ నాబలంఉడిగిపోయింది. 17తమరిసేవకుడి న నేనునాయజమానిఎదుట
ఎలామాటలాడతాను? నాబలంఉడిగిపోయింది. ఊపిరాడకుండాఉంది”అనిచెపప్గా 18అతడుమళీళ్ ననున్ముటిట్ ననున్
బలపరచి “నీవుచాలా ఇషట్ న వాడివి. భయపడకు. 19నీకు శుభం కలుగుతుంది. రయ్ం తెచుచ్కో. రయ్ం తెచుచ్కో” అని
నాతో అనాన్డు.
అతడు నాతో ఇలా అనన్పుప్డు నేను రయ్ం తెచుచ్కుని “నీవు ననున్ రయ్పరచావు గనక నా యజమాని న నీవు ఆజఞ్

ఇవువ్” అని చెపాప్ను. 20అతడు “నేనెందుకు నీ దగగ్రికి వచాచ్నో నీకు తెలిసింది గదా. నేను పారసీక అధిపతితోయుదధ్ం
చేయడానికి మళీళ్ వెళతాను. నేను బయలు దేరుతునన్పుప్డే గీకుల అధిపతి వసాత్ డు. 21అయితే సతయ్గంథంలో రాసినది
నీతో చెపాత్ ను. మీఅధిపతిమిఖాయేలు గాక ఈ సంగతులను గూరిచ్ నా పకష్ంగా నిలబడడానికి తెగించిన వారెవరూ లేరు.”

11
1మాదీయు న దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రంలో మిఖాయేలును సిథ్రపరచడానికి, బలపరచడానికి నేను అతని దగగ్ర

నిలబడాడ్ ను.

ఉతత్ర, ద ణ దేశాలమధయ్ ఘరష్ణ
2 ఇపుప్డు సతాయ్నిన్ నీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను. అదేమిటంటే ఇంకా ముగుగ్ రు రాజులు పారసీకం రాజయ్ం చేసిన తరవాత

అందరికంటే ఐశవ్రయ్ం కలిగిన నాలుగవ రాజొకడు వసాత్ డు. అతడు తనకునన్ సంపతుత్ చేత బలవంతు అందరినీ గీకుల
రాజాయ్నికి విరోధంగా రేపుతాడు.

3 అంతలో శూరు న ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాల న రాజాయ్నిన్ ఏలి యిషాట్ నుసారంగా జరిగిసాత్ డు. 4 అతడు రా న
తరవాత అతని రాజయ్ం శిథిల పోయి ఆకాశం నలుదికుక్లకూ ముకక్ పోతుంది. అది అతని వంశికులకు గానీ అతడు
పభుతవ్ం చేసిన పకారం పభుతవ్ం చేసేవారికి గానీ దకక్దు. అతని పభుతవ్ం కూకటి వేళళ్తో పెరికి వేయబడుతుంది. అతని
వంశంవారు దానిన్ పొందరు. పరాయివాళ ళ్ పొందుతారు.

5అయితేద ణదేశంరాజు*,అతనిఅధిపతులోల్ ఒకడుబలంపుంజుకునిఇతనికంటేగొపప్వా మరింతపెదద్ సామాజాయ్నిన్
ఏలుతాడు. 6కొనిన్సంవతస్రా నతరువాతసమయంవచిచ్నపుప్డువారుసంధిచేసుకోవాలనికలుసుకుంటారు. ద ణదేశం
రాజకుమారె ఆ ఒపప్ందానిన్ సిథ్ర పరచడం కోసం ఉతత్రదేశం రాజు దగగ్రికి వసుత్ ంది. అయినా ఆమె తన బలం కోలోప్యి
దికుక్లేనిదిగా విడువబడుతుంది. ఆమె, ఆమెను తీసుకు వచిచ్నవారు, ఆమె తండి, ఆమెకు ఆసరాగా ఉనన్వారు అలానే
అవుతారు.

7ఆమె సాథ్ నంలో ఆమె వంశాంకురం ఒకడు లేసాత్ డు. అతడు దాడి చేసి ఉతత్ర దేశపురాజు కోటలో చొరబడి యుదధ్మాడి
వారిని ఓడిసాత్ డు. 8అతడు వారి దేవుళళ్ను పోతపోసిన బొమమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు వసుత్ వులను చెరపటిట్
ఐగుపుకు తీసుకుపోతాడు. అతడు కొనిన్ సంవతస్రాలు ఉతత్ర దేశపురాజు జోలికి పోడు. 9 ఉతత్ర దేశపురాజు ద ణ
దేశపురాజురాజయ్ంలో చొరబడి తిరిగి తన రాజాయ్నికి వెళిళ్పోతాడు.

10అతని కుమారులుయుదధ్ సనన్దుధ్ మహా నాయ్లను సమకూరుచ్కుంటారు. అతడు నదిలాగాముంచుకు వచిచ్ కటట్లు
తెంచుకుని పవహిసాత్ డు. యుదధ్ం చేయబూని కోటదాకా వసాత్ డు.

11 అంతలో ద ణదేశం రాజు ఆగహంతో బయలుదేరి ఉతత్రదేశపు రాజుతో యుదధ్ం చేసాత్ డు. ఉతత్ర దేశం రాజు†

గొపప్ నయ్ంతో వచిచ్నపప్టికీ అతడు ఓడిపోతాడు. 12 ఆ గొపప్ నయ్ం ఓడిపోయినందుకు ద ణదేశం రాజు మనసుస్లో
గరివ్సాత్ డు. వేలకొలది శతు నికులను హతం చేసినా అతనికి జయం కలగదు.

* 11:5 11:5 ద ణదేశం రాజు ఐగుపు రాజు † 11:11 11:11 ఉతత్ర దేశం రాజు సిరియాదేశరాజు
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13 ఎందుకంటే ఉతత్ర దేశంరాజు మొదటి నయ్ం కంటే ఇంకా గొపప్ నాయ్నిన్ సమకూరుచ్కుని మళీళ్ వసాత్ డు. ఆ
కాలాంతంలో, అంటే కొనిన్ సంవతస్రా న తరువాత అతడు గొపప్ నాయ్నిన్ విశేష న యుదధ్ పరికరాలను సమకూరిచ్
నిశచ్యంగా వసాత్ డు.

14 ఆ కాలాలోల్ చాలా మంది ద ణదేశపు రాజుతోయుదధ్ం చేయడానికి వసాత్ రు. నీ పజల‡లో కూరు న వారు దరశ్నానిన్
నెరవేరచ్డం కోసం బయలు దేరుతారు గానీవారు తొటుపడతారు.

15ఉతత్రదేశపురాజు వచిచ్ కోట చుటూట్ ముటట్డి దిబబ్ వేసి కోటను పటుట్ కుంటాడు. ద ణ దేశపు రాజు బలగం నిలవలేక
పోతుంది. అతని వీరయోధులు తం శౌరయ్ంతో నిలదొకుక్కోలేక పోతారు. 16 ఉతత్ర దేశపు రాజును ఎవరూ ఎదిరించి
నిలవలేకపోయినందువలల్ అతడుద ణరాజుకువయ్తిరేకంగాతనకు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసాత్ డు. అతడు రమయ్దేశంలోసిథ్రపడి
సరవ్నాశనం జరిగిసాత్ డు.

17అతడు తన రాజయ్ సంబంధ న సంపూరణ్ బలానిన్ సమీకరించుకుని రావాలని ఉదేద్శించగా అతనితో సంధి ఒపప్ందం
చెయాయ్లని పయతాన్లు జరుగుతాయి. అతడు ఒక కుమారెను ద ణ రాజుకు ఇచిచ్ పెళిల్ చేయడం దావ్రా అతణిణ్ నాశనం
చేయాలనుకుంటాడు. అయితే ఆ పథకం నెరవేరదు.

18అతడు దీవ్పాలోల్ నివసించేజాతుల పు దృషిట్ సారించివాటిలోచాలారాజాయ్లను పటుట్ కుంటాడు. అయితేఒక సేనాని
అతని అహంకారానికి అడుడ్ కటట్ వేసాత్ డు. అతని అవమానం అతని మీదికే మళీళ్ వచేచ్లా చేసాత్ డు. 19 అపుప్డతడు తన
దేశాలోని కోటల పు దృషిట్ సారిసాత్ డు గాని తొటుపడి కూలి, లేకుండాపోతాడు.

20అతని సాథ్ నంలో మరొకడు లేచి రాజయ్ భవం కోసం బలవంతంగా పనున్లు వసూలు చేసాత్ డు. కొదిద్ దినాలకే అతడు
నాశనమౌతాడు గానీ ఈ నాశనం ఆగహం వలల్ గానీ యుదధ్ం వలల్ గానీ జరగదు. 21 అతనికి బదులుగా నీచుడొకడు
వసాత్ డు. అతనికి పజలు రాజయ్ ఘనత ఇవవ్రు. అతడు చాప కింద నీరు లాగా వచిచ్ ఇచచ్కపు మాటల చేత రాజాయ్నిన్
చేజికిక్ంచుకుంటాడు. 22 వరద పవాహం వంటి గొపప్ నయ్ం అతని ఎదుట కొటుట్ కు పోతుంది. ఒడంబడిక చేసిన అధిపతి
అతని నయ్ంతోబాటు నాశన పోతాడు.

23 అతడు తాతాక్లికంగా సంధి చేసాత్ డు గానీ కుటిలంగా పవరిసాత్ డు. అతడు కొదిద్మంది అనుచరులతో బలం
పొందుతాడు. 24 అతడు హటాతుత్ గా సంపనన్ పాంతానికి వచిచ్, తన పూరీవ్కుడుగానీ తన పూరీవ్కుల పూరీవ్కులు గాని
చేయని దానిన్ చేసాత్ డు. అకక్డ ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, సంపదను తన వారికి పంచిపెడతాడు. అంతట కొంతకాలం
పాకారాలను పటుట్ కోడానికి కుట చేసాత్ డు.

25 అతడు గొపప్ నాయ్నిన్ సమకూరుచ్కుని, ద ణదేశపు రాజుతో యుదధ్ం చేయడానికి తన బలం పుంజుకుని, రయ్ం
కూడగటుట్ కుంటాడు. కాబటిట్ ద ణదేశపు రాజు గొపప్ నాయ్నిన్ సమకూరుచ్కుని మహా బలంతో యుదాధ్ నికి సనన్దుధ్ డౌతాడు.
కానీ అతడు తనకు వయ్తిరేకంగా తలపెటిట్న పనాన్గాల మూలంగా నిలవ లేక పోతాడు. 26 ఎందుకంటే అతని బలల్ దగగ్ర
భోజనం చేసేవారే అతనిన్ నాశనం చేయజూసాత్ రు. అతని నయ్ం తుడిచిపెటుట్ కు పోతుంది. చాలామందిహతం అవుతారు.

27 ఒకరికి వయ్తిరేకంగా ఒకరు కీడు తలపెటిట్ ఆ యిదద్రు రాజులు కలిసి భోజనానికి కూరుచ్ని ఒకరితో ఒకరు
అబదాధ్ లాడతారు. అయితే దీనివలల్ ఏమీ ఫలితం ఉండదు. ఎందుకంటే నిరణ్య కాలానికి అంతం వసుత్ ంది.

28 అటు తరువాత ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ ధనరాసులతో తన దేశానికి తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. అతని మనసుస్ మాతం
పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధంగా ఉంటుంది. అతడు ఇషాట్ నుసారంగా జరిగించి తన దేశానికి తిరిగి వసాత్ డు.

29అనుకునన్ సమయంలో అతడు తిరిగి ద ణరాజయ్ం దండెతుత్ తాడు. అయితేఈసారిమొదట ఉనన్టుట్ గా ఉండదు.
30అంతట కితీత్యులఓడలుఅతనిమీదికిరావడంవలనఅతడు రయ్ం చెడివెనకిక్ తిరిగివెళిళ్పోతాడు. పరిశుదధ్ నిబంధన
విషయంలో అతాయ్గహం గలవా , పరిశుదధ్ నిబంధనను విడిచి పెటిట్న వారి పటల్ పకష్పాతం చూపుతాడు.

31 అతని శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లానిన్, కోటను ల పడేలా చేసి, అనుదిన దహన బలి తీసివేసి, నాశనం కలగజేసే
హేయ న వసుత్ వును నిలబెడతారు.

32అందుకతడు ఇచచ్కపుమాటలు చెపిప్ నిబంధన అతికమించే వారిని తన పు తిపుప్కుంటాడు. అయితే తమ దేవుణిణ్
ఎరిగిన వారు బలం కలిగి గొపప్ కారాయ్లు చేసాత్ రు. 33పజలోల్ జాఞ్ నం గల వారు ఆనేకులకు అవగాహన కలిగిసాత్ రు గాని వారు
చాలా రోజులు కతిత్ వలల్, అగిన్ వలల్ కూలి, చెరసాల పాలవుతారు. వారికునన్దంతా దోచుకోవడం జరుగుతుంది. 34వారి
కషట్కాలంలో వారికి కొదిద్పాటి సహాయం మాతం దొరుకుతుంది. చాలా మంది వారి పు చేరతారు గానీ వారివనీన్ శుషక్
పియాలే. 35 కొందరు జాఞ్ నవంతులు తొటుపడతారుగానీ అది వారు అంతం వచేచ్లోపు మరింత మెరుగు పడేందుకు, శుభం
అయేందుకు, పవితులయేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే నియమించిన కాలం ఇంకా రాలేదు.

ఉతత్ర దేశపు రాజు శకి
36 ఆ రాజు ఇషాట్ నుసారముగా పవరిసాత్ డు. తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకుంటూ, విరవీగుతూ దేవాధిదేవునికి వయ్తిరేకంగా

నిరాఘ్ ంతపోయేలాచేసేమాటలువదరుతాడు. ఉగతముగిసేదాకాఅతడువరిధ్లుల్ తాడు. ఆ నజరగవలసిందిజరుగుతుంది.
37 అతడు తన పితరుల దేవుళళ్ను లెకక్ చెయయ్డు. సీలు కోరుకునే దేవుణిణ్గానీ, ఏ ఇతర దేవుళళ్నుగానీ లకష్ పెటట్డు.
38 అతడు కోట గోడల దేవుణిణ్ ఘన పరుసాత్ డు. అతడు తన పితరులకు తెలియని దేవుణిణ్ వెండి బంగారాలను, వెలగల
రాళళ్ను అరిప్ంచి కొలుసాత్ డు.

‡ 11:14 11:14 నీ పజలదానియేలుయూదా పజలు



దానియేలు 11:39 751 దానియేలు 12:13

39ఈ అపరిచిత దేవుడి సహాయంతో అతడు అతి బలిషఠ్ న దురాగ్ ల దాడి చేసాత్ డు. తనను అంగీకరించిన గొపప్
పతిఫలం ఇసాత్ డు. అనేకులమీదతనవారినిపరిపాలకులుగాచేసాత్ డు. పభుతవ్మిసాత్ డు. దేశానిన్ వెల కటిట్ పంచిపెడతాడు.

40 చివరి రోజులోల్ ద ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ం చేసాత్ డు. ఉతత్రదేశపు రాజు రథాలను గురపురౌతులను
అసంఖాయ్కంగా ఓడలను సమకూరుచ్కుని, తుఫానువలె అతనిమీద పడి అనేక దేశాలను ముంచెతుత్ తాడు.

41అతడుమహిమదేశంలోపవేశించగాచాలామంది కూలిపోతారుగానీఎదోమీయుల,మోయాబీయుల,అమోమ్నీయుల
నాయకులు అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకుంటారు. 42 అతడు ఇతర దేశాల మీదికి తన సేన పంపిసాత్ డు. ఐగుపు
తం తపిప్ంచుకోలేదు. 43 అతడు విలువగల వెండి బంగారు వసుత్ వులను ఐగుపులోని విలువ గల వసుత్ వులనిన్టిని
వశపరచుకుంటాడు. లూబీయులు, ఇతియోపియావారు అతనికి దాసోహం అవుతారు.

44 అపుప్డు తూరుప్ నుండి, ఉతత్రం నుండి, వరమానాలు వచిచ్ అతనిన్ కలవర పరుసాత్ యి. అతడు గొపప్ ఆగహంతో
అనేకులను పాడుచేసి నాశనం చేయడానికి బయలుదేరుతాడు. 45కాబటిట్ తన శిబిరం డేరాను సముదానికి, పరిశుదాధ్ నంద
పరవ్తానికి మధయ్ వేసాత్ డు. అయితేఅతనికి నాశనం వచిచ్నపుప్డు ఎవరూ అతనికి సహాయం చేయడానికి రారు.

12
మహా శమల కాలం

1 “ఆ కాలంలో నీ పజల ప న నిలిచే మహా అధిపతి మిఖాయేలు వసాత్ డు. అపుప్డు నీ పజలు రాజయ్ంగా కూడిన
కాలంమొదలుకుని ఈ కాలం వరకూ ఎపుప్డూ కలగనంత ఆపద కలుగుతుంది. అయితే నీ పజలోల్ గంథంలో పేరునన్ వారు
తపిప్ంచుకుంటారు. 2 సమాధులోల్ నిదించే చాలా మంది మేలుకుంటారు. కొందరు నితయ్జీవం అనుభవించడానికి, కొందరు
నిందపాలు కావడానికి నితయ్ంగా అసహ య్ పోవడానికిమేలుకుంటారు.

3 బుదిధ్మంతు తే ఆకాశమండలం లోని జోయ్తులను పోలి పకాశిసాత్ రు. నీతిమారగ్ం అనుసరించి నడుచుకొనేలా ఎవరు
అనేకమందిని తిపుప్తారోవారు నకష్తాల వలె నిరంతరం పకాశిసాత్ రు. 4దానియేలూ, నీవుఈమాటలను దాచి అంతయ్కాలం
వరకూ ఈ గంథానికి సీలు వెయియ్. చాలామంది నలుదిశల సంచరించినందువలల్ తెలివి అధికమవుతుంది.”

5 దానియేలు అనే నేను చూసుత్ ండగా మరి ఇదద్రు మనుషులు ఏటి అవతలి ఒడుడ్ న ఒకడు, ఇవతలి ఒడుడ్ న ఒకడు
నిలబడాడ్ రు. 6 ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసుకుని ఏటి ఎగువ భాగాన ఉనన్ వయ్కిని చూసి ఈ ఆశచ్రయ్కర నవి
ఎపుప్డు పూరి అవుతాయని అడిగాడు. 7నారబటట్లు వేసుకుని ఏటి ఎగువన ఉనన్ మనిషిమాట నేను వినాన్ను. అతడు
తన కుడి చేతిని ఎడమచేతినిఆకాశం పుకు ఎతిత్ నితయ్జీవిఅయినఆయననామంలోఒటుట్ పెటుట్ కుని “ఒక కాలం కాలాలు
అరథ్కాలం* పరిశుదధ్ జనం బలానిన్ కొటిట్వేయడం అయిపోయాక వయ్వహారాలనీన్ సమాపత్ పోతాయి” అనాన్డు.

8నేను వినాన్ను గాని గహింపలేకపోయాను. “సావ్మీ, వీటికి అంతమేమిటి?” అని అడిగాను. 9అతడు “ఈ సంగతులు
అంతయ్కాలం వరకూ అగోచరంగా ఉండేలా సీలు చేసి ఉనాన్యి గనక, దానియేలూ, నీవుఊరుకో” అని చెపాప్డు. 10చాలా
మంది తమను శుదిధ్పరచుకుని పకాశవంతులు, నిరమ్లులు అవుతారు. దుషుట్ లు దుషట్ కారాయ్లు చేసాత్ రు గనక అలాంటివాడు
ఎవడూ ఈ సంగతులు గహించలేడు. బుదిధ్మంతులుమాతమే గహిసాత్ రు.

11 అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలం మొదలు నాశనం కలగజేసే హేయ న దానిన్ నిలబెటేట్ వరకూ 1, 290
దినాలౌతాయి. 121, 335 దినాలు గడిచే వరకూ ఎదురు చూసేవాడు ధనుయ్డు. 13నీవు కడవరకూ నిలకడగాఉంటే విశాంతి
నొంది కాలం అంతమయేయ్టపుప్డు నీకు నియమించిన పదవిపొందుతావు.

* 12:7 12:7 ఒక కాలం కాలాలు అరథ్కాలం మూడునన్ర సంవతస్రములు
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హోషేయ
గంథకర

హోషేయ గంథంలోని అనేక సందేశాలను పలికినది హోషేయ పవక. వాటిని అతడే సవ్యంగా రాశాడో లేదో తేలియదు.
హోషేయదేవునిపకష్ంగామాటాల్ డాడని నమిమ్న అతనిఅనుచరులు బహ శాఅతని పవచనాలను గంథసద్ం చేసిఉండవచుచ్.
ఈ పవక పేరుకు అరధ్ం “రకష్ణ.” మరి ఏ ఇతర పవక కంటే కూడా హోషేయ తన పవచనాలను తన వయ్కిగత జీవితంతో
అను సంధానించాడు. తనకు నమమ్క దోహం చేసుత్ ందని ముందుగానే ఎరిగి, అతడు ఒక సీని పెళిళ్ చేయసుకోవడం దావ్రా,
ఇశాయేలుమీద తీరుప్లు వినిపించే పేరుల్ తన పిలల్లకు పెటట్డం దావ్రా అతని పవచన పరిచరయ్ అతని కుటుంబం లో నుంచే
బయలు వెళిళ్ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 755 - 725
యెషయాసందేశాలను సేకరించి, ఎడిట్ చేసి, పతులు ఎతిత్రాశారు. ఈ తతంగమంతా ఎపప్టికి పూరి అయిందో మనకు

తెలియదు. అయితేయెరుషలేము వినాశానానికిముందు ఇదిపూరి అయిందనన్దిమాతం సప్షట్ం.
సీవ్కర

హోషేయమౌఖిక సందేశాతమ్క హెచచ్రికలు, పశాచ్తాపానికి పిలుపుగా, పూరవ్ మసిధ్తి కలుగుతుందనే వాగాద్ నంగా రాసి
పెటట్డం జరిగింది.

పయోజనం
దేవుడు నమమ్కతావ్నిన్ కోరుతునాన్డని ఇశాయేలీయిలకు, మనకు కూడా గురు చేయడానికిహోషేయఈ గంథం రాశాడు.

యోహోవాయేఏ క నిజ దేవుడు. నిరద్ ందవ్ న సావ్మిభకి ఆయన కోరుతునాన్డుట. పాపం తీరుప్ను కొనితెసుత్ ంది. అలా
కాకుంటే బాధాకర న పరిణామాలు, శతుదాడి, బానిసతవ్ం తపప్వు. నమమ్కంగా ఉంటామని శుషక్పియాలు పలికి, ఆ
మాటలు మీరుతూ ఉండే మనుషులాల్ ంటివాడు కాదు దేవుడు. ఇశాయేలు నమమ్క దోహం చేసినపప్టికీ దేవుడు వారిని
పేమిసూత్ నే ఉంటాడు. వారికి పూరవ్ మసిధ్తి కలిగే మారగ్ం ఎరప్రుసూత్ ఉంటాడు. హోషేయ, గోమెరుల సంకేతరూపక న
వివాహాల దావ్రా ఇశాయేలు వంటి విగహరాధక జాతి పటల్ దేవుని పేమ, పాపం పటల్ తీరుప్, కష్మించే పేమలను కనుపరిచే
చకక్ని ఉపమాలంకారంగాఈపుసత్కంలో రాసి ఉంది.

ముఖాయ్ంశం
నమమ్కదోహం

విభాగాలు
1.హోషేయ కులట అయినభారయ్— 1:1-11
2. ఇశాయేలు పటల్ దేవుని తీరుప్లు, కకష్లు— 2:1-23
3. దేవుడు తన పజలను విమోచిసాత్ డు— 3:1-5
4. ఇశాయేలు నమమ్కదోహం, శికష్— 4:1-10:15
5. దేవుని పేమ, ఇశాయేలుకు పూరవ్ మసిధ్తి కలిగించడం— 11:1-14:9

1 ఉజిజ్యా, యోతాము, ఆహాజు, హిజిక్యా అనే యూదా రాజులు, యెహోయాషు కుమారు న ఇశాయేలు రాజు
యరొబాము పరిపాలించిన దినాలోల్ బెయేరి కుమారుడుహోషేయకు పతయ్కష్ నయెహోవావాకుక్.

హోషేయభారయ్బిడడ్లు
2యెహోవాహోషేయతోమొదటమాటాల్ డినపుప్డు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు.
“వెళిళ్ ఒక వేశయ్ను నీకు భారయ్గా తెచుచ్కో.
ఆమె వయ్భిచారం ఫలితంగాపుటిట్న సంతానానిన్ సీవ్కరించు.
ఎందుకంటే దేశం ననున్ విడిచిపెటిట్ నీచ న వయ్భిచార కారాయ్లు చేసింది.”
3కాబటిట్ హోషేయవెళిళ్ దిబల్యీము కూతురు గోమెరును పెళాళ్డాడు.
ఆమె గరభ్ం ధరించి అతనికొక కొడుకుని కనన్ది.
4యెహోవాఅతనికి ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు.
“వీడికి ‘యెజెయేల్*’ అని పేరు పెటుట్ .
యెజెయేలులోయెహ వంశం వారు రకపాతం చేశారు.
దానిన్ బటిట్ ఇక కొంతకాలానికి నేను వారిని శి సాత్ ను.
ఇశాయేలువారికి రాజయ్ం ఉండకుండాా తీసేసాత్ ను.
5ఆ రోజులోల్ జరిగేది ఏమిటంటే,
నేనుయెజెయేలు లోయలో ఇశాయేలు వారి విలుల్ ను విరిచేసాత్ ను.”

* 1:4 1:4యెజెయేల్ దేవుడు చెదరకొటిట్ వేసాత్ డు
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6గోమెరు మళీల్ గరభ్ం ధరించి ఆడపిలల్ను కనన్ది.
యెహోవాఅతనికి ఇలా చెపాప్డు.
“దీనికి ‘లో రూహామా†’ అని పేరు పెటుట్ .
ఎందుకంటే ఇక నేను ఇశాయేలును కష్మించడం కోసం వారి జాలి పడను.
7అయితేయూదావారి జాలి చూపుతాను.
వారి దేవు నయెహోవాఅనే నేనేవారిని ర సాత్ ను.
విలుల్ , ఖడగ్ ం, సమరం, గురాలు, రౌతులు అనే వాటి వలల్ కాదు.”
8లో రూహామాపాలుమానిన తరువాత ఆమె తలిల్ గరభ్ం ధరించిమరొక కొడుకును కనన్ది.
9యెహోవాఇలాచెపాప్డు.
“వీడికి ‘లోఅమీమ్‡’ అని పేరు పెటుట్ .
ఎందుకంటేమీరు నా పజలు కారు,
నేను మీకు దేవుణిణ్ కాను.
10అయినపప్టికీ ఇశాయేలీయుల జనసంఖయ్ సముదతీరంలో ఇసుకంత విసాత్ రం అవుతుంది.
దానిన్ కొలవలేము, లెకక్బెటట్లేము.
ఎకక్డ ‘మీరు నా పజలు కారు’ అనివారితో చెపాప్నో,
అకక్డే ‘మీరు సజీవు న దేవుని పజలు’ అనివారికి చెబుతారు.
11యూదా, ఇశాయేలు ఒకక్ చోట సమకూడుతారు.
తమ ఒకే నాయకుణిణ్ నియమించుకుంటారు.
ఆ దేశంలో నుండి బయలు దేరుతారు.
ఆయెజెయేలు దినం§మహాపభావ దినం.”

2
1మీసోదరులతో “మీరు నా పజలు” అని చెపప్ండి.
మీఅకక్చెలెల్ళళ్తో “మీరు కనికరానికి నోచుకునాన్రు” అని చెపప్ండి.
ఇశాయేలకు శికష్,యధాసిథ్తి

2మీఅమమ్ నాయ్యవిచారణమొదలుపెటుట్ .
వాయ్జయ్ం వెయియ్.
ఆమెనాభారాయ్ కాదు, నేనామెకు భరనీ కాను.
ఆమెమొదట తన వేశాయ్ వృతిత్నిమానుకోమనండి.
తన సత్నాలమధయ్ నుండి వయ్భిచారానిన్ తొలగించుకోమనండి.
3లేకపోతే ఆమెను నగన్ శరీరిగా చేసాత్ ను.
ఆమెపుటిట్న దినాన ఎలాఉనన్దో అలా బటట్లు లేకుండా చేసేసాత్ ను.
ఆమెను అరణయ్ంలాగా ఎండిన భూమిలాగా చేసాత్ ను.
దాహంతో అలమటించి చనిపోయేలాచేసాత్ ను.
4ఆమె పిలల్ల మీదజాలి చూపను. ఎందుకంటే దాని పిలల్లు వయ్భిచారం వలల్ పుటిట్నవారు.
5వారి తలిల్ కులట.
వారిని కనన్తలిల్ సిగుగ్ లేకుండా పవరించింది.
ఆమె “నావిటుల వెంట పోతాను. వాళ ళ్ నాకు అనన్పానాలు, ఉనిన్, జనపనార, నూనె,పానీయం ఇసాత్ రు” అనుకుంది.
6కాబటిట్ దాని దారికి అడడ్ంగాముళళ్ కంచె వేసాత్ ను.
దానికి దారి కనబడకుండా గోడ కడతాను.
7అది తన విటులను వెంటాడినావారిని కలుసుకోలేక పోతుంది.
ఎంత వెతికినావారు దానికి కనబడరు.
అపుప్డు ఆమె అంటుంది. “నామొదటి భర దగగ్రికి తిరిగి వెళాత్ ను. ఎందుకంటే ఇపప్టి కంటే అదేబాగుంది.”
8దానికి ధానయ్ దా రస లాలను,ధారాళంగా వెండి బంగారాలను ఇచిచ్నవాణిణ్ నేనే అని ఆమెకు తెలియలేదు.
వాటినివారు బయలు దేవునికి ఉపయోగించారు.
9కాబటిట్ నా ధానాయ్నిన్ నాదా రసానిన్ వాటి కోత కాలాలోల్ ఆమె దగగ్ర నుండి తీసేసుకుంటాను.
ఆమె తన నగన్త కపుప్కోవడానికి ఉపయోగించిననా ఉనిన్, జనపనారలాగేసుకుంటాను.
10దాని విటులు చూసుత్ ండగానే ఆమె బటట్లు విపేప్సాత్ ను.
నాచేతిలో నుండి ఆమెను విడిపించే వారెవరూ ఉండరు.
11ఆమెఉతస్వాలనీన్ ఆపిసాత్ ను.
ఆమె పండగలూ అమావాసయ్ పరవ్దినాలూ విశాంతి దినాలూ వారిష్క ఉతస్వాలు ఆగిపోయేలాచేసాత్ ను.

† 1:6 1:6 లో రూహామా దయపొందనిది ‡ 1:9 1:9 లో అమీమ్ నా జనం కానిది § 1:11 1:11యెజెయేలు దినం దేవుడు ఒకపుప్డు తన పజలిన్
శి సాత్ డు
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12 “ఇవినా విటులు నాకిచిచ్న జీతం” అని వేటిని గురించి చెపిప్ందో ఆదాకష్ చెటల్ను అంజూరపుచెటల్ను ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
అడవి జంతువులు వాటిని తినివేసేలావాటిని కారడవిలాగా చేసాత్ ను.

13అది బయలు దేవుళళ్ పండగలు ఆచరించినందుకు నేను దానిన్ శి సాత్ ను.
ఆ దేవుళళ్కు ధూపం వేసినందుకు.
నగలు పెటుట్ కుని, సింగారించుకుని.
ననున్ మరిచ్పోయిదాని విటులను వెంటాడినందుకు దానిన్ శి సాత్ ను.
ఇదియెహోవావాకుక్.
14ఆ తరవాత ఆమెను మళీల్ నా పు తిపుప్కుంటాను. ఆమెను అరణయ్ంలోకి తీసుకుపోతాను.
అకక్డ ఆమెతో పేమగామాటలాడతాను.
15ఆమెకు దాకష్తోటలు రాసిసాత్ ను.
ఆకోరు లోయను ఆశాదావ్రంగా చేసాత్ ను.
యవవ్నపాయంలో ఐగుపు దేశంలోనుండి వచిచ్న రోజులోల్ నామాట వినన్టుట్ ఆమెనాకు సప్ందిసుత్ ంది.
16 “ఆ రోజులోల్ ”యెహోవాఅంటునాన్డు. “నీవు ‘నాబయలు’ అని ననున్ సంబోధించవు.
‘నాభర’ అంటావు.”
17ఇక మీదట బయలు దేవుళళ్ పేరుల్ నీ నోటినుండి తుడిచి వేసాత్ ను. ఆ పేరుల్ ఇక ఎనన్టికీ జాఞ్ పకానికి రావు.
18 “ఆ దినాన నేను నా పజల పకష్ంగా జంతువులతో,
పకష్ులతో, నేల పాకే జీవులతో నిబంధన చేసాత్ ను.
దేశంలో విలుల్ ను, కతిత్ని,యుదాధ్ నిన్ లేకుండా చేసాత్ ను.
వారు నిరభ్యంగా పడుకునేలా చేసాత్ ను.
19నీకు శాశవ్తంగా భరగా ఉంటాననిమాట ఇసుత్ నాన్ను.
నీతినాయ్యాలను బటిట్ , నిబంధన విశావ్సయ్తను బటిట్ , కరుణను బటిట్ నీ భరగా ఉంటాననిమాట ఇసుత్ నాన్ను.
20యెహోవా న ననున్ నీవు తెలుసుకునేలా నేను నీకు నమమ్క న భరగా ఉంటాననిమాటిసుత్ నాన్ను.
21ఆ దినాన నేను జవాబిసాత్ ను.”
ఆకాశాలు చేసే వినన్పం నేను ఆలకిసాత్ ను. అవి భూమి చేసేమనవికి జవాబు ఇసాత్ యి.
22భూధానయ్ దా రస లాలమనవి ఆలకింపగా,
అవియెజెయేలు చేసేమనవి ఆలకిసాత్ యి.
23నేను ఆమెను భూమిలోనాకోసం నాటుతాను.
లో రుహమా నేను జాలి పడతాను.
నా పజలు కానివారితో “మీరేనా పజలు” అని నేను చెపప్గా,
వారు “నీవేమాదేవుడివి” అంటారు. ఇదేయెహోవావాకుక్.

3
హోషేయతనభారయ్ తిరిగి తెచుచ్కోవడం

1యెహోవా నాకిలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలీయులు ఎండు దాకష్ముదద్లను ఆశించి ఇతర దేవుళళ్ను పూజించినా నేను,
యెహోవాను,వారిని పేమించినటేట్ తన భర పేమను చూరగొనిన వయ్భిచారిణి దగగ్రికి పోయిఆమెను పేమించు.”

2 కాబటిట్ నేను పదిహేను తులాల వెండి*, 330 కిలోల బారీల్ ధానయ్ంతో ఆమెను కొనాన్ను. 3 ఆమెతో ఇలా అనాన్ను.
“సుదీరఘ్కాలం నీవు నాతో ఉండిపో. వేశయ్గా నా, ఏ మగవాడికి చెందిన దానిగా నా ఉండవదుద్ . నేను కూడా నీపటల్ అలానే
ఉంటాను.”

4 ఎందుకంటే, ఇశాయేలీయులు చాలా రోజులు రాజు లేకుండా అధిపతి లేకుండా బలి అరిప్ంచకుండా ఉంటారు. దేవతా
సత్ంభానిన్ గాని ఏఫోదును గాని గృహ దేవుళళ్ను గాని ఉంచుకోరు.

5 తరువాత ఇశాయేలీయులు తిరిగి వచిచ్ తమ దేవు న యెహోవా దగగ్రా తమ రాజు దావీదు దగగ్రా విచారణ చేసాత్ రు.
చివరి రోజులోల్ వారు భయ భకులు కలిగియెహోవాఅనుగహం కోసం ఆయన దగగ్రికి వసాత్ రు.

4
ఇశాయేలీయులు దురీన్తి

1ఇశాయేలు పజలారా,యెహోవామాటఆలకించండి.
సతయ్ం, కనికరం, దేవుణిణ్ గూరిచ్న జాఞ్ నం దేశంలో లేకపోవడం చూసి.
యెహోవాదేశనివాసులతోవాయ్జెయ్మాడుతునాన్డు.
2అబదధ్సాకష్ ం పలకడం, అబదధ్మాడడం.
హతయ్, దొంగతనం, వయ్భిచారం అలవా పోయింది.
పజలు కనన్ం వేసాత్ రు. మానకహతయ్ చేసాత్ రు.
3కాబటిట్ దేశం ఎండిపోతూ ఉంది.

* 3:2 3:2 పదిహేను తులాల వెండి 170గాములు
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దాని పశువులు, పకష్ులు,దానిలో నివసించే వాళళ్ంతా ణించిపోతునాన్రు.
సముదంలో చేపలు తం గతించిపోతునాన్యి.
4ఒకడు మరొకడి వాయ్జయ్ం వెయయ్నివవ్వదుద్ .
ఒకడు మరొకడి నింద వెయయ్నివవ్వదుద్ .
ఎందుకంటేయాజకులారా, నేను తపుప్ పటేట్ది మిమమ్లేన్.
5యాజకులు పగటి వేళ కూలిపోతారు. రాతివేళ నీతోబాటు పవకలు పడిపోతారు.
నీ తలిల్ని నేను నాశనం చేసాత్ ను.
6నా పజలు అజాఞ్ నం వలల్ నశిసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటే వారు జాఞ్ నానిన్ తిరసక్రించారు.
నాకుయాజకుడివి కాకుండా నేను కూడా నినున్ తోసిపుచుచ్తాను.
ఎందుకంటే నీవు నీ దేవుడి ననా చటాట్ నిన్ విసమ్రించావు. నీ పిలల్లను కూడా నేను పటిట్ంచుకోను.
7యాజకుల సంఖయ్ ఎకుక్ న కొదీద్ వారు నా పటల్ అధికంగాపాపం చేశారు.
కాబటిట్ వారి ఘనతను నీచసిథ్తికిమారుసాత్ ను.
8నాజనుల పాపాలను ఆహారంగా చేసుకుంటారు గనక పజలు మరింతగాపాపం చేయాలనివారు చూసాత్ రు.
9కాబటిట్ జనులకు ఎలాగోయాజకులకూ అలాగే జరుగుతుంది.
వారి దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్ నేను వారిని శి సాత్ ను.
వారి కియలనుబటిట్ వారందరికీ పతీకారం చేసాత్ ను.
10వారు నాకు, అంటేయెహోవాకు దూరమయాయ్రు. ననున్ విడిచిపోయారు.
కాబటిట్ వారు భోజనం చేసినా తృపిత్ పొందరు.
వయ్భిచారం చేసాత్ రు గానీ అభివృదిధ్ పొందలేరు.
11 ంగిక విచచ్లవిడితనం,దా మదయ్ం, కొతత్ దా రసం,వారిమతిపోగొటాట్ యి.
12నా పజలు తాము పెటుట్ కునన్ చెకక్ బొమమ్ల దగగ్ర విచారణ చేసాత్ రు.
వారి చేతికర వారికి పవచనాలు చెబుతునన్ది.
వయ్భిచారమనసుస్ వారిని దారి తపిప్ంచగావారు ననున్, అంటేవారి దేవుణిణ్ విసరిజ్ంచారు.
13వారు పరవ్త శిఖరాలమీద బలులరిప్సాత్ రు.
కొండల ధూపం వేసాత్ రు.
సింధూర వృ ల కింద, చినారు వృ ల కింద,
మసత్కి వృ ల కింద నీడమంచిదని అకక్డే ధూపం వేసాత్ రు.
అందువలనేమీ కూతురుల్ వేశయ్లయాయ్రు. మీకోడళ ళ్ కూడా వయ్భిచారిణులయాయ్రు.
14మీ కుమారెలు చేసే ంగిక దురామ్రగ్తను బటిట్ నేను వారిని శి ంచను.
మీకోడళళ్ వయ్భిచారానిన్ బటిట్ నేను వారిని శి ంచను.
ఎందుకంటే పజలు తామే వేశయ్ల దగగ్రికి పోతారు.
తామేఆలయవేశయ్లతోపోకిరీ పనులు చెయయ్డం కోసం బలులరిప్సాత్ రు.
అవగాహన లేని జనం నిరూమ్ల పోతారు.
15ఇశాయేలూ, నీవు వేశయ్ పోయావు.
అయినాయూదాఆపాపంలోపాలు పొందక పోవుగాక.
మీరు గిలాగ్ లు వెళొల్ దుద్ . బేతావెనుకు పోవదుద్ .
యెహోవాజీవం తోడని పమాణం చేయవదుద్ .
16పొగరుబోతు పెయయ్లాగా ఇశాయేలువారుమొండిగా పవరించారు.
దానంలోమేసే గొరె పిలల్లను నడిపించినటుట్ దేవుడు వారినెలా నడిపిసాత్ డు?

17ఎఫాయిము విగహాలతో ఏకమయాయ్డు.
అతణిణ్ అలానే ఉండనియియ్.
18వారికి దా రసం లేకుండాపోయినా,
వయ్భిచారంమానుకోలేదు.
వారి అధికారులు ఎంతో ఇషట్ంగా సిగుగ్ మాలినదానిన్ పేమిసాత్ రు.
19సుడిగాలివారిని చుటట్బెటుట్ కు పోతుంది.
తాము అరిప్ంచిన బలుల కారణంగావారు సిగుగ్ పడతారు.

5
ఇశాయేలీయుల విషయంలో దేవుని ఉగత

1యాజకులారా,నామాట వినండి.
ఇశాయేలు వంశమా, శదధ్గా విను.
రాజ వంశమా, విను.
మీరు మిసాప్మీద ఉరిగా,తాబోరు మీద వలగా ఉనాన్రు.
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కాబటిట్ మీ అందరి కీ తీరుప్ రాబోతునన్ది.
2తిరుగుబాటుదారులు తీవంగా వధ జరిగించారు. కాబటిట్ నేను వారందరినీ శి సాత్ ను.
3ఎఫాయిమును నేనెరుగుదును.
ఇశాయేలువారు నాకు తెలియనివారు కారు.
ఎఫాయిమూ, నీవు ఇపుప్డే వేశయ్వయాయ్వు.
ఇశాయేలువారు లబడిపోయారు.
4వారు నా దగగ్రికి రాకుండావారి కియలు అడుడ్ పడుతునాన్యి.
వారిలో వయ్భిచారమనసుంది. ననున్, అంటేయెహోవాను వారు ఎరుగరు.
5ఇశాయేలు వారి గరవ్ం వారికి వయ్తిరేకంగాసాకష్ మిసుత్ నన్ది.
ఇశాయేలు వారు, ఎఫాయిము వారు తమ దోషంలో చికుక్కుపోయితొటుపడుతునాన్రు.
వారితోబాటుయూదావారు కూడా తొటిలుల్ తునాన్రు.
6వారు గొరెలను, ఎడల్ను తీసుకునియెహోవాను వెదకబోతారు గాని,
ఆయనవారికి కనబడడు. ఎందుకంటే ఆయన తనను మరుగు చేసుకునాన్డు.
7వారుయెహోవాకు విశావ్సఘాతకులయాయ్రు. అకమ సంతానానిన్ కనాన్రు. ఇక ఇపుప్డు వారి అమావాసయ్ పరవ్దినాలు

వారిపొలాలతో సహావారినిమింగేసాత్ యి.
8 గిబియాలోబాకాఊదండి.
రమాలోభేరీనాదం చెయయ్ండి.
“బెనాయ్మీనూ,మేముమీతో వసుత్ నాన్ం” అని బేతావెనులో కేకలు పెటట్ండి.
9 శికష్దినాన ఎఫాయిము శిథిల పోతుంది.
తపప్నిసరిగా జరగబోయేదానిన్ ఇశాయేలీయుల గోతాలవారికి నేను తెలియజేసుత్ నాన్ను.
10యూదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసేసే వారిలాఉనాన్రు.
నీళల్ పవహించినటుట్ నేను వారి నా ఉగత కుమమ్రిసాత్ ను.
11ఎఫాయిమీయులు నలిగి పచచ్ పోయారు.
తీరుప్ వలల్ వారు సమూల నాశనమయాయ్రు.
ఎందుకంటే వారు విగహాలకు వంగి నమసక్రిసూత్ నడుచుకుంటునాన్రు.
12ఎఫాయిమీయులపాలిట చెద పురుగులాగా,
యూదావారికి కుళిల్పోజేసే వాయ్ధి లాగా నేను ఉంటాను.
13తనవాయ్ధిని ఎఫాయిము చూశాడు.
తన పుండునుయూదా చూశాడు.
ఎఫాయిము అషూష్ రీయుల దగగ్రికి వెళాళ్డు.
ఆ గొపప్ రాజు దగగ్రికి రాయబారులను పంపాడు.
అయితేఅతడు నినున్ బాగు చేయలేకపోయాడు.
నీ పుండు నయం చేయలేకపోయాడు.
14ఎందుకంటే నేను ఎఫాయిమీయులకు సింహం లాగాఉంటాను.
యూదావారికి కొదమ సింహం వలే ఉంటాను.
నేనే వారిని చీలేచ్సి వెళిళ్పోతాను. నేనే వారిని తీసుకుపోతాను.
వారిని విడిపించే వాడొకక్డు కూడా ఉండడు.
15వారు తమ దోషానిన్ ఒపుప్కుని ననున్ వెదికే వరకూ నేను నా చోటికి తిరిగి వెళళ్ను.
తమ దురవసథ్లో వారు ననున్ మనసూఫ్రిగా వెదికే సమయందాకా నేను వదిలిపెటట్ను.

6
1మనంయెహోవాదగగ్రికి తిరిగి వెళాద్ ం రండి.
ఆయనమనలను చీలిచ్వేశాడు.
ఆయనేమనలను సవ్సథ్పరుసాత్ డు.
ఆయనమనలను గాయపరిచాడు.
ఆయనేమనకు కటుల్ కడతాడు.
2 రెండు రోజుల తరువాత ఆయనమనలను బతికిసాత్ డు.
మనం ఆయన సముఖంలో బతికేలా,
మూడవ రోజున ఆయనమనలను తిరిగి లేపుతాడు.
3యెహోవాను తెలుసుకుందాం రండి.
యెహోవాను తెలుసుకోడానికి తీవ పయతన్ం చేదాద్ ం. ఆయనిన్ అనుసరించుదాము రండి.
పొదుద్ పొడవడం ఎంత కచిచ్తమోఆయనరావడం అంత కచిచ్తం.
వరష్ం చినుకులాల్ గా భూమిని తడిపే తొలకరి వరష్ంలాగా ఆయనమన దగగ్రికి వసాత్ డు.
ఇశాయేలీయుల అపనమమ్కం

4ఎఫాయిమూ, నేను నినేన్ం చేయాలి?
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యూదా, నినేన్మి చెయాయ్లి?
ఉదయంపొగమంచు లాగా తవ్రగా ఆరిపోయేమంచు బిందువులాల్ గామీ భకి ఉంది.
5కాబటిట్ నేను పవకల మూలంగావారినిముకక్లు చేశాను.
నానోటిమాటలతో నేను వారినిహతమారాచ్ను.
నీ శాసనాలు వెలుగులాగా పకాశిసుత్ నాన్యి.
6నేను బలిని కోరను, కనికరానేన్ కోరుతునాన్ను.
దహనబలుల కంటే ననున్ గురించిన జాఞ్ నం, అంటే దేవుని గురించిన జాఞ్ నం నీకు ఉండాలని కోరుతునాన్ను.
7ఆదాములాగావారు విశావ్సఘాతకు నా నిబంధనను ఉలల్ంఘించారు.
8 గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణ పోయింది.
అందులో నెతుత్ రు అడుగుజాడలు కనబడుతునాన్యి.
9బందిపోటు దొంగలు పొంచి ఉండేలాయాజకులు పొంచి ఉండి షెకెము దారిలోహతయ్ చేసాత్ రు.
వారుఘోరనేరాలు చేశారు.
10ఇశాయేలు వారిలోఘోర న సంగతి నేను చూశాను.
ఎఫాయిమీయుల వయ్భిచార కియలు అకక్డునాన్యి.
ఇశాయేలు వారి చెడుతనం అకక్డ ఉంది.
11నా పజల సంపదలు మళీళ్ వారికి ఇచిచ్నపుప్డు,యూదా, నీ కోసం కూడా కోత సిదధ్ంగా ఉంది.

7
1నేను ఇశాయేలును బాగు చేదాద్ మని కోరినపుప్డలాల్ ఎఫాయిము దోషం కనిపిసూత్ ఉంది.
షోమోను దుషాక్రాయ్లు బయటపడుతునాన్యి.
వారుమోసం అభాయ్సం చేసాత్ రు.
దొంగతనానికి చొరబడతారు.
బంది పోటు దొంగలాల్ వీధులోల్ దోచుకుంటారు.
2తమ కియలు వారి చుటూట్ ఉనన్పప్టికీ,
అవినా ఎదుటనే జరిగినపప్టికీ,
వారి దురామ్రగ్త నేను జాఞ్ పకం చేసుకోనని తమలోతాము అనుకుంటారు.
3వారి దుషట్తావ్నికి,వారి అధికారుల అబదాధ్ లకు వారి రాజు సంతోషిసాత్ డు.
4వారంతా కాముకులే.
రొటెట్లు కాలేచ్ వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత.
ముదద్ంతాపొంగే దాకాపొయియ్నిబాగా వేడిచేసి.
ఊరుకునన్టుట్ వారంతా కాముకులే.
5మనరాజుఉతస్వ దినాన అధికారులు అతని దా రసం కాకతోమతెత్కిక్ జబుబ్పడిపోయారు.
రాజుతానే అపహాసకులతో చెయియ్ కలిపాడు.
6పొయియ్లాంటి తమహృదయాలతో కపటపు ఆలోచనలు చేసాత్ రు.
వారి కోధం రాతంతామండుతూనే ఉంటుంది.
ఉదయానఅది తీవ నజావ్లగామండుతుంది.
7వారంతాపొయియ్లాగాకాలుతూ ఉంటారు.
తమ పరిపాలన చేసేవారినివారు మింగేసాత్ రు.
వారి రాజులంతా కూలిపోయారు.
ననున్ సమ్రించే వాడు ఒకక్డు కూడా లేడు.
8ఎఫాయిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయాడు.
ఎఫాయిము రెండో పుకు తిపప్ని అటుట్ వంటి వాడయాయ్డు.
9పరాయివారు అతని బలానిన్ మింగేసినా అది అతనికి తెలియలేదు.
తలమీద నెరసిన జుటుట్ కనబడుతునాన్ అది అతనికి తెలియదు.
10ఇశాయేలువారి పతిషేట్ అతనిమీదసాకష్ ం పలుకుతుంది.
ఇంత జరిగినావారు తమ దేవు నయెహోవా పుతిరుగడం లేదు.
ఆయనను వెతకడం లేదు.
11ఎఫాయిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండె గల గువవ్ అయిపోయింది.
అది ఐగుపీత్యులను పిలుసుత్ ంది.
తరువాత అషూష్ రీయుల దగగ్రికి ఎగిరిపోతుంది.
12వారు వెళిళ్నపుప్డు నేను వారి నా వల వేసాత్ ను.
పకష్ులను కొటిట్నటుట్ వారిని పడగొడతాను.
వారు గుమిగూడిన చోటవారిని శి సాత్ ను.
13వారికి బాధ!
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వారు ననున్ విడిచిపెటిట్ తపిప్పోయారు.
వినాశం వారిమీదికి ముంచుకు వసోత్ ంది.
వారు నామీద తిరుగుబాటు చేశారు.
వారిని ర ంచేవాడినే.
కానీవారు నామీద అబదాధ్ లు చెపాప్రు.
14హృదయపూరవ్కంగా ననున్ బతిమాలుకోలేదు గానీ.
మంచాలమీద పడుకుని ఆకోశిసాత్ రు.
ధానయ్ం, కొతత్ సారాయికావాలని తమను కతిత్తో గాయపరచుకుంటారు.
కానీనా నుండి దూరంగా వెళిళ్పోతారు.
15నేను వారి చేతులు బలపరచి శికష్ణ ఇచిచ్నావారు నామీద కుటలు చేసాత్ రు.
16వారు తిరిగి వసాత్ రు గానీ,
సరోవ్నన్తుని దేవుని పుకు తిరగరు.
వారు పనికిరాని విలుల్ లాగా ఉనాన్రు.
వారి అధికారులు తాము పలికిన గరవ్పుమాటలమూలంగా కతిత్ పాలవుతారు.
ఇలావారు ఐగుపుదేశంలో ఎగతాళికి గురి అవుతారు.

8
దేవుని దండన

1 “బాకా నీ నోట ఉంచుకో.
పజలు నా నిబంధన అతికమించారు. నా ధరమ్శాసానిన్ ఉలల్ంఘించారు.
కాబటిట్ యెహోవా ననా ఇంటిమీదవాలడానికి గదద్ వసూత్ ఉంది అని పకటించు.”
2వారు నాకుమొరపెడతారు. “మాదేవా, ఇశాయేలు వార నమేము నినున్ ఎరిగిన వారమే.”
3కానీ ఇశాయేలీయులు సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచారు. కాబటిట్ శతువువారిని తరుముతాడు.
4వారు రాజులను నియమించుకునాన్రు. కానీ నేను వారిని నియమించలేదు.
వారు అధికారులను పెటుట్ కునాన్రు. కానీవారెవరూ నాకు తెలియదు.
తమ వెండి బంగారాలతో తమ కోసం విగహాలు చేసుకునాన్రు.
కానీ అదంతావారు నాశన పోవడానికే.
5పవక ఇలా అంటునాన్డు “షోమోనూ, ఆయన నీ దూడను విసిరి పారేశాడు.”
యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. నాకోపం ఈ పజలమీదమండుతూ ఉంది.
ఎంత కాలం వారు అపవితంగా ఉంటారు?
6ఈ విగహం ఇశాయేలువారి చేతి పనే గదా?
కంసాలిదానిన్ తయారు చేశాడు.
అది దేవుడు కాదు.
షోమోను దూడముకక్లు చెకక్ పోతుంది.
7పజలు గాలిని వితత్నాలుగా చలాల్ రు. పెనుగాలినివారు కోసుకుంటారు.
కనిపించే రులో కంకులు లేవు.
దానిన్ గానుగలో వేసేత్ పిండి రాదు. ఒకవేళ పంట పండినా విదేశీయులు దానిన్ కోసుకుంటారు.
8ఇశాయేలు వారిని శతువులు కబళిసాత్ రు.
ఎవరికీ ఇషట్ంలేని ఓటికుండలాల్ వారు అనయ్జనులోల్ చెదిరి ఉంటారు.
9వారు ఒంటరి అడవి గాడిదలాగా అషూష్ రీయుల దగగ్రికి పోయారు.
ఎఫాయిము తన కోసం విటులను డబిబ్చిచ్ పిలిపించుకుంది.
10వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనాలోల్ విటులను పిలుచుకునాన్ ఇపుప్డే నేను వారిని సమకూరుసాత్ ను.
చకవరి పీడన పెటేట్ బాధ కింద వారు కృశించి పోతారు.
11ఎఫాయిముపాపపరిహారం కోసం ఎనెన్నోన్ బలిపీఠాలను కటిట్ంది.
కానీ అతడు పాపం చేయడానికి అవే దోహదం చేశాయి.
12నేను పదివేలసారుల్ అతని కోసం నా ధరమ్శాసానిన్ రాయించి నియమించినా,
అయినాదానిన్ ఎపుప్డూ చూడనటుట్ గా అతడు ఉంటాడు.
13నాకు అరిప్ంచిన పశువుల విషయానికి వసేత్,వారు వాటిని వధించి ఆమాంసం వారే తింటారు.
అలాటి బలులను నేను, అంటేయెహోవాను అంగీకరించను.
వారి దోషానిన్ జాఞ్ పకానికి తెచుచ్కుని వారిపాపాలను బటిట్ వారిని శి సాత్ ను.
వారు మళీల్ ఐగుపుకు వెళల్వలసి వసుత్ ంది.
14ఇశాయేలువారు తమ సృషిట్కర అయిన దేవునిమరిచ్ పోయారు. తమ కోసం భవనాలు కటిట్ంచుకునాన్రు.
యూదావారు,చాలాపటట్ణాలకు కోటలు కటుట్ కునాన్రు.
అయితే నేను వారి పటట్ణాలను తగలబెడతాను.
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వారి కోటలను ధవ్ంసం చేసాత్ ను.

9
ఇశాయేలీయుల శికష్

1ఇశాయేలూ, అనయ్పజలు సంతోషించేలా నీవు సంతోషించవదుద్ .
నీవు నీ దేవుణిణ్ విసరిజ్ంచి నమమ్క దోహం చేశావు.
నీ కళాళ్లనిన్టిమీద ఉనన్ ధానాయ్నిన్ బటిట్ నీవు వేశయ్కిచేచ్మామూలు కోరావు.
2 కళాళ్లు గాని దాకష్గానుగలు గానివారికి అనన్ం పెటట్వు.
కొతత్ దా రసం ఉండదు.
3వారుయెహోవాదేశంలో కొనసాగరు. ఎఫాయిమీయులు ఐగుపుకు తిరిగి వెళిళ్పోతారు.
అషూష్ రు దేశంలోవారు అపవిత నవాటిని తింటారు.
4యెహోవాకు దా రసపానారప్ణం అరిప్ంచరు.
వారు అరిప్ంచేవి ఆయనకి ఇషట్ం లేదు.
వారు ఆహారంగాపుచుచ్కొనేది పలాపం చేసేవారి ఆహారం వలే ఉంటుంది.
దానిన్ తినే వారంతా అపవితు పోతారు.
వారి ఆహారం వారికే సరిపోతుంది. అదియెహోవామందిరంలోకి రాదు.
5నియామక పండగలోల్ ,యెహోవాపండగ దినాలోల్ మీరేమి చేసాత్ రు?
6చూడండి,వారు నాశనం తపిప్ంచుకుంటే.
ఐగుపుదేశం వారికి పోగయేయ్ సథ్లంగా ఉంటుంది.
మెంఫిస్ పటట్ణం వారికి శమ్శాన భూమిగాఉంటుంది.
వారి అపురూప న వెండివసుత్ వులను దురదగొండిమొకక్లు ఆవరిసాత్ యి.
ముండల్కంప వారి నివాస సథ్లంలో పెరుగుతుంది.
7 శి దినాలు వచేచ్సుత్ నాన్యి.
పతికార దినాలు వచేచ్శాయి.
“పవకలు బుదిధ్లేని వారు, ఆతమ్ మూలంగా పలికే వారు వెరివారు.”
పజల విసాత్ ర దోషం,వారు చూపిన తీవ శతుతవ్ం మూలంగా ఇశాయేలువారు ఇది తెలుసుకుంటారు.
8నా దేవుని దగగ్ర ఉండే పవక ఎఫాయిముకు కావలివాడు.
వారిదారులనిన్టిలో పకష్ులకు పనేన్ వలలు ఉనాన్యి.
దేవునిమందిరంలోవారి పటల్ శతుతవ్ం ఉంది.
9 గిబియారోజులోల్ లాగావాళ ళ్ చాలా దురామ్రుగ్ పోయారు.
యెహోవావారి దోషానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్డు.
వారిపాపాల ఆయనవారికి శికష్ విధిసాత్ డు.
10యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు. “అరణయ్ంలోదాకష్పండుల్ దొరికినటుట్ ఇశాయేలువారు నాకు దొరికారు.
వసంత కాలంలో అంజూరపు చెటుట్ మీద తొలి ఫలం దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికారు.
అయితేవారు బయలెప్యోరు దగగ్రికి పోయారు.
ఆ లజాజ్ కర న దేవుడికి తమను అపప్గించుకునాన్రు.
తాముమోహించిన విగహాలాల్ గానే వారు కూడా అసహ య్లయాయ్రు.”
11ఎఫాయిము విషయానికొసేత్ వారి కీరి ప లాగా ఎగిరిపోతుంది.
పసవ నా, గరభ్వతులుగా ఉండడం అయినా, గరభ్ం ధరించడ నావారికి ఉండదు.
12వారు తమ పిలల్లను పెంచినా.
వారికి ఎవరూమిగల కుండా తీసేసాత్ ను.
నేను వారి నుండి ముఖం తిపుప్కునన్పుప్డు అయోయ్,వారికి బాధ!
13లోయలోనాటిన తూరు పటట్ణం లాగా ఉండడానికి.
నేను ఎఫాయిమును ఏరప్రచుకునాన్ను.
అయితేఊచకోత కోసేవారిపాలు చెయయ్డానికి అది తన పిలల్లను బయటికి తీసుకు వసుత్ ంది.
14యెహోవా,వారికి పతీకారం చెయియ్. వారికి నీవేమి పతీకారం చేసాత్ వు?
వారి సీలకు గరభ్సావమయేయ్ గరభ్సంచులను,పాలు లేని సత్నాలను ఇవువ్.
15 గిలాగ్ లులోవారు చేసినపాపం మూలంగా.
అకక్డే నేను వారికి విరోధినయాయ్ను.
వారి దుషట్కియలను బటిట్ వారిని ఇక నామందిరంలోనుండి తోలి వేసాత్ ను. వారిని ఇక మీదట పేమించను.
వారి అధికారులంతా తిరుగుబాటు చేసేవారు.
16ఎఫాయిము రోగి అయాయ్డు. వారి వేరు ఎండిపోయింది.
వారు ఫలించరు.



హోషేయ 9:17 760 హోషేయ 10:14

వారు పిలల్లను కనన్పప్టికీ వారిముదుద్ బిడడ్లను నాశనం చేసాత్ ను.
17వారు నా దేవునిమాట వినలేదు గనక ఆయనవారిని విసరిజ్ంచాడు.
వారు దేశం విడిచి అనయ్జనులోల్ దేశదిమమ్రులౌతారు.

10
1ఇశాయేలు గుబురుగా పెరిగిన దాకష్ చెటుట్ తో సమానం.
వారి ఫలం విరగ గాసింది.
ఫలించినకొదీద్ వారు బలిపీఠాలను మరి ఎకుక్వగా కటుట్ కునాన్రు.
తమ భూమిసారవంత న కొదీద్ ,
వారు తమ దేవతా సథ్ంభాలను మరి విశేషంగా నిరిమ్ంచారు.
2వారిహృదయం కపట నది,
వారు తవ్రలోనే తమఅపరాధానికి శికష్ పొందుతారు.
యెహోవావారి బలిపీఠాలను కూలేచ్సాత్ డు.
వారి దేవతా సథ్ంభాలను ధవ్ంసం చేసాత్ డు.
3వాళిళ్లా అంటారు. “మనకు రాజు లేడు,మనంయెహోవాకు భయపడం.
రాజుమనకేమి చేసాత్ డు?”
4వారు శుషక్పియాలు వలిల్సాత్ రు.
అబదధ్ పమాణాలతో ఒపప్ందాలు చేసాత్ రు.
అందువలన నాగటిచాళల్లో విషపుమొకక్లాగా దేశంలోవారి తీరుప్లుమొలుసుత్ నాన్యి.
5బేతావెనులో ఉనన్ దూడల విషయ దాని పజలు భయపడతారు.
దాని భవం పోయిందని పజలు, సంతోష పడుతూ వచిచ్న దాని అరచ్కులు దుఃఖిసాత్ రు.
6వారు గొపప్ రాజుకు కానుకగా అషూష్ రు దేశంలోకి బందీలుగా వెళిళ్పోతారు.
ఎఫాయిము అవమానంపాలవుతుంది.
ఇశాయేలు వారు విగహాలమాటలు వినన్ందుకు సిగుగ్ పడతారు.
7షోమోను రాజునాశన పోతాడు. నీళల్లో కొటుట్ కు పోయేపుడకలాగాఉంటాడు.
8ఇశాయేలు వారిపాపానికి పతిరూపా న ఆవెనులోని ఎతత్యినపూజా సథ్లాలు నాశనం అవుతాయి.
వారి బలిపీఠాలమీదముళళ్ కంప పెరుగుతుంది.
పరవ్తాలతో “మమమ్లిన్ కపప్ండి” అనీ,
కొండలను చూసి “మామీద పడండి” అనీవారు చెబుతారు.
9ఇశాయేలూ, గిబియాదినాల నుండి నీవుపాపం చేసూత్ వచాచ్వు.
వారు అకక్డ ఉండిపోయారు.
గిబియాలోఉనన్ దురామ్రుగ్ ల మీదికియుదధ్ం ముంచుకు రాలేదా?
10నేను అనుకునన్పుప్డు వారిని శి సాత్ ను.
వారు చేసిన రెండింతల దోషకియలకు నేను వారిని బంధించినపుప్డు,
అనయ్పజలు సమకూడి వారిమీదికి వసాత్ రు.
11ఎఫాయిము కంకులు నూరచ్డంలో పుణయ్ం సంపాదించిన పెయయ్.
అయితేదాని నునన్ని మెడకు నేను కాడి కడతాను.
ఎఫాయిముపొలం దునున్తాడు.
యూదా భూమిని దునున్తాడు.
యాకోబు దానిన్ చదును చేసాత్ డు.
12మీకోసం నీతి వితత్నం వేయండి.
నిబంధన విశావ్సయ్త అనే కోత కోయండి.
ఇదివరకెపుప్డూ దునన్ని బీడుభూమి దునన్ండి.
ఆయన పతయ్కష్ మీమీద నీతివరష్ం కురిపించే వరకూ,
యెహోవాను వెదకడానికి ఇదే అదను.
13నీవు దురామ్రగ్ం అనే పంటకోసం దుకిక్ దునాన్వు.
పాపమనే కోత కోసుకునాన్వు.
ఎందుకంటే నీ పథకాల ఆధారపడాడ్ వు.
నీకునన్ అసంఖాయ్క న నికులను నముమ్కునాన్వు.
14నీ పజలమధయ్ అలల్రి రేగుతుంది.
పాకారాలు గల నీ పటట్ణాలనీన్ పా పోతాయి.
షలామ్ను రాజుయుదధ్ం చేసి బేతరేబ్లును పాడు చేసినటుట్ అది ఉంటుంది.
పిలల్లతో సహా తలుల్ లను నేలకేసి కొటిట్ చంపినటుట్ అది ఉంటుంది.
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15ఇలామీరు చేసినఘోర న దుషట్కియలను బటిట్ బేతేలూ, నీకు నాశనం పాపిత్సుత్ ంది.
పాతఃకాలాన ఇశాయేలు రాజునుపూరిగా నిరూమ్లం చేసాత్ రు.

11
ఇశాయేలు పటల్ దేవునిజాలి

1 “ఇశాయేలు పసిపాయంలో నేను అతనిపటల్ పేమగలిగి,
నా కుమారుణిణ్ ఐగుపు దేశంలోనుండి పిలిచాను.
2వారిని ఎంతగా పిలిసేత్ బయలు దేవుళళ్కు వారు అంత ఎకుక్వగా బలులు అరిప్ంచారు.
విగహాలకు ధూపం వేశారు.
3ఎఫాయిముకు నడక నేరిప్న వాణిణ్ నేనే.
వారి చేతులు పటుట్ కుని కి లేపిన వాణిణ్ నేనే.
నేనే వారిని పటిట్ంచుకునాన్ను అనే సంగతి వారికి తెలియదు.
4మానవతవ్పు బంధంతోవారిని నడిపించాను.
సేన్హబంధాలతోతోడుకుపోయాను.
వారి పళళ్ మధయ్ నుంచి కాడిని తీసినవాడిలా నేను వారికి ఉనాన్ను.
వంగి వారికి అనన్ం తినిపించాను.
5ఐగుపు దేశానికి వారు మళీళ్ తిరిగి పోరా?
నా దగగ్రకి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించినందుకు అషూష్ రు రాజువారిమీద పభుతవ్ం చేయడా?
6వారి పథకాలను బటిట్ యుదధ్ం వారి పటట్ణాలను ఆవరిసుత్ ంది.
అదివారి పటట్ణపు గడియలు విరగొగ్ డుతుంది. వారినినాశనం చేసుత్ ంది.
7నా నుండి తిరిగిపోవాలనినా పజలు తీరామ్నం చేసుకునాన్రు.
మహోనన్తుడి న నాకుమొర పెటిట్నా ఎవడూ ననున్ ఘనపరచడు.
8ఎఫాయిమూ, నేనెలా నినున్ విడిచిపెడతాను?
ఇశాయేలూ, నేను నినున్ శతువులకు ఎలా అపప్గిసాత్ ను?
అదామ్లాగా నినున్ నేను ఎలా చేసాత్ ను?
సెబోయీముకు చేసినటుట్ నీకు ఎలా చేసాత్ ను?
నామనసుస్మారింది. నా కనికరం రేగింది.
9నాఉగతాగిన్నిమీ కురిపించను.
నేను మళీల్ ఎఫాయిమును నాశనం చేయను.
నేను దేవుణిణ్ ,మనిషిని కాను. మీమధయ్ ఉనన్ పవితుణిణ్ .
నాఉగతతో బయలుదేరను.
10వారుయెహోవావెంట నడుసాత్ రు.
సింహం గరిజ్ంచినటుట్ నేను గరిజ్సాత్ ను.
నేను గరిజ్ంచగా పశిచ్మ దికుక్న ఉనన్ పజలు వణకుతూ వసాత్ రు.
11వారు వణకుతూ పకష్ులు ఎగిరి వచిచ్నటుట్ ఐగుపు దేశంలో నుండి వసాత్ రు.
గువవ్లాల్ గా అషూష్ రు దేశంలోనుండి ఎగిరి వసాత్ రు.
నేను వారిని వారి నివాసాలోల్ కాపురముంచుతాను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
ఇశాయేలు పాపం

12ఎఫాయిము వారు నా చుటూట్ అబదాధ్ లు అలాల్ రు.
ఇశాయేలు వారుమోసకియలతో ననున్ ఆవరించారు.
కానీయూదావారు ఇంకా నాతోనే ఉనాన్రు.
పరిశుదధ్ దేవునికి నమమ్కంగానే ఉనాన్రు.

12
1ఎఫాయిము గాలినిమేసుత్ నాన్డు.
తూరుప్ గాలి వెంట పరిగెడుతునాన్డు.
మానక అబదధ్మాడుతూ బలాతాక్రం చేసుత్ నాన్డు.
పజలు అషూష్ రీయులతో సంధి చేసాత్ రు.
ఐగుపునకు ఒలీవనూనె పంపిసాత్ రు.
2యూదావారిమీదయెహోవావాయ్జయ్ం వేశాడు.
యాకోబు సంతతివారు చేసిన దానిన్ బటిట్ ఆయనవారిని శి సాత్ డు.
వారి కియలను బటిట్ వారికి పతీకారం చేసాత్ డు.
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3తలిల్ గరభ్ంలోయాకోబు తనసోదరుని మడిమెను పటుట్ కునాన్డు.
మగసిరి కలవా అతడు దేవునితోపోరాడాడు*.
4అతడు దూతతోపోరాడి గెలిచాడు.
అతడు కనీన్టితో అతని అనుగహాని బతిమాలాడు.
బేతేలులో అతడు దేవుణిణ్ కలుసుకునాన్డు.
అకక్డ ఆయన అతనితోమాటాల్ డాడు†.
5ఈయనయెహోవా, సేనల పభువు. “యెహోవా” అని ఆయనున్ పిలవాలి.
6కాబటిట్ నీవు నీ దేవుని పు తిరగాలి.
నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్,నాయ్యానిన్ అనుసరించు.
నీ దేవుని కోసం ఎడతెగక కనిపెటుట్ .
7 కనానీయవరకులు అనాయ్యపుతాసును వాడుతారు.
దగా చెయయ్డమేవారికి ఇషట్ం.
8 “నేను ధనవంతుడినయాయ్ను,నాకు చాలా ఆసిత్ దొరికింది.
నేను సంపాదించుకునన్ దానిలో దేనిని బటీట్ శికష్కు తగిన పాపం నాలో ఉనన్టుట్ ఎవరూ చూపలేరు” అని ఎఫాయిము

అనుకుంటునాన్డు.
9 “అయితే ఐగుపుదేశంలో నుండిమీరు వచిచ్నదిమొదలుయెహోవా న నేనేమీకు దేవుణిణ్ .
నియామక దినాలోల్ మీరు డేరాలోల్ కాపురమునన్టుట్ నేను మళీల్ మిమమ్లిన్ డేరాలోల్ నివసింపజేసాత్ ను.
10పవకలతో నేనుమాటలాడాను.
విసాత్ ర న దరశ్నాలు నేనిచాచ్ను.
ఉపమానరీతిగా అనేకసారుల్ పవకల దావ్రామాటాల్ డాను.
11 గిలాదులో దురామ్రగ్ం ఉనన్టట్యితే,
అకక్డి పజలు పనికిమాలినవారు.
గిలాగ్ లులో పజలు ఎడల్ను బలులుగా అరిప్సాత్ రు.
వారి బలిపీఠాలు దునిన్న చేనిచాళళ్ ఉనన్ రాళల్కుపప్లాల్ గా ఉనాన్యి.
12యాకోబు తపిప్ంచుకుని సిరియాదేశంలోకి వెళిల్పోయాడు.
భారయ్ కావాలని ఇశాయేలు కొలువు చేశాడు.
భారయ్ కావాలని అతడు గొరెలు కాచాడు.
13ఒక పవక దావ్రాయెహోవాఇశాయేలీయులను ఐగుపు దేశంలో నుండి రపిప్ంచాడు.
పవక దావ్రావారిని కాపాడాడు.
14ఎఫాయిముయెహోవాకుఘోర న కోపం పుటిట్ంచాడు.
కాబటిట్ అతనియజమానిఅతనిమీద రకాపరాధంమోపుతాడు.
అతని సిగుగ్ లేని పనులను బటిట్ అతనిన్ అవమానపరుసాత్ ను.”

13
ఎఫాయిము వినాశనం

1ఎఫాయిముమాటలాడినపుప్డు భయం కలిగింది.
అతడు ఇశాయేలు వారిలో తనను గొపప్ చేసుకునాన్డు.
తరువాత బయలు దేవుణిణ్ బటిట్ అపరాధి అతడు నాశనమయాయ్డు.
2ఇపుప్డు వారు ఇంకాపాపం చేసూత్ ఉనాన్రు.
తమకు చేత నంత పుణయ్ంతో వెండి విగహాలు పోతపోసాత్ రు.
అదంతా నిపుణులు చేసే పనే.
“వాటికి బలులు అరిప్ంచే వారు దూడలను ముదుద్ పెటుట్ కోండి” అని చెబుతారు.
3కాబటిట్ వారు ఉదయాన కనబడేమబుబ్లాగా,
పెందలకడ ఆరిపోయేపాతఃకాలపుమంచులాగా ఉంటారు.
కళళ్ంలో నుండి గాలి ఎగరగొటేట్ పొటుట్ లాగా,
పొగ గొటట్ంలో గుండా వెళిళ్పోయేపొగలాగాఉంటారు.
4మిమమ్లిన్ ఐగుపు దేశంలో నుండి తెచిచ్నయెహోవా న నేనేమీ దేవుణిణ్ .
ననున్ తపప్ నీవు ఏ దేవుడినీ గురించ కూడదు.
నేను తపప్ వేరే రకష్కుడు లేడు.
5మహాఎండకు కాలిన అరణయ్ంలో నినెన్రిగిన వాణిణ్ నేనే.
6తరువాతవారికి మేత దొరకగావారు తిని తృపిత్ పొందారు. తృపిత్ పొంది గరివ్ంచి ననున్ మరిచ్ పోయారు.
7కాబటిట్ నేను వారికి సింహం వంటి వాడనయాయ్ను.

* 12:3 12:3 అది. 25:26 † 12:4 12:4 అది. 32:22-28
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చిరుత పులిదారిలోపొంచి ఉనన్టుట్ నేను వారిని పటుట్ కోవడానికి పొంచి ఉంటాను.
8పిలల్లు పోయిన ఎలుగుబంటి దాడి చేసినటుట్ నేను వారిమీద పడివారి రొముమ్ను చీలిచ్వేసాత్ ను.
ఆడసింహంమింగివేసినటుట్ వారినిమింగివేసాత్ ను.
కూరమృగాలాల్ గా వారిని చీలిచ్వేసాత్ ను.
9ఇశాయేలూ, నీమీదికి వచిచ్ పడేది నీ నాశనమే. నీ సహాయకర న నాకు నీవు విరోధివయాయ్వు.
10నీ రాజు ఏడి? నీ పటట్ణాలోల్ నీకు సహాయం చేయకుండ నీ రాజు ఏ పోయాడు?
“రాజును అధిపతులను నామీద నియమించు” అని నీవుమనవి చేశావు గదా?
11కోపంతో నీకు రాజును నియమించాను.
కోధంతో అతణిణ్ తీసి పారేశాను.
12ఎఫాయిము దోషం పోగుపడింది.
అతనిపాపం పోగుపడింది.
13పసూతి వేదనలు కలిగినటుట్ గా అతనికి వేదన కలుగుతుంది.
పసవం సమయంలో బయటికి రాని శిశు నటుట్ గా అతడు బుదిధ్ లేనివా వృదిధ్కి రాడు.
14అయినాపాతాళ వశంలో నుండి నేను వారిని విమోచిసాత్ నా?
మృతుయ్వు నుండి వారిని ర సాత్ నా?
ఓమరణమా, నీవు తెచేచ్ బాధలు ఎకక్డ? వాటిని ఇటు తీసుకురా.
పాతాళమా, నీ నాశనం ఏది? దానిన్ ఇటు తీసుకురా.
నాకు కనికరం పుటట్దు.
15ఎఫాయిము తనసోదరులోల్ వరిథ్లిల్నా,
తూరుప్ గాలి వసుత్ ంది.
యెహోవాపుటిట్ంచే గాలి అరణయ్ంలో నుండి లేసుత్ ంది.
అది రాగా అతని నీటిబుగగ్లు ఎండి పోతాయి.
ఎఫాయిముఊటలు ఇంకిపోతాయి.
అతనిబావిలో నీరు ఉండదు. అతని శతువులు అతని ధననిధులను అతనికి పియ న వసుత్ వులనిన్టిని కొలల్గొడతారు.
16షోమోను తన దేవునిమీద తిరుగుబాటు చేసింది గనక,
పజలు కతిత్వాత కూలుతారు.
వారి పిలల్లను రాళల్కేసి కొడతారు. గరభ్వతుల కడుపులు చీరేసాత్ రు.

14
పశాచ్తాత్ పడమని పిలుపు

1ఇశాయేలూ, నీపాపం చేత నీవు కూలిపోయావు గనక నీ దేవు నయెహోవా పుతిరుగు.
2ఒపుప్కోలుమాటలు సిదధ్పరచుకునియెహోవాదగగ్రికి తిరిగి రండి.
మీరు చెపప్వలసినదేమిటంటే “మాపాపాలనిన్టిని పరిహరించు. మమమ్లిన్ అనుగహంతో సీవ్కరించు.
అపుప్డు మేముమాపెదాల ఫలాలను అంటే సుత్ తులను అరిప్సాత్ ము.
3అషూష్ రీయులు మమమ్లిన్ ర ంచరు.
మేమికమీదట గురాలెకిక్యుదాధ్ నికి పోము.
‘మీరేమాకు దేవుడు’ అనిమేమికమీదటమాచేతి పనితో చెపప్ము.
తండిలేని వారికి వాతస్లయ్ం నీ దగగ్రే దొరుకుతుంది.”
4వారు ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయిన తరువాత నేను వారినిబాగు చేసాత్ ను.
వారిమీదనునన్ నా కోపం చలాల్ రింది.
మనసూఫ్రిగావారిని పేమిసాత్ ను.
5చెటుట్ కు మంచు ఉనన్టుట్ నేనతనికి ఉంటాను.
తామరపువువ్ పెరిగేలా అతడు అభివృదిధ్ పొందుతాడు.
లెబానోను పరవ్తాలోల్ దేవదారు వృకష్ంలాగావారు వేరు పారుతారు.
6అతని కొమమ్లు విశాలంగా పెరుగుతాయి.
ఒలీవచెటుట్ కు ఉండే శోభ అతనికి కలుగుతుంది.
లెబానోను దేవదారు చెటల్కు ఉనన్ంత సువాసన అతనికి ఉంటుంది.
7అతని నీడలో నివసించేవారు తిరిగి వసాత్ రు.
ధానయ్ం వలే వారు తిరిగిమొలుసాత్ రు.
దాకష్చెటుట్ లాగా వికసిసాత్ రు.
లెబానోను దాకష్రసానికి ఉనన్ కీరి వారికి ఉంటుంది.
8ఎఫాయిము ఇలా అంటాడు “బొమమ్లతోనాకిక పనేమిటి?”
నేనే అతనికి జవాబిచిచ్ ఆలకిసుత్ నాన్ను.



హోషేయ 14:9 764 హోషేయ 14:9

నేనే ఎఫాయిమునుగూరిచ్ విచారణ చేసుత్ నాన్ను.
నేను సతతహరిత సరళ వృకష్ం వంటి వాణిణ్ .
నావలల్నే నీకు ఫలం కలుగుతుంది.
9ఈ సంగతులు వివేచించే జాఞ్ నులెవరు?
వాటిని గహించి తెలుసుకునే బుదిధ్మంతులెవరు?
ఎందుకంటేయెహోవామారాగ్ లుయథారథ్ నవి.
నీతిమంతులు వాటిలో నడుచుకుంటారు. అయితే తిరుగుబాటు చేసేవారు తడబడి కూలుతారు.
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యోవేలు
గంథకర

దీని గంథకరయోవేలు అని గంథమే చెబుతునన్ది (1:1). ఈపుసత్కంలో కనిపించే కొనిన్ వివరాలు తపప్ ఈ పవక గురించి
మరేమీ మనకు తెలియదు. ఇతడు పెతూయేలు కుమారుడు. యూదా పజలకు పవచించాడు. యెరుషలేము పటల్ చాలా
ఆసకి కనపరిచాడు. ఆలయం గురించీ, యాజకుల గురించి అనేక వాయ్ఖయ్లు చేశాడు. యూదాలోని ఈ ఆరాధనా కేందంలో
ఇతనికి బాగా పరిచయం ఉనన్టుట్ అరధ్మవుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 835 - 796
యోవేలు బహ శా పాత నిబంధన చరితలో పారసీకుల కాలంలో జీవించాడు. ఆ కాలంలో పారసీకులు కొందరు

యూదులను యెరుషలేముకు తిరిగి వెళళ్డానికి అనుమతినిచాచ్రు. ఆలయ నిరామ్ణం జరిగింది. యోవేలుకు ఆలయం
తెలుసు గనక, ఆలయం కటిట్న తరువాత కాలంలోనే అతడు పవచనాలు చెపాప్డు.

సీవ్కర
ఇశాయేలు పజలు, తరువాత కాలపు బిలు పఠతలంతా.
పయోజనం

దేవుడు కరుణామయుడు కూడా, పశాచ్తాత్ ప పడిన వారందరినీ కష్మిసాత్ డు. ఈ పుసత్కంలో రెండు ముఖయ్ సంఘటనలు
కనిపిసాత్ యి. ఒకటి మిడతల దండు. రెండు ఆతమ్ కుమమ్రింపు. దీని నెరవేరుప్ను అపొ. కా. 2 లో కనిపించే పెంతెకోసుత్
సందరబ్ంలో పేతురు పసాత్ వించాడు.

ముఖాయ్ంశం
యెహోవాదినం

విభాగాలు
1. ఇశాయేలు మిడతలదాడి— 1:1-20
2. దేవుని శికష్— 2:1-17
3. ఇశాయేలుకు పూరవ్ మసిధ్తి కలగడం— 2:18-32
4. తన పజలమధయ్ నివసించే ఇతర జాతుల దేవుని తీరుప్— 3:1-21

1పెతూయేలు కొడుకుయోవేలుకు వచిచ్నయెహోవావాకుక్.
మిడతల తెగులు

2పెదద్లారా, వినండి. దేశంలో నివసించేమీరంతాజాగతత్గా వినండి.
మీరోజులోల్ గానీమీపూరీవ్కుల రోజులోల్ గానీ
ఇలాంటి విషయం ఎపుప్ నా జరిగిందా?
3దానిన్ గురించిమీ పిలల్లకు చెపప్ండి.
మీపిలల్లు తమ పిలల్లకు,వాళళ్ పిలల్లు తరువాత తరానికి చెబుతారు.

4ఎగిరేమిడతల గుంపులు విడిచి పెటిట్న దానిన్ పెదద్ మిడతలు తినేశాయి.
పెదద్ మిడతలు విడిచిపెటిట్న దానిన్ మిడత పిలల్లు తినేశాయి.
మిడత పిలల్లు విడిచిపెటిట్న దానిన్ గొంగళిపురుగులు తినేశాయి.
5తాగుబోతులారా, లేచి ఏడవండి.
దాకష్సారాయితాగేమీరు గటిట్గా ఏడవండి.
ఎందుకంటే కొతత్ దాకష్సారాయిమీనోటికి అందడం లేదు.
6ఒక రాజయ్ం నా దేశం మీదికి వచిచ్ంది.
బల నవారుగా లెకక్లేనంతమంది వచాచ్రు.
దాని పళల్ సింహపు పళళ్లా ఉనాన్యి.
అతనికి ఆడసింహం పళ ళ్నాన్యి*.
7అతడు నాదాకష్తోటను భయపెటేట్దిగా చేశాడు.
నాఅంజూరపు చెటుట్ ను ఒలిచి వేశాడు.
దాని బెరడు ఒలిచిపారేశాడు.
వాటి కొమమ్లు తెలల్బారాయి.

8తన పడుచు భరను కోలోప్యి గోనెసంచి కటుట్ కునన్ కనయ్లా దుఖించు.
9 వేదయ్ం,పానారప్ణంయెహోవామందిరంలోకి రాకుండ నిలిచిపోయాయి.
యెహోవాసేవకులు,యాజకులు ఏడుసుత్ నాన్రు.
* 1:6 1:6 అతనికి ఆడసింహం పళ ళ్నాన్యి పకటన 9:7-10
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10పొలాలు పాడయాయ్యి. భూమి దుఖిసోత్ ంది.
ధానయ్ం నాశన ంది. కొతత్ దా రసం లేదు.
నూనె ఒలికి పోయింది.
11గోదుమ,బారీల్ గురించి తులారా, సిగుగ్ పడండి,
దాకష్ తులారా దుఖించండి,పొలం పంట నాశనమయింది.
12దాకష్తీగలు వాడిపోయాయి, అంజూరు చెటుల్ ఎండిపోయాయి.
దానిమమ్ చెటుల్ ,ఈత చెటుల్ , ఆపిల్ చెటుల్ ,
పొలం లోని చెటల్నీన్ వాడిపోయాయి.
మనుషులకు సంతోషమే లేదు.

పశాచ్తపనికి పిలుపు
13యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్ కుని దుఖించండి!

బలిపీఠం దగగ్ర సేవకులారా, ఏడవండి.
నా దేవుని సేవకులారా, గోనెసంచి కటుట్ కుని రాతంతా గడపండి.
వేదయ్ం,పానారప్ణం,మీదేవునిమందిరానికి రాకుండా నిలిచిపోయాయి.

14ఉపవాస దినం పతిషిఠ్ ంచండి. సంఘంగా సమకూడండి.
యెహోవాను బతిమాలడానికి పెదద్లనూ దేశ నివాసులందరినీ
మీ దేవుడుయెహోవామందిరంలో సమకూరచ్ండి.

15యెహోవాదినం దగగ్ర పడింది.
అయోయ్, అది ఎంత భయంకర న దినం!
సరవ్శకుని దగగ్ర నుంచి నాశనంగా అది వసుత్ ంది.
16మన కళళ్ముందే ఆహారం,
మన దేవునిమందిరంలో సంతోషానందాలు నిలిచిపోలేదా?
17వితత్నాలు మటిట్గడడ్ల కింద కుళిళ్పోతునాన్యి,
రు ఎండిపోవడంతోధానయ్పుకొటుల్ ఖాళీగా ఉనాన్యి,
కళల్పుకొటుల్ నేలమటట్మయాయ్యి.

18మేత లేక జంతువులు ఎంతగామూలుగుతునాన్యి!
పశువులమందలూ గొరెలమందలూ ఎంతగా అలమటిసుత్ నాన్యి!
19యెహోవా, నీకే నేనుమొరపెడుతునాన్ను.
అగిన్ అరణయ్ంలోనిమేతసథ్లాలను కాలిచ్ వేసింది,
మంటలు తోటచెటల్నిన్టినీ కాలిచ్వేశాయి.
20కాలవలు ఎండిపోయాయి,
అరణయ్ంలోనిమేత సథ్లాలు కాలిపోవడంతో
పొలాలోల్ ని పశువులు నీ కోసం దాహంగా ఉనాన్యి.

2
మిడుతల నయ్ం

1సీయోనులోబాకాఊదండి,
నా పరిశుదధ్ పరవ్తం మీదమేలొక్లిపే శబద్ం చేయండి!
యెహోవాదినం వసుత్ నన్దనీ అది సమీపమయియ్ందనీ
దేశనివాసులంతా భయంతో వణకుతారు గాక.
2అది చీకటి రోజు,గాఢాంధకారమయ న రోజు.
కారు మబుబ్లు కమేమ్ కటిక చీకటి రోజు.
పరవ్తాలమీద ఉదయకాంతి పసరించినటుట్
బల న గొపప్ సేన వసూత్ ఉంది.
అలాంటి సేన ఎనన్డూ లేదు, ఇక ఎనన్డూ మళీళ్ రాదు.
తరతరాల తరువాత కూడా అది ఉండదు.

3దానిముందు అగిన్ అనిన్టినీ కాలేచ్సుత్ నన్ది.
వాటి వెనుక,మంటమండుతూ ఉంది.
అది రాకముందు భూమి ఏదెను తోటలాఉంది.
అది వచిచ్ వెళిల్పోయిన తరువాత భూమి ఎడారిలాపాడయింది.
దానినుంచి ఏదీ తపిప్ంచుకోలేదు.

4సేన రూపం, గురాల లాగాఉంది.
వాళ ళ్ రౌతులలాగా పరుగెడుతునాన్రు.
5వాళ ళ్ పరవ్త శిఖరాలమీద రథాలు పరుగులు పెడుతునన్టుట్ వచేచ్ శబద్ంతో దూకుతునాన్రు.
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ఎండిన దుబుబ్ మంటలోల్ కాలుతుంటే వచేచ్ శబద్ంలా,
యుదాధ్ నికి సిదధ్ న గొపప్ సేనలా ఉనాన్రు.

6వాటిని చూసి పజలు అలాల్ డిపోతునాన్రు,
అందరి ముఖాలు పాలిపోతునాన్యి.
7అవి శూరులాల్ గా పరుగెడుతునాన్యి.
నికులాల్ గా అవి గోడలెకుక్తునాన్యి.
అటూ ఇటూ తిరుగకుండా అవనీన్ తినన్గా నడుసుత్ నాన్యి.
8ఒకదానినొకటి తోసుకోకుండా తమదారిలో చకక్గాపోతునాన్యి.
ఆయుధాలు ఎదురొక్నాన్ వరుస తపప్వు.
9పటట్ణంలో చొరబడుతునాన్యి.
గోడలమీద పరుగెడుతూ దొంగలాల్ గా కిటికీల గుండా ఇళళ్లోల్ కి వసుత్ నాన్యి.

10వాటిముందు భూమి కంపిసుత్ నన్ది,
ఆకాశాలు వణుకుతునాన్యి.
సూరయ్చందులకు చీకటి కముమ్కుంది.
నకష్తాలు కాంతి తపుప్తునాన్యి.
11యెహోవాతన నయ్ం ముందు తన సవ్రం పెంచాడు,
ఆయనయోధులు చాలా ఎకుక్వమంది.
ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరేచ్వారు బలవంతులు.
యెహోవాదినం గొపప్ది,మహాభయంకర నది.
దానిన్ ఎవరు పుకోగలరు?

పశాచ్తపనికి పిలుపు
12యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,

“ఇపుప్ నా, ఉపవాసముండి కనీన్ళ ళ్ కారుసూత్ దుఃఖిసూత్
హృదయపూరవ్కంగానాదగగ్రికి తిరిగి రండి.”
13మీయెహోవాదేవుడు అతయ్ంత కృప గలవాడూ దయగలవాడు.
తవ్రగా కోపపడేవాడు కాదు. విసాత్ రంగా పేమ చూపించేవాడు.
శి ంచాలనే తనమనసుస్మారుచ్కునేవాడు.
కాబటిట్ మీ బటట్లుమాతమేకాక
మీహృదయాలను చింపుకుని ఆయన పు తిరగండి.

14ఒకవేళ ఆయనమీ పుతిరిగి జాలి చూపుతాడేమో.
మీరు మీయెహోవాదేవునికి తగిన వేదాయ్నిన్,
పానారప్ణానిన్ అరిప్ంచేలామిమమ్లిన్ దీవిసాత్ డేమో ఎవరికి తెలుసు?

15సీయోనులోబాకాఊదండి.
ఉపవాసదినం పతిషిఠ్ ంచండి. సంఘంగా కూడండి.
16పజలను సమకూరచ్ండి.
సంఘానిన్ పతిషిఠ్ ంచండి. పెదద్లను పిలిపించండి.
పిలల్లనూ చంటి పిలల్లనూ తీసుకురండి.
పెళిల్కొడుకులు తమ గదులోల్ నుంచి,
పెళిల్కూతుళ ళ్ తమ పెళిల్ గదులోల్ నుంచి రావాలి.

17యెహోవాకు పరిచరయ్చేసే సేవకులు,యాజకులు
మంటపానికీ బలిపీఠానికి మధయ్ నిలబడి ఏడవాలి.
“యెహోవా, నీ పజలను కనికరించు.
నీసొతుత్ గా ఉనన్ వారిని సిగుగ్ పడనివవ్కు.
వారిమీదరాజాయ్లను ఏలనివవ్కు.
వారి దేవుడు ఏమయాయ్డు? అని ఇతర పజలు ఎందుకు చెపుప్కోవాలి?”

పశాచ్తాపం దావ్రా విమోచన
18అపుప్డుయెహోవాతన దేశానిన్ గురించి రోషంతో ఉనాన్డు.

తన పజల పటల్ జాలితో ఉనాన్డు.
19యెహోవాతన పజలకు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
“నేను మీకు ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం, నూనె పంపిసాత్ ను.
మీరు వాటితో తృపిత్ చెందుతారు.
ఇకనుంచి మరెనన్డూమిమమ్లిన్ ఇతర పజలోల్ అవమానానికి గురిచేయను.
20ఉతత్ర దికుక్ నుంచి వచేచ్ సేనను మీకు దూరంగాపారదోలతాను.
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వారిని ఎండిపోయి,పా పోయినపాంతానికి తోలివేసాత్ ను.
దానిముందు భాగానిన్ తూరుప్ సముదంలో,దాని వెనుక భాగానిన్ పడమటి సముదంలో పడేసాత్ ను.
అది కంపు కొడుతుంది, చెడడ్వాసన వసుత్ ంది.
నేను గొపప్ పనులు చేసాత్ ను.”
21దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వెయియ్.
యెహోవాగొపప్ పనులు చేశాడు.
22పశువులారా, భయపడవదుద్ . గడిడ్బీళల్లో పచిచ్కమొలుసుత్ ంది.
చెటుల్ కాయలు కాసాత్ యి. అంజూరపుచెటుల్ ,దాకష్చెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలిసాత్ యి.
23సీయోను పజలారా, ఆనందించండి.
మీయెహోవాదేవుణిణ్ తలుచుకుని సంతోషించండి.
ఆయన నీతి బటిట్ మీ కోసం సరిపోయినంత తొలకరి వాన,వాన జలుల్ పంపిసాత్ డు.
ముందులాగాతొలకరి వాన, కడవరి వాన కురిపిసాత్ డు.

24 కళాళ్లు గోదుమ గింజలతో నిండి ఉంటాయి.
కొతత్ దా రసం, నూనెతో తొటుల్ పొరిల్ పారతాయి.
25 “ఎగిరేమిడతల గుంపులూ పెదద్ మిడతలూమిడత పిలల్లూ గొంగళి పురుగులూ,
ఆనామహాసేన తినేసిన సంవతస్రాల పంటను మీకు మళీళ్ ఇసాత్ ను.

26మీరు కడుపునిండా తిని తృపిత్ పడతారు.
మీమధయ్ చేసిన అదుభ్తాలను బటిట్
మీయెహోవాదేవుని పేరును సుత్ తిసాత్ రు.
నా పజలను ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడనివవ్ను.
27అపుప్డు ఇశాయేలీయులమధయ్ ఉంది నేనే అనీ,
నేనేమీయెహోవాదేవుడిననీ,
నేను తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీమీరు తెలుసుకుంటారు.
నా పజలను ఇక ఎనన్టికీ సిగుగ్ పడనివవ్ను.

దీవుని ఆతమ్ పోకష్ణకు సంబంధించిన వాగాద్ నం
28తరువాత నేను పజలందరిమీద

నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను.
మీకొడుకులూ మీ కూతురూల్ పవచనాలు చెబుతారు.
మీముసలివారు కలలుకంటారు.
మీయువకులకు దరశ్నాలు వసాత్ యి.
29ఆ రోజులోల్ నేను పనివారిమీదనా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను.

30ఆకాశంలో అదుభ్తాలు చూపిసాత్ ను.
భూమీమ్ద రకం,మంటలు, ఎతత్యినపొగ కలిగిసాత్ ను.
31యెహోవాభయంకర న ఆమహాదినం రాకముందు
సూరుయ్డు చీకటిగా, చందుడు రకంలామారతాయి.
32యెహోవాపేరున పారథ్నచేసే వారందరినీ కాపాడడం జరుగుతుంది.
యెహోవాచెపిప్నటుట్ సీయోను కొండమీద,యెరూషలేములో తపిప్ంచుకునన్వారుంటారు.
యెహోవాఏరాప్టు చేసుకునన్వాళ ళ్ మిగులుతారు.”

3
యూదా శతువుల తీరుప్

1ఆ రోజులోల్ , ఆ సమయంలోయూదావారిని,యెరూషలేము నివాసులను నేను చెరలోనుంచి రపిప్ంచేటపుప్డు,
2ఇతర పజలందరినీ సమకూరిచ్,
యెహోషాపాతు లోయకు వారిని తీసుకువసాత్ ను.
నా పజలను బటిట్ ,నాసొతత్యిన ఇశాయేలును బటిట్
నేను అకక్డ వారిని శి సాత్ ను.
వారు నా పజలను ఇతర పజలమధయ్కు చెదరగొటిట్
నా దేశానిన్ పంచుకునాన్రు.
3వారు నా పజలకు చీటుల్ వేసి, ఒక పసివాణిణ్ ఇచిచ్ వేశయ్ను తీసుకునాన్రు.
తాగడానికి దాకష్మదయ్ం కోసం ఒక పిలల్ను అమేమ్శారు.

4తూరు, సీదోను, ఫిలిషీయపాంత నివాసులారా,
నామీదమీకెందుకు కోపం? నామీద పతీకారం చూపిసాత్ రా?
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మీరు నామీద పతీకారం చూపించినా
మీరు చేసినదానిన్ తవ్రలోనేమీ నెతిత్ మీదికి రపిప్సాత్ ను.
5మీరు నా వెండి,నాబంగారాలను తీసుకుపోయారు.
నావిలు న వసుత్ వులను పటుట్ కుపోయిమీ గుళల్లో ఉంచుకునాన్రు.
6యూదావారూయెరూషలేము నగరవాసులూ
తమపాంతం నుంచి దూరంగా ఉండాలని
మీరు వారిని గీకులకు అమేమ్శారు.

7మీరు చేసిన దానిన్ మీ నెతిత్ మీదికి రపిప్సాత్ ను.
మీరు వారిని అమిమ్ పంపేసిన సథ్లాలనుంచి వారు తిరిగి వచేచ్లా చేసాత్ ను.
8మీకొడుకులనూ కూతుళళ్నుయూదావారికి అమిమ్వేసాత్ ను.
వారు దూరంగా ఉండే షెబాయీయులకు వారిని అమేమ్సాత్ రు.
యెహోవాఈమాటచెపాప్డు.

9రాజాయ్లోల్ ఈ విషయంచాటించండి,
యుదాధ్ నికి సిదధ్పడండి. శూరులను రేపండి.
వారిని దగగ్రికి రమమ్నండి. నికులంతా రావాలి.
10మీనాగటి కరులను సాగగొటిట్ కతుత్ లు చేయండి.
మీమడిడ్కతుత్ లు సాగగొటిట్ ఈటెలు చేయండి.
“నాకు బలముంది” అని బలం లేనివాడు అనుకోవాలి.

11చుటుట్ పటల్నునన్ రాజాయ్లాల్ రా,
మీరంతా తవ్రగా సమకూడిరండి.
యెహోవా, నీ గొపప్ శూరులను ఇకక్డికి తీసుకు రా.
12రాజాయ్లు లేచియెహోషాపాతు లోయలోకి రావాలి.
చుటుట్ పకక్లుండే రాజాయ్లకు
తీరుప్ తీరచ్డానికి నేను అకక్డ కూరుచ్ంటాను.
13పంట పండింది. కొడవలి పెటిట్ కోయండి.
రండి,దాకష్ పళళ్ను తొకక్ండి. గానుగ నిండి ఉంది.
తొటుల్ పొరిల్ పారుతునాన్యి.
వారి అపరాధం చాలా ఎకుక్వగా ఉంది.

14తీరుప్ తీరేచ్ లోయలోయెహోవాదినం సమీపంగా ఉంది.
తీరుప్ తీరేచ్ లోయలో పజలు గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఉనాన్రు.
15సూరయ్ చందులు చీక పోతారు. నకష్తాల కాంతి తపిప్ంది.

16యెహోవాసీయోనులో నుంచి గరిజ్సాత్ డు.
యెరూషలేములోనుంచి తన సవ్రం పెంచుతాడు.
భూమాయ్కాశాలు కంపిసాత్ యి.
అయితేయెహోవాతన పజలకు ఆశయం.
ఇశాయేలీయులకు కోటగా ఉంటాడు.

దేవుని పజలకు నితయ్దీవవెనలు
17మీయెహోవాదేవుణిణ్ నేనే,
నా పవిత పరవ్త న సీయోనులో నివసిసుత్ నాన్ననిమీరు తెలుసుకుంటారు.
అపుప్డుయెరూషలేము పవిత పటట్ణంగా ఉంటుంది.
వేరే దేశాల సేనలు దానిగుండామళీళ్ వెళళ్రు.

18ఆ రోజులోల్ పరవ్తాలమీద నుంచి కొతత్ దా రసం పారుతుంది.
కొండలమీద నుంచి పాలు పవహిసాత్ యి.
యూదావాగులనిన్టిలో నీళల్ పారుతాయి.
యెహోవామందిరంలో నుంచి నీటిఊట ఉబికి పారి,
షితీత్ము లోయను తడుపుతుంది.
19కాబటిట్ ఐగుపుదేశం పాడవుతుంది.
ఎదోము దేశం పా న ఎడారి అవుతుంది.
ఎందుకంటేయూదావారిమీదవాళ ళ్ దౌరజ్నయ్ం చేశారు,
వారి దేశంలో నిరోద్ షుల రకం ఒలికించారు.
20యూదాలో పజలు కలకాలం నివసిసాత్ రు.
తరతరాలకుయెరూషలేము నివాస సథ్లంగా ఉంటుంది.
21వారిపాణ నషాట్ నికి నేను ఇదివరకూ చేయని పతీకారం చేసాత్ ను.
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యెహోవాసీయోనులో నివసిసుత్ నాన్డు.
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ఆమోసు
గంథకర

1:1 పకారం దీని రచయిత ఆమోసు పవక. ఇతడు తెకోవ అనే ఊరిలో కొందరు కాపరులు మధయ్ నివసించాడు. తన
రచనలో అతడు తాను పవకల కుటుంబం వాడు కాడని సప్సట్ం చేశాడు. తనను తాను ఒక పవకగా అతడు ఎంచుకోలేదు.
దేవుడు విడుదల దావ్రా తీరుప్ పంపుతాడనిహెచచ్రించాడు. అయితే ఆమోసు పారద్న ఇశాయేలు కాపాడింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 760 - 740
ఆమోసు బేతేలు, సమరయపాంతాలోల్ పవచించాడు. ఇవి ఉతత్ర ఇశాయేల్రాజయ్ంలో ఉనాన్యి.
సీవ్కర

ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్ పజానీకం. భావికాలంలో బిలు చదవ నునన్ వారంతా.
పయోజనం

అహంకారం అంటే దేవునికి గిటట్దు. తమకు ఎవరి తోడు అకక్ర లేదని పజలు అనుకొని విరవీగుతునాన్రు. అనీన్ దేవుని
నుండే వసాత్ యనివారుమరిచ్పోయారు. దేవునికిమనుషులంతాఇషట్మే. పేదలను పీడించేవారినిఆయనహెచచ్రిసుత్ నాన్డు.
చివరగా దేవుడుయధారద్ న ఆరాధన కోరుతునాన్డు. అంతేగాక తనకు గౌరవించే పవరన కోరుతునాన్డు. ఆమోసు దావ్రా
దేవుని సందేశం ఇశాయేలు సంపనున్ల కోసం వసుత్ నన్ది. వీరికి తమసాటిమనుషులంటే పేమ లేదు. ఇతరుల బలహీనతను
ఆసరాగా తీసుకొని వారిని దోచుకుంటారు. వారు తమసావ్రథ్మే ఆలోచిసుత్ ంటారు.

ముఖాయ్ంశం
తీరుప్

విభాగాలు
1. జాతుల వినాశనం— 1:1-2:16
2. పవకగా పిలుపు— 3:1-8
3. ఇశాయేల్ తీరుప్— 3:9-9:10
4.పూరవ్ మసిధ్తి— 9:11-15

1ఇశాయేలీయులను గురించితెకోవలోనిగొరెలకాపరిఆమోసు చూసిన దరశ్నంలోనివిషయాలివి. యూదారాజుఉజిజ్యా
రోజులోల్ ఇశాయేలు రాజు యెహోయాషు కొడుకు యరొబాము రోజులోల్ భూకంపం రావడానికి రెండేళ ళ్ ముందు, అతడు ఈ
దరశ్నం చూశాడు. 2అతడు ఇలా చెపాప్డు,

“యెహోవాసీయోను నుంచి గరిజ్సుత్ నాన్డు.
యెరూషలేము నుంచి తన గొంతు పెంచి వినిపిసుత్ నాన్డు.
కాపరుల మేతభూములు దుఃఖిసుత్ నాన్యి.
కరెమ్లు పరవ్త శిఖరం వాడిపోతునన్ది.”
జాతుల తీరుప్

3యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“దమసుక్ మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండాా దానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఇనుప పనిముటల్తో గిలాదును నూరాచ్రు.
4నేను హజాయేలు ఇంటిమీదకి అగిన్ పంపిసాత్ ను. అది బెనహ్దదు రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.
5దమసుక్ దావ్రాల అడడ్గడియలను విరగగొడతాను.
బికత్ ఆవెనులో నివసిసుత్ నన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
బెత్ ఏదేనులో రాజదండం పటుట్ కునన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
ఆరాము పజలు బందీలుగా కీరు పాంతానికి వెళాత్ రు.”
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
6యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“గాజామూడుసారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వారు చాలామందిని బందీలుగా తీసుకుపోయి ఎదోము వారి వశం చేశారు.
7గాజాపాకారాలమీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదివారి రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.
8అషోడ్ దులో నివసిసుత్ నన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
అషెక్లోనులో రాజదండం పటుట్ కునన్ వాణిణ్ ఓడిసాత్ ను.
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ఎకోనుకు విరోధంగానా చెయియ్ ఎతుత్ తాను.
ఇంకామిగిలిన ఫిలిషీయులు నాశనమవుతారు” అనియెహోవాపభువు చెబుతునాన్డు.
9యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“తూరు మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాళ ళ్ పజా సమూహాలనిన్టినీ ఎదోముకు అపప్గించారు.
వాళ ళ్ సోదర భావంతో చేసుకునన్ నిబంధనను తెగతెంపులు చేసుకునాన్రు.
10నేను తూరు పాకారాలమీదికి అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదిదాని రాజ భవనాలను దహించి వేసుత్ ంది.”
11యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“ఎదోము మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ ,
నేను తపప్కుండా అతనిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వాడు జాలి చూపకుండా కతిత్ పటుట్ కుని తన సోదరులను తరిమాడు.
అతని కోపం ఎపుప్డూ రగులుతూనే ఉంది.
అతని ఆగహం ఎపప్టికీ నిలిచే ఉంది.
12తేమాను మీదికి నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను. అది బొసారాజ భవనాలను తగలబెడుతుంది.”
13యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“అమోమ్నీయులు మూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్ నేను తపప్కుండావారిని శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే తమ సరిహదుద్ లను ఇంకా విశాలం చేసుకోవాలనివారు గిలాదులోని గరభ్వతుల కడుపులు చీలాచ్రు.
14 రబాబ్ పాకారాలను కాలేచ్సాత్ ను.
యుదధ్ ధవ్నులతో, సుడి గాలి వీచేటపుప్డు కలిగే పళయంలాగా అది రాజ భవనాలను దహించివేసుత్ ంది.
15వారి రాజు, అతని అధిపతులందరూ బందీలుగా దేశాంతరం పోతారు” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

2
1యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే

“మోయాబుమూడు సారుల్ ,నాలుగు సారుల్
చేసిన పాపాలను బటిట్ నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వారు ఎదోమురాజు ఎముకలను
కాలిచ్ సునన్ం చేశారు.

2మోయాబుమీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అది కెరీయోతు పాకారాలను కాలేచ్సుత్ ంది.
యుదధ్ ధవ్నులూ బాకానాదం వినబడుతుంటే
మోయాబు హాహాకారాలు చేసూత్ అంతరించి పోతుంది.

3దానిలోనినాయ్యమూరిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
అతనితోపాటు వారి అధిపతులందరిని నేను చంపేసాత్ ను” అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

4యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే
“యూదామూడు సారుల్ ,
నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్
నేను తపప్కుండావారిని శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే వారు తమపూరీవ్కులు అనుసరించిన వారి అబదాధ్ ల వలనమోసపోయి
యెహోవాధరమ్శాసానిన్ విసరిజ్ంచి,
ఆయన విధులను కొనలేదు.

5యూదామీద నేను అగిన్ పంపిసాత్ ను.
అదియెరూషలేము రాజ భవనాలను కాలేచ్సుత్ ంది.”
ఇశాయేలకు వయ్తిరేకంగా పవచనం

6యెహోవాతెలియజేసేది ఏంటంటే
“ఇశాయేలు మూడు సారుల్
నాలుగు సారుల్ చేసిన పాపాలను బటిట్
నేను తపప్కుండాదానిన్ శి సాత్ ను.
ఎందుకంటే డబుబ్ కోసం వాళ ళ్ నిరోద్ షులను అమేమ్శారు.
చెపుప్ల కోసం పేదలను అమేమ్శారు.

7నేలమీదమటిట్ని పజలు తొకేక్సినటుట్
దికుక్లేనివారి తలలను తొకేక్సుత్ నాన్రు.
అణగారినవారిని అవతలికి గెంటేసుత్ నాన్రు.
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తండి, కొడుకు ఒకే సీతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని
నా పవితనామానిన్ అవమానపరుసుత్ నాన్రు.

8తాకటుట్ గా ఉంచిన బటట్లను అపప్గించకుండాా
పతి బలిపీఠం దగగ్ర వాటిమీద పడుకుంటారు.
జులామ్నాసొముమ్తో కొనన్ దాకష్మదాయ్నిన్
తమ దేవునిమందిరంలోతాగుతారు.

9దేవదారు చెటట్ంత ఎతత్యినవారూ
సింధూర వృకష్మంత బలమునన్ అమోరీయులను
వారిముందు నిలవకుండా నేను నాశనం చేశాను గదా!
న వారి ఫలానీన్ కింద వారి వేరులనూ
నేను నాశనం చేశాను గదా!

10ఐగుపు దేశంలో నుంచిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచి,
అమోరీయుల దేశానిన్ మీకు సావ్ధీనం చేయాలని
నల ఏళ ళ్ అరణయ్ంలోమిమమ్లిన్ నడిపించాను.

11మీకొడుకులోల్ పవకలను నియమించాను.
మీయువకులోల్ నాజీరులను ఎనున్కునాన్ను.
ఇశాయేలీయులారా, ఇది నిజం కాదా?”
యెహోవావెలల్డించేది ఇదే.

12 “అయితేనాజీరులకు మీరు దాకష్మదయ్ం తాగించారు.
పవచించ వదద్ని పవకలకు ఆజఞ్ ఇచాచ్రు.

13చూడండి. ధానయ్ంతో నిండిన బండి
ఎవరి నా అణిచి తొకక్గలిగినటుట్
నేను మిమమ్లిన్ అణగదొకుక్తాను.

14చురు న వారు తం తపిప్ంచుకోలేరు.
బల నవారు తమ బలానిన్బటిట్ రయ్ం తెచుచ్కోలేకపోతారు.
గొపప్ వీరుడు కూడా తనపాణం కాపాడుకోలేడు.

15విలుకాడు నిలబడలేడు.
వేగంగా పరుగెతత్గలిగేవాడు తపిప్ంచుకోలేడు.
రౌతు తన పాణానిన్ కాపాడుకోలేడు.
16ఆ రోజు అతయ్ంత రయ్ండే శూరులు కూడా
నగన్ంగాపారిపోతారు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.”

3
దేవునితో ఇశాయేలుకు ఉనన్ సంబంధం

1 ఇశాయేలీయులారా! యెహోవా మీకు వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డుతునాన్డు. ఐగుపుదేశం నుంచి ఆయన రపిప్ంచిన
వంశమంతటి గురించి ఆయన తెలియజేసినమాట వినండి.

2లోకంలోని వంశాలనిన్టిలో
మిమమ్లిన్మాతమే నేను ఎనున్కునాన్ను.
కాబటిట్ మీపాపాలనిన్టికీ
మిమమ్లిన్ శి సాత్ ను.

3సమమ్తించకుండా ఇదద్రు కలిసి నడుసాత్ రా?
ఏమీదొరకకుండానే సింహం అడవిలో గరిజ్సుత్ ందా?
4దేనీన్ పటుట్ కోకుండానే
కొదమ సింహం గుహలోనుంచి గురుమంటుందా?

5నేలమీద ఎర పెటట్కపోతే పిటట్ ఉరిలో చికుక్కుంటుందా?
ఉరిలో ఏదీ చికక్కపోతే
ఉరి పెటేట్వాడు వదిలేసి వెళతాడా?
6పటట్ణంలోబాకానాదం వినబడితే
పజలు భయపడరా?
యెహోవాపంపకుండా
పటట్ణంలో విపతుత్ వసుత్ ందా?

7తన సేవకు న పవకలకు తన ఆలోచనలను తెలియచేయకుండా కచిచ్తంగాయెహోవాపభువు ఏదీ చేయడు.
8సింహం గరిజ్ంచింది.
భయపడనివాడెవడు?
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యెహోవాపభువు చెపాప్డు.
పవచించని వాడెవడు?

9అషోడ్ దు రాజ భవనాలోల్ పకటించండి.
ఐగుపుదేశపు రాజ భవనాలోల్ పకటించండి.
వాళళ్తో ఇలా చెపప్ండి,
“మీరు సమరయ పరవ్తాలమీద సమావేశ
దానిలోని గందరగోళానిన్ చూడండి.
అకక్డ జరిగే దౌరజ్నాయ్నిన్ చూడండి.
10స నదానిన్ ఎలా చేయాలోవారికి తెలియదు.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
వాళ ళ్ తమరాజ భవనాలోల్ దౌరజ్నయ్ం,
నాశనం దాచుకునాన్రు.

11కాబటిట్ యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
శతువు ఆపాంతానిన్ చుటుట్ ముడతాడు.
అతడు నీకు పటుట్ నన్ వాటిని పడగొడతాడు.
నీ రాజ భవనాలను దోచుకుంటాడు.

12యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“సింహం నోటోల్ నుంచి
కేవలం రెండు కాళ ళ్ గానీ
చెవిముకక్ గానీ
కాపరి విడిపించేలాగా
సమరయలోనివసించే ఇశాయేలీయులను కాపాడతాను.
కేవలం మంచం మూల,
లేకపోతే దుపప్టి ముకక్ను కాపాడతాను.”

13యాకోబు ఇంటి వారికి విరోధంగా ఇది విని పకటించండి.
యెహోవాపభువు, సేనల దేవుడు చెపేప్దేమిటంటే,
14 “ఇశాయేలు పాపాలను నేను శి ంచే రోజు,
బేతేలులోని బలిపీఠాలను కూడా నేను శి సాత్ ను.
బలిపీఠం కొముమ్లు విరిగిపోయినేలరాలతాయి.

15చలికాలపు భవనాలనూ
వేసవికాలపు భవనాలనూ నేను నాశనం చేసాత్ ను.
ఏనుగు దంతంతో కటిట్న ఇళ ళ్ నాశనమవుతాయి.
పెదద్ భవనాలు అంతరించిపోతాయి.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

4
దేవుని పు తిరగలేని ఇశాయేలు

1సమరయపరవ్తం మీద ఉనన్
బాషాను* ఆవులారా, పేదలను అణిచేసూత్
దికుక్లేని వాళళ్ని బాధిసూత్ ,
మీభరలతో “మాకు సారాయితీసుకు రా”
అనేమీరు,ఈమాట వినండి.
2యెహోవాపభువు తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పమాణం ఇదే,
“మిమమ్లిన్ కొకేక్లతో పటుట్ కుని తీసుకుపోయేరోజు వసూత్ ఉంది.
మీలోమిగతావారిని చేపల గాలాలతో పటుట్ కుపోతారు.
3మీరంతాపాకారాలోల్ పగుళళ్గుండా దూరి వెళిల్పోతారు.
మిమమ్లిన్ హెరోమ్ను పరవ్తం బయటపారవేసాత్ రు.”
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

4బేతేలుకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయండి.
గిలాగ్ లుకు వెళిల్ ఇంకా ఎకుక్వగా తిరుగుబాటు చేయండి.
పతి ఉదయం బలులు తీసుకు రండి.
మూడు రోజులకు ఒకసారిమీ పదోభాగాలు తీసుకురండి.
5రొటెట్తో కృతజఞ్త అరప్ణ అరిప్ంచండి.
సేవ్చాఛ్రప్ణలు పకటించండి.

* 4:1 4:1బాషాను సారవంత న భూమి
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వాటి గురించి చాటించండి.
ఇశాయేలీయులారా, ఇలా చేయడంమీకిషట్ం గదా.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

6మీపటట్ణాలనిన్టిలోమీకు తినడానికి ఏమీ లేకుండా చేశాను.
మీరునన్ సథ్లాలనిన్టిలోమీకు ఆహారం లేకుండా చేశాను.
అయినామీరు నా పు తిరుగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
7కోతకాలానికిమూడు నెలలు ముందే
వానలేకుండా చేశాను.
ఒక పటట్ణం మీదవాన కురిపించి
మరొక పటట్ణం మీద కురిపించలేదు.
ఒక చోటవాన పడింది,
వాన పడనిపొలం ఎండిపోయింది.

8 రెండు మూడు ఊరుల్
మంచినీళళ్ కోసం మరొకఊరికి ఆతంగాపోతే
అకక్డ కూడావాళల్కి సరిపోయినంత నీళ ళ్ దొరకలేదు.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
9విసాత్ ర న మీతోటలనిన్టినీ
తెగుళళ్తో నేను పాడు చేశాను.
మీదాకష్తోటలనూ
అంజూరపు చెటల్నీ
ఒలీవచెటల్నూ
మిడతలు తినేశాయి.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

10నేను ఐగుపీత్యులమీదికి తెగుళల్ పంపించినటుట్
మీమీదికి తెగుళల్ పంపాను.
మీయువకులను కతిత్తో చంపేశాను.
మీ గురాలను తీసుకుపోయారు.
మీ శిబిరాలోల్ పుటిట్న చెడడ్ వాసన
మీముకుక్లోల్ కి ఎకిక్ంది.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.
11దేవుడు సొదొమ గొమొరాపటట్ణాలను నాశనం చేసినటుట్
నేను మీలో కొంతమందిని నాశనం చేశాను.
మీరు మంటలోనుంచి లాగేసిన కటెట్లాల్ గా తపిప్ంచుకునాన్రు.
అయినామీరు నా పు తిరగలేదు.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

12కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా,
మీపటల్ కఠినంగా ఇలా చేసాత్ ను.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయులారా,
మీదేవుణిణ్ కలుసుకోడానికి సిదధ్పడండి.
13పరవ్తాలను రూపించే వాడూ
గాలినిపుటిట్ంచేవాడూ ఆయనే.
ఆయన తన ఆలోచనలను మనుషులకు వెలల్డి చేసాత్ డు.
ఉదయానిన్ చీకటిగామారుసాత్ డు.
భూమిఉనన్త సథ్లాలమీద నడుసాత్ డు.
ఆయన పేరు సేనల పభువుయెహోవా.

5
విలాపవాకుక్లు, పశాచ్తాత్ పానికి పిలుపు

1ఇశాయేలు పజలారా,మిమమ్లిన్ గురించి నేను దుఃఖంతో చెపేప్ ఈమాట వినండి.
2ఇశాయేలు కనయ్ కూలిపోయింది.
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ఆమె ఇంకా ఎపప్టికీ లేవదు.
లేపడానికి ఎవరూ లేక ఆమె తన నేలమీద పడి ఉంది.

3యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
“ఇశాయేలు వారిలో ఒక పటట్ణం నుంచి వెయియ్మంది బయలుదేరితే వంద మందిమాతమేతపిప్ంచుకుని వసాత్ రు.
వంద మంది బయలుదేరితే పదిమందిమాతమేతపిప్ంచుకుని వసాత్ రు.”

4ఇశాయేలీయులతోయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు,
“ననున్ వెతికి జీవించండి.
5బేతేలును ఆశయించవదుద్ .
గిలాగ్ లులో అడుగు పెటట్వదుద్ .
బెయేరెష్బాకు పోవదుద్ .
గిలాగ్ లు వారు తపప్కుండా బందీలవుతారు.
బేతేలుకు ఇక దుఖమే.”

6యెహోవాను ఆశయించి జీవించండి.
లేకపోతే ఆయనయోసేపు వంశం మీద నిపుప్లాగా పడతాడు.
అది దహించి వేసుత్ ంది.
బేతేలులో ఎవరూ దానిన్ ఆరప్లేరు.
7వాళ ళ్ నాయ్యానిన్ భషట్ం చేసి,
నీతిని నేలపాలు చేసుత్ నాన్రు.
8ఆయన నకష్తమండలాలను చేసిన వాడు.
చీకటిని తెలవారేలా చేసేవాడు.
పగటిని రాతి చీకటిగామారేచ్వాడు.
సముదపు నీటినిమబుబ్లాల్ గా చేసి
భూమిమీద కుమమ్రిసాత్ డు.
9ఆయన పేరుయెహోవా.
బలవంతులమీదికి ఆయన అకసామ్తుత్ గా
నాశనం రపిప్సేత్ కోటలు నాశనమవుతాయి.

10పటట్ణ గుమమ్ం దగగ్ర బుదిధ్ చెపేప్ వారిని
వాళ ళ్ అసహియ్ంచుకుంటారు.
యథారథ్ంగామాటాల్ డే వారిని ఏవగించుకుంటారు.
11మీరు పేదలను అణగదొకుక్తూ
ధానయ్ం ఇమమ్ని వారిని బలవంతం చేసాత్ రు,
కాబటిట్ మీరు చెకిక్న రాళళ్తో ఇళ ళ్ కటుట్ కునాన్
వాటిలో నివసించరు.
మీకు చకక్టి దాకష్ తోటలు ఉనాన్
ఆ దాకష్మదయ్ం తాగరు.
12మీనేరాలెనోన్ నాకు తెలుసు.
మీపాపాలు ఎంత భయంకర నవోనాకు తెలుసు.
మీరు లంచాలు తీసుకుని
తపుప్చేయనివారినిబాధిసాత్ రు.
ఊరి గుమమ్ం దగగ్ర పేదలను పటిట్ంచుకోరు.
13అది గడుడ్ కాలం గనక
ఎలాంటి బుదిద్మంతు నా అపుప్డు ఊరుకుంటాడు.

14మీరు బతికేలా చెడు విడిచిమంచి వెతకండి.
అలా చేసేత్ మీరనుకునన్టుట్
యెహోవా, సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు
తపప్కుండామీతోఉంటాడు.
15చెడును దేవ్షించిమంచిని పేమించండి.
పటట్ణ గుమామ్లోల్ నాయ్యానిన్ సిథ్రపరచండి.
ఒకవేళయెహోవా, సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు
యోసేపు వంశంలోమిగిలినవారిని కనికరిసాత్ డేమో.

16అందుచేతయెహోవాపభువు,
సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు చెపేప్దేమిటంటే,
“పతి రాజమారగ్ంలో ఏడుపు ఉంటుంది.
పతి నడివీధిలో పజలు చేరి ‘అయోయ్! అయోయ్’ అంటారు.
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ఏడవడానికి,వాళ ళ్ తులను పిలుసాత్ రు.
దుఖపడే నేరుప్ గలవారిని ఏడవడానికి పిలిపిసాత్ రు.
17దాకష్తోటలనిన్టిలో ఏడుపు తీవంగా ఉంటుంది.
ఎందుకంటే నేను మీమధయ్గా వెళతాను.”
యెహోవాతీరుప్ దినం

18యెహోవాతీరుప్ దినం రావాలని ఆశించేమీకు
ఎంతోబాధ. యెహోవాతీరుప్ దినం కోసం ఎందుకు ఆశిసాత్ రు?
అది వెలుగుగా ఉండదు, చీకటిగా ఉంటుంది.
19ఒకడు సింహం నుంచి తపిప్ంచుకుంటే
ఎలుగుబంటి ఎదురు పడినటుట్ ,
లేకపోతే ఒకడు ఇంటోల్ కి పోయి, గోడమీద చెయియ్వేసేత్
పాము అతనిన్ కాటేసినటుట్ ఆ రోజు ఉంటుంది.
20యెహోవాదినం వెలుగుగా కాక అంధకారంగా ఉండదా?
కాంతితో కాక చీకటిగా ఉండదా?

21మీపండగ రోజులు నాకు అసహయ్ం. అవినాకు గిటట్వు.
మీపతేయ్క సభలంటే నాకేమీ ఇషట్ం లేదు.
22నాకు దహనబలులనూ వేదాయ్లనూమీరరిప్ంచినా
నేను వాటిని అంగీకరించను.
సమాధాన బలులుగామీరరిప్ంచే కొవివ్న పశువులను నేను చూడను.

23మీపాటల ధవ్ని నా దగగ్ర నుంచి తీసేయండి.
మీతీగవాయిదాయ్ల సంగీతం నేను వినను.
24నీళల్లా నాయ్యానిన్ పారనివవ్ండి.
నీతిని ఎపుప్డూ పవహించేలా చేయండి.

25ఇశాయేలీయులారా, అరణయ్ంలో నల ఏళ ళ్
మీరు బలులనూ వేదాయ్లనూ నాకు తెచాచ్రా?
26మీరు మీకోసం వాను అనే నకష్త దేవుడి విగహాలను చేసుకునాన్రు.
సికూక్తు అనే దేవుడి విగహానిన్ రాజుగామీరుమోసుకొచాచ్రు.

27కాబటిట్ నేను దమసుక్ పటట్ణం అవతలికి
మిమమ్లిన్ బందీలుగా తీసుకుపోతాను,
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.
ఆయన పేరు సేనల అధిపతి అయిన దేవుడు.

6
చెర తపప్నిసరి

1సీయోనులోహాయిగా సుఖపడేవారికి బాధ తపప్దు.
సమరయకొండలమీద దరాజ్ గా బతికే వారికి బాధ తపప్దు.
ఇశాయేలు వారికి సలహాదారులుగా ఉనన్ గొపప్ రాజాయ్లోల్ ని ముఖయ్ పెదద్లకు బాధ తపప్దు.
2మీనాయకులు ఇలా చెబుతునాన్రు, కలేన్కు వెళిల్ చూడండి.
అకక్డ నుంచి హమాతు అనే గొపప్ పటట్ణానికి వెళళ్ండి.
ఆ తరువాత ఫిలిషీయుల పటట్ణం గాతు వెళళ్ండి.
అవిమీ రెండు రాజాయ్లకంటే గొపప్వి కావా?
వాటి సరిహదుద్ లు మీ సరిహదుద్ లకంటే విశాల నవి కావా?

3విపతుత్ రోజు దూరంగా ఉందనుకుని
దౌరజ్నయ్ పాలన తవ్రగా రపిప్ంచిన వారవుతునాన్రు.
4వాళ ళ్ దంతపుమంచాలమీద పడుకుని,
పరుపులమీద ఆనుకుని కూరుచ్ంటారు.
మందలోని గొరె పిలల్లను,సాలలో కొవివ్న దూడలను కోసుకుని తింటారు.

5తీగ వాయిదాయ్ల సంగీతంతో పిచిచ్పాటలు పాడుతూ
దావీదులాగావాయిదాయ్లను మరింతమెరుగాగ్ వాయిసాత్ రు.
6దా రసంతోపాతలు నింపి తాగుతారు.
పరిమళ లాలుపూసుకుంటారు కానీ
యోసేపు వంశం వారికి వచేచ్ నాశనానికి విచారించరు.
7కాబటిట్ బందీలుగా వెళేల్ వారిలో వీళేళ్మొదట వెళతారు.
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సుఖభోగాలతో జరుపుకునే విందు వినోదాలు ఇక ఉండవు.
ఇశాయేలు గరవ్ం అణచివేత
8 “యాకోబు వంశీకుల గరవ్ం నాకు అసహయ్ం.
వారి రాజ భవనాలంటే నాకు దేవ్షం.
కాబటిట్ వారి పటట్ణానిన్ దానిలో ఉనన్దంతా ఇతరుల వశం చేసాత్ ను.
నేను, పభు నయెహోవాను.
నాతోడని పమాణం చేశాను.”
సేనల దేవుడు,యెహోవాపభువు వెలల్డించేది ఇదే.

9ఒకక్ కుటుంబంలో పదిమందిమిగిలి ఉనాన్ వాళళ్ంతా చసాత్ రు. 10వాళళ్ శవాలను ఇంటోల్ నుంచి తీసుకు పోడానికి ఒక
బంధువువాటిని దహనం చేసేవాడితోపాటు వచిచ్, ఇంటోల్ ఉనన్ వాడితో “నీతోపాటు ఇంకా ఎవ నాఉనాన్రా?” అనిఅడిగితే
ఆ వయ్కి “లేడు” అంటాడు. “మాటాల్ డకు. మనంయెహోవాపేరు ఎతత్కూడదు” అంటాడు.

11ఎందుకంటే గొపప్ కుటుంబాలు,
చినన్ కుటుంబాలు చినాన్భినన్ం అవుతాయి, అని
మీకుయెహోవాఆజఞ్ ఇసాత్ డు.

12 గురాలు బండలమీద పరుగెతుత్ తాయా?
అలాంటి చోట ఎవ నా ఎదుద్ లతో దునున్తారా?
అయితేమీరు నాయ్యానిన్ విషతులయ్ం చేశారు.
13లొదెబారు* పటల్ ఆనందించేమీరు,
“మాసొంత బలంతో కరాన్యిం†ను వశం చేసుకోలేదా?” అంటారు.

14అయితే సేనల దేవుడు,యెహోవాపభువు చెపేప్ది ఇదే,
“ఇశాయేలీయులారా, నేను మీమీదికి ఒక రాజాయ్నిన్ రపిప్సాత్ ను.
వాళ ళ్ లెబోహమాతు పదేశంమొదలు అరాబావాగు వరకూ
మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ రు.”

7
మిడతలు,మంట, కొలనూలు

1యెహోవాపభువునాకిదిచూపించాడు. రాజుకు రావలసిన కోతతరువాత గడిడ్ మళీళ్మొలిచినపుప్డు ఆయనమిడతల
గుంపుపుటిట్ంచాడు. 2అవి పచిచ్కనంతాతినేసినపుప్డు నేనిలాఅనాన్ను. “యెహోవాపభూ, దయచేసి కష్మించు. యాకోబు
వంశం కొదిద్మందేగా. అది ఎలా నిలదొకుక్కుంటుంది” 3 దీని గురించి యెహోవా మనసుస్ మారుచ్కుని “అది జరగదు”
అనాన్డు.

4యెహోవాపభువునాకిది చూపించాడు. శి ంచడానికియెహోవాపభువు అగిన్ రపిప్ంచాడు. అది భూమి కిందునన్ అగాధ
మహా జలానిన్ ఎండగొటిట్ భూమిని కూడా మింగేసేదే. 5 అయితే నేనిలా అనాన్ను. “యెహోవా పభూ, యాకోబు వంశం
కొదిద్మందేగా. అది ఎలా నిలదొకుక్కుంటుంది?” 6 దీని గురించి యెహోవా మనసుస్ మారుచ్కుని “అది కూడా జరగదు”
అనాన్డు.

7ఆయన నాకిది చూపించాడు. చూడు, మటట్పు గుండు చేతిలో పటుట్ కుని పభువు గోడ పకక్న నిలబడాడ్ డు. 8యెహోవా
నాతో ఇలా అనాన్డు. “ఆమోసూ, నువేవ్ం చూసుత్ నాన్వు?” “మటట్పు గుండు” అనాన్ను. అపుప్డు పభువు ఇలా అనాన్డు.
“నా పజ న ఇశాయేలీయులమధయ్ నేను మటట్పు గుండు వేయబోతునాన్ను. ఇక ఏమాతం నేను వాళళ్ను వదిలిపెటట్ను.

9ఇసాస్కు వంశం వారి ఉనన్త సథ్లాలు నాశనమవుతాయి.
ఇశాయేలీయుల పతిషిఠ్త సథ్లాలు పా పోతాయి.
యరొబాము వంశానికి విరోధంగా కతిత్ ఎతుత్ తాను.”
ఆమోసు, అమజాయ్

10 అపుప్డు బేతేలు యాజకుడు అమజాయ్, ఇశాయేలు రాజు యరొబాముకు ఇలా కబురు పంపాడు “ఇశాయేలీయుల
మధయ్, ఆమోసు నీమీద కుట చేసుత్ నాన్డు. అతనిమాటలు దేశం సహించలేదు.” 11అపుప్డు ఆమోసు,
యరొబాము కతిత్తో చసాత్ డు.
ఇశాయేలీయులు తపప్కుండా తమ దేశానిన్విడిచి బందీలుగా వెళతారు అనాన్డు.

12 అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నాన్డు. “దీరఘ్దరీశ్, వెళిళ్పో! యూదా దేశానికి పారిపో. అకక్డే పవచించుకుంటూ పొటట్
పోసుకో. 13బేతేలులో ఇంక ఎంతమాతం పవచించవదుద్ . రాజు నివసించే సథ్లం,రాజభవనం ఇకక్డ ఉనాన్యి.”

14 అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇలా అనాన్డు. “నేను పవకను కాదు, పవక కొడుకును కూడా కాదు. నేను గొరెల
కాపరిని. మేడి చెటుల్ చూసుకుంటాను. 15అయితే, నేను నా మందలను కాసూత్ ఉంటే యెహోవా ననున్ పిలిచి, ‘నువువ్ వెళిల్
నా పజ న ఇశాయేలు వారికి పవచించు’ అనాన్డు.”

* 6:13 6:13లొదెబారు ఏమిలేదు † 6:13 6:13 కరాన్యిం కొముమ్లు; కొముమ్ బలం సూచిసుత్ ంది
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16 అందుచేత యెహోవా మాట వినండి. మీరిలా అంటునాన్రు, ఇశాయేలీయులను గురించి పవచించవదుద్ . ఇసాస్కు
వంశానికి వయ్తిరేకంగామాటజారవదుద్ . 17యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
నీభారయ్ పటట్ణంలో వేశయ్ అవుతుంది.
నీ కొడుకులూ కూతుళ ళ్ కతిత్తో హతమౌతారు.
శతువులు నీ భూమిని కొలిచి పంచుకుంటారు.
నువువ్ అపవిత దేశంలో*పాణం విడుసాత్ వు.
కచిచ్తంగా ఇశాయేలీయులు తమ దేశం విడిచి బందీలవుతారు.

8
పండిన పళళ్ గంప

1 యెహోవా పభువు నాకిది చూపించాడు. అదిగో ఎండాకాలపు* పళళ్ గంప! 2 ఆయన “ఆమోసూ, నువేవ్ం
చూసుత్ నాన్వు?” అని అడిగాడు. నేను “ఎండాకాలపు పళళ్ గంప” అనాన్ను. అపుప్డుయెహోవానాతో,
నా పజ న ఇశాయేలీయులకు అంతం వచేచ్సింది.
ఇక నేను వాళళ్ను వదిలిపెటట్ను.
3యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
“మందిరంలోవాళ ళ్ పాడేపాటలు ఏడుపులవుతాయి.
ఆ రోజు శవాలు విపరీతంగా పడి ఉంటాయి.
నిశశ్బద్ంగా వాటిని అనిన్ చోటాల్ పడేసాత్ రు” అనాన్డు.

4దేశంలోని పేదలను తీసేసూత్ దీనులను అణిచేసేమీరు ఈ విషయం వినండి. 5వారిలాఅంటారు,
“మనం ధానయ్ం అమమ్డానికి అమావాసయ్ ఎపుప్డు వెళిళ్పోతుందో?
గోదుమలవాయ్పారం చేసుకోడానికి సబాబ్తు ఎపుప్డు పోతుందో?
మనం కొలపాతను చినన్దిగా చేసి, వెల పెంచుదాం.
తపుప్డు తూకాలతోమనంమోసం చేదాద్ ం.
6పా పోయిన గోదుమలను అమిమ్, వెండికి పేదవారిని కొందాం.
దీనులను, ఒక జత చెపుప్లకు కొందాం.”

7యాకోబు అతిశయాసప్దం తోడనియెహోవాఇలా పమాణం చేశాడు. “వారు చేసిన పనులోల్ దేనీన్ నేను మరచిపోను.”
8దీనిన్ బటిట్ భూమి కంపించదా?
అందులో నివసించే వారంతా దుఃఖపడరా?
లునది లాగా అదంతాపొంగుతుంది.
ఐగుపుదేశపు నదిలాగా
అది కి లేచి,మళీళ్ అణిగిపోతుంది.

9యెహోవాపభువు చెపేప్దేమిటంటే,
ఆ రోజు నేను మధాయ్హన్మేపొదుద్ గుంకేలా చేసాత్ ను.
పటట్పగలే భూమికి చీకటి కముమ్తుంది.
10మీపండగలను దుఃఖదినాలుగా
మీపాటలనిన్టినీ విషాద గీతాలుగామారుసాత్ ను.
మీరంతా గోనెపటట్ కటుట్ కొనేలా చేసాత్ ను.
మీఅందరి తలలు బోడిచేసాత్ ను.
ఒకక్డే కొడుకు చనిపోతే శోకించినటుట్ గా నేను చేసాత్ ను.
దానిముగింపుఘోర న రోజుగాఉంటుంది.

11యెహోవాపకటించేది ఇదే,
“రాబోయేరోజులోల్ దేశంలో నేను కరువు పుటిట్సాత్ ను.
అది తిండి కోసం,మంచినీళళ్ కోసం కరువు కాదు కానీ
యెహోవామాటలు వినకపోవడం వలన కలిగేదిగా ఉంటుంది.
12యెహోవామాటవినడానికి ఒక సముదం నుంచి మరొక సముదం వరకూ,
ఉతత్ర దికుక్ నుంచి తూరుప్ దికుక్ వరకూ తిరుగుతారు
కానీ అదివారికి దొరకదు.

13ఆ రోజు అంద న కనయ్లూ
యువకులూ దాహంతోసోలిపోతారు.
14సమరయపాపంతో ఒటుట్ పెటుట్ కునే వారు,
‘దాను, నీ దేవునిపాణంమీద ఒటుట్ .’
‘బెయేరెష్బా†, దేవునిపాణంమీద ఒటుట్ ’ అనేవారు

* 7:17 7:17 అపవిత దేశంలో అనయ్ దేశంలో * 8:1 8:1 ఎండాకాలపు పండిన † 8:14 8:14 బెయేరెష్బా విగహపూజ వంటిది
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ఇంకా ఎనన్డూ లేవలేకుండా కూలిపోతారు.”

9
పరిశుదద్ సథ్ల నిరూమ్లం

1బలిపీఠం దగగ్ర పభువు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. ఆయన ఇలా అనాన్డు. “గడపలు కదలిపోయేలా సత్ంభాల
భాగాలను కొటుట్ .

కపుప్ అందరి తలలమీదా పడేలావాటిని పగలగొటుట్ .
తరువాతమిగిలిపోయినవారిని నేను కతిత్తో చంపుతాను.
ఎవడూ పారిపోలేడు. ఎవడూ తపిప్ంచుకోలేడు.
2చచిచ్న వాళ ళ్ండే చోటుకు వాళ ళ్ చొచుచ్కు పోయినా
అకక్డనుంచి నా చెయియ్వాళళ్ను బయటికి లాగేసుత్ ంది.
వాళ ళ్ ఆకాశానికి ఎకిక్పోయినా
అకక్డ నుంచి వాళళ్ను దించేసాత్ ను.

3 కరెమ్లు పరవ్త శిఖరానవాళ ళ్ దాకుక్నాన్
నేను వాళళ్ను వెతికి పటుట్ కుంటాను.
నా దృషిట్కి కనబడకుండావాళ ళ్ సముదపు అడుగున దాకుక్నాన్
వాళళ్ను కాటేయడానికి నేను పాముకు ఆజాఞ్ పిసాత్ ను.
అదివాళళ్ను కాటేసుత్ ంది.
4 శతువులు వాళళ్ను బందీలుగా వేరే దేశాలకు తీసుకుపోయినా
నేనకక్డ కతిత్కి పని చెబుతాను. అదివాళళ్ను చంపేసుత్ ంది.
మేలు చేయడానికి కాక కీడు చేయడానికే నా దృషిట్ వారిమీద నిలుపుతాను.

5ఆయన సేనల అధిపతియెహోవా.
ఆయన భూమినితాకితే అది కరిగి పోతుంది.
దానిలో జీవించే వారంతా రోదిసాత్ రు.
లునది లాగా అదంతాపొంగుతుంది.
ఐగుపుదేశంలోని నదిలాగా అది కి లేచి,
మళీళ్ అణిగిపోతుంది.
6ఆయన ఆకాశాలోల్ తన కోసం భవనాలను నిరిమ్ంచేవాడు.
భూమిమీద తనపునాది వేసినవాడు.
సముదపు నీళళ్ను వానగా భూమిమీద కురిపించేవాడు ఆయనే.
ఆయన పేరుయెహోవా.

7ఇశాయేలీయులారా,మీరూ ఇతియోపియాపజలూ నా దృషిట్లో సమానులే గదా!
నేను ఐగుపు దేశం నుంచి ఇశాయేలీయులను,
కేతు నుంచి ఫిలిషీయులను,
కీరు నుంచి అరామీయులనూ రపిప్ంచాను గదా!
8యెహోవాపభువు కళ ళ్ ఈపాపిషిఠ్ రాజాయ్నిన్ చూసుత్ నాన్యి.
దానిన్ భూమిమీద ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను.
అయితేయాకోబు వంశానిన్పూరిగానాశనం చేయను.”
యెహోవావెలల్డించేది ఇదే.

9 “చూడండి. నేనొక ఆజఞ్ ఇసాత్ ను.
ఒకడు ధానాయ్నిన్ జలెల్డలోపోసి
ఒకక్ గింజ కూడా కింద పడకుండా జలిల్ంచినటుట్ ,
ఇశాయేలీయులను అనిన్ రాజాయ్లమధయ్కు జలిల్సాత్ ను.
10 ‘విపతుత్ మన దరి చేరదు. మనలను తరమదు’ అనినా పజలోల్ అనుకునే
పాపాతుమ్లంతా కతిత్తో చసాత్ రు.”
ఇశాయేలుపూరవ్పు భవ సిథ్తి నెలకొనడం

11పడిపోయినదావీదు గుడారానిన్ ఆ రోజు నేను లేవనెతిత్
దాని గోడలను బాగుచేసాత్ ను. శిథిలాలను లేపుతాను.
ముందు ఉనన్టుట్ దానిన్ తిరిగి నిరిమ్సాత్ ను.
12వాళ ళ్ ఎదోములోమిగిలినవారిని
నా పేరు పెటుట్ కునన్ రాజాయ్లనీన్
నా పజలు సావ్ధీనం చేసుకునేలా చేసాత్ ను.
ఇలా చేసేయెహోవాపకటన ఇదే.
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13 “రాబోయేరోజులోల్ పంటకోసేవాడు పొలం దునేన్ వాడి వెంటే వసాత్ డు.
వితత్నం చలుల్ తుండగానేదాకష్పళ ళ్ తొకేక్వాళ ళ్ వసాత్ రు.
పరవ్తాలు తియయ్టిదా రసం సవిసాత్ యి.
కొండలనీన్ దానిన్ పవహింప చేసాత్ యి.
యెహోవాపకటించేది ఇదే.

14బందీలుగా దేశాంతరం పోయిననా పజల న ఇశాయేలీయులను నేను తిరిగి తీసుకు వసాత్ ను.
శిథిల న పటట్ణాలను మళీళ్ కటుట్ కుని వాళ ళ్ వాటిలో నివసిసాత్ రు.
దాకష్తోటలు నాటివాటిదా రసానిన్ తాగుతారు.
తోటలు వేసి వాటి పళ ళ్ తింటారు.
15వారి దేశంలో నేను వాళళ్ను నాటుతాను.
నేను వారికిచిచ్న దేశంలోనుంచి వారిని ఇక ఎనన్టికీ పెరికి వేయడం జరగదు.”
మీయెహోవాదేవుడు చెబుతునాన్డు.
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ఓబదాయ్
గంథకర

ఓబదాయ్ అనే పవక రాశాడు. ఇతని జీవిత చరిత గురించి ఎలాటి సమాచారమూ లేదు. పొరుగు జాతి అయిన ఎదోము
తీరుప్ వినిపించడంలో ఓబదాయ్ యొరుషలేమును కేందంగా చేయడానిన్బటిట్ ఇతడు యూదయ రాషట్ర్ంలో పరిశుదద్ పటట్ణ
పరిసరాలకు చెందినవాడనిభావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 840 - 586
యెరుషలేము పతనం జరిగిన కొదిద్ కాలానికే ఓబదాయ్ రచన జరింగిందని భావించవచుచ్ (వ. 11-14). అంటే బబులోను

చెర కాలంలో.
సీవ్కర

ఎదోము దాడి తరువాత కాలంలోయూదులు.
పయోజనం

దేవునికి, ఇశాయేల్ కు వయ్తిరేకంగా ఎదోము చేసిన పాపాలకు వయ్తిరేకంగా వారి తీరుప్ పకటించడానికి దేవుని పవక
ఓబదాయ్ను దేవుడు ఉపయెగించుకునాన్డు. ఎదోమీయిలు ఏశావు సంతతి. ఇశాయేలీయిలు అతని కవల తముమ్డు
యాకోబు సంతతి. ఈ అనన్దముమ్ల మధయ్ ఉనన్ విరోధం వాని దావ్రా వచిచ్న రెండు జాతులకు కూడా పాకింది. ఈ విరోధం
వలల్ ఇశాయేలీయిలు ఈజిపుట్ నుండి తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు వారిని ఎదోమవారు తమ భూభాగం గుండా వెళళ్నీయలేదు.
ఎదోమీయిల గరవ్ం మూలంగా దేవుని నుండి తీవ న హెచచ్రిక అవసరం అయింది. దేవుని పజలకు వారి భూమి తిరిగి
సవ్ంత చివరిరోజులోల్ సీయోనుకు విముకి కలుగుతుందనన్వాగాద్ నంతోపుసత్కంముగుసుత్ ంది. దేవుడేవారినిపరిపాలిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
నాయ్య తీరుప్

విభాగాలు
1. ఎదోము నాశనం— 1:1-14
2. ఇశాయేలు అంతిమ విజయం— 1:15-21

ఎదోము నాశనం
1-4;యిరీమ్ 49:14-16
5-6;యిరీమ్ 49:9-10

1ఓబదాయ్ దరశ్నం. ఎదోము గురించియెహోవాపభువుఈవిషయంచెబుతునాన్డు. యెహోవానుంచిమేము ఒక నివేదిక
వినాన్ం. “లెండి. ఎదోముమీదయుదధ్ం చేయడానికి కదలండి” అని దేవుడు ఒక రాయబారిని రాజాయ్లకు పంపాడు. 2నేను
ఇతర రాజాయ్లోల్ నినున్ తకుక్వ చేసాత్ ను. వాళ ళ్ నినున్ దేవ్షిసాత్ రు.

3 నీ హృదయ గరవ్ం నినున్ మోసం చేసింది. కొండ సందులోల్ ఎతత్యిన ఇంటోల్ నివసించే నువువ్ “ననెన్వడు కింద
పడేసాత్ డు?” అనినీమనసుస్లోఅనుకుంటునాన్వు. 4గదద్లానువువ్ కిఎగిరినానకష్తాలోల్ గూడు కటుట్ కునాన్అకక్డనుంచి
నినున్ కింద పడేసాత్ ను, అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.

5దొంగలు నీ దగగ్రికి వసేత్,వాళ ళ్రాతిపూటవచిచ్ తమకు కావలసినంత వరకే దోచుకుంటారు గదా. దాకష్ పండుల్ పోగు చేసే
వాళ ళ్ నీ దగగ్రికి వసేత్ కొనిన్ పళ ళ్ విడిచి పెడతారు గదా. అయితే, అయోయ్! నువువ్ బొతిత్గా నాశన పోయావు. 6 ఏశావు
వంశం వారినిపూరిగా దోచుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ ళ్ దాచిపెటిట్న ధనమంతా దోపిడీ అవుతుంది.

7 నీతో సంధి చేసినవారు నినున్ తమ సరిహదుద్ వరకూ పంపేసాత్ రు. నీతో సమాధానంగా ఉనన్వాళ ళ్ నినున్ మోసగించి
ఓడిసాత్ రు. నీ అనన్ం తినన్వాళ ళ్ నినున్ పటుట్ కోడానికి వల వేసాత్ రు. ఎదోము అరథ్ం చేసుకోలేడు. 8 ఆ రోజు నేను ఏశావు
పరవ్తాలోల్ తెలివి లేకుండాచేయనా? ఎదోములోనిజాఞ్ నులనునాశనం చేయనా? అనియెహోవాచెబుతునాన్డు. 9తేమానూ,
నీ శకిమంతులకు భయం వేసుత్ ంది. అందుచేత ఏశావు పరవ్తాలోల్ నివసించేవారంతాహతమవుతారు.

10 నీ సోదరుడు యాకోబుకు నువువ్ చేసిన దౌరజ్నాయ్నికి నీకు అవమానం కలుగుతుంది. ఇక ఎపప్టికీ లేకుండా నువువ్
నిరూమ్ల పోతావు. 11 నువువ్ దూరంగా నిలుచ్నన్ రోజున, వేరే దేశం వాళ ళ్ అతని ఆసిత్ని తీసుకుపోయిన రోజున,
విదేశీయులు అతని గుమామ్లోల్ కి వచిచ్యెరూషలేము మీద చీటుల్ వేసిన రోజున నువువ్ కూడావారిలో ఒకడిగా ఉనాన్వు.

12 నీ సోదరుని దినాన, అతని దురవసథ్ దినాన నువువ్ ఆనందించవదుద్ . యూదావారి నాశన దినాన వారి సిథ్తి చూసి
సంతోషించ వదుద్ . వారి ఆపదిద్నాలో అతిశయించ వదుద్ . 13నా పజల విపతుత్ రోజున వారి గుమామ్లోల్ పవేశించ వదుద్ . వారి
ఆపదిద్నాలో సంతోషిసూత్ వారి బాధ చూడ వదుద్ . వారి విపతుత్ రోజున వారి ఆసిత్ని దోచుకోవదుద్ . 14వారిలో తపిప్ంచుకునన్
వారిని చంపేయడానికి అడడ్దారులోల్ నిలబడ వదుద్ . ఆపదిద్నాలోవారిలోమిగిలేవారిని శతువుల చేతికి అపప్గించవదుద్ .

జాతులకు తీరుప్
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15రాజాయ్లకూ యెహోవా దినం దగగ్ర పడింది. అపుప్డు నువువ్ చేసినటేట్ నీకూ చేసాత్ రు. నువువ్ చేసిన పనులు నీ తల
మీదికి తిరిగి వసాత్ యి. 16మీరునాపవితపరవ్తం తాగినటుట్ రాజాయ్లనీన్ ఎపుప్డూతాగుతూఉంటాయి. తాము ఎనన్డూ
ఉనికిలో లేనివారిలాగాఉండితాగుతుంటారు.

సీయోనుకు విముకి
17అయితే సీయోను కొండ మీద తపిప్ంచుకునన్ వారు నివసిసాత్ రు. అది పవితంగా ఉంటుంది. యాకోబు వంశం వాళ ళ్

తమవారసతవ్ంపొందుతారు. 18యాకోబువంశంవారు నిపుప్లా,యోసేపువంశంవారుమంటలాఉంటారు. ఏశావువంశం
వారు ఎండు గడిడ్లా ఉంటారు. నిపుప్ వారిని కాలేచ్సి దహించేసుత్ ంది. ఏశావు వంశంలో ఎవరూ మిగలరు, అని యెహోవా
చెపాప్డు.

19 ద ణ దికుక్న నివసించేవారు ఏశావు పరవ్తానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. దాన పాంతాలోల్ ఉండే వారు
ఫిలిషీయులదేశానిన్సావ్ధీనంచేసుకుంటారు. వాళ ళ్ఎఫాయింపజలభూములనూసమరయపజలభూములనూసావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. బెనాయ్మీను పజలు గిలాదు పాంతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. 20ఇశాయేలీయులోల్ బందీలుగా దేశాంతరం
పోయినవారు సారెపతు వరకూ కనాను పాంతానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. యెరూషలేము వారిలో బందీలుగా సెఫారాదుకు
పోయిన వారు ద ణ పాంత పటట్ణాలను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. 21 ఏశావు పరవ్తానిన్ శి ంచడానికి రకష్కులు సీయోను
పరవ్తం ఎకుక్తారు. అపుప్డు రాజయ్ంయెహోవాది అవుతుంది.
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యోనా
గంథకర

యోనాగంథ రచయితయోనా పవక అని 1:1 సప్షట్ంగా పేరొక్ంటునన్ది. ఇతడు నజరేతు పాంతంలో గతహెఫెరు ఊరికి
చెందినవాడు. తరువాత కాలంలోఈపాంతానిన్ గలిలయఅనాన్రు (2రాజులు 14:25). అంటే ఉతత్ర ఇశాయేల్ రాజాయ్నికి
చెందినకొదిద్మందిపవకలోల్ యోనాఒకడు. యోనాగంథం దేవునిసహనానిన్,వాతస్లాయ్నిన్ ఎతిత్ చూపుతునన్ది. తనకులోబడే
వారికి రెండవ అవకాశం ఇవవ్డానికి ఆయనకునన్ సమమ్తిని తెలుపుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 785 - 760
కథనం ఇశాయేలోల్ మొద మధయ్దరా సముదం ఓడరేవు యొపేప్ నుండి అషురు రాజయ్ం ముఖయ్పటట్ణం నీనెవెలో

ముగుసుత్ ంది. నీనెవె గిస్ నదీ తీరాన ఉంది.
సీవ్కర

ఇశాయేల్ పజలు,భావికాలంలో బిలు చదివేవారు.
పయోజనం

అవిధేయత,ఉజీజ్వం ఇవి రెండుఈపుసత్కంలోముఖాయ్ంశాలు. పెదద్ చేప కడుపులోయోనాఅనుభవం. అతడు పశాచ్తాత్ ప
పడినదానిఫలితంగాఅబుబ్ర నవిడుదలఅతడుపొందడానికికారణ ంది. మొదటోల్ అతనిఅవిధేయతచివరికివయ్కిగత
ఉజీజ్వానికి దారి తీసింది. అంతేగాక నీనెవె రకష్ణ కూడా సిదిధ్ంచింది. దేవుని సందేశం పపంచంమొతాత్ నికి కేవలం మనవంటి,
లేక మనతో పోలికలునన్ వారికి మాతమే కాదు. దేవుని యధారధ్ న పశాచ్తాత్ పం కావాలి. మన హృదయానిన్, నిజ న
అనుభూతులను ఆయన చూసుత్ నాన్డు. కేవలం ఇతరుల కోసం మనం చేసేమంచి పనులు కాదు.

ముఖాయ్ంశం
మనుషులందరి పటల్ దేవుని కృప.

విభాగాలు
1.యోనాఅవిధేయత— 1:1-14
2.యోనాను పెదద్ చేపమింగడం— 1:15, 16
3.యోనాపరితాపం— 1:17-2:10
4.యోనానీనెవెలోబోధించడం— 3:1-10
5. దేవుని కనికరానిన్ బటిట్ యోనా కోపగించుకోవడం— 4:1-11

యోనాతరీష్షుకు పారిపోవడం
1యెహోవావాకుక్ అమితత్యి కొడుకుయోనాకు పతయ్కష్ ఇలా తెలియజేశాడు. 2 “నువువ్ లేచి నీనెవె మహాపటట్ణానికి

వెళిల్ దానికి వయ్తిరేకంగా పకటన చెయియ్. ఆ నగరవాసుల దురామ్రగ్ం నా దృషిట్కి ఘోరంగా ఉంది.” 3కానీయోనాయెహోవా
సనిన్ధినుంచి పారిపోయి తరీష్షు పటట్ణానికి వెళాళ్లనుకునాన్డు. యొపేప్కు వెళిల్ తరీష్షుకు వెళేళ్ ఒక ఓడ చూశాడు.
పయాణానికి డబుబ్లిచిచ్,యెహోవాసనిన్ధినుంచి దూరంగా తరీష్షు వెళిల్ పోవడానికి ఆ ఓడ ఎకాక్డు.

4 అయితే యెహోవా సముదం మీద పెదద్ గాలి వీచేలా చేశాడు. అది సముదంలో గొపప్ తుఫానుగా మారింది. ఓడ
బదద్ పోయేలా ఉంది. 5అపుప్డు ఆ ఓడ నావికులు చాలా భయపడాడ్ రు. పతి ఒకక్డూ తన దేవునికి మొరపెటాట్ డు. ఓడ
తేలిక చేయడానికి అందులో ఉనన్ సరకులను సముదంలో పారేశారు. అయితేయోనా ఓడ లోపలి భాగానికి వెళిల్ పడుకుని
గాఢ నిదపోతునాన్డు.

6అపుప్డుఓడనాయకుడుఅతనిదగగ్రికి వచిచ్ “నువేవ్ంచేసుత్ నాన్వు? నిదపోతునాన్వా? లేచినీదేవుణిణ్ పారిథ్ంచు! ఒకవేళ
నీ దేవుడు మనలను గమనించిమనం నాశనం కాకుండా చూసాత్ డేమో” అనాన్డు.

7అంతలోనావికులు “ఎవరిన్ బటిట్ ఇంత కీడు మనకు వచిచ్ందో తెలుసుకోడానికి మనం చీటుల్ వేదాద్ ం రండి” అని ఒకరితో
ఒకరు చెపుప్కుని, చీటుల్ వేశారు. చీటీయోనాపేరున వచిచ్ంది.

8 కాబటిట్ వాళ ళ్ “ఎవరి కారణంగా ఈ కీడు మనకు వచిచ్ందో మాకు చెపుప్. నీ ఉదోయ్గం ఏంటి? నువెవ్కక్డనుంచి
వచాచ్వు? నీది ఏ దేశం? ఏ జనం నుంచి వచాచ్వు?” అనియోనాని అడిగారు. 9అతడు వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “నేను
హెబీయుణిణ్ . సముదానికీ భూమికీ సృషిట్కర, ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుడు అయిన యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగినవాణిణ్ .”
10వాళ ళ్ మరింత భయపడి అతనితో “నువువ్ చేసిన పని ఏమిటి?” అనాన్రు. ఎందుకంటే తాను యెహోవా సనిన్ధినుంచి
పారిపోతునన్టుట్ అతడు వాళల్కు చెపాప్డు.

11అపుప్డు వాళ ళ్యోనాతో “సముదం మాకోసం నిమమ్ళించేలా మేము నీకేం చెయాయ్లి?” అని అడిగారు. ఎందుకంటే
సముదం ఇంకా భీకరమౌతూ ఉంది. 12యోనా “నా కారణంగానే ఈ గొపప్ తుఫాను మీ మీదికి వచిచ్ందని నాకు తెలుసు.
ననున్ ఎతిత్ సముదంలో పడవేయండి, అపుప్డు సముదం మీమీదికి రాకుండా నిమమ్ళిసుత్ ంది” అనివాళల్కు జవాబిచాచ్డు.

13 అయినా వాళ ళ్ ఓడను సముదం ఒడుడ్ కు చేరచ్డానికి తెడుల్ చాలా బలంగా వేశారు. సముదం ఇంకా చెలరేగుతూ
ఉండడం వలన అలా చెయయ్ లేకపోయారు.
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14కాబటిట్ వాళ ళ్యెహోవాకు ఇలామొరపెటాట్ రు. “ఈమనిషిని బటిట్ మమమ్లిన్ నాశనం చెయయ్వదుద్ . అతనిచావుకుమా
మీదదోషంమోపవదుద్ . ఎందుకంటేయెహోవా, నువేవ్ నీ ఇషట్పకారం ఇలాజరిగించావు.” 15ఇలాఅనివాళ ళ్యోనాను ఎతిత్
సముదంలో పడేశారు. పడేయగానే సముదంపొంగకుండా ఆగిపోయింది. 16అపుప్డు వాళ ళ్యెహోవాకు ఎంతో భయపడి,
ఆయనకు బలులు అరిప్ంచిమొకుక్బళల్ చేశారు.

17 ఒక పెదద్ చేపయోనాను మింగడానికి యెహోవా నియమించాడు. యోనామూడు రోజులు, మూడు రాతులు ఆ చేప
కడుపులో ఉనాన్డు.

2
యోనాపారథ్న

1ఆ చేప కడుపులోనుంచియోనాయెహోవాకు ఇలాపారిథ్ంచాడు,
2 “నాఆపదలో నేనుయెహోవాకుమొరపెటాట్ ను.
ఆయననాకు జవాబిచాచ్డు.
మృతుయ్లోకం నుంచి నేను కేకలు వేసేత్ నువువ్ నా సవ్రం వినాన్వు.
3నువువ్ ననున్ అగాధంలో, సముదగరభ్ంలో పడవేశావు. పవాహాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి.
నీ అలలూ తరంగాలూ నామీదుగా వెళత్ నాన్యి.
4నీ సనిన్ధినుంచి ననున్ తరిమి వేసినా,
నీ పరిశుదాధ్ లయం పుమళీళ్ చూసాత్ ను అనుకునాన్ను.
5నీళ ళ్ ననున్ చుటుట్ కోవడంతో నేను కొనపాణంతో ఉనాన్ను.
సముదాగాధం ననున్ ఆవరించి ఉంది. సముదపునాచు నా తలకు చుటుట్ కుంది.
6నేను మరెనన్టికీ ఎకిక్ రాకుండా భూమి గడియలు ననున్ మూసివేశాయి.
పరవ్తాలపునాదులోల్ కి నేను దిగిపోయాను.
నా దేవా,యెహోవా, నువువ్ నా జీవానిన్ అగాధంలో నుంచి కి రపిప్ంచావు.
7నాపాణం నాలో కృశిసూత్ ఉంటే నేనుయెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకునాన్ను.
నీ పరిశుదాధ్ లయంలోకి నీదగగ్రికి నాపారథ్న చేరింది.
8వయ్రథ్ న విగహ దేవుళళ్ మీద లకష్ ం ఉంచేవాళ ళ్ తమ కొర న నీ విశావ్సయ్తను నిరాకరిసుత్ నాన్రు.
9నామటుట్ కు నేను కృతజఞ్తాసుత్ తులతో నీకు బలి సమరిప్సాత్ ను.
నేనుమొకుక్కునన్ దానిన్ తపప్క నెరవేరుసాత్ ను.
యెహోవాదగగ్రే రకష్ణ దొరుకుతుంది.”

10అపుప్డుయెహోవాచేపకు ఆజాఞ్ పించగానే అదియోనాను పొడి నేలమీద కకిక్ వేసింది.

3
యోనానీనెవెలో పకటించడం

1యెహోవావాకుక్ రెండోసారియోనాకుపతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే 2“నువువ్లేచి,నీనెవెమహాపటట్ణానికివెళిల్ నేను నీకు
ఆజాఞ్ పించిన సందేశానిన్ దానికిచాటించు.” 3కాబటిట్ యోనాలేచియెహోవామాటకు లోబడి నీనెవె పటట్ణానికి నడచుకుంటూ
వెళాళ్డు. నీనెవె నగరం చాలా పెదద్ది. అదిమూడు రోజుల పయాణమంత పెదద్ది.

4యోనా ఆ పటట్ణంలో ఒక రోజు పయాణమంత దూరం వెళిల్, యింకా 40 రోజులోల్ నీనెవె పటట్ణం నాశనమవుతుందని
పకటన చేశాడు. 5 నీనెవె పటట్ణం వాళ ళ్ దేవునిలో విశావ్సం ఉంచి ఉపవాసం పకటించారు. గొపప్వాళ ళ్, సామానుయ్లూ
అందరూ గోనె పటట్ కటుట్ కునాన్రు.

6ఆసంగతితవ్రలోనేనీనెవెరాజుకుచేరింది. అతడుతనసింహాసనందిగి,తనరాజవసాలనుతీసివేసి,గోనెపటట్ కటుట్ కుని
బూడిదెలో కూరుచ్నాన్డు. 7అతడు ఇలా పకటన చేయించాడు “రాజూఆయనమంతులూ ఆజాఞ్ పించేదేమంటే,మనుషులు
ఏమీ తినకూడదు. పశువులు మేతమేయకూడదు, నీళల్ తాగకూడదు.”

8“మనుషులు,పశువులు గోనెపటట్ కటుట్ కుని దేవునికిబిగగ్రగామొరపెటాట్ లి. అందరూతమదురామ్రాగ్ నిన్ విడిచిపెటిట్ తాము
చేసుత్ నన్ దౌరజ్నయ్ం మానాలి. 9ఒకవేళ దేవుడు తన మనసుస్ మారుచ్కుని తన కోపాగిన్ చలాల్ రుచ్కుని మనం నాశనం కాకుండా
చేసాత్ డేమో ఎవరికి తెలుసు?”

10 నీనెవె వాళ ళ్ తమ చెడు పవరన వదిలిపెటట్డం దేవుడు చూసి తన మనసుస్ మారుచ్కుని వాళల్కు వేసాత్ ననన్ శికష్
వెయయ్లేదు.

4
దేవుని కరుణమీదయోనాకోపం

1కాని, ఇదియోనా దృషిట్లో చాలా తపుప్గా అనిపించింది. అతడు కోపంతో మండిపడాడ్ డు. 2కాబటిట్ యోనాయెహోవాను
ఇలా పారిధ్ంచాడు. “నేను నా దేశంలో ఉనన్పుప్డు ఇలానే జరుగుతుందని చెపాప్ను గదా! అందుకే నేనే మొదట తరీష్షుకు
పారిపోడానికి పయతిన్ంచాను. ఎందుకంటే, నువువ్ కృపగల దేవుడివనీ,జాలిగలవాడివనీ,తవ్రగాకోపగించేవాడివికాదనీ,
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పూరిగా నమమ్దగిన వాడివనీ, నశింపజేయడానికి వెనుకంజ వేసేవాడివనీ నాకు తెలుసు. 3కాబటిట్ , యెహోవా, ఇపుప్డు నా
పాణం తీసెయయ్మని బతిమాలుతునాన్ను. ఎందుకంటే నేను బతకడం కంటే చావేమేలు.”

4అందుకు యెహోవా “నువువ్ అంతగా కోపించడం నాయ్యమా?” అని అడిగాడు. 5అపుప్డుయోనా ఆ పటట్ణం నుంచి
వెళిల్ దానికి తూరుప్గా ఒకచోట కూరుచ్నాన్డు. అకక్డ ఒక పందిరి వేసుకుని, పటట్ణానికి ఏమి సంభవిసుత్ ందో చూదాద్ మని, ఆ
పందిరి నీడలో కూరుచ్నాన్డు.

6యెహోవా దేవుడు ఒక మొకక్ను సిదధ్ం చేసి, అతనికి కలిగిన బాధ పోగొటట్డానికి, అది పెరిగియోనా తలకు గా నీడ
ఇచేచ్లా చేశాడు. ఆమొకక్ను బటిట్ యోనాచాలా సంతోషించాడు. 7మరుసటి ఉదయం దేవుడు ఒక పురుగును సిదధ్ంచేసి
ఉంచాడు. అది ఆమొకక్ను పాడు చేయగాఅదివాడిపోయింది.

8ఆ తరువాత రోజు సూరోయ్దయం అయినపుప్డు, దేవుడు తూరుప్నుండి వీచే వడగాలిని సిదధ్ం చేశాడు. యోనాకు ఎండ
దెబబ్ తగిలి సొమమ్సిలిల్పోయాడు. “బతకడం కంటే చావడమే నాకు మేలు” అని తనలో తాను అనుకునాన్డు. 9అపుప్డు
దేవుడుయోనాతో “ఈమొకక్ గురించి నువువ్ అంతగా కోపపడడం భావయ్మేనా?” అనాన్డు. యోనా “చచిచ్ పోయేటంతగా
కోపపడడం భావయ్మే” అనాన్డు.

10అందుకుయెహోవా “నువేవ్మాతంకషట్పడకుండా,పెంచకుండాదానికదేపెరిగినమొకక్మీదనువువ్జాలిపడుతునాన్వే.
అది ఒక రాతిలోనే పెరిగి ఒక రాతిలోనే వాడిపోయింది. 11అయితే నీనెవె మహా పటట్ణంలో కుడి ఎడమలు తెలియని ల
ఇర వేల కంటే ఎకుక్వమంది పజలునాన్రు. చాలా పశువులు కూడా ఉనాన్యి. దాని గురించి నేను జాలిపడవదాద్ ?” అని
అతనితో అనాన్డు.
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మీకా
గంథకర

మీకా గంథ రచయిత మీకా పవక (1:1). ఇతడు పలెల్టూరి వాడు. నగరానికి వెళిళ్ ఆ పజల సామాజిక ఆధాయ్తిమ్క
అనాయ్యాలు, విగహపూజలు మూలంగా వారి మీదకి ముంచుకు రానునన్ తీరుప్ను గురించి వ సందేశానిన్ పకటించాడు.
దేశంలో వయ్వసాయ పధాన న పాంతంలో ఇతడు నివసించాడు. దేశంలోని పభుతవ్ కేందాలకు దూరాన ఇతని నివాసం.
ఆ విధంగా తన జాతిలో అణగారిపోయిన నిరాభ్గుయ్ల విషయం ఇతడు చింతించాడు. అంగ కలయ్ం గలవారు, వెలివేతకు
గు న వారు,బాధితులుమొద నవారి పకష్ం వహించాడు (4:6). పాతనిబంధనలో కెలాల్ యేసు పుటుట్ క గురించిన అతయ్ంత
పాముఖయ్ న పవచనంమీకాలోఉంది. ఆయనపుటుట్ కకు 700 సంవతస్రాలకు ముందే ఆయనపుటట్బోయేఊరు, ఆయన
నితయ్తవ్ం గురించిమీకా పవచించాడు (5:2).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 735 - 700
మీకా మొదటి పవచనాలు ఇశాయేలు ఉతత్ర రాజయ్పతనానికి కొదిద్గా ముందు వచాచ్యి (1:2-7). ఇతర పవచనాలు

బబులోను చెర కాలంలో,మరికొనిన్ పవాసులు సవ్దేశం తిరిగి వచాచ్క రాయడం జరిగింది.
సీవ్కర

ఉతత్ర ఇశాయేల్ పజలకు, ద ణయూదా పజలకు కూడామీకారాశాడు.
పయోజనం

మీకాపవచనాలు రెండుపాముఖయ్ న భవిషతుత్ వాకుక్లు చుటుట్ కేందీకృతం అయినాయి. ఒకటి ఇశాయేల్,యూదాల
తీరుప్ (1:1-3:12). రెండవది వెయేయ్ళళ్ పాలనలో దేవుని పజల పాభవం (4:1-5:16). తన పజల పకష్ంగా దేవుడు తాను
చేసిన ఉపకారాలను వారికి గురు చేసుత్ నాన్డు. వారు తమ సంగతితాము చూసుకుంటే తాను వారి కోసం ఎలా శదధ్ చూపాడో
చెబుతునన్డు.

ముఖాయ్ంశం
వ తీరుప్.

విభాగాలు
1. ముంచుకు వసుత్ నన్ వ తీరుప్— 1:1-2:13
2. వినాశనం గురించి సందేశం— 3:1-5:15
3. పజల దోషానిన్ రుజువు చేసే సందేశం— 6:1-7:10
4. ఉపసంహారం— 7:11-20

యెరూషలేము, సమరయ
1 యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అనే యూదా రాజుల రోజులోల్ సమరయ గురించి యెరూషలేము గురించి దరశ్నాలోల్

మోరషీయు నమీకాకుయెహోవాతెలియజేసిన సందేశం.
2పజలారా,మీరంతా వినండి.

భూమీ, నువూవ్ నీలో ఉనన్దంతా వినాలి.
యెహోవాపభువుమీమీదసాకష్ ం చెపప్బోతునాన్డు.
పరిశుదాధ్ లయంలోనుంచి పభువుమీమీదసాకష్ ం చెపప్బోతునాన్డు.
3చూడండి. యెహోవాతన సథ్లం విడిచి బయలుదేరుతునాన్డు.
ఆయన దిగి భూమిమీది ఉనన్త సథ్లాలమీద నడవబోతునాన్డు.
4ఆయన కింద పరవ్తాలు కరిగిపోతాయి. లోయలు పగిలిపోతాయి.
నిపుప్కు కరిగిపోయే నంలా,
వాలు మీద పడడ్ నీళ ళ్ పారే విధంగా అవి కరిగిపోతునాన్యి.

5ఇదంతాయాకోబు తిరుగుబాటు మూలంగానే.
ఇశాయేలు సంతానం వారిపాపాలే కారణం.
యాకోబు తిరుగుబాటుకు మూలం ఏంటి?
అది సమరయకాదా?
యూదావారి ఉనన్త సథ్లాలమూలం ఏంటి?
అదియెరూషలేము కాదా?

6నేను సమరయను పొలం లోని రాళల్కుపప్లాగా చేసాత్ ను.
దాకష్తోటలు నాటే సథ్లంగా చేసాత్ ను.
దానిరాళ ళ్ లోయలోపారబోసాత్ ను,
దానిపునాదులు కనబడేలా చేసాత్ ను.
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7దాని చెకుక్డు బొమమ్లు ముకక్లు ముకక్లవుతాయి.
దాని కానుకలు మంటలోల్ కాలిపోతాయి.
దాని విగహాలనిన్టినీ నేను పాడు చేసాత్ ను.
అది వేశయ్గా సంపాదించుకునన్ కానుకలతోవాటిని తెచుచ్కుంది,
కాబటిట్ అవి వేశయ్ జీతంగామళీళ్ వెళిళ్పోతాయి.

పవక విలాపం
8ఈకారణంగా నేను కేకలు పెటిట్ పలాపిసాత్ ను.

చెపుప్లూ బటట్లూ వేసుకోకుండా తిరుగుతాను.
నకక్లాల్ గా అరుసాత్ ను. గుడల్గూబలాల్ గా మూలుగుతాను.
9దానిగాయాలుమానవు.
అవియూదాకు తగిలాయి.
నా పజల గుమమ్ం వరకూ,యెరూషలేము వరకూ అవి వచాచ్యి.
10ఈ సంగతి గాతులో చెపప్వదుద్ .
అకక్డ ఏమాతం ఏడవదుద్ .
బేత్ లెయపలో నేను దుముమ్లో పడిపొరాల్ డాను.

11షాఫీరు పురవాసులారా,
నగన్ంగా సిగుగ్ తో వెళిళ్పోండి.
జయనాను పురవాసులారా, బయటకు రావదుద్ .
బేత్ ఎజేల్ దుఖిసోత్ ంది.
వారి భదత తొలిగిపోయింది.
12మారోతువారు మంచి కబురు కోసం ఆరాటంగా ఉనాన్రు.
యెహోవావిపతుత్ కలిగించాడు.
అదియెరూషలేము గుమామ్ల వరకూ వచిచ్ంది.

13లాకీషు పురవాసులారా, రథాలకుయుదాధ్ శావ్లనుపూనచ్ండి.
ఇశాయేలు వారు చేసిన తిరుగుబాటుల్ నీలో కనిపించాయి.
నువువ్ సీయోను కుమారెపాపానికి పారంభం.
14మీరు విడుదల కోసంమోరెషెత్ గాతుకు కానుకలిసాత్ రు.
అకీజ్బు ఊరు ఇశాయేలు రాజులనుమోసగిసుత్ ంది.

15మారేషాపురవాసులారా,మిమమ్లిన్ వశం చేసుకునే వాణిణ్ మీమీదికి పంపిసాత్ ను.
ఇశాయేలీయుల నాయకులు* అదులాల్ ం గుహకు వెళిళ్పోతారు.
16నీకిషట్ న పిలల్ల కోసం నీ తల బోడి చేసుకో.
నీ వెంటుకలు కతిత్రించుకో.
రాబందులాగాబోడిగా ఉండు.
నీ పిలల్లు నీ దగగ్ర నుంచి చెరలోకి వెళిళ్పోతారు.

2
ధనికుల దురామ్రాగ్ లు

1మంచాలమీద పడుకునిమోసపు పనులు ఆలోచిసూత్
దురామ్రాగ్ లు చేసేవారికి బాధ తపప్దు.
వాళల్కు అధికారముంది
కాబటిట్ పగటి వెలుతురులోవాళ ళ్ అలా చేసాత్ రు.
2వాళ ళ్ పొలాలు ఆశించి లాగేసుకుంటారు.
ఇళ ళ్ ఆశించి తీసేసుకుంటారు.
వయ్కినీ అతని ఇంటినీ,
వయ్కినీ అతనివారసతావ్నీన్ వాళ ళ్ అణిచేసి ఆకమించుకుంటారు.

3కాబటిట్ యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు,
“ఈ వంశం మీదికి విపతుత్ పంపించబోతునాన్ను.
దాని కిందనుంచిమీమెడలను వదిలించుకోలేరు.
గరవ్ంగా నడవ లేనంతగా అపాయం రాబోతుంది.
4ఆ రోజుమీ శతువులు మీ గురించి ఒక పాటపాడతారు.
ఎంతో దుఃఖంతో ఏడుసాత్ రు.
వారిలాపాడతారు, ఇశాయేలీయుల నమనం బొతిత్గా పా పోయాం.

* 1:15 1:15నాయకులు మహిమ
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యెహోవానాపజల భూభాగానిన్మారాచ్డు.
ఆయననా దగగ్ర నుంచి దానిన్ ఎలా తీసేసాత్ డు?
ఆయనమన భూములను దోహ లకు పంచి ఇచాచ్డు.”
5అందుచేత చీటుల్ వేసి ధనవంతు న మీకు
భూమి పంచిపెటట్డానికియెహోవాసమాజంలోవారసులెవరూ ఉండరు.

అబదద్ పవకలు
6 “పవచించ వదుద్ ,ఈ విషయాలను వాళ ళ్ పవచించ కూడదు.

అవమానం రాకూడదు” అనివారంటారు.
7 “యాకోబు వంశమా! యెహోవాసహనం తగిగ్పోయిందా?
ఆయన ఇలాంటి పనులు చేసాత్ డా?”
అని చెపప్డం భావయ్మేనా?
యథారథ్ంగా పవరించేవారికి నామాటలు మం కలిగిసాత్ యి గదా!
8ఇటీవలే నా పజలు శతువులయాయ్రు.
యుదధ్రంగం నుంచి మంగా తిరిగి వసుత్ నాన్ం అని నికులు అనుకునన్టుట్ గా,
నిరభ్యంగాదారినపోతూ ఉనన్ వారి బటట్లను, అంగీనిమీరు లాగివేసాత్ రు.

9వారికిషట్ న ఇళళ్లోల్ నుంచి నా పజలోల్ ని సీలను మీరు వెళల్గొడతారు.
వారి సంతానం మధయ్ నాఘనతను ఎనన్టికీ ఉండకుండాా చేసుత్ నాన్రు.
10లేచి వెళిల్పోండి, అది అపవితం అయిపోయింది కాబటిట్
మీరు ఉండాలిస్ంది ఇకక్డ కాదు.
నేను దానిన్పూరిగానాశనం చేసాత్ ను.
11పనికిమాలినమాటలు చెబుతూ అబదాధ్ లాడుతూ ఎవ నా ఒకడు వచిచ్,
“దా రసం గురించి,మదయ్ం గురించి నేను మీకు పవచనం చెబుతాను” అంటే,
వాడేఈ పజలకు పవక అవుతాడు.

విమోచనవాగాద్ నం
12యాకోబూ, నేను మిమమ్లన్ందరినీ తపప్కుండాపోగు చేసాత్ ను.

ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిన వారిని తపప్క సమకూరుచ్తాను.
గొరెల దొడిడ్లోకి గొరెలు చేరుకునన్టుట్ నేను వారిని చేరుసాత్ ను.
తమమేత సథ్లాలోల్ వారిని చేరుసాత్ ను.
చాలామంది ఉండడం వలన పెదద్ శబద్ం అకక్డ వసుత్ ంది.
13వారికి దారి ఇచేచ్వాడు వారిముందు వెళాత్ డు.
వాళ ళ్ గుమమ్ం పడగొటిట్ దాని దావ్రాదాటిపోతారు.
వాళళ్ రాజువారికి ముందుగా నడుసాత్ డు.
యెహోవావారికి నాయకుడుగా ఉంటాడు.

3
నాయకులు, పవకలు

1నేనిలా చెపాప్ను. “యాకోబు నాయకులారా,
ఇశాయేలీయుల అధికారులారా, ఇపుప్డు వినండి.
నాయ్యం అంటే ఏంటోమీరు తెలుసుకోవదాద్ ?
2మీరు మంచిని అసహియ్ంచుకుని చెడును ఇషట్పడతారు.
నా పజల చరమ్ం ఒలిచేసి
వారి ఎముకలమీద ఉనన్మాంసానిన్ చీలుసాత్ రు.
3నా పజలమాంసానిన్ తింటారు.
వారి చరామ్నిన్ ఒలిచివారి ఎముకలను విరగగొటేట్సాత్ రు.
ఒకడు పాతలో వేసేమాంసానిన్ ముకక్లు చేసినటుట్ గా
ఉడుకుతునన్ పాతలో వేసేమాంసానిన్
ముకక్లు చేసినటుట్ మీరు చేసాత్ రు.

4ఆ తరువాతనాయకు నమీరుయెహోవాకుమొరపెడతారు
కానీ ఆయనవారికి జవాబివవ్డు.
మీరు చెడు పనులు చేశారు.
కాబటిట్ అపుప్డు ఆయనవారికి తనముఖానిన్ చూపించడు.”

5నా పజలను తపుప్దారి పటిట్ంచే పవకలను గురించియెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
తమకు భోజనం పెటేట్వారికి “సంపద వసుత్ ంది” అని చెబుతారు.
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భోజనం పెటట్కపోతే,వారిమీదయుదధ్ం పకటిసాత్ రు.
6అందుచేతమీకు దరశ్నాలేమీరాకుండా రాతి కముమ్కువసుత్ ంది.
సోదె చెపప్కుండామీకు చీకటి ఆవరిసుత్ ంది.
ఇలాంటి పవకలకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మిసాత్ డు.
పగలు చీకటిగామారిపోతుంది.
7అపుప్డు భవిషయ్తుత్ ను చెపేప్వారికి సిగుగ్ కలుగుతుంది.
సోదె చెపేప్వాళ ళ్ కలవరపడతారు.
నా దగగ్రనుంచి జవాబేమీరానందుకు వారంతా నోరు మూసుకుంటారు.

8అయితేనామటుట్ తే,యాకోబు సంతానానికి వాళళ్ అతికమాలనూ
ఇశాయేలీయులకు తమపాపానిన్ వెలల్డించడానికి
యెహోవాఆతమ్మూలంగా
సంపూరణ్ అధికారంతో,నాయ్యంతో ఉనాన్ను.

9యాకోబు వంశపు పధానులారా,
ఇశాయేలీయుల అధిపతులారా,
ఈమాట వినండి. మీరు నాయ్యానిన్ తృణీకరిసూత్
సకమంగా ఉండే సమసాత్ నీన్ వకం చేసాత్ రు.
10సీయోనును మీరు రకంతో కడతారు.
దురామ్రగ్ంతోయెరూషలేమును కడతారు.
11పజల పధానులు లంచం పుచుచ్కుని తీరుప్ తీరుసాత్ రు.
వారియాజకులు కూలికి బోధిసాత్ రు.
పవకలు డబుబ్ కోసం సోదె చెబుతారు.
అయినావాళ ళ్యెహోవాను ఆధారం చేసుకుని
“యెహోవామనమధయ్ ఉనాన్డు గదా,
ఏ కీడూ మనకు రాదు” అనుకుంటారు.

12కాబటిట్ మీమూలంగా శతువులు సీయోనును పొలంలాగా దునున్తారు.
యెరూషలేము రాళల్ కుపప్ అవుతుంది.
మందిరమునన్ కొండ, అడవిలాగా అవుతుంది.

4
యెహోవామందిర పరవ్తం
4:1-3;యెష 2:1-4

1తరువాత రోజులోల్ యెహోవామందిర పరవ్తం
పరవ్తాలనిన్టోల్ పధాన నదిగా ఉంటుంది.
కొండల కంటే ఎతుత్ గా ఉంటుంది.
పజల సమూహాలు పవాహంలాగా అకక్డికి వసూత్ ఉంటారు.
2అనేక రాజాయ్లవారు వచిచ్ ఇలా అంటారు,
“యాకోబు దేవునిమందిరానికి,
యెహోవాపరవ్తానికి మనం వెళాద్ ం, పదండి.
ఆయన తన విధానాలను మనకు నేరిప్సాత్ డు.
మనం ఆయనదారులోల్ నడుచుకుందాం.”
సీయోనులో నుంచి ధరమ్శాసం,
యెరూషలేములో నుంచియెహోవావాకుక్ వెలువడతాయి.
3ఆయనమధయ్వరిగా అనేక పజలకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
దూరంగా ఉండే విసాత్ ర న రాజాయ్ల వివాదాలను పరిషక్రిసాత్ డు.
వారు తమ కతుత్ లను నాగటి నకుక్లుగా
తమఈటెలను మచుచ్ కతుత్ లుగా సాగగొడతారు.
రాజయ్ం మీదికి రాజయ్ం కతిత్ ఎతత్కుండా ఉంటారు.
యుదధ్ విదయ్ నేరుచ్కోవడంమానివేసాత్ రు.

4దానికి బదులు, పతివాడూ ఎవరి భయమూ లేకుండా
తనదాకష్చెటుట్ కింద తన అంజూరపు చెటుట్ కింద కూరుచ్ంటాడు.
ఇది సేనల అధిపతియెహోవానోట వెలువడడ్ మాట.
5ఇతర పజలంతా తమ దేవుళళ్ పేరుతో నడుచుకుంటారు.
మన తేమనయెహోవాదేవుని పేరును బటిట్
ఎపప్టికీ నడుచుకుంటాము.
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యెహోవాపణాళిక
6యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,

ఆ రోజు నేను కుంటి వారినిపోగుచేసాత్ ను.
అణగారినవారిని, నేను కషట్పెటిట్నవారిని దగగ్రికి చేరుసాత్ ను.
7 కుంటివారిని శేషంగా దూరంగా పంపేసిన వారిని
బల న పజగా చేసాత్ ను.
యెహోవా న నేను, సీయోను కొండమీద ఇపప్టినుంచి
ఎపప్టికీ వారినిపాలిసాత్ ను.
8మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెకు కొండగా ఉనన్ నీకు
పూరవ్పు అధికారం వసుత్ ంది.
యెరూషలేము కుమారెమీద నీకు పభుతవ్ం వసుత్ ంది.

9మీరెందుకు కేకలు వేసుత్ నాన్రు?
మీకు రాజు లేడా?
మీసలహాదారులు నాశనమయాయ్రా?
అందుకే పసవ వేదన పడుతునన్ సీ లాగామీరు బాధపడుతునాన్రా?
10సీయోను కూతురా, పసవ వేదన పడుతునన్ సీ లాగా
నొపుప్లు పడుతూ కను.
ఎందుకంటేమీరు పొలంలో బతికేలా పటట్ణం వదిలిపెటట్ండి.
బబులోను వెళాత్ రు. అకక్డమీకు విడుదల కలుగుతుంది.
అకక్డేయెహోవామీ శతువుల చేతిలోనుంచిమిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ డు.

11అనేక రాజాయ్ల పజలు మీకు విరోధంగా వచిచ్,
“సీయోను అపవితం అవుతుంది గాక!
దానినాశనం మేము కళాళ్రా చూడాలి.” అంటారు.
12పవక ఇలా అంటాడు,యెహోవాతలంపులు వారికి తెలియవు.
ఆయన ఆలోచన అరథ్ం కాదు.
కళల్ంలో పనలు దగగ్ర చేరిచ్నటుట్ ఆయనవారిని చేరుసాత్ డు.

13యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,
“సీయోను కుమారీ, లేచి కళళ్ం తొకుక్.
మీకు ఇనుప కొముమ్లూ కంచు డెకక్లూ చేసాత్ ను.
నీవు అనేక పజల సమూహాలను అణిచేసాత్ వు.
వారి అనాయ్య సంపదనుయెహోవా ననాకు పతిషిట్సాత్ ను.
వారి ఆసిత్పాసుత్ లను సరవ్లోక పభువు ననాకు పతిషిట్సాత్ ను.”

5
బేతెల్హేముకు రాబోయేపాలకుడు

1యెరూషలేము పజలారా,యుదధ్ సేనలతో ఇపుప్డు కలిసి రండి.
నీ పటట్ణం చుటూట్ గోడ ఉంది.
అయితే శతువులు ఇశాయేలీయుల నాయకుణిణ్ బెతత్ంతో చెంపమీద కొడతారు.
2బేతెల్హేము ఎఫాతా, యూదావారి కుటుంబాల మధయ్ నువువ్ చినన్ గామ నానా కోసం ఇశాయేలీయులను పాలించేవాడు

నీలోనుంచి వసాత్ డు. ఆయనపూరవ్కాలం నుంచి, నితయ్ం నుంచి ఉనన్వాడు.
3కాబటిట్ పసవవేదన పడే సీ, బిడడ్ను కనే వరకూ, దేవుడు వారిని అపప్గిసాత్ డు.
అపుప్డు ఆయనసోదరులోల్ మిగిలినవారు ఇశాయేలీయుల దగగ్రికి తిరిగి వసాత్ రు.

4ఆయనయెహోవాబలంతో
తనయెహోవాదేవుని పేరులోని గొపప్దనంతో
నిలబడి తనమందమేపుతాడు.
వాళ ళ్ మంగా ఉంటారు.
భూమి కొనల వరకూ ఆయన గొపప్వాడిగా ఉంటాడు.

విధవ్ంసం, విమోచన
5అషూష్ రీయులు మన దేశంలో చొరబడినపుప్డు,
వాళ ళ్ మనపాకారాలమీద దండెతిత్నపుప్డు
వానిన్ ఎదిరించడానికి మేము ఏడుగురు గొరెల కాపరులను,
ఎనిమిదిమంది నాయకులను నియమిసాత్ ం.
ఆయనేమనకు శాంతి.
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6వారు కతిత్తో అషూష్ రు దేశానిన్ పాలిసాత్ రు.
తమ చేతులోల్ ని కతుత్ లతో నిమోదు దేశానిన్ పరిపాలిసాత్ రు.
అషూష్ రీయులు మన దేశంలో చొరబడి
మన సరిహదుద్ లోల్ పవేశించినపుప్డు
ఆయనమనలను ఇలా కాపాడతాడు.
7యాకోబు సంతానంలోమిగిలినవారు అనేక పజలమధయ్ నివసిసూత్ ,
యెహోవా కురిపించేమంచులాగా,
మానవ పయతన్ం, ఆలోచన లేకుండ,
గడిడ్ మీద పడేవానలాగాఉంటారు.

8యాకోబు సంతానంలోమిగిలినవారు
రాజాయ్లమధయ్, అనేక పజలమధయ్
అడవి జంతువులోల్ ని సింహం లాగా,
గొరెలమందలోల్ ని కొదమ సింహం లాగాఉంటారు.
అదిమందలోల్ దూరి వాటిని తొకుక్తూ వాటిని చీలేచ్సుత్ ంది.
9నీ చెయియ్ నీ శతువులమీద ఎతిత్ ఉంటుంది.
అదివారిని నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.

10యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు,
“ఆ రోజు నేను నీ గురాలనిన్టినీ నాశనం చేసాత్ ను.
నీ రథాలను ధవ్ంసం చేసాత్ ను.
11నీ దేశంలోని పటట్ణాలను నాశనం చేసాత్ ను.
నీ కోటలనిన్టినీ పడగొడతాను.

12మీమధయ్ మంతవిదయ్ లేకుండా నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
జాతకం చెపేప్వారు ఇక నీలో ఉండరు.
13చెకిక్న విగహాలూ
దేవతా సత్ంభాలూమీమధయ్ ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను.
అపప్టినుంచిమీరు చేతులతో చేసినవాటికిమొకక్రు.
14మీఅషేరా దేవతా సత్ంభాలను మీమధయ్ ఉండకుండాా వాటిని పెలల్గిసాత్ ను.
నీ పటట్ణాలను పడగొడతాను.
15నేను మహా కోపంతో ఉగతతో
నామాట వినని రాజాయ్లకు పతీకారం చేసాత్ ను.”

6
దేవుని ఫిరాయ్దు

1యెహోవాచెపప్బోయేమాట ఇపుప్డు వినండి.
మీకాఆయనతో ఇలా చెబుతునాన్డు,
లేచి పరవ్తాలముందు నీ వాదన వినిపించు.
నీ సవ్రం కొండలు వినాలి.
2పరవ్తాలాల్ రా, భూమికి సిథ్ర న పునాదులుగా ఉనన్ మీరు
యెహోవాచేసిన ఫిరాయ్దు వినండి.
ఆయన ఇశాయేలీయులమీద ఫిరాయ్దు చేసుత్ నాన్డు.

3నా పజలారా, నేను మీకేం చేశాను?
మిమమ్లిన్ నేనెలా కషట్పెటాట్ ను? జవాబివవ్ండి.
4ఐగుపు దేశంలో నుంచి నేను మిమమ్లిన్ రపిప్ంచాను.
బానిస ఇంటోల్ నుంచిమిమమ్లిన్ కాపాడాను.
మీకోసంమోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించాను.

5నా పజలారా,మోయాబురాజుబాలాకు చేసిన ఆలోచన,
బెయోరు కుమారుడు బిలాము అతనికిచిచ్న జవాబు గురుకు తెచుచ్కోండి.
యెహోవానీతి పనులు మీరు తెలుసుకునేలా
షితీత్ముమొదలు గిలాగ్ లు వరకూ జరిగిన వాటినిమనసుకు తెచుచ్కోండి.

6యెహోవాకు నేనేం తీసుకురాను?
మహోనన్తు న దేవునికి వంగి నమసాక్రం చేయడానికి ఏం తీసుకురాను?
దహనబలులనూ ఏడాది దూడలనూ తీసుకుని నేను ఆయన దగగ్రికి రానా?
7వేలకొలదిపొటేట్ళల్ , పది వేల నదుల నూనెతోయెహోవాసంతోష పడతాడా?
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నాఅతికమానికి నా పెదద్ కొడుకుని నేనివావ్లా?
నాసొంతపాపానికి నా గరభ్ఫలానిన్ నేనివావ్లా?
8మనిషీ, ఏదిమంచిదోయెహోవానీకు చెపాప్డు.
ఆయన నినున్ కోరేదేంటంటే,
నాయ్యంగా పవరించు.
కనికరానిన్ పేమించు.
వినయంగా నీ దేవునితో నడువు.

ఇశాయేలీయుల దురీన్తి కియలు
9వినండి. పటట్ణానికియెహోవాఇలా పకటిసుత్ నాన్డు,

ఇపప్టికి కూడా తెలివి నీ పేరును గురిసుత్ నన్ది.
“బెతత్ం పటల్ ,దానిన్ తనసాథ్ నంలో ఉంచినవాని పటల్ శదధ్ చూపండి.
10దురామ్రుగ్ ల ఇళళ్లోల్ అనాయ్యంగా సంపాదించిన సంపద ఉంది.
అసహయ్కర న తపుప్డు తూకాలునాన్యి.

11తపుప్ తాసు, తపుప్ రాళల్ నన్ సంచి ఉంచుకునన్ వయ్కిని నేను నిరోద్ షి అంటానా?
12ధనవంతులు దౌరజ్నయ్ంతో నిండి ఉనాన్రు.
అకక్డి పజలు అబదిద్కులు.
వారి నోటిలోనినాలుక కపటంగామాటాల్ డుతుంది.

13కాబటిట్ నేను నినున్ తీవంగా గాయపరచాను.
నీపాపాలను బటిట్ నినున్ నిరూమ్లం చేశాను.
14నువువ్ తింటావుకానీ తృపిత్ పడవు.
నీలోపల వెలితిగానే ఉంటుంది.
నువువ్ కూడబెటుట్ కుంటావు కానీ అది నీకుండదు.
నువువ్ దాచుకునన్దానిన్ కతిత్కి అపప్గిసాత్ ను.
15నువువ్ వితత్నాలు చలుల్ తావుగానీ కోత కోయవు.
నువువ్ ఒలీవ పళళ్ను తొకుక్తావు
కానీ ఆ నూనెపూసుకోవు.
దాకష్పళళ్ను తొకుక్తావు
కానీదా రసం తాగవు.

16ఒమీ చటాట్ లను మీరు పాటిసుత్ నాన్రు.
అహాబు వంశం వాళ ళ్ చేసిన పనులనిన్టినీ అనుసరిసుత్ నాన్రు.
వారి సలహాల పకారం నడుసుత్ నాన్రు.
కాబటిట్ నీ పటట్ణానిన్ నాశనం చేసాత్ ను.
దానిలో నివసించే వారిని అపహాసయ్ంగా చేసాత్ ను.
నా పజలకు రావలసిన అవమానంమీరు పొందుతారు.”

7
ఇశాయేలు కషాట్ లు

1నాకెంతోబాధగా ఉంది!
వేసవికాలపు పండుల్ కోసుకునన్ తరువాత,
దాకష్తోటలోల్ మిగిలిపోయినదాకష్పండల్ పరిగె కూడా ఏరుకునన్ తరువాత ఎలాఉంటుందో,నా పరిసిథ్తి ఆలా ఉంది.
పండల్ గుతుత్ లు ఇక ఏమీ లేవు.
అయినానేనుమొదటి అంజూరపు పండల్ కోసం ఆశతో ఉనాన్ను.
2భకులు దేశంలో లేకుండాపోయారు.
పజలోల్ యథారథ్పరుడు ఒకడూ లేడు.
హతయ్ చేయడానికి అందరూ పొంచి ఉంటారు.
పతివాడూ తన తోటి దేశసుథ్ ని వలలో చికిక్ంచాలని వేటాడుతూ ఉంటాడు.

3వాళళ్ రెండు చేతులూ కీడు చేయడానికి ఆరితేరాయి.
అధికారి డబుబ్లు అడుగుతాడు.
నాయ్యమూరి లంచాలకు సిదధ్ంగా ఉంటాడు.
గొపప్వాడు తనకు కావాలిసినదానిన్ తెమమ్ని చెబుతునాన్డు.
ఆవిధంగావాళ ళ్, కలిసి కపట ఉపాయాలు పనున్తారు.
4వారిలోనిమంచివారు ముళళ్చెటుట్ లాంటి వారు.
వారిలోని నిజాయితీ పరులు ముళళ్కంచెలాంటివారు.
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అది నీ కాపలాదారులు ముందే చెపిప్న రోజు,
మీరు శికష్ అనుభవించే రోజు.
ఇపుప్డే వారికి కలవరం వచేచ్సింది.

5ఏపొరుగువానీన్ నమమ్వదుద్ .
ఏ సేన్హితునిమీదా నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ .
నీ కౌగిటోల్ పడుకునే సీతో కూడాజాగతత్గామాటాల్ డు.
6కొడుకు తండిని అగౌరవపరుసుత్ నాన్డు.
కూతురు తన తలిల్ మీద, కోడలు తన అతత్ మీద ఎదురు తిరుగుతారు.
తనసొంత ఇంటివారే తన శతువులు.

7అయితే,నా వర తే నేనుయెహోవాకోసం ఎదురుచూసాత్ ను.
రకష్ణకర అయిననా దేవుని కోసం నేను కనిపెడతాను.
నా దేవుడు నామాట వింటాడు.

ఇశాయేలు తిరిగి లేవడం
8నా పగవాడా,నామీద అతిశయించవదుద్ .
నేను కింద పడినా తిరిగి లేసాత్ ను.
నేను చీకటోల్ కూరుచ్నన్పుడు
యెహోవానాకు వెలుగుగా ఉంటాడు.

9నేనుయెహోవాదృషిట్కి పాపం చేశాను,
కాబటిట్ ఆయననా ప నవాదించి
నా ప ననాయ్యం తీరేచ్ వరకూ
నేను ఆయన కోపాగిన్ సహిసాత్ ను.
ఆయన ననున్ వెలుగులోకి తెసాత్ డు.
ఆయన తననాయ్యంలో ననున్ కాపాడడం నేను చూసాత్ ను.

10నా శతువుదానిన్ చూసాత్ డు.
“నీయెహోవాదేవుడు ఎకక్డ?”
అనినాతో అనన్ది అవమానంపాలవుతుంది.
నా కళ ళ్ ఆమెను చూసాత్ యి.
వీధులోల్ ని మటిట్లా ఆమెను తొకుక్తారు.

11నీ గోడలు కటిట్ంచే రోజు వసుత్ ంది.
ఆరోజు నీ సరిహదుద్ లు చాలా దూరం వరకూ విశాలమవుతాయి.
12ఆ రోజు అషూష్ రు దేశం నుంచి,
ఐగుపు దేశపు పటట్ణాల నుంచి, ఐగుపుమొదలుయూఫటీసు నది వరకూ ఉనన్ పాంతం నుంచి,
ఒక సముదం నుంచి మరో సముదం వరకూ
ఒక పరవ్తం నుంచి మరో పరవ్తం వరకూ ఉనన్ పజలు
నీ దగగ్రికి వసాత్ రు.
13ఇపుప్డు ఆ పాంతాలోల్ నివసిసుత్ నన్ పజల వలన,
వారు చేసిన పనుల వలన ఆపాంతాలు పాడవుతాయి.

దేవుని కష్మాపణ, ఆయన కనికరం
14నీ చేతికరతో నీ పజలకు కాపరిగా ఉండు. వారు నీ సొతుత్ .

కరెమ్లుకు చెందిన అడవిలోవాళ ళ్ ఒంటరిగా నివసిసుత్ నాన్
పూరవ్ కాలంలోబాషాను, గిలాదులోల్ మేసినటుట్ మేసాత్ రు.
15ఐగుపుదేశంలో నుంచి నువువ్ వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్ గా
నేను పజలకు అదుభ్తాలు చూపిసాత్ ను.

16రాజాయ్లు వారందరి బలం చూసి సిగుగ్ పడతాయి.
వాళ ళ్ తమ నోటిమీద తమ చేతులు పెటుట్ కుంటారు.
వాళళ్ చెవులు వినబడవు.

17పాము లాగా, భూమిమీదపాకే పురుగులాల్ గా వాళ ళ్ మటిట్ నాకుతారు.
వాళ ళ్ తమ గుహలోల్ నుంచి భయంతో బయటికి వసాత్ రు.
భయంతోమనయెహోవాదేవుని దగగ్రికి వసాత్ రు.
నినున్బటిట్ వాళ ళ్ భయపడతారు.

18నీ వంటి దేవుడెవరు? నువువ్ పాపానిన్ తీసివేసే వాడివి.
నీ సవ్జనంలోమిగిలినవారి దోషానిన్ పరిహరించే వాడివి.
నువువ్ నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్మాకు ఇషట్ంగా చూపించే వాడివి.
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నువువ్ నీ కోపానిన్ ఎపప్టికీ అలానే ఉంచేవాడివి కాదు.
19నువువ్ మళీళ్ మమమ్లిన్ కనికరిసాత్ వు.

నీపాదాల కిందమాఅపరాధాలను నువువ్ తొకేక్సాత్ వు.
మాపాపాలనిన్టినీ సముదం అడుగుకు నువువ్ పడవేసాత్ వు.
20నువువ్యాకోబుకు సతాయ్నిన్ ఇసాత్ వు.
పూరవ్కాలంలోమాపూరీవ్కులు అబాహాముకు పమాణం చేసిన నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ చూపిసాత్ వు.
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నహ ము
గంథకర

గంథకర తన పేరును నహ ముగా పేరొక్నాన్డు (హీబూలో ఈ పేరుకు అరధ్ం “ఓదారేచ్వాడు, ఆదరించే వాడు”). ఇతడు
ఎలోక్షు ఊరివాడు (1:1). పవకగా దేవుడు ఇతనిన్ అషురు పజల, ముఖయ్ంగా వారి రాజధాని నీనెవే పశాచ్తాత్ పం కోసం
పంపాడు. యోనా సందేశం విని వారు పశాచ్తాత్ పపడినది దీనికి 150 సంవతస్రాలకు ముందు, కాబటిట్ ఆ పజలు మరలా
గతంలోని తమ విగహపూజలకు తిరిగిపోయారని అరధ్మవుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 663 - 612
నహ ము గంథ రచన కాలానిన్ తేలికగానే నిరణ్యించవచుచ్. తేబేను నగర విధవ్ంసం, నీనెవె పతనం అనే రెండు పధాన

చారితిక అంశాలమధయ్ కాలంలోపుసత్క రచన జరిగింది.
సీవ్కర

ఉతత్ర ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ ఓడించి చెరపటిట్ తీసుకుపోయిన అషురు వారికి దేవుడు ఈ గంథంలోకి సందేశం
పంపిసుత్ నాన్డు. అంతేగాక తమకూ అదే గది పడుతుందేమోనని భయపడుతునన్ ద ణ యూదా సామాజాయ్నికి కూడా
ఇందులో సందేశం ఉంది.

పయోజనం
దేవుని తీరుప్ నాయ్య నది, అది తపప్కుండా వసుత్ ంది. కొంత కాలం పాటు కనికరం చూపాలని ఆయన

నిరణ్యించుకునన్టట్యితే, ఆయన ఆవిధంగా ఆగడం ఆయన అంతిమనాయ్య తీరుప్కు అడుడ్ రాదు. దేవుడు 150
సంవతస్రాలకు ముందే వారి వదద్కు యోనా పవకను పంపించాడు. వారు తమ దురామ్రాగ్ లోల్ కొనసాగితే ఏమి జరుగుతుందో
హెచచ్రించాడు. ఆకాలంలో పజలు పశాచ్తాత్ ప పడాడ్ రు. కాని పసుత్ తం అంతకు ముందుకనాన్ అధావ్నన్ న సిధ్తిలోఉనాన్రు.
అషుహ్ రు వారు తాము ఓడించిన రాజాయ్ల పటల్ అతయ్ంత కౄరంగా పవరించేవారు. ఇపుప్డు నహ ము యూదా పజలతో
భయపడవదద్ని చెబుతునాన్డు. ఎందుకంటే దేవుడు తన తీరుప్ను పకటించాడు. అషుహ్ రు వారికి తగిన శికష్ వారి మీదకి
వసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
ఓదారుప్

విభాగాలు
1. దేవుని తేజసుస్— 1:1-14
2. దేవుని తీరుప్, నీనెవె— 1:15-3:19

1ఇది నీనెవె పటట్ణం గురించిన దేవునివాకుక్. ఎలోక్షు నివాసి నహ ముకు కలిగిన దరశ్నానిన్ వివరించే గంథం.
నీనెవె పటట్ణం మీద దేవుని కోపం

2యెహోవారోషం గలవాడు. ఆయనపతీకారం చేసాత్ డు. ఆయనతీవ న కోపంతోఉనాన్డు. యెహోవాతన శతువుల
పతీకారంచేసాత్ డు. ఆయనకు విరోధంగాపవరించేవారిమీదకోపంతెచుచ్కుంటాడు. 3యెహోవాతొందరగాకోపంతెచుచ్కోడు.
ఆయనసరవ్ శకిశాలి. దోషులను ఆయననిరోద్ షులుగా చూడడు. యెహోవాతుఫానులో నుండి, సుడిగాలిలోనుండి వసాత్ డు.
మేఘాలు ఆయన కాలి కింద మనున్ లాగా ఉనాన్యి. 4 ఉపొప్ంగే సముదానిన్ ఆయన గదిద్ంచి ఆణిగిపోయేలా చేసాత్ డు.
నదులనీన్ ఎండిపోయేలాచేసాత్ డు. బాషాను, కరెమ్లు వాడిపోతాయి. లెబానోను పువువ్లు వాడిపోతాయి.

5ఆయనపటల్ కలిగిన భయం వలల్ పరవ్తాలు కదిలిపోతాయి. కొండలు కనిపించకుండా కరిగి పోతాయి. ఆయన ఎదుట
నిలువలేక భూమి వణికిపోతుంది. భూమి, దాని నివసించేవారంతా ఆయన అంటే భయపడతారు. 6 ఆయన తీవ న
కోపానిన్ తటుట్ కోగలిగేవాడు ఎవడు? ఆయన ఉగత ఎదుట ఎవవ్రూ నిలబడలేరు. ఆయన కోపం అగిన్ పవాహంలాగా
పారుతుంది. ఆయన కొండలను బదద్లయేయ్లా చేసాత్ డు. 7యెహోవా ఉతత్ముడు, బాధ కలిగినపుప్డు ఆయన ఆశయం
కలిగిసాత్ డు. తన నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్ ఆయనకు తెలుసు. 8పొంగి పొరుల్ తునన్ నీళళ్లాగా ఆయన ఆ నగరానిన్ నాశనం
చేసాత్ డు. తన శతువులు చీకటిలోకి పారిపోయే వరకూ ఆయన తరుముతాడు. 9యెహోవాను గూరిచ్ మీరు పనున్తునన్
కుటలేమిటి? రెండవసారి ఆపద కలగకుండా ఆయన దానిన్ పూరిగా నివారిసాత్ డు. 10 శతువులు దా రసం తాగి మతెత్కిక్
ముళళ్కంపలాల్ గా చికుక్బడి పోయిఎండిపోయిన చెతత్లాగా కాలిపోతారు.

11నీనెవే పటట్ణమా, నీలో నుండి ఒకడు బయలుదేరాడు. వాడు యెహోవామీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్ న సంగతులు
బోధిసాత్ డు. 12యెహోవాచెబుతునన్దేమిటంటే,వాళ ళ్బలపభావాలు కలిగినవిసాత్ ర నజన నపప్టికీకోతకాలంలోపంట
కోత జరిగినపుప్డు అంతానాశన పోతారు. యూదా, నేను నినున్ బాధ పెటిట్నటుట్ ఇక ఎనన్డూబాధపెటట్ను. 13వాళ ళ్మీ
మోపిన కాడిని విరిచివేసాత్ ను. వారి బంధకాలను తెంచివేసాత్ ను.

14 నీనెవే పటట్ణమా, నీ గురించి యెహోవా ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమిటంటే, నీ పేరు పెటుట్ కొనేవాళ ళ్ ఇక పుటట్రు. నీ ఆలయాలోల్
చెకిక్న విగహాలను, పోతవిగహాలను ఒకక్టి కూడా లేకుండా అనిన్టినీ నాశనం చేసాత్ ను. నువువ్ నీచుడవు గనక నీకు
సమాధి సిదధ్ం చేసుత్ నాన్ను. 15శాంతి సందేశం పకటిసూత్ , సమాధాన శుభ సమాచారం బోధించేవారిపాదాలు పరవ్తాలమీద
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కనిపిసుత్ నాన్యి. యూదా పజలారా, మీఉతస్వాలు జరుపుకోండి. మీమొకుక్బళ ళ్ చెలిల్ంచండి. ఇపప్టి నుండి దురామ్రుగ్ డు
దండెతిత్ మీమధయ్కు రాడు. వాడు సమూలంగానాశనం అయాయ్డు.

2
నీనెవే పటట్ణపుముటట్డి,నాశనం

1 నీనెవే పటట్ణమా, నాశనకారుడు నీ మీదికి వసుత్ నాన్డు. నీ కోటలకు, దారుల వెంబడి కాపలా ఉంచుకో. నడుం
బిగించుకుని తీవంగా ఎదిరించు. 2దోపిడీ దారులుయాకోబు సంతతి వారిని దోచుకునాన్ వాళళ్ దాకష్ తోటలను నరికివేసినా
ఇశాయేలీయుల భవం వలేయెహోవాయాకోబు సంతతివారికిపూరవ్ భవం తిరిగి కలిప్సాత్ డు.

3ఆయన శూరులడాళల్ ఎరగాఉనాన్యి. పరాకమశాలురు ఎరని వసాలు ధరించుకుని ఉనాన్రు,వూయ్హాలు పనేన్ రోజున
ఆయన నయ్ం, రథాలుమెరుగు పెటిట్న ఉకుక్లాగామెరిసిపోతునాన్యి. సరళవృకష్ం కలపతోచేసినఈటెలను వీరులు అటూ
ఇటూ ఊపుతునాన్రు. 4 వీధులోల్ రథాలు అతి వేగంగా పరుగులు పెడుతునాన్యి. రాజ వీధులోల్ రథాలు ఒక దాని ఒకటి
పడేంత వేగంగా పరుగెతుత్ తునాన్యి, అవి దివిటీలాల్ గా కనిపిసుత్ నాన్యి. మెరుపులాల్ గా వేగంగా వెళత్ నాన్యి.

5మిమమ్లిన్ముకక్లుచెకక్లు చేసేవాడుతనపరాకమశాలురను పిలిపిసుత్ నాన్డు. వాళ ళ్ రహదారులోల్ పరుగులు పెడుతూ
తొటుపడతారు. పాకారం దగగ్రికి పరుగెతిత్ వచిచ్ దాడి చేసే వారి భదత కోసం ఏరాప్టుల్ చేసాత్ రు. 6 నదులకు ఎదురుగా
ఉనన్ దావ్రాలను తెరుసుత్ నాన్రు. రాజ నగరు కూలిపోతునన్ది. 7రాణిని నగన్ంగా చేసి ఈడుచ్కుపోతునాన్రు. ఆమె దాసీలు
గువవ్లాల్ గా మూలుగుతునాన్రు. రొముమ్ కొటుట్ కుంటునాన్రు.

8 నీనెవె పటట్ణం నిరామ్ణ నపప్టి నుండి నీటికొలనులాగా ఉంది. ఆ పటట్ణ పజలు పారిపోతునాన్రు. ఆగండి, ఆగండి
అని పిలుసుత్ నాన్ వెనకిక్ తిరిగి చూసేవాడు ఒకక్డు కూడా లేడు.

9 అది లెకక్లేననిన్ వివిధ విచిత ఆభరణాలతో నిండి ఉంది. వెండి కొలల్గొటట్ండి, బంగారం కొలల్గొటట్ండి. 10 అది ఏమీ
లేకుండాఖాళీగా,పాడుబడిపోతుంది. పజల గుండెలు నీ పోతునాన్యి. వాళళ్మోకాళల్ వణకుతునాన్యి,అందరిలోవేదన
ఉంది. అందరి ముఖాలు తెలల్బోతునాన్యి.

11 సింహాల గుహ ఏమయింది? సింహపు పిలల్ల మేత మేసే సథ్లం ఏమయింది? ఎవరి భయం లేకుండా సింహం,
ఆడ సింహం, సింహం పిలల్లు తిరిగిన సథ్లం ఏమయింది? 12 తన పిలల్లకు కావలసినంత తిండి సమకూరుసూత్ , ఆడ
సింహాలకు కావలసినంత ఎర కడుపారా నింపుతూ, తన గుహలను, నివాసాలను వేటాడి తెచిచ్నమాంసంతో నింపిన సింహం
ఏ యింది?

13 సేనల పభు న యెహోవా ఇలా చెపాప్డు, నేను నీకు విరోధిని. నీ రథాలను వాటి పొగ కి ఎగబాకేలా కాలిచ్వేసాత్ ను.
సింహం పిలల్లు నీ కతిత్ వేటుకు గురౌతాయి. నీకు ఏమీ దొరకకుండా నీకు చెందినదంతా భూమిలో నుండి తీసివేసాత్ ను. నీ
వారాహరుల సవ్రం ఇక వినబడకుండా చేసాత్ ను.

3
నీనెవేకి బాధ

1 నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు బాధ తపప్దు. అది నిరంతరం అబదాధ్ లతో దొంగిలించి తెచిచ్న వసుత్ వులతో నిండి
ఉంది. దాని చేతులోల్ హత న వారు దానిలో ఉనాన్రు. 2 రథసారధి చేసే కొరడా శబద్ం, రథ చకాల ధవ్ని, గురాల అడుగుల
శబద్ం, వేగంగా పరిగెతేత్ రథాల శబద్ం వినబడుతునాన్యి. 3 రౌతులు వేగంగా పరుగెతుత్ తునాన్రు, కతుత్ లు, ఈటెలు తళతళ
మెరుసుత్ నాన్యి. శవాలు కుపప్లుగా పడి ఉనాన్యి. కూలిన శవాలకు లెకేక్ లేదు, శవాలు కాళళ్కు తగిలి దాడి చేసే వారు
తొటుపడుతునాన్రు.

4 ఇందుకు కారణం, అది మంత విదయ్లో ఆరితేరిన అంద న వేశయ్ జరిగించిన కామ కీడలే. ఆమె తన జారతవ్ంతో
జాతులను అమేమ్సింది. తనఇందజాలంతోమనుషులను వశపరచుకుంది. 5సేనలపభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “నేను
నీకు విరోధిని. నీబటట్లు నీముఖం కిఎతిత్ పజలకు నీమరామ్ంగాలనుచూపిసాత్ ను. రాజాయ్లకు నీఅవమానానిన్బటట్బయలు
చేసాత్ ను. 6నీముఖం పెంట విసిరి చూసేవారు నినున్ ఏవగించుకునేలా చేసాత్ ను. 7అపుప్డు నినున్ చూసేవారంతా నీ దగగ్ర
నుండి పారిపోతారు. ‘నీనెవె పా పోయింది. దాని కోసం ఎవరు విలపిసాత్ రు? నినున్ ఓదారేచ్వాళ ళ్ ఎకక్డ దొరుకుతారు’
అంటారు.”

8చుటూట్ నీటితో సముదానేన్ తనకు కావలిగా, సరిహదుద్ గా చేసుకుని, లు నది దగగ్ర ఉనన్ తేబేసు* పటట్ణం కంటే నువువ్
గొపప్దానివా? 9 ఇతియోపియా, ఈజిపుట్ దేశాలు దానికి అండ. పూతు, లిబియాదానిమిత ప లు. 10అయినపప్టికీ దాని
నివాసులు బందీలయాయ్రు. పురవీధులోల్ శతువులుదానిలోనిచినన్పిలల్లను బండలకు కొటిట్ చంపారు. పముఖులమీదచీటుల్
వేశారు, దాని పధానులనందరినీ సంకెళల్తో బంధించారు. 11నీకు కూడామతుత్ ఎకుక్తుంది. నువువ్ దాకుక్ంటావు. నీమీదికి
శతువు రావడం చూసి ఆశయం కోసం వెదకుతావు.

12అయితే నీ కోటలనీన్ అకాలంలో పండిన కాయలునన్ అంజూరపు చెటల్లాగా ఉనాన్యి. ఎవ నా ఒకడు వాటినిఊపితే
చాలు, పండుల్ తిందామని వచిచ్నవాడి నోటోల్ పడతాయి. 13నీ నివాసులు సీల వంటి వారు. నీ దేశపు దావ్రాలు శతువులకు
తెరిచి ఉనాన్యి. దావ్రాల అడడ్కరలు కాలిపోయాయి. 14 వారు ముటట్డించే సమయానికి నీళల్ చేదుకో. నీ కోటలను
దిటట్పరచుకో. బంకమటిట్లోకి దిగి ఇటుకల కోసం బురద తొకుక్. కొలిమి సిదధ్ం చేసుకో. 15అకక్డే నినున్ అగిన్ కాలిచ్వేసుత్ ంది.

* 3:8 3:8 తేబేసు నో అమోస్ అనేదిహీబూభాషలో (ఈజిపుట్ రాజధాని)
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కతిత్వాత పడి నువువ్ నాశనం అవుతావు. గొంగళిపురుగు తినివేసే విధంగా అది నినున్ నాశనం చేసుత్ ంది. గొంగళిపురుగులంత
విసాత్ రంగా,మిడతలంత విసాత్ రంగా నీ సంఖయ్ను పెంచుకో.

16నీవరకులసంఖయ్లెకక్కుఆకాశనకష్తాలకంటేఎకుక్వగాఉనన్పప్టికీవాళ ళ్మిడతలాల్ గావచిచ్దోచుకునిఎగిరిపోతారు.
17 నీ వీరులు లెకక్కు మిడతలంత విసాత్ రంగా ఉనాన్రు. నీ సేనానులు చలికాలంలో కంచెలోల్ దిగిన మిడతలాల్ గా ఉనాన్రు.
ఎండ కాసినపుప్డు అవనీన్ ఎగిరిపోతాయి. అవి ఎకక్డికి వెళిల్ వాలతాయోఎవరికీ తెలియదు.

18 అషూష్ రు రాజా, నీ సంరకష్కులు నిదపోయారు. నీ పధానులు విశాంతిలో ఉనాన్రు. నీ పజలు పరవ్తాలోల్ కి
చెదరిపోయారు. వారినితిరిగి సమకూరేచ్వాడు ఒకక్డు కూడాలేదు. 19నీకు తగిలినదెబబ్ తీవ నది. నీగాయానిన్ఎవవ్రూ
బాగు చెయయ్లేరు. నినున్ గూరిచ్న వార వినన్ వాళళ్ంతా నీకు జరిగిన దానికి సంతోషంతో చపప్టుల్ కొడతారు. ఎందుకంటే
పజలంతా నీచేత ఎడతెగకుండాహింసలపాలయాయ్రు.
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హబకూక్కు
గంథకర

హబకూక్కు 1:1 పకారం ఇది హబకూక్కు పవక దేవోకులు రాసిపెటిట్న పుసత్కం. ఈ పేరు తపిప్ంచి హబకూక్కు గురించి
అదనంగా వివరాలేవీ తెలియవు. “హబకూక్కు పవక” అని రాసి ఉనన్ దానిన్బటిట్ ఇతడు మొతత్ం మీద అందరికీ
పరిచయసుత్ డేననీ, పతేయ్కించి వివరించవలసిన పని లేదనీ అరధ్ం చేసుకోవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 625 - 580
ద ణయూదారాజయ్ పతనానికి కొదిద్గా ముందు హబకూక్కు ఈ పుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్.
సీవ్కర

ద ణయూదాసామాజయ్ పజానీకం. అంతటాఉనన్ దేవుని పజలు.
పయోజనం

దేవుడు ఎనున్కొనన్ పజలు పసుత్ తం తమ శతువుల చేతిలోబాధలపాలు కావడం ఎందుకనిహబకూక్కు విశావ్సంమరలా
కుదుటబడింది. తన పజల సంరకష్కుడుగాయావే తన ఆనుకునన్ వారిని ఆదుకుంటాడు. రాజయ్పుసారవ్భౌమిక వీరుడుగా
యావే ఒక నాడు అకమకారు న బబులోను వారిని శి సాత్ డు. గరివ్షుట్ న పజలు కాళళ్బేరానికి రావడం, నాయ్యవంతులు
దేవుని విశావ్సం మూలంగానే జీవిసాత్ రు అనేది రుజువు కావడం ఈపుసత్క పయోజనం (2:4).

ముఖాయ్ంశం
సారవ్భౌమిక పభువు నమమ్కం.

విభాగాలు
1. హబకూక్కు ఫిరాయ్దులు— 1:1-2:20
2. హబకూక్కు పారధ్న— 3:1-19

హబకూక్కు ఫిరాయ్దు
1పవక అయినహబకూక్కు దగగ్రికి దరశ్నరీతిగా వచిచ్న దేవోకి.
2 “యెహోవా, నేను సహాయం కోసంమొరపెటిట్నా నీవెనాన్ళల్ ఆలకించకుండా ఉంటావు?
బలాతాక్రం జరుగుతునన్దని నేను నీకుమొరపెటిట్నా నువువ్ ర ంచడం లేదు.
3ననెన్ందుకు దోషానిన్ చూడనిసుత్ నాన్వు?
బాధను నీవెందుకు చూసూత్ ఉండిపోతునాన్వు?
ఎకక్డ చూసినానాశనం, బలాతాక్రం కనబడుతునాన్యి.
జగడం, కలహం రేగుతునాన్యి.
4అందువలన ధరమ్శాసం నిరరథ్క పోయింది.
నాయ్యం జరగకుండా ఆగిపోయింది.
భకి హీనులు నీతిపరులను చుటుట్ ముడుతునాన్రు.
నాయ్యం చెడిపోతునన్ది.
యెహోవాజవాబు

5అనయ్జనులోల్ జరుగుతునన్ది చూడండి, ఆలోచించండి. నిరాఘ్ ంతపొండి.
మీకాలంలో నేనొక కారయ్ం చేసాత్ ను. అలా జరుగుతుందని ఎవ నామీకు చెపిప్నామీరు నమమ్రు.
6 కలీద్యులను* నేను రేపుతునాన్ను. వినండి. వారు తమవి కాని ఉనికిపటుట్ లను ఆకమించాలని భూదిగంతాలదాకా

సంచరించే ఉదేకం గల కూరులు.
7వారుఘోర న భీకర జాతి.
వారు పభుతవ్ విధులను తమ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఏరప్రచుకుంటారు.
8వారి గురాలు చిరుతపులుల కంటే వేగంగా పరుగులెతుత్ తాయి.
రాతిలో తిరుగులాడే తోడేళల్కంటే అవి చురు నవి.
వారి రౌతులు దూరం నుండి వచిచ్ తటాలున చొరబడతారు.
ఎరను పటుట్ కోడానికి గరుడ ప వడిగా వచేచ్లావారు వసాత్ రు.
9వెనుదిరిగి చూడకుండా దౌరజ్నయ్ం చేయడానికి వారు వసాత్ రు.
ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా వారు జనులను చెర పటుట్ కుంటారు.
10రాజులను అపహాసయ్ం చేసాత్ రు.
అధిపతులను హేళన చేసాత్ రు.
పాకారాలునన్ దురాగ్ లనిన్టిని తృణీకరిసాత్ రు.

* 1:6 1:6 కలీద్యులను బబులోనీయులు
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మటిట్ దిబబ్లు వేసి వాటిని పటుట్ కుంటారు.
11తమ బలమే తమ దేవుడనుకుంటారు.
గాలి కొటుట్ కుని పోయేలావారు కొటుట్ కు పోతూ అపరాధులౌతారు.
హబకూక్కు రెండవ ఫిరాయ్దు

12యెహోవానాదేవా,నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నువువ్నన్ వాడవు కావా?
మేముమరణించము.
యెహోవా, తీరుప్కే నువువ్ వారిని నియమించావు.
ఆశయ దురగ్మా,మమమ్లిన్ దండించడానికే వారిని పుటిట్ంచావు.
13నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ం చూడలేనంత నిషక్ళంక నది గదా.
బాధించేవారు చేసే దురామ్రగ్తను బాధను నువువ్ చూడలేవు గదా.
కపటులను నువువ్ చూసి కూడా,
దురామ్రుగ్ లు తమ కంటే ఎకుక్వ నీతిపరులను నాశనం చేయగా చూసి కూడా ఎందుకు ఊరుకునాన్వు?
14పాలించేవారెవరూ లేని చేపలతో,పాకేపురుగులతో నువువ్ మనుషులను సమానులనుగా చేశావు.
15వాడు గాలం వేసిమనుషులందరిని గుచిచ్ లాగుతునాన్డు.
ఉరులు పనిన్ చికిక్ంచుకుంటునాన్డు.
వలతోవారిని వేసుకుని సంతోషంతో గంతులు వేసుత్ నాన్డు.
16 కాబటిట్ వలల వలన మంచి రాబడి, పుషిట్నిచేచ్ భోజనం తనకు దొరుకుతునాన్యని వాడు తన వలకు బలులు

అరిప్సుత్ నాన్డు.
తన వలలకు సాంబాణి వేసుత్ నాన్డు.
17వాడు అసత్మానం తన వలలో నుండి దిమమ్రిసూత్ ఉండాలా? ఎపప్టికీ మానకుండా వాడు జాతులను దయలేకుండా

హతం చేసూత్ ఉండాలా?”

2
1 ఆయన నాకు ఏమి సెలవిసాత్ డో, నా వాదం విషయ నేనేమి చెబుతానో చూడడానికి నేను నా కావలి సథ్లం నా

గోపురం నా కనిపెటుట్ కుని ఉంటాననుకునాన్ను.
యెహోవాజవాబు

2యెహోవానాకు ఇలా చెపాప్డు. చదివేవాడు పరిగెతేత్లా,
నీవు ఆ దరశ్న విషయానిన్ పలక మీద సప్షట్ంగా రాయి.
3ఆ దరశ్న విషయం రాబోయేకాలంలో జరుగుతుంది. అది ఎంతమాతం విఫలం కాదు.
అది ఆలసయ్ నా తపప్క నెరవేరుతుంది. దాని కోసం కనిపెటుట్ .
అది ఆలసయ్ం చేయక వసుత్ ంది.
4మనిషి ఆతమ్ తనలోతాను ఉపొప్ంగుతుంది. అదియథారథ్ంగా ఉండదు.
అయితే నీతిమంతుడు తన విశావ్సమూలంగా బదుకుతాడు.
5దా రసం* గరివ్షిట్ యువకుణిణ్ మోసం చేసి నిలవననీయకుండా చేసుత్ ంది.
అతని ఆశలను పాతాళమంతగా విసత్రింప జేసుత్ ంది. మరణం లాగా అది తృపిత్నొందదు.
అతడు సకలజనాలను వశపరచుకుంటాడు. పజలందరినీ తన కోసం సమకూరుచ్కుంటాడు.
6తనది కానిదానిన్ ఆకమించి అభివృదిధ్ పొందిన వాడికి బాధ.
తాకటుట్ సొముమ్ను నీవు ఎంతకాలం పటుట్ కుంటావు?
వాడు ఎనాన్ళల్ నిలుచును అని చెపుప్కుంటూ వీరంతా ఇతని విషయం ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పుసామెత ఎతుత్ తారు

గదా.
7పళ ళ్ కొరికే వారు హటాతుత్ గా వసాత్ రు.
నినున్ హింస పెటట్బోయేవారు లేసాత్ రు.
నీవువారికి దోపుడు సొముమ్గా ఉంటావు.
8నువువ్ అనేక రాజాయ్లను దోచుకునాన్వు కాబటిట్ మిగిలిన పజలంతా నినున్ దోచుకుంటారు.
పటట్ణాలకు వాటిలోని నివాసులకు నీవు చేసినహింసాకాండను బటిట్ , బలాతాక్రానిన్ బటిట్ , నినున్ కొలల్గొడతారు.
9తనకు అపాయం రాకుండా తన నివాసానిన్ ఎతుత్ గా చేసుకుని,
తనయింటివారి కోసం అనాయ్యంగాలాభం సంపాదించుకొనే వాడికి బాధ.
10నీవుచాలామంది జనాలను నాశనం చేసూత్ నీ మీద నీవే అవమానం తెచుచ్కునాన్వు.
నీ దురాలోచన వలన నీకు వయ్తిరేకంగా నీవేపాపం చేశావు.
11గోడలోల్ ని రాళల్ మొర పెడుతునాన్యి.
దూలాలు వాటికి జవాబిసాత్ యి.
12 రకపాతం మూలంగా పటట్ణం కటిట్ంచే వారికి బాధ.

* 2:5 2:5దా రసం నంపద
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దుషట్తవ్ం మూలంగాఊరినిసాథ్ పించే వారికి బాధ.
13జాతులు పయాసపడతారు గాని అగిన్ పాలవుతారు.
వయ్రథ్ న దాని కోసం కషట్పడి పజలు ణించిపోతారు.
ఇది సేనల పభువుయెహోవాచేతనే అవుతుంది.
14ఎందుకంటే సముదం జలాలతో నిండి ఉనన్టుట్ భూమియెహోవామహాతామ్ నిన్ గూరిచ్న జాఞ్ నంతో నిండి ఉంటుంది.
15తమపొరుగు వాణిణ్ నగన్ంగా చూడాలని విషం కలిపి వారికి తాగించి వారినిమతుత్ లుగా చేసేవారికి బాధ.
16ఘనతకుమారుగా అవమానంతో నిండిపోతావు.
నీవు కూడాతాగి నీ నగన్త కనపరచుకుంటావు.
యెహోవా కుడిచేతిలోనిపాత నీ చేతికి వసుత్ ంది.
అవమానకర న వాంతి నీఘనతమీద పడుతుంది.
17లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రం నీమీదికే వసుత్ ంది.
నీవు పశువులను చేసిన నాశనం నీమీదే పడుతుంది.
దేశాలకు, పటట్ణాలకు,వాటి నివాసులకు, నీవు చేసినహింసాకాండను బటిట్ , ఇది సంభవిసుత్ ంది.
18చెకిక్న విగహం వలల్ నీకు పయోజనమేమిటి?
బొమమ్ను చెకిక్న శిలిప్,పోతపోసినవాడు కేవలం అబదాధ్ లు బోధించే వాడు.
తాను చేసినపోత విగహాల నమిమ్క ఉంచడం వలన పయోజనమేమిటి?
19 కర విగహాలను చూసిమేలుకో అనీ,మూగరాతి పతిమలను చూసి లే అనీ చెపేప్వాడికి బాధ.
అవి ఏ నాబోధించగలవా?
దానికి బంగారంతో, వెండితోపూతపూశారు గానీదానిలోశావ్స ఎంతమాతం లేదు.
20అయితేయెహోవాతన పరిశుదాధ్ లయంలో ఉనాన్డు.
లోకమంతా ఆయన సనిన్ధిలోమౌనంగా ఉండు గాక.

3
హబకూక్కు పారథ్న

1పవక అయినహబకూక్కు చేసిన పారథ్న (వాదాయ్లతోపాడదగినది).
2యెహోవా, నినున్ గూరిచ్న వార విని నేను భయపడుతునాన్ను.
యెహోవా,ఈ సంవతస్రాలోల్ నీ కారయ్ం నూతన పరచు.
ఈరోజులోల్ నీ పనులు తెలియచెయియ్.
కోపంలో కనికరం మరచిపోవదుద్ .
3దేవుడు తేమాను*లో నుండి వచాచ్డు.
పరిశుదధ్ దేవుడు పారాను†లో నుండి వేంచేసుత్ నాన్డు (సెలా).
ఆయనమహిమఆకాశమండలమంతటా కనబడుతునన్ది.
భూమి ఆయన సుత్ తితో నిండి ఉంది.
4ఆయనహసాత్ లనుండి కిరణాలు వెలువడుతునాన్యి.
అకక్డ ఆయన తన బలం దాచి ఉంచాడు.
5ఆయనకు ముందుగా తెగుళల్ నడుసుత్ నాన్యి.
ఆయన అడుగుజాడలోల్ అరిషాట్ లు వెళత్ నాన్యి.
6ఆయన నిలబడి భూమిని కొలిచాడు. రాజాయ్లను కంపింప జేశాడు.
నితయ్ పరవ్తాలు బదద్ పోయాయి.
పురాతన గిరులు అణిగి పోయాయి. ఆయనమారాగ్ లు శాశవ్తమారాగ్ లు.
7 కూషీయుల డేరాలోల్ ఉపదవం కలగడం నేను చూశాను.
మిదాయ్ను దేశసుథ్ ల గుడారాల తెరలు గజగజ వణికాయి.
8యెహోవా, నదుల మీద నీకు కోపం కలిగిందా?
నదుల మీద నీకు ఉగత కలిగిందా?
సముదం మీద నీకు ఆగహం కలిగిందా? నువువ్ నీ గురాలమీదసావ్రీ చేసూత్ నీ రకష్ణ రథం ఎకిక్ రావడం అందుకేనా?
9విలుల్ వరలోనుండి తీశావు. బాణాలు ఎకుక్పెటాట్ వు.
భూమిని బదద్లు చేసి నదులు పవహింపజేశావు.
10పరవ్తాలు నినున్ చూసి మెలికలు తిరిగాయి.
జలాలు వాటి పవాహాలుగాపారుతాయి.
సముదాగాధంఘోషిసూత్ తన కెరటాలు కెతుత్ తుంది.
11నీ ఈటెలు తళతళలాడగా ఎగిరే నీ బాణాల కాంతికి భయపడి సూరయ్చందులు తమ ఉనన్త నివాసాలోల్ ఆగిపోతారు.
12బహ రౌదంతో నీవు భూమిమీద సంచరిసుత్ నాన్వు.

* 3:3 3:3 తేమానుయూదాకు ద ణగా ఉనన్ ఎదోం దేశంలో ఉనన్ పాంతం † 3:3 3:3పారాను సీనాయికి ద ణ సరిహదుద్ లో ఉనన్ బీడు భూమి
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మహోగుడి జాతులను అణగదొకుక్తునాన్వు.
13నీ పజలను ర ంచడానికి నీవు బయలుదేరుతునాన్వు.
నీవు నియమించిన అభిషికుణిణ్ ర ంచడానికి బయలు దేరుతునాన్వు.
దుషుట్ ల కుటుంబికులోల్ పధానుడొక నా ఉండకుండాా వారి తలను మెడను ఖండించి నిరూమ్లం చేసుత్ నాన్వు (సెలా).
14 పేదలను రహసయ్ంగా మింగివేయాలని ఉపొప్ంగుతూ తుఫానులాగా వసుత్ నన్ యోధుల తలలోల్ వారి ఈటెలే

నాటుతునాన్వు.
15నీవు సముదానిన్ తొకుక్తూ సంచరిసుత్ నాన్వు.
నీ గురాలు మహాసముద జలరాసులను తొకుక్తాయి.
16 నేను వింటుంటే నా అంతరంగం కలవరపడుతునన్ది. ఆ శబాద్ నికి నా పెదవులు వణుకుతునాన్యి. నా ఎముకలు

కుళిల్పోతునాన్యి. నా కాళల్ వణకుతునాన్యి. జనాల దాడి చేసే వారు సమీపించే దాకా నేను ఊరుకుని బాధ దినం కోసం
కనిపెటట్వలసి ఉంది.

17అంజూరపు చెటుల్ పూత పటట్కపోయినా,
దాకష్చెటుల్ ఫలింపక పోయినా,
ఒలీవచెటుల్ కాపులేక ఉనాన్,
చేనులో రు పంటకు రాకపోయినా,
గొరెలు దొడిడ్లో లేకపోయినా, కొటట్ంలో పశువులు లేకపోయినా,
18నేనుయెహోవాపటల్ ఆనందిసాత్ ను.
నా రకష్ణకర న నా దేవుణిణ్ బటిట్ నేను సంతోషిసాత్ ను.
19పభు నయెహోవాయేనాకు బలం.
ఆయననాకాళల్ను లేడికాళల్లాగా చేసాత్ డు.
ఉనన్త సథ్లాలమీద ఆయన ననున్ నడిపిసాత్ డు.
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జెఫనాయ్
గంథకర

1:1లోగంథకర తనను “హిజిక్యాకుపుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడగు గెదలాయ్కు జనన న కూషి కుమారుడగు జెఫనాయ్”
అని తనను పరిచయం చేసుకుంటునాన్డు. జెఫనాయ్ అంటే దేవుని భదత కింద ఉనన్వాడు. యిరీమ్యాలో ఇతడు
యాజకుడుగా కనిపిసుత్ నాన్డు (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24). అయితే న చెపిప్న జెఫనాయ్కు ఇతనికీ సంబంధం
లేకపోవచుచ్. జెఫనాయ్ రాజవంశానికి చెందిన వాడనే వాదం కూడా ఉంది. యెషయా మీకాల తరువాత యూదా తాను
చెపిప్న పవచనాలను గంథసథ్ం చేసినమొదటి పవక జెఫనాయ్యే.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 641 - 620
యూదారాజుయెషయాకాలంలో జెఫనాయ్ పవచించాడని గంథం తెలియజేసుత్ నన్ది (1:1).

సీవ్కర
ద ణయూదారాజయ్పజలు. అంతటా దేవుని పజలందరికీ.
పయోజనం

జెఫనాయ్ తీరుప్, పోతస్హం సందేశంలో మూడు ముఖయ్ వ సిదాద్ ంతాలునాన్యి. దేవుడు అనిన్ జాతుల మీదా
సారవ్భౌముడు. తీరుప్ దినాన దుషుట్ లకు శికష్, నాయ్యవంతులకు మెపుప్ కలుగుతుంది. పశాచ్తాత్ పపడి తనలో నమమ్కం
ఉంచిన వారిని దేవుడు దీవిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
యెహోవాదినం

విభాగాలు
1.యెహోవాదినానరానునన్ వినాశనం— 1:1-18
2. ఆశాభావం— 2:1-3
3. జాతుల వినాశనం— 2:4-15
4.యెరుషలేము వినాశనం— 3:1-7
5. ఆశాభావం తిరిగి ఉదయించడం— 3:8-20
1 యూదారాజు ఆమోను కుమారుడు యోషీయా దినాలోల్ జెఫనాయ్కు పతయ్కష్ న యెహోవా వాకుక్. జెఫనాయ్ కూషీ

కుమారుడు. కూషీ గెదలాయ్ కుమారుడు. గెదలాయ్ అమరాయ్ కుమారుడు. అమరాయ్ హిజిక్యా కుమారుడు.
యెరూషలేము పడబోయేతీరుప్

2 “ఏమీ వదలకుండా భూమిమీద ఉనన్ సమసాత్ నీన్ నేను ఊడిచ్వేసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్.
3మనుషులనేమి పశువులనేమిఊడిచ్వేసాత్ ను.
ఆకాశ పకష్ులను, సముదంలో చేపలను నాశనం చేసాత్ ను. దురజ్నులను,వారి శిథిలాలను నేను ఊడిచ్వేసాత్ ను.
భూమిమీద ఎవరూ లేకుండామానవజాతిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
యూదావారికి శికష్

4 “నాహసాత్ నిన్యూదావారిమీదయెరూషలేము నివాసులందరిమీదచాపి,
బయలు దేవుడి భకులోల్ శేషించిన వారిని,దానికి పతిషిఠ్తు న వారిని,దాని అరచ్కులను నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
5మిదెద్ల మీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహాలకుమొకేక్ వాళళ్ను,
యెహోవాపేరును బటిట్ ఒటుట్ పెటుట్ కుంటూ, ఆయనిన్పూజిసూత్ మిలోక్ము దేవుడి* పేరు సమ్రించే వారిని నాశనం చేసాత్ ను.
6యెహోవాను అనుసరించకుండా ఆయనిన్ విసరిజ్ంచి ఆయన దగగ్ర విచారణ చేయనివారిని నేను నిరూమ్లం చేసాత్ ను.”
7యెహోవాదినం సమీపించింది.
ఆయన బలి సిదధ్పరిచాడు.
తాను పిలిచినవారిని ఆయన పతిషిఠ్ ంచాడు.
యెహోవాపభువు సనిన్ధిలోమౌనంగా ఉండండి.
8 “యెహోవాకు బలి అరిప్ంచే దినాన అధిపతులను,
రాజకుమారులను విదేశీయులాల్ గా బటట్లు వేసుకునే వారందరినీ నేను శి సాత్ ను.
9ఇళళ్ గడపలు దాటి వచిచ్యజమాని ఇంటిని†మోసంతో బలాతాక్రంతో నింపే వారిని ఆ దినాన నేను శి సాత్ ను.”
10ఆ రోజున చేపదావ్రంలో రోదన ధవ్ని,
పటట్ణం దిగువ భాగంలో అంగలారుప్ వినబడుతుంది.
కొండల దికుక్ నుండి గొపప్ నాశనం వసుత్ ంది.
ఇదేయెహోవావాకుక్.

* 1:5 1:5 దేవుడి విగహం † 1:9 1:9 ఇంటిని విగహాలు గుడి
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11 కనానీయులంతానాశనమయాయ్రు.
డబుబ్ సమకూరుచ్కునన్ వారందరూ నిరూమ్ల పోయారు. కాబటిట్ మకేషు లోయనివాసులారా, విలపించండి.
12ఆ రోజులోల్ నేను దీపాలు చేబూనియెరూషలేమును గాలిసాత్ ను.
పేరుకుపోయిన మడిడ్ మీద నిలిచిన దా రసం లాంటివా “యెహోవా మేలుగానీ కీడుగానీ చేసేవాడు కాడు” అని

మనసుస్లో అనుకొనే వారిని శి సాత్ ను.
13వారి ఆసిత్ దోపుడు సొముమ్గా అవుతుంది.
వారి ఇళ ళ్ పా పోతాయి.
వారు ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటారు గానివాటిలోకాపురముండరు.
దాకష్తోటలు నాటుతారు గానివాటి రసం తాగరు.
మహాఉగతా దినం

14యెహోవామహాదినం దగగ్ర పడింది.
యెహోవాదినం సమీపంగా ఉంది. అతి శీఘంగా వసూత్ ఉంది.
వినండి. యెహోవాదినం వచేచ్సోత్ ంది.
పరాకమశాలురు వెకిక్ళ ళ్ పెటిట్ ఏడుసాత్ రు.
15ఆ దినం ఉగత దినం. బాధ, ఉపదవం మహానాశనం కముమ్కు వచేచ్ దినం.
అంధకారం,మసక కమేమ్ రోజు.
మేఘాలు ముసిరి గాఢాంధకారం పొదిగే రోజు.
16ఆ దినానపాకారాలునన్ పటట్ణాల దగగ్ర, ఎతత్యిన గోపురాల దగగ్ర,యుదధ్ ఘోష, భేరీనాదం వినబడుతాయి.
17పజలుయెహోవాదృషిట్కి పాపం చేశారు గనక నేను వారిమీదికి ఉపదవం రపిప్ంచబోతునాన్ను.
వారు గుడిడ్వారిలాగా నడుసాత్ రు.
వారి రకం దుముమ్లాగా ఒలికిపోతుంది.
వారిమాంసానిన్ పెంటలాగాపారేసాత్ రు.
18యెహోవాఉగత దినానవారి వెండి బంగారాలు వారిని తపిప్ంచలేకపోతాయి.
రోషాగిన్చేత భూమంతా దహనం అవుతుంది.
హఠాతుత్ గా ఆయన భూనివాసులందరినీ సరవ్ నాశనం చేయబోతునాన్డు.

2
1సిగుగ్ మాలిన పజలారా, రండి. గాలికి పొటుట్ ఎగిరిపోయినటుట్ సమయం గతించిపోతోంది.
2విధి నిరణ్యం కాకమునుపే,
యెహోవాకోపాగిన్ మీమీదికి రాక మునుపే,
మిమమ్లిన్ శి ంచడానికి యెహోవా ఉగత దినం రాకమునుపే కూడి రండి. 3 దేశంలో సాతివ్కు ఆయన నాయ్యవిధులు

అనుసరించే దీనులారా,యెహోవాను వెదకండి.
మీరు వెతికి వినయంతో నీతిని అనుసరిసేత్ ఒకవేళ ఆయన ఉగత దినానమీరు భదంగా ఉంటారేమో.
ఫిలిషీయుల వారికి శికష్

4గాజా పటట్ణం నిరజ్న పోతుంది.
అషెక్లోను పా పోతుంది.
మధాయ్హన్వేళలో అషోడ్ దువారిని బయటికి తరిమి వేయడం జరుగుతుంది.
ఎకోను నగరానిన్ దునేన్సాత్ రు.
5సముదపాంతాలోల్ నివసించే కెరేతీయులారా,మీకు బాధ.
ఫిలిషీయుల దేశ న కనానూ,
నినున్ గూరిచ్యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే నీలో ఒకక్డూ కాపురం ఉండకుండా నేను నినున్ లయం చేసాత్ ను.
6సముదపాంతం గొరెల కాపరులు విశాంతి తీసుకునే మేత సథ్లం అవుతుంది.
మందలకు దొడుల్ అకక్డ ఉంటాయి.
7తమ దేవు నయెహోవాయూదావారిని కటా ంచివారిని చెరలో నుండి రపిప్ంచగా,
అకక్డ వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లం ఉంటుంది.
వారు అకక్డ తమమందలు మేపుతారు.
చీకటి పడాడ్ క వారు అషెక్లోను ఇళళ్లో నిదపోతారు.
మోయాబు, అమోమ్ను వారికి శికష్

8మోయాబువారు వేసిన నింద,
అమోమ్నువారు పలికిన దూషణమాటలు నాకు వినబడాడ్ యి.
వారు నా పజల సరిహదుద్ లోల్ పవేశించి అహంకారంగావారిని దూషించారు.
9నాజీవం తోడుమోయాబు దేశం సొదొమ పటట్ణం వలె,
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అమోమ్ను దేశం గొమొరా పటట్ణం వలె అవుతాయి*.
అవిముళళ్ చెటల్కు ఉపుప్ గోతులకు సాథ్ వర ఎపుప్డూ పాడుబడిపోయిఉంటాయి.
నా పజలోల్ శేషించినవారు ఆ దేశాలను దోచుకుంటారు.
నా పజలోల్ శేషించినవారు వాటిని సవ్తంతించుకుంటారు.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల దేవు న సేనలపభువుయెహోవావాకుక్ ఇదే.
10 వారు అతిశయపడి సేనల పభువు అయిన యెహోవా పజలను దూషించారు గనక వారి గరావ్నిన్బటిట్ అది వారికి

సంభవిసుత్ ంది.
11 దీవ్పాలోల్ నివసించే వారంతా తమ సథ్లాల నుండి తనకే నమసాక్రం చేసేలా లోకంలోని దేవుళళ్ను ఆయన నిరూమ్లం

చేసాత్ డు.
యెహోవావారికి భయంకరుడుగా ఉంటాడు.
12 కూషీయులారా,మీరు కూడానా ఖడగ్ ం చేత హత పోతారు.
13ఆయన ఉతత్రదేశం మీద తనహసత్ం చాపి అషూష్ రు దేశానిన్ నాశనం చేసాత్ డు.
నీనెవె పటట్ణానిన్ పాడు చేసి దానిన్ ఆరిపోయిన ఎడారిలాగా చేసాత్ డు.
14దానిలోమందలు విశమిసాత్ యి.
అనిన్ జాతుల పశువులు మందలుగా కూడుతాయి.
పకష్ులు, గుడల్గూబలు వారి దావ్రాల కముమ్ల మీదవాలుతాయి.
పకష్ుల శబాద్ లు కిటికీలోల్ వినబడతాయి.
గడపలమీదనాశనం కనిపిసుత్ ంది.
వారు చేసికునన్ దేవదారు కరపని అంతటినియెహోవానాశనం చేసాత్ డు.
15 “నాలాంటి పటట్ణం మరొకటి లేదనిమురిసి పోతూ ఉతాస్హ పడుతూ నిశిచ్ంతగా ఉండిన పటట్ణం ఇదే.
అయోయ్, అదిపా పోయింది. అడవి జంతువులు పడుకునే ఉనికిపటుట్ అయింది.”
అనిదారినపోయేవారంతా చెపుప్కుంటూ,
ఈసడింపుగాదాని పు చెయియ్ ఆడిసాత్ రు.

3
యెరూషలేము భవిషయ్తుత్

1తిరుగుబాటు పటట్ణానికి*బాధ. హింసాతమ్క నగరం భషట్ పోయింది.
2అది దేవునిమాట ఆలకించలేదు. శికష్కు అంగీకరించ లేదు.
యెహోవాపటల్ విశావ్సముంచదు. దాని దేవుని దగగ్రికి రాదు.
3దానిమధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్న చేసే సింహాలు.
దానినాయ్యాధిపతులు రాతివేళ తిరుగులాడుతూ తెలల్వారేదాకా ఎరలో ఏమీమిగలకుండా పీకుక్ తినే తోడేళల్ .
4దాని పవకలు పెంకెతనం గలవారు, విశావ్సఘాతకులు.
దానియాజకులు ధరమ్శాసానిన్ నిరాకరించి పతిషిఠ్త వసుత్ వులను అపవితపరిచేవారు.
5అయితేనాయ్యం తీరేచ్యెహోవాదానిమధయ్ ఉనాన్డు.
ఆయన అకమం చేసేవాడు కాడు.
అనుదినం తపప్కుండా ఆయననాయ్య విధులు వెలల్డి చేసాత్ డు.
ఆయనకు రహసయ్ నదేమీ లేదు.
అయినానీతిహీనులకు సిగుగ్ లేదు.
6నేను అనయ్జనులను నిరూమ్లం చేయగావారి కోటలు పా పోతాయి.
ఒక నా సంచరించకుండావారి వీధులు నిరామ్నుషయ్ పోతాయి.
జనసంచారం లేకుండావాటిలో ఎవరూ కాపురముండకుండావారి పటట్ణాలను లయపరచినవాణిణ్ నేనే.
7దాని విషయ నానిరణ్యమంతటి చొపుప్నమీ నివాస సథ్లం సరవ్నాశనం కాకుండేలా,
నాపటల్ భయభకులు కలిగి శికష్కు లోబడతారని నేను అనుకునాన్ను గాని,
వారు చెడడ్ పనులు చేయడంలో అతాయ్శ గలవారయాయ్రు.
8కాబటిట్ యెహోవాసెలవిచేచ్వాకుక్ ఏమంటే,
“నాకోసం ఎదురు చూడండి.
నేను లేచి ఎర పటుట్ కునే దినం కోసం కనిపెటిట్ ఉండండి.
నాఉగతను నా కోపాగిన్ అంతటినీవారి కుమమ్రించడానికి,
అనయ్జనులను పోగు చేయడానికి,
గుంపులు గుంపులుగా రాజాయ్లను సమకూరచ్డానికి,
నేను నిశచ్యించుకునాన్ను.

* 2:9 2:9 ఆది. 19:23-29 చూడండి * 3:1 3:1 పటట్ణానికియెరూషలేము
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నారోషాగిన్ చేత భూమంతా కాలిపోతుంది.
9 అపుప్డు మనుషులంతా యెహోవా నామానిన్ బటిట్ ఏకమనసుక్ ఆయనున్ సేవించేలా నేను వారికి పవిత న

పెదవులనిసాత్ ను.
10చెదరి పోయినాకు పారథ్న చేసే నా పజలను కూషు దేశపు నదుల అవతల నుండి నాకు వేదయ్ంగా తీసుకు వసాత్ రు.
11ఆ దినాన నీ గరావ్నిన్ బటిట్ సంతోషించే వారిని నీలో నుండి నేను వెళల్గొడతాను.
కాబటిట్ నా పరిశుదధ్ న కొండ దగగ్ర నీవిక అహంకారం చూపించవు.
నామీద తిరగబడి నీవు చేసిన కియల విషయ నీకు సిగుగ్ కలగదు.
12దుఃఖితు న దీనులనుయెహోవానామానిన్ ఆశయించే జనశేషంగా నీమధయ్ ఉండనిసాత్ ను.
13ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిన వారు పాపం చేయరు.
అబదధ్మాడరు. కపటాలు పలికే నాలుక వారి నోట ఉండదు.
వారు ఎవరి భయం లేకుండ విశాంతిగా అనన్పానాలు పుచుచ్కుంటారు.”
14సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హ ధవ్ని చేయండి.
ఇశాయేలీయులారా, జయధవ్ని చేయండి.
యెరూషలేము నివాసులారా,పూరణ్ హృదయంతో సంతోషించి గంతులు వేయండి.
15మీకు విధించిన శికష్నుయెహోవాకొటిట్వేశాడు.
మీ శతువులను ఆయన వెళల్గొటాట్ డు.
ఇశాయేలుకు రా నయెహోవామీమధయ్ ఉనాన్డు.
ఇక మీదటమీకు అపాయం సంభవించదు.
16ఆ దినాన పజలు మీతో ఇలా అంటారు.
యెరూషలేమూ, భయపడకు.
సీయోనూ, రయ్ం తెచుచ్కో.
17నీ దేవు నయెహోవానీమధయ్ ఉనాన్డు.
ఆయన శకిశాలి.
ఆయనమిమమ్లిన్ ర సాత్ డు.
ఆయన బహ ఆనందంతో నీ విషయం సంతోషిసాత్ డు.
నీ పటల్ తనకునన్ పేమను బటిట్ శాంతం వహించి నీ విషయ న సంతోషము మూలంగా ఆయనహరిష్సాత్ డు.
18నీ నియామక కాలపు పండగలకు రాలేక చింతపడే నీ బంధువులను నేను సమకూరుసాత్ ను.
వారు గొపప్ అవమానంపొందిన వారు.
19ఆ కాలమున నినున్ హింస పెటేట్ వారినందరినీ నేను శి సాత్ ను.
కుంటుతూ నడిచేవారిని నేను ర సాత్ ను.
చెదరగొటట్బడిన వారిని సమకూరుసాత్ ను.
ఏయే దేశాలోల్ వారు అవమానంపాలయాయ్రో అలాటి పతి చోటా నేను వారికి ఖాయ్తిని,మంచి పేరును కలగజేసాత్ ను.
20ఆ కాలంలోమీరు చూసుత్ ండగా నేను మిమమ్లిన్ చెరలోనుండి రపిప్ంచి,
మిమమ్లిన్ సమకూరిచ్న తరువాతమిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ ను.
నిజంగా భూమిమీద ఉనన్ జనులందరి దృషిట్కి నేను మీకు ఖాయ్తినిమంచి పేరును కటట్బెడతాను.
ఇదేయెహోవావాకుక్.
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హగగ్యి
గంథకర

హగగ్యి 1:1 ఈ పుసత్క రచయిత హగగ్యి పవకగా గురిసుత్ నన్ది. యెరుషలేములోని యూదుల కోసం హగగ్యి నాలుగు
సందేశాలను గంథసథ్ం చేశాడు. హగగ్యి 2:3 పవక యెరుషలేము వినాశనానికీ, పవాసానికీ ముందు యెరుషలేమును
చూశాడని సూచిసుత్ నన్ది. అంటే అతడు వృదుధ్ డు, తన జాతికి పూరవ్ భవం మళీళ్ సమకూడాలని చూసుత్ నాన్డు. చెర
తాలూకు హీనసిధ్తినుండి తన పజలు కోలుకొనిజాతులమధయ్ దేవుని వెలుగుగా తమఅస నసాథ్ నానిన్పొందాలిఅనిఅతని
ఆకాంకష్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 520
ఇది చెర అనంతర గంథం. అంటే బబులోను చెర తరువాత రాసినది.
సీవ్కర

తిరిగి వచిచ్న పజలు తమ దేశానికి తిరిగి వచిచ్న తృపిత్తో అలా నిరిల్పత్ంగా ఉండిపోకుండా ఆలయం నిరిమ్ంచడానికి తగిన
విశావ్సం కనపరచాలి. ఆలయనిరామ్ణం,ఆరాధనపారంభంతిరిగిమొదలుపెటాట్ లి. ఆలయనిరామ్ణందిశగాఅడుగులు వేసేత్
యోహోవావారిని ఆశీరవ్దిసాత్ డని వారిని పోతాస్హించడానికి, వచిచ్న శేషపజయోహోవాతమ గత కాలపు తిరుగుబాటును
విసమ్రించి భావికాలంలో ఆయనవారికి పముఖసాద్ నం ఇసాత్ డని పోతాస్హించడానికి ఈపుసత్కం.

ముఖాయ్ంశం
ఆలయంపునరిన్రామ్ణం

విభాగాలు
1. ఆలయనిరామ్ణాని పిలుపు. — 1:1-15
2.యెహోవాలో రయ్ం— 2:1-9
3. జీవనంలో పవితత— 2:10-19
4. భావికాలాని నిబబ్రం— 2:20-23

యెహోవామందిరానిన్ కటట్డానికి పిలుపు
1రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో రెండవ సంవతస్రం ఆరవ నెలమొదటి దినాన పవక అయిన హగగ్యి దావ్రాయూదా

దేశం మీద అధికారి, షయలీత్యేలు కుమారుడు జెరుబాబ్బెలుకు, పధానయాజకుడు, యెహోజాదాకు కుమారుడు అయిన
యెహోషువకుయెహోవావాకుక్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
సేనల పభువుయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు.
2“మేము కలిసిరావడానికిగానీయెహోవామందిరానిన్ కటట్డానికిగానీ ఇది సమయంకాదు అనిఈపజలు చెబుతునాన్రు

కదా.”
3అందుకు యెహోవావాకుక్ పతయ్కష్ హగగ్యి పవక దావ్రా చెపిప్నదేమిటంటే,
4 “ఈమందిరం పా ఉండగామీరు కలపతో కపిప్న ఇళళ్లో నివసించడానికి ఇది సమయమా?
5కాబటిట్ సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటేమీ పవరన గురించి ఆలోచించుకోండి.
6మీరు ఎకుక్వ వితత్నాలు చలిల్నా పండింది కొంచెమే.
మీరు భోజనం చేసుత్ నన్పప్టికీ ఆకలి తీరడం లేదు.
మీరు దాకష్రసం తాగుతునన్పప్టికీ మతుత్ రావడం లేదు.
బటట్లు కపుప్కుంటునాన్ చలి ఆగడం లేదు.
పనివారు కషట్పడి జీతం సంపాదించుకునాన్ జీతం చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్ గా ఉంది.
7కాగా సేనల పభు నయెహోవాఇలా చెబుతునాన్డు. మీపవరన గురించి ఆలోచించుకోండి.
8పరవ్తాలెకిక్ కలపతీసుకు వచిచ్మీరుఈమందిరానిన్ కటిట్ంచండి. అపుప్డు నేను ఆనందిసాత్ ను. నాకుఘనతవసుత్ ంది”

అనియెహోవాఅంటునాన్డు.
9 “విసాత్ రంగా కావాలని మీరు ఎదురు చూశారు గానీ నేను దానిన్ చెదరగొటిట్నందువలల్ మీరు కొంచెమే ఇంటికి

తెచుచ్కోగలిగారు.
ఎందుకని? యెహోవాఅడుగుతునాన్డు.
ఎందుకంటే నామందిరం పా ఉనాన్ మీరంతామీచకక్ని సొంత ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటూ ఆనందిసుత్ నాన్రు.
10అందుకే మిమమ్లిన్ బటిట్ ఆకాశపుమంచు కురవడం లేదు.
భూమి పండడం లేదు.
11నేను భూమికీ పరవ్తాలకూ అనావృషిట్ కలగజేసి,
ధానయ్ం విషయంలో,దా రసం విషయంలో, లం విషయంలో,
భూమి ఫలించే అనిన్టి విషయంలో,
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మనుషుల విషయంలో, పశువుల విషయంలో, చేతి పనులనిన్టి విషయంలో కరువు రపిప్ంచాను.”
12 షయలీత్యేలు కొడుకు జెరుబాబ్బెలు, యెహోజాదాకు కొడుకు, పధానయాజకుడు యెహోషువ, శేషించిన ఇశాయేలీ

పజలంతా తమ దేవు నయెహోవామాటలు ఆలకించి, తమ దేవు నయెహోవా పవక హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన
మాట వినియెహోవాపటల్ భయభకులు చూపారు.

13అపుప్డుయెహోవాపవక హగగ్యియెహోవాచెపప్గా పజలతో ఇలా చెపాప్డు.
“నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
14యెహోవాయూదాదేశపు అధికారి అయిన షయలీత్యేలు కుమారుడు జెరుబాబ్బెలు మనసుస్ను,
పధానయాజకు నయెహోజాదాకు కుమారుడుయెహోషువమనసుస్ను,
శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేరేపించాడు.
15వారు కూడి వచిచ్, దరాయ్వేషు రాజుపరిపాలనలోరెండవ సంవతస్రం ఆరవ నెల ఇర నాలుగవ రోజునసేనలపభు న

తమ దేవునిమందిరపు పనిచేయడంమొదలుపెటాట్ రు.

2
దేవుడనుగహించే నిరీకష్ణ, అదరణ

1రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో ఏడవ నెల ఇర ఒకటవ దినాన యెహోవా వాకుక్ పవక అయిన హగగ్యికి పతయ్కష్
చెపిప్నది ఏమిటంటే,

2“నీవుయూదాదేశపుఅధికారిఅయినషయలీత్యేలు కుమారుడు జెరుబాబ్బెలుతోను పధానయాజకు నయెహోజాదాకు
కుమారుడుయెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇలా చెపుప్.

3పూరవ్కాలంలోఈమందిరానికి ఉనన్ మహిమను చూసినవారు మీలోఉనాన్రు గదా.
అలాటివారికి ఇది ఎలా కనబడుతునన్ది?
దానితో ఇది ఏ విధంగానూ సరి పోలినది కాదని తోసుత్ నన్ది గదా.
4అయినాయెహోవాఇచేచ్ ఆజఞ్.
జెరుబాబ్బెలూ, రయ్ం తెచుచ్కో.
పధానయాజకుడు,యెహోజాదాకు కొడుకు యెహోషువా, రయ్ం తెచుచ్కో.
దేశంలో ఉనన్ పజలారా, రయ్ం తెచుచ్కుని పని జరిగించండి.
నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను.
ఇదే సేనల పభు నయెహోవావాకుక్.
5మీరు ఐగుపు దేశంలో నుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
నాఆతమ్ మీతో ఉంది కాబటిట్ భయపడవదుద్ .
6సేనల పభు నయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే ఇక తవ్రలోనే,
ఇంకొకమారు ఆకాశానిన్, భూమిని, సముదానిన్, నేలను నేను కంపింపజేసాత్ ను.
7పతి రాజాయ్నీన్ నేను కదిలించగా అనయ్జనులందరి విలు న వసుత్ వులు తీసుకు వసాత్ రు.
నేను ఈమందిరానిన్ మహిమతో నింపుతాను.”
ఇదే సేనల పభు నయెహోవావాకుక్.
8 “వెండి నాది. బంగారం నాది” ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
9 ఈ చివరి మందిరం మహిమ మునుపటి మందిరం మహిమను మించి పోతుందని సేనల పభు న యెహోవా

సెలవిసుత్ నాన్డు.
ఈ సథ్లంలో నేను శాంతిసమాధానాలు నిలుపుతాను.
ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
పవితత, అపవితత

10 దరాయ్వేషు పరిపాలనలో రెండవ సంవతస్రం తొమిమ్దవ నెల ఇర నాలుగవ దినాన యెహోవా వాకుక్ పవక అయిన
హగగ్యికి పతయ్కష్ చెపిప్నది ఏమిటంటే,

11సేనల పభు నయెహోవాఇలాఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్డు. యాజకుల దగగ్ర ధరమ్శాస విచారణ చెయియ్.
12 “ఒకడు పతిషిట్త నమాంసానిన్ తన వసపు చెంగున కటుట్ కుని,
తన చెంగుతో రొటెట్ నా వంటకా నా,దా రసా నా,
నూనె నామరి ఏ విధ న భోజన పదారాథ్ నా,
ముటుట్ కుంటే ఆముటుట్ కునన్ది పతిషిఠ్తమవుతుందా?” అనియాజకులను అడిగితే,వారు “కాదు” అనాన్రు.
13 “శవానిన్ ముటుట్ కోవడం వలల్ ఒకడు అంటుపడి అలాటివాటిలో దేని నాముటుట్ కుంటే,
అతడు ముటుట్ కునన్ది అపవితం అవుతుందా?” అని హగగ్యి మళీల్ అడిగినపుప్డు యాజకులు “అది అపవితం

అవుతుంది” అనాన్రు.
14అపుప్డు హగగ్యివారికి ఈ విధంగా జవాబిచాచ్డు.
ఈ పజలు కూడానా దృషిట్కి అలానే ఉనాన్రు.
వారు చేసే కియలనీన్ వారకక్డ అరిప్ంచినవనీన్ నా దృషిట్కి అపవితం. ఇదేయెహోవావాకుక్.
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15ఈరాతిమీదరాయిఉంచియెహోవామందిరం కటట్నారంభించిందిమొదలుఆవెనుకమీకు సంభవించినదానిన్ఆలోచన
చేసుకోండి.

16అపప్టి నుండి ఒకడు ఇర కుపప్ల* కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత†ధానయ్మే తేలుతునన్ది.
ఏ కొలల తొటిట్ దగగ్రికి ఒకడు రాగా ఇర కొలలుమాతమేదొరకుతునన్ది.
17తెగులుతోను, కాటుకతోను, వడగండల్తోను,మీ కషాట్ రిజ్తమంతటిని నేను నాశనం చేశాను.
అయినామీలోఒకక్డు కూడా తిరిగి నా దగగ్రికి రాలేదు. ఇదేయెహోవావాకుక్.
18మీరు ఆలోచించుకోండి.
ఇంతకు ముందు తొమిమ్దవ నెల ఇర నాలుగవ దినం నుండి,
అంటేయెహోవామందిరపుపునాది వేసిన నాట నుండిమీకు సంభవించిన దానిన్ ఆలోచించుకోండి.
19 కొటల్లో ధానయ్ం ఉందా? దాకష్ చెటుల్ అయినా అంజూరపు చెటుల్ అయినా దానిమమ్ చెటల్యినా ఒలీవ చెటుల్ అయినా

ఫలించాయా?
అయితే ఇదిమొదలు నేను మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను.
యెహోవాఎనున్కొనన్ జెరుబాబ్బెలు

20 రెండవ సారి ఆ నెల ఇర నాలుగవ దినానయెహోవావాకుక్ హగగ్యికి మళీళ్ పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
21 “యూదాదేశపు అధికారి అయిన జెరుబాబ్బెలుతో ఇలా చెపుప్.
ఆకాశానిన్, భూమిని నేను కంపింపజేయబోతునాన్ను.
22రాజాయ్ల సింహాసనాలను నేను కింద పడదోసాత్ ను.
అనయ్జనుల రాజాయ్లకునన్ బలానిన్ నాశనం చేసాత్ ను.
రథాలను,వాటిని ఎకిక్న వారిని కింద పడేసాత్ ను.
గురాలు రౌతులు ఒకరి ఖడగ్ ం చేత ఒకరు కూలి పోతారు.
23నా సేవకుడవు, షయలీత్యేలు కుమారుడవు అయిన జెరుబాబ్బెలూ,
నేను నినున్ ఏరప్రచుకునాన్ను.
కాబటిట్ ఆ రోజున నేను నినున్ ముద ఉంగరంగా చేసాత్ ను. ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.”

* 2:16 2:16 ఇర కుపప్ల 200 కిలోల్ లు † 2:16 2:16 పది కుపప్లంత 100 కిలోల్ లు
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జెకరాయ్
గంథకర

ఈపుసత్క రచయితజెకరాయ్ పవకఅని 1:1 గురిసుత్ నన్ది. ఇతడు ఇదోద్ కుమారు నబెరెకాయ్కుపుటిట్నవాడు. ఇదోద్ చెరనుండి
తిరిగి వచిచ్న యాజక కుటుంబాలకు చెందిన వాడు (నెహేమాయ్ 12:4, 16). జెకరాయ్ కుటుంబం యెరూషలేముకు తిరిగి
వచిచ్నపుప్డు అతడు బాలయ్పాయంలో ఉండి ఉండవచుచ్. తన వంశానిన్ బటిట్ జెకరాయ్ పవకయే గాక, యాజకుడు కూడా.
కాబటిట్ యూదులఆరాధన కమాలతోఇతనికిసనిన్హితపరిచయంఉండవచుచ్. నిరిమ్ంచినఆలయంలోఇతడుయాజకుడుగా
పని చేశాడో లేదో తేలియదు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 520 - 480
బబులోను చెర తరువాత గంథ రచన జరిగింది. ఆలయ నిరామ్ణంపూరి కాకమునుపు 1-8 ఆధాయ్యాలు రాశాడు. పూరి

అయిన తరువాత 9-14 అధాయ్యాలు రాశాడు.

సీవ్కర
చెరనుండి తిరిగి వచిచ్యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ పజలు.
పయోజనం

శేష పజకు జెకరాయ్ రాసూత్ భావికాలంలో రాబోతునన్ యేసు కీసుత్ అనే మెసీస్య రాక కోసం ఎదురు చూసే ఆశాభావం,
అవగాహన కలిప్ంచాడు. దేవుడు తన పజలకు హెచచ్రిక, ఉపదేశం, దిదుద్ బాటు కలిగించడానికి తన పవకలను
వాడుకుంటాడు. దురదృషట్ వశాతూత్ వారు వినడానికి నిరాకరించారు. వారి పాపం దేవుని శికష్ను తెచిచ్పెటిట్ంది. పవచనాలు
తం అబదాద్ ఉండ వచచ్ని ఈ గంధం రుజువులు చూపుతునన్ది.
ముఖాయ్ంశం

దేవుని విడుదల
విభాగాలు
1. పశాచ్తాత్ పాని పిలుపు— 1:1-6
2. జెకరాయ్ దరశ్నాలు— 1:7-6:15
3. ఉపవాసాల గురించిన పశన్లు— 7:1-8:23
4. భావికాలం గురించి భారం— 9:1-14:21

దేవుని పు తిరుగుటకు పిలుపు
1దరాయ్వేషు పాలించే కాలంలో రెండవ సంవతస్రం ఎనిమిదవ నెలలోయెహోవావాకుక్ బెరకాయ్ కొడుకు, ఇదోద్ మనుమడు,

పవక అయిన జెకరాయ్కు పతయ్కష్ సెలవిచిచ్న వాకుక్.
2 “యెహోవామీపూరీవ్కుల మీద తీవంగా కోపం తెచుచ్కునాన్డు. 3కాబటిట్ నువువ్ వాళళ్తో ఇలా చెపుప్. సేనల పభువు

యెహోవాసెలవిచేచ్ది ఏమిటంటే, మీరు నా పు తిరిగిన పకష్ంలో నేను మీ పు తిరుగుతాను. ఇదే సేనల పభువుయెహోవా
వాకుక్. 4 మీరు మీ పూరీవ్కుల వలే ఉండవదుద్ . పూరివ్కు న పవకలు ఇలా పకటించారు. సేనల పభువు యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే, మీ దురామ్రగ్తను, మీ దుషట్ కియలను మానుకుని పవరించమని వారికి పకటించినపప్టికీ వాళ ళ్ వినలేదు.
నామాటఆలకించలేదు. ఇదేయెహోవావాకుక్.”

5 “మీపితరులు ఏమయాయ్రు?
పవకలు కలకాలం జీవిసాత్ రా?
6అయినపప్టికీనాసేవకు న పవకలకు నేను సెలవిచిచ్నమాటలు, కటట్డలుమీపూరీవ్కులవిషయంలోనెరవేరాయిగదా.

అవి నెరవేరినపుప్డు వాళ ళ్ ‘మళీళ్ మన పవరన బటిట్ , కియలను బటిట్ , యెహోవా మనకు చేయాలని సంకలిప్ంచినదంతా
మనకు చేశాడు’ అని చెపుప్కునాన్రు.”

గంజి చెటల్ మధయ్ కనిపించిన వయ్కి
7 దరాయ్వేషు పాలనలో రెండవ సంవతస్రం శెబాటు అనే 11 వ నెల 24 వ రోజునయెహోవావాకుక్ బెరకాయ్ కొడుకు, ఇదోద్

మనుమడు, పవక అయిన జెకరాయ్కు పతయ్కష్మయింది. 8రాతి సమయంలో ఎరని గురం ఎకిక్న ఒక వయ్కి నాకు కనబడాడ్ డు.
అతడులోయలోఉనన్ గొంజి చెటల్లో నిలబడిఉనాన్డు. అతనివెనుక ఎరని గురాలు,చుకక్లు ఉనన్ గురాలు,తెలల్ని గురాలు
కనబడాడ్ యి. 9అపుప్డు నేను “సావ్మీ, ఇవి ఏమిటి?” అని అడిగినపుప్డు నాతోమాటాల్ డే దూత “ఇవి ఏమిటో నేను నీకు
చెబుతాను” అనాన్డు.

10 అపుప్డు గొంజి చెటల్లో నిలబడి ఉనన్ వయ్కి “ఇవి లోకమంతా సంచరించడానికి యెహోవా పంపిన గురాలు” అని
చెపాప్డు. 11అపుప్డు అవి గొంజి చెటల్ మధయ్ నిలబడి ఉనన్ యెహోవా దూతతో “మేము లోకమంతా సంచరించి వచాచ్ము.
లోకంలోని పజలంతా సుఖ సంతోషాలతో పశాంతంగా ఉనాన్రు” అనాన్డు. 12 అపుప్డు యెహోవా దూత “సేనల పభువు
యెహోవా, 70సంవతస్రాలనుండినీవుయెరూషలేముమీదా,యూదాపటట్ణంమీదాకోపగిసూత్ ఉనాన్వు. ఎంతకాలంపాటు
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వాళళ్ కనికరం చూపకుండా ఉంటావు?” అని వేడుకునాన్డు. 13నాతోమాటలాడిన దూతకు యెహోవా ఆదరణకర న
సునిన్త నమాటలతో జవాబిచాచ్డు.

14అపుప్డు నాతోమాటాల్ డుతునన్ దూతనాతో ఇలాఅనాన్డు “నువువ్ ఈ విధంగా పకటించాలి, సేనల పభువుయెహోవా
ఇలాచెబుతునాన్డు. నాకుయెరూషలేము, సీయోనుల విషయంలోఅమిత నఆసకి ఉంది. 15ఏమీపటట్నటుట్ ఉనన్ ఇతర
దేశాలపజల నాకు తీవ నకోపంఉంది. ఇంతకుముందునాకునన్ కోపం సవ్లప్మేగానీవారు కీడును వృదిద్ చేసుకునాన్రు.
16కాబటిట్ యెహోవాచెపేప్ది ఏమిటంటే, కనికరం చూపాలనన్ ఆసకితో నేనుయెరూషలేము పు చూసుత్ నాన్ను. అందులోనా
మందిరానిన్ కడతారు. యెరూషలేము మీద శిలప్కారులు కొలనూలు లాగి కొలతలు వేసాత్ రు. ఇదియెహోవావాకుక్. 17నీవు
ఇంకా పకటించాలిస్ంది ఏమిటంటే, ఇక నా పటట్ణాలు మరింత ఎకుక్వగా భోగభాగాయ్లతో నిండి పోతాయి. యెహోవా
సీయోనుకు ఓదారుప్ కలిగిసాత్ డు. యెరూషలేము ఆయనమరింతమకుక్వ చూపుతాడు.”

నాలుగు కొముమ్లు, నలుగురు కంసాలిలు
18 ఆ తరువాత నేను కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు నాలుగు కొముమ్లు కనిపించాయి. 19 “ఇవి ఏమిటి?” అని నేను నాతో

మాటాల్ డుతునన్ దూతను అడిగాను. అతడు “ఇవి యూదా పజలను, ఇశాయేలు పజలను, యెరూషలేము నివాసులను
చెదరగొటిట్న కొముమ్లు” అని బదులిచాచ్డు.

20 అపుప్డు నలుగురు కంసాలి పనివారిని యెహోవా నాకు చూపించాడు. 21 “వీళ ళ్ ఏమి చేయబోతునాన్రు?” అని
నేను అడిగాను. ఆయన “ఇవి ఎవవ్రూ తల ఎతత్కుండాయూదా పజలను చెదరగొటిట్న కొముమ్లు. యూదా దేశ నివాసులను
చెదరగొటట్డానికి వారి దురాకమణ జరిగించిన అనయ్ దేశాల పజలను భయపెటట్డానికి కొముమ్లను నేలమటట్ం చేయడానికి
ఈ కంసాలి పనివాళ ళ్ వచాచ్రు” అనినాకు బదులిచాచ్డు.

2
యెరూషలేమును కొలనూలతో కొలవడం

1 తరువాత నేను కనున్లెతిత్ చూసినపుప్డు చేతిలో కొలనూలు పటుట్ కుని ఉనన్ ఒక వయ్కి నాకు కనబడాడ్ డు. 2 “నువువ్
ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు?” అని నేను అతణిణ్ అడిగాను. అతడు “యెరూషలేము పటట్ణం పొడవు, వెడలుప్ ఎంత ఉందో చూసి
కొలవడానికి వెళత్ నాన్ను” అని చెపాప్డు. 3అపుప్డు నాతోమాటాల్ డిన దూత బయలుదేరుతునన్పుప్డు మరో దూత అతనికి
ఎదురు వచాచ్డు.

4 ఆ దూత మొదటి దూతతో “నువువ్ పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిల్, యెరూషలేములో మనుషుయ్లు, పశువులు, విసాత్ రంగా
ఉనన్ందువలల్ అది గోడలు లేని దానం వలె ఉంటుందని ఈయువకునికి చెపుప్” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 5యెహోవా చెపేప్ది
ఏమిటంటే, నేనే దాని చుటూట్ అగిన్కీలలతో సరిహదుద్ గా ఉంటాను. నేను ఆ పటట్ణం మధయ్ నివసిసూత్ దానికి మహిమ
కలిగిసాత్ ను. 6 ఆకాశంలో నాలుగు దికుక్లకు వీచే గాలిలాగా మీరు చెదిరిపోయేలా చేశాను. ఉతత్ర దేశాలోల్ ఉనన్ మీరంతా
తపిప్ంచుకుని రండి. ఇదేయెహోవావాకుక్.

7 సీయోను పజలారా, బబులోను దేశంలో నివసిసుత్ నన్ మీరు అకక్డ నుండి తపిప్ంచుకుని రండి. ఇదే యెహోవావాకుక్.
8 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే మిమమ్లిన్ దోచుకొనన్ ఇతర దేశాల పజల దగగ్రికి ఆయన ననున్ పంపించాడు.
ఎవ నామిమమ్లిన్ముటుట్ కుంటేవాడుయెహోవాకనుగుడుడ్ ను*ముటిట్నటేట్ . అందువలల్ ఆయనకుఘనత కలిగేలా, 9నేను ఆ
పజలకు వయ్తిరేకంగా నా చెయియ్ ఎతుత్ తాను. వారిని వారి దాసులు దోచుకుంటారు. అపుప్డు సేనల పభువుయెహోవాననున్
పంపించాడనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

10యెహోవాఇలాఅంటునాన్డు,సీయోనునివాసులారా,నేనువచిచ్మీమధయ్నివసిసాత్ ను. సంతోషగీతాలుఆలపించండి.
11ఆరోజునచాలామందిఅనయ్ దేశాల పజలుయెహోవాచెంతకు చేరుకునినా పజలుగాఅవుతారు. నేనుమీమధయ్ నివాసం
చేసాత్ ను. అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీ దగగ్రికి పంపాడని మీరు తెలుసుకుంటారు. 12 పతిషిఠ్త న దేశంలో యెహోవా
యూదాను తన సొతుత్ గా సొంతం చేసుకుంటాడు. ఆయన యెరూషలేమును మళీళ్ కోరుకుంటునాన్డు. 13 సమసత్ న
పజలారా,యెహోవాతన పరిశుదధ్ నివాసం విడిచి వసుత్ నాన్డు. ఆయన ఎదుటమౌనంగా నిలబడి ఉండండి.

3
యెహోషువ శుదీధ్కరణ, పశసత్ వసధారణ

1అపుప్డుయెహోవాదూత ఎదుట పధానయాజకు నయెహోషువ నిలబడి ఉండడం నాకు చూపించాడు. అతనిమీద
అభియోగంమోపడానికిసాతానుఅతని కుడి పకక్న నిలబడిఉనాన్డు. 2సాతానుతోయెహోవాదూత “సాతానూ,యెహోవా
నినున్ గదిద్సాత్ డు. యెరూషలేమును ఎనున్కునన్ యెహోవానినున్ గదిద్సాత్ డు. ఇతడు అగిన్లో నుండి తీసిన నిపుప్కణం లాగానే
ఉనాన్డు గదా” అనాన్డు. 3యెహోషువమురికి దుసుత్ లు ధరించుకుని దూత సమకష్ంలో ఇంకా నిలబడి ఉనాన్డు.

4 అపుప్డు దూత అకక్డ నిలబడి ఉనన్వారిని పిలిచి, ఇతని మురికి దుసుత్ లు తీసివేయమని ఆజాఞ్ పించాడు. “నేను నీ
అపరాధాలను తొలగించాను. పశసత్ న దుసుత్ లతో నినున్ అలంకరిసుత్ నాన్ను” అని చెపాప్డు. 5 “అతని తల మీద తెలల్ని
పాగా పెటిట్ంచండి” అని ఆయన చెపిప్నపుప్డు వారు యెహోవా దూత సమకష్ంలో అతని తలకు తెలల్ని పాగా పెటిట్ , దుసుత్ లు
ధరింపజేసి అతణిణ్ అలంకరించారు.

* 2:8 2:8యెహోవా కనుగుడుడ్ ను అతని కనుగుడుడ్ ను
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6 అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు. 7 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్ది ఏమిటంటే “నువువ్
నా కటట్డలను కొంటూ నేను నీకు అపప్గించిన కారయ్ం సవయ్ంగా జరిగిసేత్ నువువ్ నా ఆలయం మీద అధికారిగా ఉండి నా
ఆవరణాలకు సంరకష్కుడివి అవుతావు. అంతేకాక, ఇకక్డ నిలబడే వారికి కలుగుతునన్టుట్ నా సనిన్ధిలో నిలిచే భాగయ్ం నీకు
పసాదిసాత్ ను.

8పధానయాజకుడ నయెహోషువా,నీయెదుట కూరుచ్నిఉనన్ నీసహకారులు జరగబోయేవాటికిసూచనలుగాఉనాన్రు.
నువూవ్,వాళ ళ్ నామాట ఆలకించాలి. అది ఏమిటంటే,

‘చిగురు’ అనేనా సేవకుణిణ్ నేను రపిప్ంచబోతునాన్ను.
9యెహోషువముందు నేను ఉంచిన రాయినిజాగతత్గా చూడండి.
ఆ రాయికి ఏడు కళ ళ్ ఉనాన్యి.
నేను దానిమీద అకష్రాలు చెకుక్తాను.” ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
“ఒకక్ రోజులో నేను ఈ దేశ పజల అపరాధాలను తొలగిసాత్ ను. 10ఆ రోజులోల్ మీరు దాకష్చెటల్ కింద, అంజూరపుచెటల్ కింద

కూరోచ్వడానికి ఒకరినొకరు పిలుచుకుంటారు.” ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.

4
దీపసత్ంభం, రెండు ఒలీవ చెటుల్

1 అపుప్డు నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూత తిరిగి వచిచ్ నిదపోతునన్ ఒకణిణ్ లేపినటుల్ ననున్ లేపాడు. 2 “నీకు ఏమి
కనిపిసుత్ ంది?” అని ననున్ అడిగాడు. నేను “బంగారు దీపసత్ంభంనాకు కనిపిసుత్ ంది. దీపసత్ంభంమీద ఒక నూనెపాతఉంది.
దీపసత్ంభానికిఏడు దీపాలు,ఒకోక్ దీపానికిఏడేసిగొటాట్ లు కనిపిసుత్ నాన్యి. 3దీపసత్ంభానికి కుడిపకక్నఒకటి,ఎడమపకక్న
ఒకటి చొపుప్న రెండు ఒలీవ చెటుల్ కనబడుతునాన్యి” అని చెపాప్ను.

4తరువాతనేనునాతోమాటాల్ డుతునన్ దూతతో “సావ్మీ, ఇదిఏమిటి?” అనిఅడిగాను. 5అపుప్డునాతోమాటాల్ డుతునన్
దూత “ఇదేమిటో నీకు తెలియదా” అని అడిగాడు. నేను “సావ్మీ, నాకు తెలియదు” అనాన్ను. 6అపుప్డు ఆ దూత నాతో
ఇలా చెపాప్డు. “జెరుబాబ్బెలుకు పతయ్కష్ న యెహోవా వాకుక్ ఇదే. నీ శకి వలల్ నా, నీ బలం వలల్ నా ఇది జరగదు.
కేవలం నా ఆతమ్ వలల్నే ఇది జరుగుతుంది” అని సేనల పభువు యెహోవా చెపాప్డు. 7మహా పరవ్తమా, నువువ్ ఏపాటి
దానివి? జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించాలని పయతిన్ంచే నువువ్ నేలమటట్ం అవుతావు. కృప కలుగు గాక, కృప కలుగు గాక
అంటూ పజలు జయజయధావ్నాలు చేసూత్ ఉండగా అతడు రాయితీసుకుని ఆలయం పెటిట్సాత్ డు.

8 యెహోవా వాకుక్ మళీళ్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 9 “జెరుబాబ్బెలు తన చేతులతో ఈ ఆలయం పునాది
వేశాడు. అతడు ఈ కారయ్ం ముగిసాత్ డు. అపుప్డు ఇదే సేనల పభువు యెహోవా ననున్ మీ దగగ్రికి పంపించాడని నువువ్
తెలుసుకుంటావు. 10 సవ్లప్ న పనులు జరిగే కాలానిన్ ఎవరు తృణీకరిసాత్ రు? లోకమంతా సంచారం చేసేయెహోవా ఏడు
కళ ళ్ జెరుబాబ్బెలు చేతిలో ఉనన్ గుండునూలును చూసి సంతోషిసాత్ యి.”

11 నేను ఆ దూతను “దీపసత్ంభానికి రెండు పులా ఉనన్ ఈ రెండు ఒలీవచెటల్ భావం ఏమిటి?” 12 “రెండు బంగారపు
కొముమ్లోల్ నుండి బంగారు నూనె కుమమ్రించే ఒలీవ చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్ల భావం ఏమిటి?” అని అడిగాను. 13అపుప్డు
అతడు నాతో “ఇవి ఏమిటో నీకు తెలియదా?” అనాన్డు. నేను “సావ్మీ, నాకు తెలియదు” అని చెపాప్ను. 14 అతడు
“వీరిదద్రూ సరవ్లోకనాధు నయెహోవాదగగ్ర నిలిచి లం పోసే సనిన్ధాన సేవకులు” అని చెపాప్డు.

5
ఎగురుతునన్ పుసత్కం

1నేనుమళీళ్ తలెతిత్ చూసినపుప్డు ఎగిరిపోతూఉనన్ ఒక గంథంనాకు కనిపించింది. 2“నీకు ఏమి కనబడుతుంది?” అని
అతడు ననున్ అడిగాడు. అందుకు నేను “20మూరల పొడవు, 10మూరల వెడలుప్ ఉండి ఎగిరిపోతూ ఉనన్ ఒక గంథం
కనబడుతుంది” అని చెపాప్ను. 3అపుప్డు అతడు నాతో “ఇది భూమి అంతటి మీదికీ బయలుదేరి వెళత్ నన్ శాపం. దానికి
ఒక పు రాసి ఉనన్ పకారం దొంగతనం చేసేవాళ ళ్ నాశనం అవుతారు, రెండవ పు రాసి ఉనన్ పకారం అబదద్ సా య్లు
పలికేవాళళ్ంతానాశనం అవుతారు” అని చెపాప్డు.

4 ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్. నేనే ఆ గంథానిన్ పంపుతునాన్ను. అది దొంగల ఇళళ్లో, నానామానిన్ బటిట్ అబదధ్
పమాణం చేసేవారి ఇళళ్లో పవేశించి వాళళ్ ఇళళ్లో ఉండి ఇళళ్ను,వాటి గుమామ్లను, గోడలను నాశనం చేసుత్ ంది.

కొలత గంపలో సీ
5 అపుప్డు నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూత వచిచ్ “నువువ్ బయలుదేరి వెళిల్ నీ కనున్లెతిత్ చూసి ఇవతలకు వసుత్ నన్దేమిటో

కనిపెటుట్ ” అనినాతో చెపాప్డు. 6నేను “ఇది ఏమిటి?” అని అడిగినపుప్డు అతడు “ఇది కొలత గంప. ఇది దేశమంతటిలో
ఉనన్ పజల దోషములును సూచిసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

7గంపకు ఉనన్ సీసపుమూతతీసినపుప్డు గంపలో కూరుచ్నిఉనన్ ఒక సీ కనబడింది. 8అపుప్డతడు “ఇదిదోషంతోనిండి
ఉంది”అనినాతోచెపిప్ గంపలోఆసీనిపడవేసిసీసపుమూతను గంప ఉంచాడు. 9నేనుమళీళ్చూసినపుప్డు ఇదద్రు సీలు
బయలుదేరారు. సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి రెకక్లు వాళల్కు ఉనాన్యి. గాలికివాళళ్ రెకక్లు ఆడుతునాన్యి. వాళ ళ్ వచిచ్
గంపనుమోసుకుంటూ భూమిఆకాశాలమధయ్కు దానిన్ ఎతాత్ రు. 10నేను నాతోమాటాల్ డుతునన్ దూతతో “వీళ ళ్ ఈ గంపను
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ఎకక్డికితీసుకువెళత్ నాన్రు?” అనిఅడిగాను. 11అందుకతడు “షీనారుదేశంలోదానికోసంఒక గృహంనిరిమ్ంచడానికివాళ ళ్
వెళత్ నాన్రు. గృహం సిదధ్ నపుప్డు అకక్డ దానిన్ నియమిత సథ్లంలో ఉంచుతారు” అని జవాబిచాచ్డు.

6
నాలుగు రథాలు

1నేనుమళీళ్ తేరిచూడగారెండు పరవ్తాలమధయ్ నుండినాలుగు రథాలు బయలుదేరుతునాన్యి. ఆపరవ్తాలు ఇతత్డివి.
2మొదటి రథానికి ఎరని గురాలు, రెండవ రథానికి నలల్ని గురాలు, 3మూడవ రథానికి తెలల్ని గురాలు, నాలుగవ రథానికి
చుకక్లు చుకక్లుగల బల న గురాలుపూనిచ్ ఉనాన్యి.

4 “సావ్మీ, ఇవేమిటి?” అని నాతో మాటాల్ డుతునన్ దూతను అడిగాను. 5 అతడు నాతో ఇలా అనాన్డు. “ఇవి
సరవ్లోకనాధు న యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి బయలు దేరే ఆకాశపు నాలుగు గాలులు. 6 నలల్ని గురాలునన్ రథం ఉతత్ర
దేశంలోకి పోయేది. తెలల్ని గురాలునన్ రథం వాటి వెంబడి పోతుంది, చుకక్లు చుకక్ల గురాలు గల రథం ద ణ దేశంలోకి
పోతుంది.” 7 బల న గురాలు బయలుదేరి లోకమంతట సంచరించడానికి సిదధ్ంగా ఉండగా “పోయి లోక మంతటా
సంచరించండి” అని అతడు చెపాప్డు. అపుప్డు అవి లోకమంతా సంచరించాయి.

8అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి “ఉతత్రదేశంలోకిపోయేవాటినిచూడు. అవిఉతత్రదేశంలోనాఆతమ్కు విశాంతి కలిగిసాత్ యి”
అనినాతో అనాన్డు.

యెహోషువ కిరీట ధారణ
9యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే 10 చెరలోకి పోయిన వారిలో బబులోను నుండి వచిచ్న హెలద్యి,

టోబీయా, యెదాయా, అనేవారు జెఫనాయ్ కుమారుడుయోషీయాఇంటోల్ దిగారు. వారు చేరిన దినానేన్ నీవు ఆ ఇంటికి పోయి
11వారినడిగి వెండి బంగారాలు తీసుకుని, కిరీటం చేసి పధానయాజకుడు,యెహోజాదాకు కుమారుడు అయినయెహోషువ
తలమీద ఉంచి 12అతనితో ఇలా చెపుప్.

“సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
చిగురు అనే ఒకడు ఉనాన్డు.
అతడు తన సథ్లంలో నుండి చిగురిసాత్ డు.
అతడుయెహోవాఆలయం కడతాడు.
13అతడేయెహోవాఆలయం కడతాడు.
అతడు ఘనత వహించి సింహాసనాసీను పరిపాలిసాత్ డు.
సింహాసనాసీను అతడుయాజకతవ్ం చేయగాఆయిదద్రికీ సమాధానకర న ఆలోచనలు కలుగుతాయి.
14ఆ కిరీటంయెహోవాఆలయంలోజాఞ్ పకారథ్ంగాఉంటుంది. హేలెముకు,టోబీయాకు,యెదాయాకు, జెఫనాయ్ కుమారుడు

హేనుకుసామ్రకచిహన్ంగాఉంటుంది. 15దూరంగాఉనన్వారువచిచ్యెహోవాఆలయానిన్కడతారు,అపుప్డుయెహోవాననున్
మీ దగగ్రికి పంపాడనిమీరు తెలుసుకుంటారు. మీదేవు నయెహోవామాటమీరు జాగతత్గా వింటే ఇలా జరుగుతుంది.”

7
సతయ్ం, కరుణా, ఉపవాసం

1 రా న దరాయ్వేషు పరిపాలనలో నాలుగవ సంవతస్రం కిసేల్వు అనే తొమిమ్దవ నెల నాలుగవ దినాన యెహోవా వాకుక్
జెకరాయ్కు వచిచ్ంది. 2 బేతేలువారు యెహోవాను బతిమాలుకోడానికి షెరెజెరును రెగెమెమ్లెకును వారితో బాటు వారి
మనుషులను పంపించారు. 3మందిరం దగగ్రనునన్ యాజకులతో పవకలతో “ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా మేము దుఃఖించినటుట్
ఐదవ నెలలో ఉపవాసం ఉండి దుఃఖించమంటారా” అనిమనవి చేశారు.

4సేనల పభువుయెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే,
5 “దేశపజలందరికీ,యాజకులకు నీవీమాట తెలియజేయాలి.
జరిగిన ఈ డె సంవతస్రాలు ఏటేటా ఐదవ నెలలో ఏడవ నెలలోమీరు ఉపవాసం ఉండి దుఃఖపడుతూ వచాచ్రుగదా?
నా పటల్ భకితోనే ఉపవాసం ఉనాన్రా?
6మీరు ఆహారం తీసుకునన్పుప్డు సవ్పయోజనానికే గదా తీసుకునాన్రు?
మీరు పానం చేసినపుప్డు సవ్పయోజనానికే గదాపానం చేశారు?
7 యెరూషలేములోనూ, దాని చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ నూ ద ణ దేశంలోనూ, పడమటి దాన భూములోల్ ను పజలు

విసత్రించి మంగాఉనన్ కాలంలోపూరవ్పుపవకలదావ్రాయెహోవాఇచిచ్నఆజఞ్లనుమీరుమనసుస్కు తెచుచ్కో లేదు గదా?”
8యెహోవావాకుక్ జెకరాయ్కు పతయ్కష్ చెపిప్నదేమిటంటే,
9 “సేనల పభు నయెహోవాఇలాఆజఞ్ ఇచాచ్డు.
సతాయ్నన్నుసరించి తీరుప్ తీరచ్ండి.
ఒకరిపటల్ ఒకరు కరుణావాతస్లయ్ం కనపరచుకోండి.
10 వితంతువులను, తండిలేని వారిని పరదేశులను దరిదులను బాధపెటట్కండి. మీ సోదరులకు హృదయంలో కీడు

తలపెటట్కండి.”
11అయితేవారు మూరుఖ్ వినకుండా చెవులు మూసుకునాన్రు.
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12ధరమ్శాసానిన్ గానీ,పూరివ్కు న పవకలదావ్రా సేనల పభువుయెహోవాతనఆతమ్ పేరణచేత తెలియజేసినమాటలను
గానీ, వినకుండాహృదయాలను వజాల వలె కఠిన పరచుకునాన్రు.
కనుక సేనల పభువుయెహోవాదగగ్ర నుండి మహోగతవారిమీదికి వచిచ్ంది.
13 కనుక సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే,
“నేను పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకించ లేదు గనక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకించను.
14వారు ఎరుగని అనయ్ జనులోల్ కి నేను వారిని చెదరగొడతాను.
వారు తమ దేశానిన్ విడిచిన తరువాత అందులో ఎవరూ సంచరించకుండా అదిపా పోతుంది.
ఈ విధంగావారు మనోహర న తమ దేశానికి నాశనం తెచిచ్ పెటుట్ కునాన్రు.”

8
యెరూషలేముకు పూరవ్సిథ్తి దేవుడు అనుగహిసాత్ డు

1 సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు. 2 సేనల పభువు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచేచ్దేమిటంటే
“తీవ న ఆసకితో నేను సీయోను విషయంలో రోషం వహించాను. రౌదుడి దాని విషయం నేను పటిట్ంచుకునాన్ను.”

3యెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “నేను సీయోను దగగ్రికి మళీళ్ వచిచ్,యెరూషలేములో నివాసం చేసాత్ ను.
సతయ్ పురమనీ, సేనల పభువుయెహోవాకొండ అనీ, పరిశుదధ్ పరవ్తమనీదానికి పేరుల్ పెడతారు.
4 సేనల పభువు యెహోవా సెలవిచేచ్దేమంటే వృదాధ్ పయ్ం వలల్ కర పటుట్ కుని, వృదధ్ సీపురుషులూ ఇంకా యెరూషలేము

వీధులోల్ కూరుచ్ంటారు.
5ఆ పటట్ణం వీధులు ఆటలాడుకునే బాలబాలికలతో నిండి ఉంటాయి.
6సేనలపభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటేఆదినాలోల్ మిగిలిఉనన్పజలకు ఇదిఆశచ్రయ్ంగాఉనాన్నాకు కూడాఆశచ్రయ్ంగా

ఉంటుందా? ఇదేయెహోవావాకుక్.
7 సేనల పభువుయెహోవా చెపేప్దేమిటంటే తూరుప్ దేశంలో నుండి, పడమటి దేశంలో నుండి నేను నా పజలను రపిప్ంచి

ర ంచి,
8యెరూషలేములో నివసించడానికి వారిని తీసుకు వసాత్ ను.
వారు నా జనులుగా ఉంటారు., నేను వారికి దేవుడ ఉంటాను.
ఇది నీతి సతాయ్లను బటిట్ జరుగుతుంది.
9 సేనల పభువు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే సేనల పభువు యెహోవా మందిరానిన్ కటట్డానికి దాని పునాది వేసిన దినాన

పవకల నోట పలకబడినమాటలు ఈ కాలంలో వినేమీరంతా రయ్ం తెచుచ్కోండి.
10ఆ దినాలకు ముందు మనుషుయ్లకు కూలి దొరికేది కాదు. పశువుల పనికి బాడుగ దొరికేది కాదు. తన పనిమీదపోయే

వాడికి శతుభయం చేత నెమమ్ది ఉండేది కాదు.
ఎందుకంటే ఒకరి మీదికి ఒకరిని నేను ఉసి గొలిపాను.
11అయితేపూరవ్దినాలోల్ నేను ఈ పజలోల్ శేషించిన వారికి విరోధి నటుట్ ఇపుప్డు విరోధిగా ఉండను.
12సమాధాన సూచక న దాకష్ చెటుల్ కాపు కాసాత్ యి. భూమి పంటలనిసుత్ ంది. ఆకాశం నుండి మంచు కురుసుత్ ంది.
ఈ పజలోల్ శేషించిన వారికి వీటనిన్టిని నేను ఆసిత్గా ఇసాత్ ను. ఇదే సేనల పభువుయెహోవావాకుక్.
13యూదాపజలారా, ఇశాయేలుపజలారా, మీరు అనయ్పజలోల్ ఏ విధంగా శాపానికి గురి అయి ఉనాన్రో ఆలాగే మీరు

ఆశీరావ్దానికి నోచుకునే వారుగా నేను మిమమ్లిన్ ర సాత్ ను. భయపడక రయ్ం తెచుచ్కోండి.
14సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటేమీ పితరులు నాకు కోపం పుటిట్ంచగా,
దయ తలచక నేను మీకు కీడు చేయనుదేద్శించినటుట్ 15 ఈ కాలంలో యెరూషలేముకు, యూదావారికి మేలు

చేయనుదేద్శిసుత్ నాన్ను గనక భయపడకండి.
16మీరు చేయవలసిన వేమిటంటే పతివాడూ తనపొరుగు వాడితో సతయ్మేమాటలాడాలి.
సతాయ్నిన్ బటిట్ శాంతికర న నాయ్యానిన్బటిట్ మీ గుమామ్లోల్ తీరుప్ తీరాచ్లి.
17తనపొరుగువానిమీద ఎవరూ చెడు ఆలోచనలు పెటుట్ కోకూడదు.
అబదధ్ పమాణం చేయడానికి ఇషట్పడకూడదు.
ఇలాటివనీన్ నాకు అసహయ్ం.” ఇదేయెహోవావాకుక్.
18సేనల పభువుయెహోవావాకుక్ నాకు పతయ్కష్ ఇలా చెపాప్డు.
19 “సేనల పభువు యెహోవా ఆజఞ్ ఇసుత్ నన్దేమిటంటే నాలుగవ నెల ఉపవాసం, ఐదవ నెల ఉపవాసం, ఏడవ నెల

ఉపవాసం, పదవ నెల ఉపవాసం,
యూదాయింటివారికి సంతోషం ఉతాస్హం పుటిట్ంచే మనోహర న పండగలౌతాయి.
కాబటిట్ సతాయ్నిన్,శాంతిసమాధానాలును పేమించండి.”
20సేనల పభువుయెహోవాచెపేప్దేమిటంటే “జాతులు, అనేక పటట్ణాల నివాసులు ఇంకా వసాత్ రు.
21 ఒక పటట్ణంవారు మరొక పటట్ణం వారి దగగ్రికి వచిచ్ ‘ఆలసయ్ం లేకుండా యెహొవాను శాంతింప జేయడానికి, సేనల

పభువుయెహోవాను వెదకడానికి మనం పోదాం రండి’ అని చెపప్గావారు ‘మేము కూడా వసాత్ ము’ అంటారు.”
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22 అనేక జాతులు, బలం గల పజలు యెరూషలేములో సేనల పభువు యెహోవాను వెదకడానికి, యెహోవా అనుగహం
పొందడానికి వసాత్ రు.

23సేనల పభువుయెహోవా చెపేప్దేమిటంటే ఆ దినాలోల్ వివిధ భాషలుమాటాల్ డే అనయ్పజలోల్ పదేసిమంది ఒక యూదుడి
చెంగు పటుట్ కుని “దేవుడు మీకు తోడుగా ఉనాన్డనే సంగతి మాకు వినబడింది గనక మేము మీతో కూడా వసాత్ ము” అని
చెబుతారు.

9
అభిషికుని రాక

1హదాకు దేశానిన్ గూరిచ్, దమసుక్ పటట్ణానిన్ గూరిచ్ వచిచ్న దేవోకి. 2ఎందుకంటేయెహోవామనుషులందరినీ ఇశాయేలీ
గోతాలవారినందరినీ లకష్ పెటేట్వాడు గనుక,దాని సరిహదుద్ ను ఆనుకుని ఉనన్ హమాతును గూరిచ్,జాఞ్ న సమృదిధ్ గల తూరు
సీదోనులను గూరిచ్ ఆ సందేశం వచిచ్ంది.

3 తూరు పటట్ణం వారు పాకారాలు గల కోట కటుట్ కుని, ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా వెండిని, వీధులోల్ ని కసువంత
విసాత్ రంగా బంగారానిన్ సమకూరుచ్కునాన్రు. 4 సముదంలో ఉనన్ దాని బలానిన్ యెహోవా నాశనం చేసి దాని ఆసిత్ని పరుల
చేతికి అపప్గిసాత్ డు. అది తగలబడిపోతుంది.

5 అషెక్లోను దానిన్ చూసి బెదిరిపోతుంది. గాజా దానిన్ చూసి వణికిపోతుంది. ఎకోను పటట్ణం తాను దేని నమమ్కం
పెటుట్ కుందో దాని పరువు పోవడం చూసి భీతిలుల్ తుంది. గాజాలో ఉనన్ రాజు అంతరిసాత్ డు. అషెక్లోను నిరజ్న పోతుంది.
6అషోడ్ దులో సంకర జాతివారు కాపురం ఉంటారు. ఫిలిషీయుల గరవ్ కారణానిన్ నేను నాశనం చేసాత్ ను.

7 వారి నోటి నుండి రకానిన్, వారు తినకుండా వారి పండల్ నుండి హేయ న మాంసానిన్ నేను తీసివేసాత్ ను. అపుప్డు
వారు మన దేవునికి యూదా గోతం వలె శేషంగా ఉంటారు. ఎకోను వారు కూడా యెబూసీయులాల్ గా ఉంటారు. 8 నేను
కనున్లారా చూశాను గనక బాధించేవారు ఇక సంచరించకుండా, తిరుగులాడే నాయ్లు నామందిరంమీదికి రాకుండాదానిన్
కాపాడుకోడానికి నేనొక నిక శిబిరానిన్ ఏరాప్టు చేసాత్ ను.

9సీయోను నివాసులారా, సంతోషించండి.
యెరూషలేము నివాసులారా, ఉలాల్ సంగా ఉండండి.
నీ రాజు నీతితో, రకష్ణ తీసుకుని, దీను ,
గాడిదను,గాడిద పిలల్ను ఎకిక్ నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్డు.
10నేను ఎఫాయిములో రథాలుండకుండా చేసాత్ ను.
యెరూషలేములో గురాలు లేకుండా చేసాత్ ను.
యుదధ్పు విలుల్ లేకుండాపోతుంది.
నీరాజుసమాధానవారఅనయ్పజలకు తెలియజేసాత్ డు. ఈసముదం నుండిఆసముదం వరకూయూఫటీసు నదిమొదలు

భూదిగంతం వరకూ అతడు పరిపాలిసాత్ డు. 11 నీవు చేసిన నిబంధన రకానిన్ బటిట్ తాము పడిన నీరు లేని గోతిలో నుండి
చెరపటట్బడిన నీ వారిని నేను విడిపిసాత్ ను. 12బంధకాలోల్ పడి ఉండి నిరీకష్ణ గల మీరంతా మీ కోటలో మళీళ్ పవేశించండి,
రెండంతలుగామీకు మేలు చేసాత్ నని ఈ రోజు నేను మీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను.

13 యూదా వారిని నాకు విలుల్ గా వంచుతునాన్ను. ఎఫాయిము వారిని బాణాలుగా చేసుత్ నాన్ను. సీయోనూ, నీ
కుమారులను రేపుతునాన్ను. శూరుడు కతిత్ ఝలిపించినటుట్ నేను నినున్ పయోగిసాత్ ను. గీసు దేశవాసులారా, సీయోను
కుమారులను మీమీదికి రేపుతునాన్ను.

14యెహోవావారికి గా పతయ్కష్మౌతాడు. ఆయన బాణాలు మెరుపువలె వెలువడుతాయి. పభువగు యెహోవా శంఖం
పూరిసూత్ ద ణ దికుక్నుండి వచేచ్ గొపప్ సుడిగాలితో బయలు దేరుతాడు.

15 సేనల పభువు యెహోవా వారిని కాపాడుతాడు గనక వారు భ సూత్ వడిసెలరాళల్ను అణగ దొకుక్తూ వసాత్ రు.
దా రసం తాగుతూ, తాగడం మూలంగా సింహనాదాలు చేసూత్ , బలిపీఠపు మూలలోల్ పెటిట్ ఉనన్ పాతలు రకంతో నిండినటుల్
నిండిపోతారు.

16నా పజలు యెహోవా దేశంలో కిరీటంలోని రతాన్లాల్ ఉనాన్రు గనక కాపరి తన మందను ర ంచినటుట్ వారి దేవు న
యెహోవాఆ దినానవారిని ర సాత్ డు.

17అది ఎంత రమయ్ంగామేలుగా ఉంటుంది! ధానయ్ం చేతయువకులు, కొతత్ దా రసం చేత కనయ్లు పుషిట్గా ఉంటారు.

10
దేవుని పజలకు విమోచన

1 కడవరి వాన కాలంలో వరష్ం దయచేయమని యెహోవాను వేడుకోండి. ఆకాశంలో మెరుపులు పుటేట్లా చేసేవాడు
యెహోవాయే. ఆయన పతి ఒకక్రి పొలంలో పంటలు పెరిగేలా సమృదిధ్గా వరాష్ లు కురిపిసాత్ డు.

2 గృహ దేవతలు వయ్రథ్ న మాటలు పలికాయి. సోదె చెపేప్వాళళ్కు వయ్రధ్ న కలలు వచాచ్యి. వాళ ళ్ కపటంతో ఆ
కలలకు అరథ్ం చెపాప్రు. మోసపూరితభావాలు చెపిప్ ఓదారాచ్రు. కాబటిట్ పజలు గొరెల మంద తిరిగినటుట్ తిరిగారు. తమను
కాచే కాపరి లేకపోవడం వలల్ బాధలపాలయాయ్రు.

3“కాపరుల నాకోపాగిన్మండుతునన్ది. మందలోమేకలనునేను శి సాత్ ను”అనిసేనలపభువుయెహోవాఅంటునాన్డు.
ఆయన తనమంద నయూదా పజలను దరిశ్ంచి వాళళ్ను తనయుదాధ్ శావ్లుగామలుచుకుంటాడు.
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4ఆ వంశంలో నుంచి మూలరాయిపుడుతుంది. గుడారపుమేకు, యుదధ్ ధనుసుస్ వారి నుండి పుడతాయి. యుదధ్ నేరుప్
గలవాడు వారిలో నుండి పుడతాడు. 5వారు పరాకమంతో యుదధ్ం చేసూత్ శతువులను వీధులోల్ ని బురదలో తొకుక్తారు.
యెహోవావారికి తోడుగా ఉంటాడు కనుక వారుయుదధ్ం చేసినపుప్డు గురపు రౌతులు సిగుగ్ పడి పరాజయంపాలౌతారు.

6నేనుయూదాపజలనుబలపరుసాత్ ను. యోసేపుసంతానానికిరకష్ణకలుగజేసివారికినివాససథ్లంఇసాత్ ను. నేనువారిపటల్
కనికరం చూపుతాను. నేను వారి పారథ్న ఆలకిసాత్ ను కనుక నేను వాళళ్ను నిరాకరించిన విషయంమరచిపోతారు. నేను వారి
దేవుడ నయెహోవాను,

7 ఎఫాయిము పజలు మహా బలవంతులు అవుతారు. దా రసం తాగిన వాళ ళ్ సంతోషం పొందినటుట్ వాళ ళ్
తమ హృదయాలోల్ ఆనందిసాత్ రు. అది చూసిన వారి సంతానం ఆనందపడతారు. వాళ ళ్ యెహోవా చేసిన దానిన్బటిట్
హృదయపూరవ్కంగా సంతోషిసాత్ రు.

8 నేను వారిని విమోచించాను కనుక ఈల వేసి పిలిచి వాళళ్ను సమకూరుసాత్ ను. ఇంతకు ముందు విసత్రించినటుట్ వాళ ళ్
అభివృదిద్ చెందుతారు. 9నేను వాళళ్ను ఇతర దేశాలకు చెదరగొటిట్నపప్టికీ వాళ ళ్ ననున్ జాఞ్ పకం చేసికొంటారు. వారూ, వారి
సంతానం సజీవులుగా తిరిగి చేరుకుంటారు.

10నేను వాళళ్ను ఐగుపు దేశం నుండి తిరిగి తీసుకు వసాత్ ను. అషూష్ రు దేశం నుండి వాళళ్ను సమకూరుసాత్ ను. గిలాదు,
లెబానోను దేశాలోల్ ఎకక్డా సథ్లం చాలనంత విసాత్ ర న జనాంగానిన్ తోడుకుని వసాత్ ను.

11వాళ ళ్దుఃఖసముదందాటవలసివచిచ్నపుప్డు సముదపుఅలలుఅణగారిపోతాయి. లునదిలోనిలో నసథ్లాలను
ఆయన ఇంకిపోయేలా చేసాత్ డు. అషూష్ రీయుల గరవ్ం అణిగి పోతుంది, ఐగుపీత్యుల నుండి రాజరికం తొలిగి పోతుంది.
12నేనువాళళ్నుయెహోవానామంపేరిటబలపరుసాత్ ను. ఆయనపేరు సమ్రించుకుంటూవారు కొనసాగుతారు. ఇదియెహోవా
వాకుక్.

11
1లెబానోనూ, నీ దావ్రాలు తెరిచి ఉంచు. అగిన్కణాలు వచిచ్ నీ దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేసాత్ యి.
2 దేవదారు చెటుల్ కూలిపోయాయి. మహా వృ లు నాశనమయాయ్యి. సరళవృ లాల్ రా, విలపించండి. ఎందుకంటే

దటట్ న అడవి నరకబడింది. సింధూర వృ లాల్ రా, విలపించండి.
3 గొరెల కాపరుల రోదన శబద్ం వినిపిసుత్ ంది. ఎందుకంటే వారి శేషఠ్ న పచిచ్క దానాలు నాశనం అయాయ్యి. కొదమ

సింహాల గరజ్న వినబడుతునన్ది. ఎందుకంటేయొరాద్ ను లోయలోని అడవులు పా పోయాయి.

ఇదద్రు గొరెల కాపరులు
4నా దేవు న యెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే “వధకు సిదధ్ంగా ఉనన్ గొరెల మందను మేపు. 5వాటిని కొనుకుక్నన్

వాళ ళ్ చంపినపప్టికీ నేరం అంటని వాళళ్మేనని అనుకుంటారు. వాటిని అమిమ్న వారు ‘మాకు చాలా ధనం దొరుకుతుంది,
యెహోవాకు సోత్ తం’ అని చెపుప్కుంటారు. వాటిని కావలి కాచేవారు వాటి పటల్ జాలి చూపించరు.”

6 ఇదే యెహోవా వాకుక్. “ఇక నేను ఈ దేశనివాసుల కనికరం చూపించను. ఒకరి చేతికి ఒకరిని వశపరుసాత్ ను.
వాళళ్ రాజుల చేతికి వాళళ్ందరినీ అపప్గిసాత్ ను. ఆ రాజులు దేశానిన్ నాశనం చేసినపుప్డు వాళళ్ చేతిలోనుండి నేనెవరినీ
విడిపించను.”

7కాబటిట్ నేను రెండు కరలు తీసుకునాన్ను. ఒక దాని పేరు “అనుగహం.” రెండవ దాని పేరు “ఐకయ్ం.” వధకు సిదధ్ంగా
ఉనన్ వాటిలో బలహీన న వాటికి కాపరినయాయ్ను. 8 నేను ఒక నెలలో ముగుగ్ రు కాపరులను తొలగించాను. ఎందుకంటే
వాళ ళ్ నా విషయంలో నీచంగా పవరించారు. నేను వారి విషయంలో సహనం కనపరచ లేకపోయాను.

9 కనుక “నేను ఇక మీకు కాపరిగా ఉండను. చావబోయేవారు చనిపోవచుచ్, నాశనం అయేయ్వారు నశించిపోవచుచ్.
మిగిలిన వారు ఒకరి శరీరం ఒకరు తినవచుచ్” అని చెపాప్ను. 10 పజలందరితో నేను చేసిన ఒడంబడిక రదుద్ చేసిన దానికి
సూచనగా “అనుగహం”అనే కరను తీసుకునిదానిన్ విరిచివేశాను. 11దానిన్ విరిచిన రోజున నేను చెపిప్నదియెహోవావాకుక్
అనిమందలోబాధలు అనుభవిసూత్ , ననున్ కనిపెటిట్ చూసూత్ ఉనన్వారికి తెలిసింది.

12 నేను వాళళ్తో “మీకు అనుకూలంగా ఉంటే నా జీతం నాకు ఇవవ్ండి, లేకపోతేమానివెయయ్ండి” అనాన్ను. అపుప్డు
వాళ ళ్ నా జీతంగా 30 వెండి నాణాలు ఇచాచ్రు. 13 అపుప్డు యెహోవా తిరసాక్రంగా “వాళ ళ్ నాకు అపురూపంగా
ఇచిచ్న దానిన్ కుమమ్రికి పారవెయియ్” అని నాకు ఆజఞ్ ఇవవ్గా నేను ఆ 30 వెండి నాణేలను యెహోవామందిరంలో కుమమ్రికి
పారవేశాను.

14 తరువాత నేను యూదా వారికి, ఇశాయేలు వారికి మధయ్ ఉనన్ సహోదర బంధానికి భగన్ం కలిగేలా “ఐకయ్ం” అనే నా
రెండవ కరను తీసుకుని దానిన్ విరగగొటాట్ ను. 15 అపుప్డు యెహోవా నాకు చెపిప్నదేమిటంటే “మరోసారి కాపరి సామానుల్
తీసుకుని బుదిధ్లేని కాపరి వలే పవరించు. 16 ఎందుకంటే నేను దేశంలో ఒక కాపరిని నియమించబోతునాన్ను. అతడు
నశించిపోయే గొరెలను లకష్ పెటట్డు. చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు. గాయపడిన వాటిని బాగుచేయడు. ఆరోగయ్ంగా
ఉనన్వాటినిపోషించడు. అయితే కొవివ్న వాటి డెకక్లు చీలిచ్ వాటిమాంసం తింటూ ఉంటాడు.

17మందను విడిచిపెటేట్ పనికిమాలినకాపరికిబాధతపప్దు. వాడిచెయియ్, కుడి కనున్ కతిత్వేటుకు గురౌతాయి. వాడిచెయియ్
పూరిగా ఎండిపోతుంది,వాడి కుడి కనున్ గుడిడ్ పోతుంది.”
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12
యెరూషలేము విడుదల, విజయం

1 ఇది దేవోకి. ఇశాయేలు పజలను గూరిచ్ వచిచ్న యెహోవావాకుక్. ఆకాశమండలానిన్ విశాలంగా చేసి, భూమికి పునాది
వేసి, మనిషిలో జీవాతమ్ను పుటిట్ంచినవాడు యెహోవా. 2ఆయన చెబుతునన్ది ఏమిటంటే “నేను యెరూషలేమును చుటూట్
ఉనన్ సమసత్ పజలందరికీ మతుత్ కలిగించే పాతగా చేయబోతునాన్ను. శతువులు యెరూషలేమును, యూదా దేశానిన్ కూడా
ముటట్డిసాత్ రు.

3భూమి ఉనన్ ఇతరజాతులనీన్యెరూషలేముకు విరోధంగాసమకూడతాయి. ఆరోజులోల్ నేనుయెరూషలేమును సమసత్
జాతులకు బరు న రాయిగా చేసాత్ ను, దానిన్ తొలగించాలని చూసేవాళళ్ంతా గాయాలపాలు అవుతారు.” 4 ఇదే యెహోవా
వాకుక్. “ఆ దినాన నేను గురాలనిన్టికీ బెదురు, గురపు రౌతులకు వెరి పుటిట్సాత్ ను. యూదావారి విషయం శదధ్ చూపించి,
ఇతర పజల గురాలనిన్టికీ గుడిడ్తనం కలిగిసాత్ ను.”

5అపుప్డుయెరూషలేములోనిఅధికారులు, నివాసులు “దేవు నయెహోవాను నముమ్కోవడం వలల్ ఆయనమాకుతోడుగా
ఉనాన్డు” అని తమ మనసుస్లోల్ చెపుప్కుంటారు. 6ఆ దినాన నేను యూదా అధికారులను కటెట్ల కింద మంటగా చేసాత్ ను,
పనల కింద కాగడాగా చేసాత్ ను, వారు నాలుగు దికుక్లోల్ ఉనన్ పజలందరినీ దహించివేసాత్ రు. యెరూషలేము నివాసులు తమ
సవ్సథ్లంలో సిథ్రంగా నివసిసాత్ రు.

7 మొదటగా యెహోవా యూదావారి నివాసాలను ర సాత్ డు. దావీదు వంశంవారు, యెరూషలేము పజలు తమకు
కలిగిన ఘనతను బటిట్ యూదావారిని చినన్చూపు చూడకుండా ఉండేలా ఆయన ఇలా చేసాత్ డు. 8 ఆ కాలంలో యెహోవా
యెరూషలేము నివాసులను కాపాడతాడు. వారిలో బలహీనులు దావీదువంటి వారిలాగా, దావీదు వంశీయులు దేవుని
వంటివారుగా, పజల దృషిట్కి యెహోవా దూతల వంటి వారుగా ఉంటారు. 9ఆ కాలంలోయెరూషలేము మీదికి దండెతేత్ ఇతర
దేశాల పజలందరినీ నాశనం చేయడానికి నేను సిదధ్ంగా ఉంటాను.

అభిషికుని విషయంలోయూదులు పశాచ్తాత్ పం, విలాపం
10 అపుప్డు దావీదు వంశీయుల మీదా యెరూషలేములో నివసించే పజల మీదా కరుణ కలిగించే ఆతమ్ కోసం విజాఞ్ పన

చేసే ఆతమ్ను నేను కుమమ్రిసాత్ ను. తాము పొడిచిన ననున్ వారు కళాల్ రా చూసాత్ రు. ఒకడు తన ఏ క కుమారుడు మరణిసేత్
దుఃఖించినటుట్ , తన జేయ్షఠ్పుతుడు మరణిసేత్ ఒకడు విలపించినటుట్ అతని విషయ దుఃఖిసూత్ పలాపిసాత్ రు.

11మెగిదోద్ దానంలోహదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగినవిలాపంవలెఆరోజునయెరూషలేములోమహావిలాపంజరుగుతుంది.
12 దేశ పజలంతా ఏ వంశానికి ఆ వంశంగా విలపిసాత్ రు. దావీదు వంశీయులు పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా
విలపిసాత్ రు. నాతాను వంశీయులు పతేయ్కంగా,వారిభారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు. 13లేవి వంశీయులు పతేయ్కంగా,వారి
భారయ్లు పతేయ్కంగా, షిమీ వంశీయులు పతేయ్కంగా, వారి భారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు. 14మిగిలిన అనిన్ వంశాలవారు
పతేయ్కంగా,వారిభారయ్లు పతేయ్కంగా విలపిసాత్ రు.

13
యుదులను పవితపరచడం

1ఆరోజునపాపాలను,అపవితతను పరిహరించడానికిదావీదు వంశీకుల కోసం,యెరూషలేము నివాసుల కోసం ఒకఊట
తెరవబడుతుంది.

2 ఇదే సేనల పభువు యెహోవా వాకుక్. ఆ రోజున దేశంలో ఇక మరెనన్డూ గురుకు రాకుండా విగహాల నామరూపాలు
లేకుండావాటనిన్టినీ ధవ్ంసం చేసాత్ ను. అనయ్ దేవుళళ్ పవకలను, అపవితాతమ్ను దేశంలో లేకుండ చేసాత్ ను.

3ఇక ఎవ నా ఆతమ్పూని పవచనం చెపప్డానికి పయతిన్సేత్ వాడి తలిదండులు “నువువ్యెహోవానామం పేరట అబదధ్ం
చెపునాన్వు కనుక నువువ్ తపప్క చావాలి” అని చెపాప్లి. వాడు పవచనం పలికినపుప్డు వాడి తలిల్దండులే వాణిణ్ పొడిచి
చంపాలి.

4 ఆ కాలంలో పతి పవక తాము పలికిన పవచనాలను బటిట్ , తమకు కలిగిన దరశ్నానిన్ బటిట్ సిగుగ్ పడతారు. ఇక
ఇతరులను మోసం చేయడానికి గొంగళి ధరించడం మానివేసాత్ రు. 5వాడు “నేను పవకను కాను, వయ్వసాయం చేసేవాణిణ్ ,
చినన్పప్టి నుంచి ననున్ కొనన్ ఒకడి దగగ్ర పొలం పని చేసేవాడిగా ఉనాన్ను” అంటాడు.

6 “నీ చేతులకు ఉనన్ గాయాలు ఏమిటి?” అని ఎవ నా వాణిణ్ అడిగితే “ఇవి నా సేన్హితుల ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు నాకు
తగిలిన దెబబ్లు” అనివాడు చెబుతాడు.

7 ఖడగ్మా, నా గొరెల కాపరి మీదా, నా సనిన్హితుడి మీదా పడు. గొరెలు చెదరిపోయేలా వాటి కాపరిని సంహరించు.
బలహీనులమీద నేను నా చెయియ్ ఉంచుతాను. ఇదియెహోవావాకుక్.

8దేశమంతటిలోమూడింట రెండు వంతులవారు నశిసాత్ రు. మూడవభాగంమిగిలి ఉంటారు.
9ఆ మూడవ భాగానిన్ నేను అగిన్లో నుండి వెండిని తీసి శుభపరచినటుట్ శుదిధ్ చేసాత్ ను. బంగారానిన్ పరీ ంచినటుట్ వారిని

పరీ సాత్ ను. వారు నా నామానిన్బటిట్ మొరపెటిట్నపుప్డు నేను వారి మొర ఆలకిసాత్ ను. “వీరు నా పజలు” అని నేనంటాను.
“యెహోవామాదేవుడు” అనివారు అంటారు.

14
యెహోవాదినం, దేవుని రాజయ్ సాథ్ పన
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1ఇదిగోవినండి. యెహోవాతీరుప్ దినంవచేచ్సోత్ ంది. ఆరోజుమీనుండిదోచుకునన్సొముమ్మీపటట్ణాలోల్ నే పంచిపెడతారు.
2ఎందుకంటేయెరూషలేముమీదయుదధ్ం చేయడానికినేను ఇతరదేశాలపజలను సమకూరచ్బోతునాన్ను. అపుప్డు పటట్ణం
శతువు చేజికుక్తుంది. ఇళ ళ్ దోచుకుంటారు. సీలకు మానభంగాలు జరుగుతాయి. నగరంలో సగానికి గా బందీలుగా
వెళిళ్పోతారు. మిగిలినవారు నాశనం కాకుండా నగరంలోనేమిగిలిపోతారు.

3 అపుప్డు యెహోవా బయలు దేరతాడు. యుదధ్కాలంలో పోరాడే విధంగా ఆయన ఆ ఇతర దేశాల పజలతో యుదధ్ం
చేసాత్ డు. 4ఆ రోజున ఆయనయెరూషలేము ఎదురుగా తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ ఒలీవ కొండ ఆయనపాదాలుమోపుతాడు.
అపుప్డు ఒలీవ కొండ తూరుప్కు, పడమరకు మధయ్కు చీలిపోయి సగం కొండ ఉతత్రం పుకు, సగం కొండ ద ణం పుకు
జరుగుతుంది. వాటిమధయ్ ఒక విశాల న లోయఏరప్డుతుంది.

5కొండలమధయ్ ఏరప్డిన లోయఆజీలు వరకు వాయ్పిసుత్ ంది. మీరు ఆ కొండ లోయగుండాపారిపోతారు. గతంలోయూదా
రాజు ఉజిజ్యా రోజులోల్ కలిగిన భూకంపానికి భయపడి పారిపోయినటుట్ మీరు పారిపోతారు. నీతోబాటు పరిశుదుధ్ లందరూ
వసాత్ రు. అపుప్డు నా దేవుడుయెహోవాపతయ్కష్ం అవుతాడు.

6ఆ రోజున వెలుగు ఉండదు. పకాశించేవనీన్ మసకబారిపోతాయి. 7అదియెహోవాకు మాతమే తెలిసిన రోజు. ఆ రోజు
పగలూ కాదు,రాతీ కాదు. సాయంతం సమయంలో వెలుగు ఉంటుంది.

8 ఆ రోజున జల పవాహాలు యెరూషలేము నుండి పవహిసాత్ యి. వాటిలో సగం తూరుప్ సముదంలోకి, సగం పడమర
సముదంలోకి పవహిసాత్ యి. వేసవికాలంలో, చలికాలంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. 9 ఆ కాలంలో యెహోవా ఒకక్డే
సరవ్లోకానికీ రాజుగా, పభువుగా ఉంటాడు. ఆయనకు పేరు ఒకక్టే నిలిచి ఉంటుంది.

10 అపుప్డు దేశం యెరూషలేము ద ణ దికుక్న ఉనన్ గెబ నుండి రిమోమ్ను వరకు ఉనన్ పదేశంగా అవుతుంది.
యెరూషలేము మెరక సథ్లంలో బెనాయ్మీను దావ్రం నుండి మూల దావ్రం వరకు, అంటే మొదటి దావ్రం అంచు వరకు,
హననేయ్లు దావ్రం నుండి రాజు దాకష్ గానుగుల వరకు వాయ్పిసుత్ ంది. 11 పజలు దానిలో నివసిసాత్ రు. ఇక శాపం వారి కి
రాదు. యెరూషలేము నివాసులు సుర తంగా నివసిసాత్ రు.

12యెహోవాయెరూషలేము దండెతిత్ యుదధ్ం చేసిన పజల తెగుళల్ రపిప్ంచివాళళ్ను హింసిసాత్ డు. ఆ పజలు నిలబడి
ఉండగానే వారి శరీరాలు కుళిల్పోతాయి. వారి కళ ళ్ వాటి కుహరాలోల్ నే కుళిల్పోతాయి. వారి నాలుకలు వారి నోళల్లోనే
కుళిల్పోతాయి.

13ఆరోజునయెహోవావారిమధయ్ భయంకర నఅయోమయంపుటిట్సాత్ డు. వాళళ్ంతాఒకరికొకరు శతువు ఒకరినొకరు
చంపుకుంటారు. 14యూదా పజలు యెరూషలేము దగగ్ర యుదధ్ం చేసాత్ రు. చుటూట్ ఉనన్ ఇతర దేశాల పజలందరి నుండి
బంగారం, వెండి, వసాలు, సంపదలు కొలల్సొముమ్గా దోచుకుంటారు.

15అదేవిధంగాగురాలమీదా, కంచరగాడిదలమీదా,ఒంటెలమీదా,గాడిదలమీదా,మందలోఉనన్ పశువులనిన్టిమీదా
తెగుళల్ వచిచ్ పడతాయి. 16యెరూషలేముమీదికి వచిచ్న ఇతర దేశాలపజలోల్ నాశనంకాకుండామిగిలినవారందరూ సేనల
పభువు యెహోవా అనే రాజుకు మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికీ, పరణ్శాల పండగ ఆచరించడానికీ ఏటేటా యెరూషలేముకు
వసాత్ రు.

17లోకంలో ఉనన్ అనయ్ జాతుల పజలోల్ ఎవ నా సేనల పభువు యెహోవా అనే రాజుకు మొకుక్బడులు చెలిల్ంచడానికి
యెరూషలేముకు రాని పకష్ంలో వారి పాంతాలోల్ వాన కురవదు. 18 ఐగుపీత్యుల కుటుంబాలవారు బయలు దేరకుండా,
రాకుండా ఉనన్టట్యితే వారికి వాన కురవకుండా పోతుంది. పరణ్శాల పండగ ఆచరించడానికి రాని ఇతర దేశాల పజలను
యెహోవా తాను నియమించిన తెగుళళ్తో హింసిసాత్ డు. 19 ఐగుపీత్యులకు, పరణ్శాల పండగ ఆచరించడానికి రాని ఇతర
దేశాల పజలందరికీ సంభవించబోయే శికష్ ఇదే.

20 ఆ కాలంలో గురాల కళాళ్ల న “యెహోవాకు పతిషిట్తం” అని రాసి ఉంటుంది. యెహోవా మందిరంలో ఉనన్
వంటపాతలను బలిపీఠం ఎదుట ఉనన్ గినెన్ల వలె పవితంగా ఎంచుతారు. 21యెరూషలేములో, యూదా దేశంలో ఉనన్
పాతలనీన్ సేనల పభువుయెహోవాకు పతిషిట్తమౌతాయి. బలి అరిప్ంచినవారు వధించిన దానిలో కావలసినదానిన్ తీసుకుని
వంట చేసుకుంటారు. ఆ కాలంలో కనాను జాతివాడు* ఎవవ్డూ సేనల పభువుయెహోవామందిరంలో కనిపించడు.

* 14:21 14:21 కనాను జాతివాడు వాయ్పారవేతత్లు
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మలాకీ
గంథకర

గంథ కర మలాకీగా 1:1 గురిసుత్ నన్ది. హీబూలో ఈ పదం వారాహరుడు అనే అరథ్మిచేచ్ పదం నుండి పుటిట్ంది. దేవుని
పవకగామలాకీపాతను ఇది చూపుతునన్ది. దేవుని పజలకు అతడు వ సందేశాలు వినిపించాడు. రెండవ రకంగామలాకీ
అంటేమనకుఈపుసత్కానిన్ అందిసుత్ నన్వాడు. అతనిసందేశం ఏమిటంటేభావికాలంలోదేవుడుమరొకపవకను పంపుతాడు.
యెహోవాదినానికిముందు మహా పవక ఏలీయాతిరిగి వసాత్ డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 450 - 400
ఇది చెర అనంతర గంధం. అంటేయూదులు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచాచ్క రాసిన పుసత్కం.
సీవ్కర

యేరుషలేముయూదులకు,మరింత విసత్ తంగా అంతటా దేవుని పజలు.
పయోజనం

దేవుడు తన పజల కోసం చేయవలసినదంతా చేసాత్ డు. తాను తీరప్రిగావారి పనుల నిమితత్ం సంజాయిషీ అడుగుతాడు.
ఈ రెండు సంగతులు పవక ఆ పజలకు గురు చేసుత్ నాన్డు. నిబంధన దీవెనలు నెరవేరాలంటేవారు తమ దుషట్తవ్ం విషయం
పశాచ్తాత్ పపడాలి. ఇది మలాకీ దావ్రా తన పజలకు దేవుని సందేశం. వారు తిరిగి దేవుని పు మళ ళ్కోవాలి. పాత
నిబంధన చివరి పుసత్కం ముగింపులో దేవుని నాయ్యం గురించి పకటన, రానునన్ మెసీస్య దావ్రా వారికి పూరవ్ మ సిథ్తిని
కలుగుతుందనే ఆశాభావం కనిపిసుత్ నాన్యి.

ముఖాయ్ంశం
ఆచార భకి విషయంలో గదిద్ంపు

విభాగాలు
1. దేవునికి ఘనత కలిగించాలనియాజకులకు పోతాస్హం— 1:1-2:9
2. దేవునికి నమమ్కంగా ఉండాలనియూదాకు పోతాస్హం— 2:10-3:6
3. దేవుని పుకు మళ ళ్కోవలసిందనియూదాకు పోతాస్హం— 3:7-4:6

ఎదోము పతనం, దేవుని పేమను కనపరచడం
1 ఇశాయేలీయులను గూరిచ్ మలాకీ పవక దావ్రా చెపప్బడిన యెహోవా వాకుక్. 2యెహోవా ఈ విధంగా అంటునాన్డు.

“నేను మీ పటల్ పేమ కనపరిచాను. అయితే మీరు ‘ఏ విషయంలో నీవుమా పటల్ పేమ చూపించావు?’ అంటారు. ఏశావు
యాకోబుకు అనన్ కదా. నేనుయాకోబును పేమించాను. 3ఏశావునుదేవ్షించాను*. అతనినివాససథ్లాలనుపాడుచేసిఅతని
ఆసిత్ని ఎడారిలో ఉనన్ నకక్లపాలు చేశాను.”

4 “మనం నాశన పోయాం. రండి, పా పోయిన మన నివాస సథ్లాలు తిరిగి నిరిమ్ంచుకుందాం” అని ఎదోమీయులు†

అనుకొంటారు. అయితే నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాచెబుతునన్ది ఏమిటంటే, వారు మళీళ్ నిరిమ్ంచుకొనన్పప్టికీ నేను
వాటిని కింద పడదోసి నాశనం చేసాత్ ను. వాళళ్ దేశం భకిహీనుల పదేశమనీ, వాళళ్ యెహోవా కోపం నితయ్మూ నిలిచి
ఉంటుందనిఇతరపజలుఅంటారు. 5కళాళ్రాదానిన్ చూసినమీరు “ఇశాయేలు పజలసరిహదుద్ ల అవతల కూడాయెహోవా
గొపప్వాడు” అంటారు.

యాజకుల దోషం
6 “కుమారుడు తన తండిని గొపప్ చేసాత్ డు గదా, దాసుడు తన యజమానుని ఘనపరుసాత్ డు గదా. నా గొపప్దనానిన్

నిరల్కష్ ం చేసే యాజకులారా, నేను మీకు తండి తే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమయింది? నేను యజమానుడి తే నాకు
భయపడేవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అనిసేనల పభు నయెహోవామిమమ్లిన్ అడిగినపుప్డు “నీనామానిన్మేము ఏ విధంగా
నిరల్కష్ ం చేశాం?” అని మీరు అంటారు. 7మీరు నా బలిపీఠం మీద అపవిత న ఆహారం నాకు అరిప్సూత్ “ఏమి చేసి
నినున్ అపవితపరచాం?” అంటారు. “యెహోవా భోజనపు బలల్ను అవమాన పరచడం వలల్నే గదా 8 గుడిడ్ దానిన్ బలిగా
అరిప్ంచినపుప్డు అదిదోషమే కదా. కుంటిదానిన్, జబుబ్ పడినదానిన్ అరిప్ంచినపుప్డు అదిదోషంకాదా? అలాంటివాటినిమీ
యజమానికిఇసేత్ అతడుమిమమ్లిన్ సీవ్కరిసాత్ డా? మిమమ్లిన్ కనికరిసాత్ డా?” అనిసేనలపభు నయెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

9ఇపుప్డు దయచూపమనిఆయననుపాధేయపడండి. మీరేగదాఆయననుఅవమానపరచారు. మీరుచేసినపనులను
బటిట్ మీలో ఎవరి నాఆయన సీవ్కరిసాత్ డా? అని సేనల పభు నయెహోవాఅడుగుతునాన్డు. 10 “మీరు నా బలిపీఠంమీద
వయ్రథ్ంగా నిపుప్రాజబెటట్కుండామీలోఒకడునాఆలయందావ్రాలుమూసివేసేత్ ఎంతబాగుండేది? మీరంటేనాకు ఇషట్ం లేదు,
మీరు అరిప్ంచే వేదాయ్లను నేను సీవ్కరించను” అని సేనల పభు నయెహోవాచెబుతునాన్డు.

* 1:3 1:3 దేవ్షించాను అసహియ్ంచాను † 1:4 1:4 ఎదోమీయులు ఏశావు సంతతివారు
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11తూరుప్ దికుక్ నుండి పడమర దికుక్ వరకూ ఇతర దేశాల పజలోల్ నా పేరును అంతా గౌరవిసాత్ రు. అనిన్ పాంతాలోల్ నా
పేరుకు ధూప వేదాయ్లు, పవిత న అరప్ణలు అరిప్సాత్ రు. అనయ్ దేశాల పజలోల్ నా పేరును ఉనన్తంగా ఎంచుతారు. అని
సేనల పభు నయెహోవాచెబుతునాన్డు. 12మీ తేయెహోవాబలల్ అపవితమని,దానిమీదఉంచిన ఆహారం నీచ నదని
అనుకుంటూ దానికి అవమానం కలిగిసుత్ నాన్రు. 13అయోయ్, ఇదంతా చేయడం వయ్రధ్మని ఆ బలల్ను తిరసక్రిసుత్ నాన్రు అని
ఆయన సెలవిసుత్ నాన్డు. ఇది సేనల పభు న యెహోవా వాకుక్. దోచుకునన్దానినీ, కుంటిదానినీ, జబుబ్ గలదానినీ మీరు
తీసుకువచిచ్ బలిగా అరిప్ంచినపుప్డు అలాంటివాటిని నేను సీవ్కరిసాత్ నా? అనియెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

14 నేను ఘన న గొపప్ రాజును. అనయ్ దేశాల పజలోల్ నా పేరంటే భయం. యెహోవాకుమొకుక్బడి చెలిల్ంచడానికి మగ
జంతువు ఉనన్పప్టికీ జబుబ్ పడిన దానిన్ అరిప్ంచే వంచకుడు శాపానికి గురి అవుతాడు.

2
యాజకులకు హెచచ్రిక

1 కాబటిట్ యాజకులారా, నేనిచేచ్ ఈ ఆజఞ్ మీ కోసమే. 2 నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా చెపేప్ది ఏమిటంటే, మీరు
నేను ఇచిచ్న ఆజఞ్లుపాటించకుండా,నానామానిన్మనసూఫ్రిగాగౌరవించడానికి నిశచ్యించుకోకపోతేనేనుమీమీదికిశాపం
వచేచ్లాచేసాత్ ను. మీకు కలిగినఆశీరావ్దఫలాలను శపిసాత్ ను. మీరు ఇంకాదానిన్ గురుకు తెచుచ్కోలేదు గనుక ఇంతకుముందే
నేను వాటిని శపించాను. 3మిమమ్లిన్ బటిట్ మీ సంతానానిన్ పెకలించి వేసాత్ ను. మీపండగలోల్ మీరు అరిప్ంచే పశువుల పేడమీ
ముఖాల వేయిసాత్ ను. పేడఊడిచ్ వేసే సథ్లానికి మీరు ఊడిచ్ వేయబడేలా చేసాత్ ను.

4దీనిన్ బటిట్ నేను లేవీయులకు నిబంధనగాఉండేలాఈఆజఞ్నుమీకు ఇచిచ్నవాణిణ్ నేనే అనిమీరు తెలుసు కుంటారు అని
సేనల పభువుయెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. 5 నేను చేసిన నిబంధన వారి పాణానికి, శాంతికి మూల కారణం. నా పటల్ వారికి
భయభకులు కలిగించడానికి నేను వాటిని ఇచాచ్ను. కాబటిట్ వారు నా పటల్ భయభకులు కలిగి,నానామం విషయంలోభయం
కలిగి నడుచుకునాన్రు.

6 వారు దురోబ్ధ ఎంతమాతమూ చేయకుండా సతయ్ న ధరమ్శాసం బోధిసూత్ వచాచ్రు. సమాధానంతో, యథారథ్తతో
ననున్ అనుసరించి అనేకులను అనాయ్యం నుండి మళ ళ్కునేలా చేశారు. 7యాజకులు నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవా
వారాహరులు గనుక పజలు వారి నోటనుండి వచేచ్ ధరమ్శాస విధులు నేరుచ్కొంటారు గనుక వారు జాఞ్ నం కలిగి వాటిని
బోధించాలి.

8 అయితే మీరు దారి తపాప్రు. మీరు చేసిన ఉపదేశం వలల్ చాలా మంది దారి తపాప్రు. నేను లేవీయులతో చేసిన
నిబంధనను వముమ్ చేశారు. 9 ధరమ్శాస ఉపదేశంలో మీరు జరిగించిన పకష్పాతం వలల్ పజలందరి ఎదుట మిమమ్లిన్
తిరసాక్రానికి గు న వారుగా, అణగారిపోయినవారుగా చేశాను అని సేనల పభువుయెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.

అవిశావ్సులకు హెచచ్రిక
10మనకందరికి తండి ఒకక్డే కదా. ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంచాడు కదా. అలాంటపుప్డు మనం ఒకరి పటల్ ఒకరం

దోహంచేసుకుంటూ,మనపూరీవ్కులతోచేసిన కటట్డను ఎందుకు తిరసక్రిసుత్ నాన్ం? 11యూదాపజలుదోహ లుగామారారు.
ఇశాయేలు పజల మధయ్ యెరూషలేములోనే నీచ కారాయ్లు జరుగుతునాన్యి. యూదా పజలు యెహోవాకు పియ న
పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ అపవితం చేసి అనయ్దేవత ఆరాధకుల పిలల్లను వివాహం చేసుకునాన్రు.

12ఈవిధంగా చేసినవాళళ్నుయాకోబు సంతానానికి చెందిన గుడారాలోల్ లేకుండా, నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాకు
వేదాయ్లుఅరిప్ంచేవారిసహవాసంలోలేకుండాయెహోవానాశనంచేసాత్ డు. 13మళీళ్రెండోసారికూడామీరుఅలాగేచేసాత్ రు.
అయితేఆయనమీ వేదాయ్నిన్ సీవ్కరించడు. మీరుఅరిప్ంచేఅరప్ణలుఆయనలకష్ పెటట్డు. అపుప్డుయెహోవాబలిపీఠానిన్
ఏడుప్తో, కనీన్ళల్తో, రోదనతోమీరు తడుపుతారు.

14 ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అని మీరు అడుగుతారు. యవవ్న కాలంలో నువువ్ పెళిల్ చేసుకుని అనాయ్యంగా
విడిచిపెటిట్ననీభారయ్పకష్ంగాయెహోవాసా గానిలబడతాడు. నీభారయ్నీసహకారికాదా,నీవుచేసిననిబంధనపకారంభారయ్
కాదా. 15ఆయనమీ ఇదద్రినీ ఒకక్టిగా చేశాడు. శరీరం, ఆతమ్ రెండూ ఆయనకే చెందుతాయి గదా. అలా ఒకటిగా చేయడం
దేనికి? దేవుని మూలంగా వారికి సంతతి కలగాలని. అందువలల్ మిమమ్లిన్ మీరే జాగతత్గా కాపాడుకోండి. యవవ్నంలో పెళిల్
చేసుకునన్ మీభారయ్లకు దోహం చేసి విశావ్సఘాతకులుగామారకండి.

16 ఒకడు తన భారయ్ను విడిచి పెటట్డం నాకు అసహయ్ం అని ఇశాయేలు పజల దేవు న యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు.
ఒకడు తన బటట్లతో బాటు బలాతాక్రంతో తనను కపుప్కోవడం నాకు అసహయ్మని నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా
అంటునాన్డు. కనుక మీహృదయాలను కాపాడుకోండి. విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకండి.

యెహోవాకు చిరాకు కలిగించడం
17మీరు మీ మాటలతో యెహోవాకు చిరాకు కలిగించారు. “ఏ విధంగా ఆయనకు చిరాకు కలిగించాం?” అని మీరు

అడుగుతునాన్రు. “చెడడ్ పనులు చేసే వాళళ్ంతాయెహోవా దృషిట్లో మంచివారే. వారిపటల్ ఆయన ఆనందిసాత్ డు. లేకపోతే
నాయ్యం చేసే దేవుడు ఇక ఎందుకు?” అని చెపుప్కోవడం దావ్రామీరు ఆయనకు చిరాకు కలిగిసుత్ నాన్రు.
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3
1 నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “నేను నా దూతను పంపుతునాన్ను. అతడు నాకు ముందుగా

దారిసిదధ్ం చేసాత్ డు. ఆతరువాతమీరు వెతుకుతూఉనన్ ఆపభువు,అంటేమీరు కోరుకునన్ నిబంధనదూతతనఆలయానికి
హఠాతుత్ గా వసాత్ డు. ఆయన వసుత్ నాన్డు.

2 ఆయన రాకడ దినం ఎవరు తటుట్ కోగలడు? ఆయన కనబడినపుప్డు ఎవరు నిలబడి ఉండగలరు? ఆయన కంసాలి
కొలిమిలో ఉండే నిపుప్లాంటివాడు, చాకలి చేతిలోని సబుబ్ వంటివాడు. 3 ఆయన వెండిని పరీ ంచి పుటం పెటిట్ శుదిధ్
చేసేవాడిలాగా కూరుచ్ంటాడు. వెండి బంగారాలను శుదిధ్ చేసి పుటంపెటేట్ విధంగా ఆయన లేవీ గోతం వారిని శుదిధ్ చేసాత్ డు.
అపుప్డు వాళ ళ్ నీతి నియమాలను అనుసరించియెహోవాకు వేదాయ్లు అరిప్సాత్ రు.

4 గతించిన రోజులోల్ , పూరవ్కాలంలో ఉనన్టుట్ గా, యూదా పజలు, యెరూషలేము నివాసులు అరిప్ంచే వేదాయ్లు
యెహోవాకు పీతికరంగా ఉంటాయి. 5 తీరుప్ తీరచ్డానికి నేను మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, మాంతికుల మీద, వయ్భిచారుల
మీద, అబదద్సాకష్ ం పలికే వారిమీదనాసాకష్ ం చెపప్డానికి సిదధ్ంగా ఉంటాను.
నేనంటే భయం లేకుండా కూలి ఇచేచ్ విషయంలో కూలివాళళ్ను, విధవరాండను, తండిలేని వారిని బాధపెటిట్న వారి

విషయంలో, పరాయి దేశసుథ్ ల పటల్ అనాయ్యంగా పవరించిన వారి విషయంలో నేను బలంగా సాకష్ ం పలుకుతాను అని
నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.
దేవునిసొతుత్ దొంగతనం

6యెహోవా న నేనుమారుప్ చెందను గనుకయాకోబు సంతతివా నమీరు నాశనం కారు.
7మీపూరీవ్కుల కాలం నుండి మీరు నా నియమాలను లకష్ పెటట్కుండా వాటిని తిరసక్రించారు. అయితే ఇపుప్డు మీరు

నా పుతిరిగినపకష్ంలోనేనుమీ పుతిరుగుతానని నాయ్లఅధిపతి నయెహోవాచెపిప్నపుప్డు, ‘మేముదేనివిషయంలో
తిరగాలి?’ అని మీరు అంటారు. 8మానవుడు దేవుని సొతుత్ దొంగతనం చేసాత్ డా? అయితేమీరు నా సొతుత్ దొంగిలించారు.
‘ఏ విషయంలో మేము నీదగగ్ర దొంగిలించాం?’ అని మీరు అంటారు. దశమ భాగం, కృతజఞ్త అరప్ణలు ఇవవ్కుండా
దొంగిలించారు.

9ఈ పజలందరూ నా దగగ్ర దొంగతనం చేసూత్ నే ఉనాన్రు. మీరు శాపానికి పాతులయాయ్రు. 10నా ఆలయంలో ఆహారం
ఉండేలా మీ దశమ భాగం నా ఆలయం గిడడ్ంగిలోనికి తీసుకురండి. ఇలా తీసుకువచిచ్ ననున్ శోధించండి, నేను పరలోక
దావ్రాలు విపిప్, పటట్లేనంత దీవెనలు విసాత్ రంగా కుమమ్రిసాత్ ను” అని నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.

11 “మీ పంటను పురుగులు తినివేయకుండా నేను గదిద్సాత్ ను. అవి మీ భూమి ఉనన్ పంటను నాశనం చెయయ్వు. మీ
దాకష్చెటల్ ఫలాలు అకాలంలో రాలిపోవు. ఇది నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా వాకుక్. 12 ఇక అపుప్డు ఆనందకర న
దేశంలోమీరు నివసిసాత్ రు. అనయ్ దేశాలపజలంతామిమమ్లిన్ ధనయ్ జీవులుఅంటారుఅని నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు. 13యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, నాకు విరోధంగా మీరు చాలా గరవ్ంగా మాటాల్ డారు. ‘నినున్ గూరిచ్ ఏమని
మాటాల్ డాం?’ అనిమీరు అడుగుతారు.

14మీరు ఇలాచెపుప్కుంటునాన్రు, ‘దేవునికి సేవచేయడంవయ్రధ్ం. ఆయనఆజఞ్లు కొని నాయ్లఅధిపతి నయెహోవా
సనిన్ధిలో మనం దుఃఖాకాంతులుగా తిరుగుతూ ఉండడంవలల్ ఏమి ఉపయోగం? 15 గరివ్షుఠ్ లే ధనయ్తలు పొందుతునాన్రు,
యెహోవాను శోధించే దురామ్రుగ్ లు భదంగా ఉంటూ వరిధ్లుల్ తునాన్రు.’ ”

16 అపుప్డు, యెహోవా పటల్ భయభకులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాటాల్ డుకుంటునన్పుప్డు యెహోవా ఆ మాటలు
వినాన్డు. యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఆయన నామానిన్ గౌరవించే వారి గురించి జాఞ్ పకారథ్ంగా ఆయన సనిన్ధానంలో
ఒక పుసత్కం రాశారు. 17 “నేను నియమించే రోజు సమీపించినపుప్డు వారు నావారుగా, నా పతేయ్క సొతుత్ గా ఉంటారు.
తండి తనను సేవించే కొడుకును కనికరించే విధంగా నేను వారిని కనికరిసాత్ ను” అని నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.

18 అపుప్డు నీతిమంతులెవరో దురామ్రుగ్ లెవరో, దేవుణిణ్ సేవించేవాళ ళ్ ఎవరో, సేవించనివాళ ళ్ ఎవరో మీరు మళీళ్
గురిసాత్ రు.

4
రాబోయేయెహోవాదినం

1 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు. “నియమిత దినం రాబోతుంది. అది కాలుతూ ఉనన్
కొలిమిలాగా ఉంటుంది. గరివ్షుఠ్ లంతా, దురామ్రుగ్ లంతా ఎండుగడిడ్లాగా ఉంటారు. వారిలో ఒకక్రికి కూడా వేరు గానీ,
చిగురు గానీ ఉండదు. రాబోయే ఆ దినాన అందరూ తగలబడి పోతారు. 2అయితే నా పటల్ భయభకులు ఉనన్ మీ కోసం
నీతిసూరుయ్డు ఉదయిసాత్ డు. ఆయన రెకక్ల చాటున మీకు రకష్ణ కలుగుతుంది. కాబటిట్ మీరు బయటికి వెళిల్ కొవివ్న
దూడలాల్ గా గంతులు వేసాత్ రు. 3నేను నియమించేఆరోజుదురామ్రుగ్ లుమీకాళళ్ కిందబూడిదలాగాఉంటారు. మీరువాళళ్ను
అణగదొకుక్తారు.

4హోరేబు కొండ మీద ఇశాయేలు పజల కోసం నేను నా సేవకు న మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన ధరమ్శాసానిన్, దాని కటట్డలను
విధులను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. 5యెహోవా నియమించిన భయంకర న ఆ మహా దినం రాకముందు నేను పవక అయిన
ఏలీయాను మీ దగగ్రికి పంపుతాను. 6 నేను వచిచ్ దేశానిన్ శపించకుండా ఉండేలా అతడు తండుల హృదయాలను పిలల్ల
పుకు, పిలల్ల హృదయాలను తండుల పుకు తిపుప్తాడు.”
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మతత్యిరాసిన సువార
గంథకర

ఈపుసత్క రచయితమతత్యిపనున్ వసూలుచేసేఉదోయ్గి. అతడుఆపనివదిలిపెటిట్ యేసును వెంబడించాడు. (9:9-13).
మారుక్, లూకా, తమ గంథాలోల్ ఇతనిన్ “లేవీ”గాపేరొక్ంటారు. మతత్యిఅనే పేరుకు అరథ్ం “యెహోవాబహ మానం.” అది
సంఘ పితరులు మతత్యి సువారను 12మంది అపోసత్లులోల్ ఒక న మతత్యి రాశాడని అంగీకరించారు. యేసు పరిచరయ్
సంఘటనలకు మతత్యి పతయ్కష్ సా . మతత్యి సువారలోని విషయాలను ఇతర సువారలతోపోలిచ్ చూసేత్ కీసుత్ ను గురించిన
అపోసత్లుల సాకష్ం పరసప్రం భినన్ంగా లేదని అరథ్మౌతుంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 70
మతత్యి సువారలో కనిపించే యూదు ధోరణిని బటిట్ దీనిన్ బహ శా పాలసీత్నాలో గానీ సిరియాలో గానీ రాసి ఉండవచుచ్.

కొందరు గంథ రచన అంతియొకయలోజరిగింది అంటారు.
సీవ్కర

ఈ సువారను గీసు భాషలోరాశారు గనక మతత్యియూదు సమాజంలో గీసు భాషమాటాల్ డే వారి పుమొగుగ్ చూపినటుట్
అనిపిసుత్ నన్ది. ఇందులోనిఅనేకఅంశాలుయూదులకోసంరాసినటుట్ రుజువుచేసుత్ నాన్యి. పాతనిబంధననెరవేరుప్ గురించి
మతత్యి పటిట్ంచుకోవడం, యేసు వంశావళిని అబాహాము నుండి ఏకరువు పెటట్డం (1:1-17),యూదుల పరిభాష వాడకం
(ఇకక్డ “పరలోక” అని వాడడానికి కారణం యూదులు దేవుడు అనే శబద్ం వాడేందుకు ఇషట్పడేవారు కాదు). యేసును
దావీదు కుమారుడు అనడం కూడా ఇందుకే. (1:1; 9:27; 12:33; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:41-45). ఈ
కారణాలను బటిట్ మతత్యియూదు సమాజం కోసం ఈపుసత్కం రాశాడని రుజువౌతునన్ది.

పయోజనం
ఈ పుసత్కం రాయడంలో మతత్యి ఉదేద్శం తన యూదు పాఠకులు యేసును మెసిస్యగా అంగీకరించాలనన్దే. ఇకక్డ

దేవుని రాజాయ్నిన్ మానవుల చెంతకు తేవడం అనే దాని మతత్యి దృషిట్ సారించాడు. యేసు పాతనిబంధన పవచనాలను,
ఎదురుతెనున్లను నెరవేరేచ్ రాజు అనే సంగతినిమతత్యి నొకిక్ చెబుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు,యూదుల రాజు.

విభాగాలు
1.యేసు జననం— 1:1-2:23
2.యేసు గలిలయ పరిచరయ్— 3:1-18:35
3.యేసుయూదయపరిచరయ్— 19:1-20:34
4.యూదయలోచివరి దినాలు— 21:1-27:66
5. అంతిమ సంభవాలు— 28:1-20

యేసు కీసుత్ వంశ వృకష్ం
1అబాహాము వంశం వా నదావీదు వంశం వాడుయేసు కీసుత్ వంశావళి.
2అబాహాము కొడుకు ఇసాస్కు, ఇసాస్కు కొడుకుయాకోబు,యాకోబు కొడుకులు యూదా, అతనిసోదరులు.
3యూదాకు తామారు దావ్రాపుటిట్న కొడుకులు పెరెసు, జెరహ . పెరెసు కొడుకు ఎసోము. ఎసోము కొడుకు ఆరాము.
4ఆరాము కొడుకు అమీమ్నాదాబు. అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను. నయసోస్ను కొడుకు శలామ్ను.
5 శలామ్నుకు రాహాబు దావ్రా పుటిట్న వాడు బోయజు. బోయజుకు రూతు దావ్రా పుటిట్న వాడు ఓబేదు. ఓబేదు కొడుకు

యెషష్యి.
6యెషష్యి కొడుకు దావీదు. గతంలోఊరియాకు భారయ్గా ఉనన్ ఆమెదావ్రాదావీదుకు పుటిట్న వాడు సొలొమోను.
7సొలొమోను కొడుకు రెహబాము. రెహబాము కొడుకు అబీయా. అబీయాకొడుకు ఆసా.
8ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు. యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము. యెహోరాము కొడుకు ఉజీజ్యా.
9ఉజీజ్యా కొడుకుయోతాము. యోతాము కొడుకు ఆహాజు. ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా.
10హిజిక్యాకొడుకు మనషేష్ . మనషేష్ కొడుకు ఆమోను. ఆమోను కొడుకుయోషీయా.
11యోషీయాకొడుకులుయెకొనాయ్, అతనిసోదరులు. వీరి కాలంలోయూదులను బబులోను చెరలోకి తీసుకుపోయారు.
12బబులోనుకు వెళిళ్న తరువాతయూదుల వంశావళి.
యెకొనాయ్ కొడుకు షయలీత్యేలు. షయలీత్యేలు కొడుకు జెరుబాబ్బెలు.
13జెరుబాబ్బెలు కొడుకు అబీహ దు. అబీహ దు కొడుకు ఎలాయ్కీము. ఎలాయ్కీము కొడుకు అజోరు.
14అజోరు కొడుకు సాదోకు. సాదోకు కొడుకు ఆకీము. ఆకీము కొడుకు ఎలీహ దు.
15ఎలీహ దు కొడుకు ఎలియాజరు. ఎలియాజరు కొడుకు మతాత్ ను. మతాత్ ను కొడుకుయాకోబు.
16యాకోబు కొడుకుయోసేపు. యోసేపుమరియభర. ఆమెదావ్రా కీసుత్ అనే పేరు గలయేసు పుటాట్ డు.
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17ఈ విధంగా అబాహాము నుంచి దావీదు వరకూ మొతత్ం పదాన్లుగు తరాలు. దావీదు నుంచి యూదులు బబులోను
చెరలోకి వెళిళ్నకాలం వరకూ పదాన్లుగు తరాలు. బబులోను చెరలోకి వెళిళ్నకాలం నుంచి కీసుత్ వరకూ పదాన్లుగు తరాలు.

యేసు జననం
లూకా 1:26-35;యోహా 1:1-2, 14

18యేసు కీసుత్ పుటుట్ క వివరం. ఆయన తలిల్ మరియకు యోసేపుతో పదానం అయింది కానీ వారు ఏకం కాక ముందే
ఆమె పరిశుదాధ్ తమ్ వలన గరభ్ం ధరించింది. 19 ఆమె భరయోసేపు నీతిపరుడు. అందువలల్ అతడు ఆమెను బహిరంగంగా
అవమానపరచకుండా రహసయ్ంగా వదిలేదాద్ మనుకునాన్డు.

20 అతడు ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిసూత్ ఉండగా, పభువు దూత అతనికి కలలో కనిపించి, “దావీదు కుమారా,
యోసేపు, మరియను నీ భారయ్గా సీవ్కరించడానికి భయపడవదుద్ . ఎందుకంటే ఆమె గరభ్ధారణ పరిశుదాధ్ తమ్ మూలంగా
కలిగింది. 21ఆమె ఒక కుమారుణిణ్ కంటుంది. తన పజలను వారి పాపాల నుంచి ఆయనే ర సాత్ డు కాబటిట్ ఆయనకు యేసు
అనే పేరు పెడతావు” అనాన్డు.
22-23 “ ‘కనయ్ గరభ్వతి అయికొడుకును కంటుంది.
ఆయనకు ‘దేవుడు మనతో ఉనాన్డు’ అని అరథ్మిచేచ్
‘ఇమామ్నుయేలు’ అనే పేరు పెడతారు”
అనిపభువుతనపవకదావ్రాపలికించినమాటనెరవేరాలనిఇదంతాజరిగింది. 24యోసేపునిదలేచి, పభువుదూతతనకు
ఆజాఞ్ పించిన పకారంమరియను తనభారయ్గా సీవ్కరించాడు. 25అయితేఆమెకొడుకును కనే వరకూ అతనికి ఆమెతోఎలాటి
ంగిక సంబంధమూ లేదు. యోసేపుఆయనకుయేసు అనే పేరు పెటాట్ డు.

2
జాఞ్ నుల సందరశ్న

1హేరోదు రాజు పరిపాలించే రోజులోల్ యూదయ పాంతంలోని బేతెల్హేము అనే ఊరిలో యేసు పుటిట్న తరువాత తూరుప్
దేశాల నుండి జాఞ్ నులు కొందరు యెరూషలేముకు వచిచ్, 2 “యూదుల రాజుగా జనిమ్ంచినవాడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? తూరుప్న
మేము ఆయన నకష్తానిన్ చూశాం. ఆయనను ఆరాధించడానికి వచాచ్ం” అనాన్రు.

3హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విని అతడూ అతనితో పాటు యెరూషలేము వారంతా కంగారుపడాడ్ రు. 4కాబటిట్ రాజు పజల
పధాన యాజకులను, ధరమ్శాసజుఞ్ లను అందరినీ పిలిపించి, “కీసుత్ ఎకక్డ పుటట్వలసి ఉంది?” అని వారిని అడిగాడు.
5అందుకు వారు, “యూదయపాంతంలోని బేతెల్హేములోనే. ఎందుకంటే,
6 ‘యూదయపాంతపు బేతెల్హేము గామమా!
యూదా పముఖ పటట్ణాలలో నువువ్ దేనికీ తీసిపోవు.
నా ఇశాయేలు పజలను కాపరిగాపాలించేవాడు నీలోనేపుడతాడు’ అని పవకలు రాశారు” అని చెపాప్రు.

7 అపుప్డు హేరోదు ఆ జాఞ్ నులను రహసయ్ంగా పిలిపించి, ఆ నకష్తం కనిపించిన కచిచ్త న సమయం వారి దావ్రా
తెలుసుకునాన్డు. 8 తరవాత వారిని బేతెల్హేముకు పంపుతూ, “మీరు వెళిళ్, ఆ బిడడ్ కోసం జాగతత్గా వెదకండి. మీరు
ఆయనను కనుగొనాన్క నాకు చెపప్ండి. అపుప్డు నేనూ వచిచ్ ఆయనను ఆరాధిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.

9వారు రాజుమాట విని బయలుదేరి వెళత్ ంటే, తూరుప్న వారికి కనిపించిన నకష్తం వారి ముందు వెళ తూ ఆ బిడడ్ ఉనన్
సథ్లం న ఆగింది.

10 ఆ నకష్తం చూసి, వారు అతయ్ధికంగా ఆనందించారు. 11 ఇంటోల్ కి వెళిళ్ బిడడ్నూ ఆయన తలిల్ మరియనూ చూసి
సాషాట్ ంగపడి ఆరాధించారు. తమ పెటెట్లు విపిప్ బంగారం, సాంబాణి, బోళం కానుకలుగా ఆయనకు బహ కరించారు.
12 హేరోదు దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్వదద్ని దేవుడు వారిని కలలో హెచచ్రించినందువలల్ వారు వేరే దారిన తమ సవ్దేశం
వెళిళ్పోయారు.

ఈజిపుట్ కు పలాయనం
13వారు వెళిళ్న తరువాతపభువుదూతయోసేపుకు కలలో కనిపించి, “లేచిబాలుణీణ్ ,తలిల్నీ తీసుకుని ఐగుపుకుపారిపో.

నేను నీకు మళీళ్ చెపేప్ వరకూ అకక్డే ఉండు. ఎందుకంటే హేరోదు ఈబాలుణిణ్ చంపాలని వెదకబోతునాన్డు” అని అతనితో
చెపాప్డు. 14యోసేపు లేచి, రాతి వేళ బాలుణీణ్ తలిల్నీ తీసుకుని ఐగుపుకు తరలిపోయాడు. 15హేరోదు చనిపోయే వరకూ
అకక్డే ఉండిపోయాడు.
‘ఐగుపు నుంచి నా కుమారుణిణ్ పిలిచాను’
అని పవక దావ్రా పభువు చెపిప్నమాట ఇలా నెరవేరింది.

పసి పిలల్ల వధ
16 ఆ జాఞ్ నులు తనను మోసగించారని హేరోదు గహించి కోపంతో మండిపడాడ్ డు. తాను జాఞ్ నుల నుండి తెలుసుకునన్

కాలం పకారం బేతెల్హేములో, దాని పరిసర గామాలనిన్టిలో రెండేళ ళ్, అంతకు తకుక్వ వయసుస్ ఉనన్ మగపిలల్లందరినీ
చంపించాడు.
17-18 “ఏడుపు, రోదనలతో రమాలోఒక సవ్రం వినబడింది.
రాహేలు తన పిలల్ల కోసం ఏడుసూత్ ఉంది.
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వారిని కోలోప్యి ఓదారుప్ పొందలేక ఉంది”
అని దేవుడుయిరీమ్యాపవక దావ్రా పలికించినమాటలు ఇలా నెరవేరాయి.

ఈజిపుట్ నుంచి నజరేతుకు రాక
లూకా 2:39-40

19హేరోదుచనిపోయినతరువాతపభువుదూతఐగుపులోయోసేపుకు కలలోకనబడి, 20“లేచి,బాలుణీణ్ తలిల్నీతీసుకుని
ఇశాయేలు దేశానికి వెళ ళ్. బాలుడిపాణం తీయాలని చూసేవారు చనిపోయారు” అని చెపాప్డు. 21అపుప్డుయోసేపు లేచి
పిలల్వాణీణ్ తలిల్నీ ఇశాయేలు దేశానికి తీసుకు వచాచ్డు.

22అయితేఅరెక్లాతనతండిహేరోదుసాథ్ నంలోయూదయపాంతానిన్పాలిసుత్ నాన్డనివిని,అకక్డికి వెళళ్డానికియోసేపు
భయపడాడ్ డు. దేవుడు అతనిన్ కలలో హెచచ్రించగా గలిలయ పాంతానికి వెళిళ్, 23 నజరేతు అనే ఊరిలో నివసించాడు.
యేసును నజరేయుడు అని పిలుసాత్ రు అని పవకలు చెపిప్నమాటఈ విధంగా నెరవేరింది.

3
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మారుక్ 1:3-8; లూకా 3:2-17;యోహా 1:6-8, 19-28

1-2ఆ రోజులోల్ బాపిత్సమిచేచ్యోహాను వచిచ్యూదయఅరణయ్ంలో “పరలోక రాజయ్ం దగగ్ర పడింది. పశాచ్తాత్ ప పడండి”
అనిబోధిసూత్ ఉనాన్డు. 3పూరవ్ంయెషయాపవక,
అరణయ్ంలో ఒకడి సవ్రం ఇలా బిగగ్రగా పిలుసూత్ ఉంది.
పభువు కోసం దారి సిదధ్ం చేయండి.
ఆయనదారులు తినన్గా చేయండి,
అని చెపిప్ంది ఇతని గురించే.

4ఈయోహాను ఒంటె వెంటుకలతో నేసిన బటట్లూ నడుముకు తోలు నడికటుట్ కటుట్ కునేవాడు. అతని ఆహారం మిడతలు,
అడవి తేనె. 5యెరూషలేము, యూదయపాంతం, యొరాద్ ను నదీ పాంతాల వారంతా అతని దగగ్రికి వచిచ్, 6తమపాపాలు
ఒపుప్కొంటూయొరాద్ ను నదిలో అతని చేతబాపిత్సం పొందుతూ ఉనాన్రు.

7 చాలామంది పరిసయుయ్లూ సదూద్ కయుయ్లూ బాపిత్సం పొందడానికి రావడం చూసి అతడు, “విషసరాప్ల పిలల్లారా,
రాబోయే దేవుని ఆగహానిన్ తపిప్ంచుకోమని మిమమ్లిన్ ఎవరు హెచచ్రించారు? 8 పశాచ్తాత్ పానికి తగిన ఫలాలు ఫలించండి.
9 ‘అబాహాముమా తండి’ అని మీలోమీరు అనుకోవదుద్ . దేవుడు ఈ రాళల్ నుంచి అబాహాముకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడని
మీతోచెబుతునాన్ను. 10ఇపప్టికే గొడడ్లి చెటల్ వేరుకు ఆనించిఉంది. మంచి ఫలాలు ఫలించని పతి చెటుట్ నూ నరికిమంటలోల్
పడేసాత్ రు.

11పశాచ్తాత్ పానికిఅనుగుణంగానేను నీళల్తోమీకుబాపిత్సమిసూత్ ఉనాన్ను. కానీనావెనుక వచేచ్వాడునాకంటేగొపప్వాడు.
ఆయన చెపుప్లుమోయడానికి కూడా నేను తగను. ఆయన పరిశుదాధ్ తమ్తో, అగిన్తోమీకు బాపిత్సమిసాత్ డు.

12 తూరాప్రబటేట్ చేట ఆయన చేతిలో ఉంది. ఆయన తన కళళ్ం బాగా శుభం చేసి తన గోదుమలు గిడడ్ంగిలో పోసాత్ డు.
పొటుట్ ను ఆరిపోనిమంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

యేసు బాపిత్సం
మారుక్ 1:9-11; లూకా 3:21-22;యోహా 1:31-34

13ఆ సమయానయోహాను చేత బాపిత్సం పొందడానికి యేసు గలిలయపాంతం నుండియొరాద్ ను నది దగగ్రికి వచాచ్డు.
14 అయితే యోహాను, “నేను నీచేత బాపిత్సం పొందవలసి ఉండగా, నీవు నా దగగ్రికి వసుత్ నాన్వా?” అని ఆయనను
నివారింపజూశాడు. 15 కానీ యేసు, “ఇపప్టికి కానివువ్. నీతి అంతా ఇలా నెరవేరచ్డం మనకు సబబే” అని అతనికి
జవాబిచాచ్డు, కాబటిట్ అతడు ఆ విధంగా చేశాడు.

16యేసు బాపిత్సం పొంది నీళల్లో నుండి ఒడుడ్ కు వచాచ్డు. వెంటనే ఆకాశం తెరుచుకుంది. దేవుని ఆతమ్ పావురంలాగా
దిగి తన మీద వాలడం ఆయన చూశాడు. 17 “ఇదిగో చూడండి, ఈయనే నా పియ న కుమారుడు, ఈయనంటే నాకెంతో
ఆనందం” అని ఒక సవ్రం ఆకాశం నుండి వినిపించింది.

4
యేసు ఎదురొక్నన్ పరీకష్
మారుక్ 1:12-13; లూకా 4:1-13; ఆది 3:6

1అపుప్డు అపవాది వలల్ యేసును విషమ పరీకష్లకు గురి చేయడానికి ఆతమ్ ఆయనను అరణయ్ంలోకి తీసుకు వెళాళ్డు.
2 నల రోజులు ఉపవాసం ఉనన్ తరువాత ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 3 శోధకుడు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “నీవు దేవుని
కుమారుడి తే ఈ రాళ ళ్ రొటెట్ పోవాలని ఆజాఞ్ పించు” అనాన్డు. 4 అందుకు ఆయన “మనిషి కేవలం ఆహారంతోనే
బతకడు, దేవుని నోట నుంచి వచేచ్ పతి మాట వలాల్ బతుకుతాడు, అని రాసి ఉంది” అనాన్డు. 5 అపుప్డు అపవాది
ఆయనను పవిత నగరంలోకి తీసుకు పోయి, దేవాలయ శిఖరం నిలబెటిట్ , 6 “నీవు దేవుని కుమారుడి తే కిందికి దూకు.
ఎందుకంటే,
‘ఆయన నీ గురించి తన దూతలకు ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
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నీపాదానికి రాయితగలకుండావారు నినున్ తమ చేతులోల్ ఎతిత్ పటుట్ కుంటారు’ అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.
7 అందుకు యేసు “ ‘పభు న నీ దేవుణిణ్ నీవు పరీ ంచకూడదు’ అని కూడా రాసి ఉంది” అని అతనితో అనాన్డు.

8 అపవాది మళీళ్ ఆయనను చాలా ఎతత్యిన కొండ కి తీసుకు పోయి, పపంచ రాజాయ్లను, వాటి భవానిన్ ఆయనకు
చూపించాడు. 9“నీవుసాషాట్ ంగపడిననున్పూజిసేత్ వీటనిన్టినీనీకిసాత్ ను”అనాన్డు. 10అపుప్డుయేసు “సాతాన్! అవతలికి
పో! ‘పభు న నీ దేవుణిణ్ మాతమే నువువ్ ఆరాధించాలి. ఆయనేన్ నువువ్ సేవించాలి’ అనిరాసి ఉంది” అనాన్డు.

11అపుప్డు అపవాది ఆయనను విడిచి వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు ఉపచారం చేశారు.
యేసు తన బహిరంగ పరిచరయ్ ఆరంభంలో కపెరన్హ ముకు రాక
మారుక్ 1:14; లూకా 4:14-15

12యోహానును చెరసాలలోవేశారనియేసు విని గలిలయపాంతానికి తిరిగి వెళాళ్డు. 13ఆయననజరేతును విడిచి వెళిళ్
కపెరన్హ ములో నివసించాడు. అది గలిలయ సముద తీరాన జెబూలూను, నఫాత్ లి పాంతాలోల్ ఉంది.
14-16 “జెబూలూను నఫాత్ లి పాంతాలు,
యొరాద్ ను నది అవతల సముదం పున ఉనన్
యూదేతరుల గలిలయపాంతాలోల్
చీకటిలో కూరుచ్నన్ పజలు గొపప్ వెలుగు చూశారు.
చావునీడలో కూరుచ్నన్ వారి వెలుగు ఉదయించింది.”
అనియెషయాపవక దావ్రా పలికినమాటఈ విధంగా నెరవేరింది.

17అపప్టి నుంచియేసు, “పరలోక రాజయ్ం దగగ్రపడింది. పశాచ్తాత్ పపడండి” అంటూ బోధించడంమొదలు పెటాట్ డు.
పేతురు అందెయలకు పిలుపు
లూకా 5:2-11

18యేసు గలిలయ సముద తీరాన నడుసూత్ , ఇదద్రు అనన్దముమ్లు సముదంలో వల వేయడం చూశాడు. వారు పేతురు
అనే సీమోను, అతని సోదరుడు అందెయ. వారు చేపలు పటేట్వారు. 19యేసు వారితో, “నా వెంట రండి, నేను మిమమ్లిన్
మనుషులను పటేట్ జాలరులుగాచేసాత్ ను”అనిపిలిచాడు. 20వెంటనేవారు తమవలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనవెంట వెళాళ్రు.

జెబెదయికొడుకులుయాకోబు,యోహానులకు పిలుపు
21యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ ఇంకో ఇదద్రు అనన్దముమ్లను చూశాడు. వారు జెబెదయి కొడుకులుయాకోబు, యోహాను.

వారు తమ తండి జెబెదయి దగగ్ర పడవలో తమ వలలు బాగుచేసుకుంటుంటే చూసి వారిని పిలిచాడు. 22 వెంటనే వారు
తమ పడవనూ తమ తండినీ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంట వెళాల్ రు.

23యేసు వారి సమాజమందిరాలోల్ బోధిసూత్ , దేవుని రాజయ్ సువారను పకటిసూత్ పజలోల్ ఉనన్ పతి వాయ్ధినీ రోగానీన్ బాగు
చేసూత్ గలిలయ పాంతమంతా తిరిగాడు. 24 ఆయన పేరు సిరియా దేశమంతా తెలిసిపోయింది. రకరకాల వాయ్ధులతో,
నొపుప్లతో బాధపడుతునన్ వారిని, దయాయ్లు పటిట్న వారిని, మూరఛ్ రోగులను, పకష్వాతం వచిచ్న వారిని ఆయన దగగ్రికి
తీసుకు వసేత్ ఆయన వారిని బాగుచేశాడు. 25 గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ పాంతాల నుండీ యొరాద్ ను
అవతలిపాంతం నుండీ పజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

5
పరవ్త పసంగం
లూకా 6:20-49; లూకా 6:20-23

1యేసు ఆ పజాసమూహానిన్ చూసి కొండ ఎకిక్ కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయనదగగ్రికి వచాచ్రు. 2ఆయనతన
నోరు తెరచి ఇలా ఉపదేశించ సాగాడు.
3 “ఆతమ్లో దీనతవ్ం గలవారు ధనుయ్లు, పరలోకరాజయ్ం వారిదే.
4దుఃఖించేవారు ధనుయ్లు,వారికి ఓదారుప్ కలుగుతుంది.
5సాధుగుణం గలవారు ధనుయ్లు,ఈభూమికివారు వారసులవుతారు.
6నీతినాయ్యాల కోసం ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు,వారు తృపిత్ పొందుతారు.
7 కనికరం చూపేవారు ధనుయ్లు,వారు కనికరం పొందుతారు.
8పవితహృదయం గలవారు ధనుయ్లు,వారు దేవుణిణ్ చూసాత్ రు.
9శాంతి కుదిరేచ్వారు ధనుయ్లు,వారు దేవుని కుమారులు అనిపించుకుంటారు.
10నీతి కోసం నిలబడిహింసలపాలయేయ్వారు ధనుయ్లు, పరలోక రాజయ్ం వారిది.

11 “ననున్ బటిట్ మనుషులు మిమమ్లిన్ అవమానించి, హింసించి మీమీద అనిన్ రకాల అపనిందలు అనాయ్యంగా
వేసినపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 12 అపుప్డు సంతోషించండి! ఉపొప్ంగిపొండి. పరలోకంలో మీకు గొపప్ బహ మానం
ఉంటుంది. మీకు ముందు వచిచ్న పవకలను కూడామనుషులు ఇలాగేహింసించారు.

విశావ్సి పోలికలు
మారుక్ 4:21-23; లూకా 8:16-18

13 “లోకానికి మీరు ఉపుప్. ఉపుప్ తన రుచి కోలోప్తే దానికి ఆ రుచి మళీళ్ ఎలా వసుత్ ంది? అలాంటి ఉపుప్ బయట
పారేసి కాళళ్ కింద తొకక్డానికి తపప్ ఇక దేనికీ పనికిరాదు.
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14పపంచానికిమీరు వెలుగుగాఉనాన్రు. కొండమీదఉండేఊరు కనబడకుండాఉండదు. 15ఎవరూ దీపం వెలిగించి
బుటట్ కింద పెటట్రు. దీపసత్ంభం మీదే పెడతారు. అపుప్డు ఆ దీపం ఇంటోల్ అందరికీ వెలుగు ఇసుత్ ంది. 16మీ వెలుగు
మనుషులముందు పకాశించనీయండి. అపుప్డు వారుమీమంచి పనులు చూసి పరలోకంలోఉనన్మీతండిని కీరిసాత్ రు.

కీసుత్ కు ధరమ్శాసంతో సంబంధం
17 “నేను ధరమ్శాసానిన్ గానీ పవకల మాటలను గానీ రదుద్ చేయడానికి వచాచ్ననుకోవదుద్ . వాటిని నెరవేరచ్డానికే

వచాచ్ను గానీ రదుద్ చేయడానికి కాదు. 18 నేను కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. ఆకాశం, భూమి నశించే వరకూ
ధరమ్శాసమంతా నెరవేరే వరకూ ధరమ్శాసం నుంచి ఒకక్ పొలుల్ అయినా, ఒక సునాన్ అయినా తపిప్పోదు. 19కాబటిట్ ఈ
ఆజఞ్లోల్ ఎంత చినన్ దాని నా సరే అతికమించి, ఇతరులకు కూడా అలా చేయమనిబోధించేవాణిణ్ పరలోకరాజయ్ంలో అతి
తకుక్వ వాడుగా ఎంచుతారు. కానీ ఈ ఆజఞ్ల పకారం చేసూత్ , వాటిని బోధించేవాణిణ్ పరలోక రాజయ్ంలో గొపప్వాడుగా
లెకిక్సాత్ రు. 20ధరమ్శాస పండితుల, పరిసయుయ్ల నీతికనాన్ మీ నీతిమినన్గా ఉండకపోతేమీరు పరలోకరాజయ్ంలో ఎంత
మాతమూ పవేశించలేరనిమీతోచెబుతునాన్ను.

21 “ ‘హతయ్ చేయవదుద్ . హతయ్ చేసేవాడు శికష్కు లోనవుతాడు’అనిపూరివ్కులకు చెపిప్ందిమీరు వినాన్రు. 22అయితే
నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే తన సోదరుని మీద కోపం పెటుట్ కొనే పతివాడూ శికష్కు లోనవుతాడు. తన సోదరుణిణ్ ‘పనికి
మాలినవాడా’ అని పిలిచే పతివాడూమహాసభముందు నిలబడాలి. ‘మూరుఖ్ డా’ అనే పతివాడికీ నరకాగిన్ తపప్దు.

23 “కాబటిట్ నీవు నీ కానుకను బలిపీఠం వదద్ అరిప్ంచే ముందు, నీ సోదరునికి నీ మీద ఏ నా విరోధ భావం ఉందని
నీకు గురుకు వచిచ్ందనుకో. 24 నీ కానుకను అకక్డే, బలిపీఠం ఎదుటే వదిలి వెళ ళ్. ముందు నీ సోదరునితో రాజీ
పడు. ఆ తరువాత వచిచ్ నీ కానుకను అరిప్ంచు. 25 నీ నేరం ఆరోపించేవాడితో నాయ్యసాథ్ నానికి వెళేళ్ దారిలోనే
తవ్రగారాజీపడు. లేకపోతేఅతడు నినున్నాయ్యాధిపతికిఅపప్గిసాత్ డేమో. ఆనాయ్యాధిపతినినున్ అధికారికిఅపప్గించి
చెరసాలోల్ వేయిసాత్ డేమో. 26చెలిల్ంచాలిస్ ఉనన్దంతా చెలిల్ంచే వరకూ నీవు అకక్డ నుండి బయట పడలేవని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను.

27 “ ‘వయ్భిచారం చేయకూడదు’ అని చెపప్డం మీరు వినాన్రు గదా. 28 కానీ నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే ఎవ నా
ఒక సీని కామంతో చూసేత్ అపప్టికే ఆమెతో అతడు తన హృదయంలో వయ్భిచరించాడు. 29 నీవు పాపం చేయడానికి నీ
కుడి కనున్ కారణ తేదానిన్ పీకి పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా నరకంలో పడడం కంటే శరీర భాగాలోల్ ఒకటి పోవడం నీకు
మంచిది గదా. 30నీ కుడి చెయియ్ నీవుపాపం చేయడానికి కారణ తేదానిన్ నరికి పారవెయియ్. నీ శరీరమంతా నరకంలో
పడడం కంటే నీ శరీరభాగాలోల్ ఒకటిపోవడం నీకు మంచిది గదా.

విడాకుల గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 13:3-11;మారుక్ 10:2-12; 1కొరింతీ 7:10-15

31 “ ‘తన భారయ్ను వదిలేసేవాడు ఆమెకు విడాకుల పతం రాసివావ్లి’ అని చెపప్డం కూడా మీరు వినాన్రు. 32 నేను
మీతోచెపేప్దేమిటంటేవయ్భిచారకారణంకాకుండాతనభారయ్ను వదిలేసేపతివాడూఆమెను వయ్భిచారిణిగాచేసుత్ నాన్డు.
వదిలేసిన ఆమెను పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు.

కచిచ్త నమాట
33 “ ‘నీవు అబదధ్ పమాణం చేయకూడదు. పభువుకు చేసిన పమాణాలను నిలబెటుట్ కోవాలి’ అని పూరివ్కులకు

చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 34 అయితే నేను మీతో చెపేప్దేమిటంటే ఎంతమాతం ఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ . పరలోకం
మీద ఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ , అది దేవుని సింహాసనం. 35 భూమి తోడు అనవదుద్ . అది ఆయన పాదపీఠం. యెరూషలేము
తోడు అనవదుద్ . అది మహారాజు నగరం. 36 నీ తల తోడని పమాణం చేయవదుద్ . నీవు ఒక వెంటు నా తెలల్గా గాని
నలల్గా గాని చేయలేవు. 37మీమాట ‘అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు’ అనన్టేట్ ఉండాలి. అలా కాని పతిదీ అపవాది
సంబంధ నదే.

38 “ ‘కంటికి బదులు కనున్, పనున్కు బదులు పనున్’ అని చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 39 కానీ నేను మీతో
చెపేప్దేమిటంటే దుషుట్ ణిణ్ ఎదిరించవదుద్ . ఎవ నా నినున్ కుడి చెంప మీద కొడితే అతనిన్ మరొక చెంప మీద కూడా
కొటట్నియియ్. 40 ఎవ నా నీ అంగీ విషయం వివాదం పెటుట్ కుని దానిన్ లాకుక్ంటే అతనికి నీ చొకాక్ కూడా ఇచిచ్వెయియ్.
41 ఎవ నా ఒక లు దూరం రమమ్ని నినున్ బలవంతం చేసేత్ అతనితో రెండు ళ ళ్ వెళ ళ్. 42 నినున్ అడిగిన వాడికి
ఇవువ్. నినున్ అపుప్ అడగాలనుకొనేవాడికి నీముఖంచాటు చేయవదుద్ .

ధరమ్శాసానికిమించిన నీతి
43 “ ‘నీ పొరుగువాణిణ్ పేమించి, నీ శతువును దేవ్షించు’ అని చెపిప్ంది మీరు వినాన్రు గదా. 44 నేను మీతో

చెపేప్దేమంటే,మీశతువులనుపేమించండి. మిమమ్లిన్హింసించేవారికోసంపారిథ్ంచండి. 45ఆవిధంగామీరుపరలోకంలో
ఉనన్ మీ తండికి కుమారులవుతారు. ఎందుకంటే ఆయన చెడడ్వారి నామంచివారి నా తన సూరుయ్ణిణ్ ఉదయింపజేసి,
నీతిమంతుల నా దురామ్రుగ్ ల నావాన కురిపిసుత్ నాన్డు.
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46మిమమ్లిన్ పేమించే వారినే పేమిసేత్ మీకు ఏం లాభం? పనున్లు వసూలు చేసేవారు కూడా అలాగే చేసాత్ రు గదా.
47మీరుమీసోదరులనేగౌరవిసుత్ ంటేఇతరులకంటేఎకుక్వేంచేసుత్ నాన్రు? యూదేతరులూఅలాగేచేసుత్ నాన్రు గదా. 48మీ
పరలోకపు తండి పరిపూరుణ్ డు. అందుచేతమీరూ పరిపూరుణ్ ఉండండి.

6
పరవ్త పసంగం-బాహాయ్చారాల విమరశ్

1 “మనుషులకు కనిపించేలావారిముందు మీ నీతి కారాయ్లు చేయకుండాజాగతత్ పడండి. లేకపోతే పరలోకంలోనిమీ
తండిదగగ్రమీకు ఏ పతిఫలమూరాదు. 2కాబటిట్ దానం చేసేటపుప్డు వేషధారులాల్ గామీముందుబాకాఊదించుకోవదుద్ .
పజలు తమనుమెచుచ్కోవాలనిఈ కపటభకులు సమాజమందిరాలోల్ , వీధులోల్ అలాచేసాత్ రు. వారిపూరిపతిఫలంవారికి
దొరికిందని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

3 నీ తే దానాలు చేసేటపుప్డు నీ కుడి చెయియ్ చేసేది నీ ఎడమ చేతికి తెలియనీయవదుద్ . 4 అపుప్డే నీ దానం
గుపత్ంగా ఉంటుంది. ఏకాంతంలో చేసే వాటిని చూసే నీ తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు. 5మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు కపట
వేషధారులాల్ గా ఉండవదుద్ . మనుషులకు కనబడాలని సమాజ మందిరాలోల్ , వీధుల మూలలోల్ నిలిచి పారథ్న చేయడం
వారికి ఇషట్ం. వారు తమ పతిఫలం పొందారని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

6నీవుపారథ్న చేసేటపుప్డు, నీ లోపలి గదిలోకి వెళిళ్ తలుపు వేసుకుని, రహసయ్ంగా తండికి పారథ్న చెయియ్. అపుప్డు
రహసయ్ంగా చూసే నీ తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు. 7 అంతే కాక మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు యూదేతరులాల్ గా వృథా
మాటలు పదే పదే పలక వదుద్ . చాలాఎకుక్వమాటాల్ డితేనే దేవుడు వింటాడనివారు అనుకుంటారు.

పారథ్న గురించి సరికొతత్ ఉపదేశం
లూకా 11:1-3

8 కాబటిట్ మీరు వారిలాగా ఉండొదుద్ . మీరు మీ తండిని అడగక ముందే మీకు ఏం అవసరమో ఆయనకు తెలుసు.
9కాబటిట్ మీరు ఇలాపారథ్న చేయండి.
“పరలోకంలో ఉనన్మాతండీ, నీనామం పవితంగా ఉండు గాక.
10నీ రాజయ్ం వసుత్ ంది గాక.
పరలోకంలో నీ ఇషట్ం ఎలా నెరవేరుతునన్దో అలాగే భూమిమీద కూడా నెరవేరు గాక.
11మాఅనుదిన ఆహారం ఈ రోజుమాకు దయచెయియ్.
12మాకు రుణపడి ఉనన్ వారినిమేము కష్మించినటుట్ మా రుణాలు కష్మించు.
13మేము పరీకష్లపాలు కాకుండా దుషుట్ ని నుండి తపిప్ంచు.”

14 “మనుషుల అతికమాలనుమీరు కష్మిసేత్ పరలోకంలోఉనన్మీతండి కూడామీఅతికమాలను కష్మిసాత్ డు. 15మీరు
మనుషుల అకమాలను కష్మించకపోతేమీతండి కూడామీఅకమాలను కష్మించడు.

16మీరు ఉపవాసం చేసేటపుప్డు దొంగ భకులాల్ గా మీముఖాలు నీరసంగా పెటుట్ కోవదుద్ . తాము ఉపవాసం చేసుత్ నన్టుట్
మనుషులకు కనబడాలని వారు తమ ముఖాలను వికారం చేసుకుంటారు. వారు తమ పతిఫలం పొందారని కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. 17నువువ్ఉపవాసంఉనన్పుడుఉపవాసమునన్టుట్ మనుషులకి కనబడాలనికాకుండా,ఏకాంతంలోఉనన్
తండికే కనబడాలని, తలకు నూనె రాసుకుని ముఖం కడుకోక్. 18అపుప్డు పజలకు కాక, రహసయ్ంలో ఉనన్ నీ తండికే
కనబడతావు. అపుప్డు రహసయ్ంలో చూసుత్ నన్ నీ తండి నీకు పతిఫలమిసాత్ డు.

19 “భూమి మీద మీకోసం సంపద కూడబెటుట్ కోవదుద్ . ఇకక్డ చెదలూ తుపూప్ తినివేసాత్ యి. దొంగలు పడి
దోచుకుంటారు. 20పరలోకంలోమీకోసం సంపద కూడబెటుట్ కోండి. అకక్డచెదలుగానీ,తుపుప్గానీతినివేయవు. దొంగలు
పడి దోచుకోరు. 21ఎందుకంటే నీ సంపద ఎకక్డ ఉంటుందో అకక్డే నీమనసూ ఉంటుంది.

22 “శరీరానికి దీపం కనున్. కాబటిట్ నీ కనున్ బాగుంటే నీ శరీరమంతా వెలుగుతో నిండి ఉంటుంది. 23నీ కనున్ పా తే
నీ శరీరమంతా చీకటితో నిండి ఉంటుంది. అందుచేత నీలోఉనన్ వెలుగే చీకటి అయితే ఆ చీకటి ఎంత భయంకర నదో
కదా!

24 ఇదద్రు యజమానులకు ఎవరూ సేవ చేయలేరు. అతడు ఒకణిణ్ దేవ్షించి మరొకణిణ్ పేమిసాత్ డు. లేకపోతే ఒకడికి
కటుట్ బడి మరొకణిణ్ చినన్చూపు చూసాత్ డు. అలాగే దేవునికీ సంపదకూ ఒకేసారి సేవ చేయడం కుదరదు.

దిగులుకు విరుగుడు-తండి నమమ్కం
25 “అందువలల్ నేను మీతో చెపేప్దేమంటే, ‘ఏమి తినాలి? ఏమి తాగాలి?’ అని మీ జీవితానిన్ గురించి గానీ, ‘ఏమి

కటుట్ కోవాలి?’ అని మీ శరీరం గురించి గానీ బెంగ పెటుట్ కోవదుద్ . తిండి కంటే జీవితమూ బటట్ల కంటే శరీరమూ ఎకుక్వే
కదా! 26 ఎగిరే పకష్ులను చూడండి. అవి వితత్నాలు నాటవు, కోత కోయవు, కొటల్లో ధానయ్ం కూరుచ్కోవు. అయినా మీ
పరలోకపు తండివాటినిపోషిసుత్ నాన్డు. మీరు వాటికంటే ఎంతో విలు న వారు కాదా?

27 ఆందోళనపడి మీలో ఎవరు తన జీవితకాలానిన్ కాసత్ పొడిగించుకోగలడు? 28 బటట్ల గురించి మీకు ఎందుకంత
దిగులు? పొలాలోల్ గడిడ్పూలు ఎలా పూసుత్ నాన్యో ఆలోచించండి. అవి పని చేయవు, బటట్లు నేయవు. 29 అయినా
నేనంటాను, తన భవమంతటితో ఉనన్ సొలొమోను రాజుకు తం వీటిలో ఒకక్ దానికునన్ంత అలంకారం లేదు. 30ఈ
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రోజు ఉండి రేపు పొయియ్లో వేసే పొలంలోని గడిడ్ని దేవుడు ఇంతగా అలంకరిసుత్ ంటే, అలప్ విశావ్సులారా, ఆయన
మరింకెంతగామిమమ్లిన్ అలంకరిసాత్ డో గదా!

31కాబటిట్ ఏమితినాలోఏమితాగాలోఏమికటుట్ కోవాలోఅనిదిగులు పడొదుద్ . 32దేవుడంటేతెలియనివారు వీటికోసం
తాపతయపడతారు. ఇవనీన్మీకు అవసరమనిమీపరలోకపుతండికి తెలుసు. 33అయితేమీరుమొటట్ మొదట దేవుని
రాజాయ్నీన్ ఆయన నీతినీ వెదకండి. అపుప్డు ఆయన వీటనిన్టినీ మీకు అందిసాత్ డు. 34కాబటిట్ రేపటి విషయం దిగులు
పడవదుద్ . దాని సంగతి అదే చూసుకుంటుంది. ఏ రోజు కషట్ం ఆ రోజుకు చాలు.

7
పరవ్త పసంగం-ఇతరులను తపుప్లెనన్డం

1 “ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్ . అపుప్డు మిమమ్లీన్ తీరుప్ తీరచ్రు. 2మీరు ఎలా తీరుప్ తీరుసాత్ రో అలాగేమీకూ తీరుప్
జరుగుతుంది. మీరు ఏ కొలతతో కొలుసాత్ రో ఆ కొలత పకారమే మీకూ దొరుకుతుంది. 3 నీ కంటిలో ఉనన్ దుంగను
గమనించుకోకుండా నీ సాటి మనిషి కంటిలోని నలుసు ఎందుకు చూసాత్ వు? 4 నీ కంటిలో దుంగను ఉంచుకుని నీ
సోదరునితో, ‘నీ కంటిలోని నలుసు తీయనివువ్’ అని ఎలా చెబుతావు? 5 కపట వేషధారీ! మొదట నీ కంటిలో ఉనన్
దుంగను తీసివేసికో, అపుప్డు నీ సోదరుని కంటిలోఉనన్ నలుసు తీసివేయడానికి అది నీకు సప్షట్ంగా కనబడుతుంది.

6 పవిత నదానిన్ కుకక్లకు పెటట్వదుద్ . మీముతాయ్లు పందుల ముందు వేయవదుద్ . అలా చేసేత్ అవి వాటిని కాళళ్తో
తొకేక్సి, తరువాతమీమీద పడిమిమమ్లిన్ చీలిచ్ వేసాత్ యేమో.

పారథ్నకు పోతాస్హం
లూకా 11:1-13

7 “అడగండి, మీకు ఇవవ్బడుతుంది. వెదకండి, మీకు దొరుకుతుంది. తటట్ండి, మీకు తలుపు తీయబడుతుంది.
8అడిగేపతివాడికీలభిసుత్ ంది. వెదికేవాడికిదొరుకుతుంది. తటేట్ వాడికితలుపుతెరుచుకుంటుంది. 9మీలోఎవ నా,తన
కొడుకు రొటెట్ అడిగితే వాడికి రాయినిసాత్ డా? 10లేక వాడు చేపను అడిగితే పామునిసాత్ డా? 11మీరు చెడడ్ వారు అయినా
మీపిలల్లకు మంచి బహ మతులు ఇవావ్లనన్ సంగతి తెలుసు గదా! అలాంటపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండి తనను
అడిగేవారికి అంతకంటేమంచి బహ మతులు కచిచ్తంగా ఇసాత్ డు.

రెండు దారులు (కీరన 1)
12“కాబటిట్ మనుషులుమీకుఏమిచేయాలనిమీరుకోరుకుంటారోఅలాగేమీరూవారికిచేయండి. ధరమ్శాసమూపవకల

ఉపదేశమూ ఇదే. 13ఇరుకు దావ్రం గుండా పవేశించండి. నాశనానికిపోయేదావ్రం వెడలుప్. దారి విశాలం. దానిదావ్రా
చాలామంది పవేశిసాత్ రు. 14జీవానికిదారి తీసేదావ్రం ఇరుకు. దారికషట్ నది. దానిన్ కనుగొనేవారు కొంతమందే.

కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు
15 “అబదధ్ పవకల గురించి జాగతత్గా ఉండండి. వారు గొరె తోలు కపుప్కుని మీ దగగ్రికి వసాత్ రు. కాని లోలోపల వారు

కూర న తోడేళ ళ్. 16వారి ఫలాలను బటిట్ వారిని తెలుసు కోవచుచ్. ముళళ్ పొదలోల్ దాకష్పండుల్ గానీ పలేల్రు మొకక్లోల్
అంజూరపండుల్ గానీ కోసాత్ రా? 17 అలాగే పతి మంచి చెటుట్ మంచి పండుల్ కాసుత్ ంది. పనికిమాలిన చెటుట్ పనికిమాలిన
పండుల్ కాసుత్ ంది. 18మంచి చెటుట్ పనికిమాలిన పండుల్ కాయదు. పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి పండుల్ కాయదు. 19మంచి
పండుల్ కాయని పతి చెటుట్ నూ నరికి మంటలోల్ వేసాత్ రు. 20ఈవిధంగామీరు వారి ఫలం వలనవారిని తెలుసుకుంటారు.

విశావ్సం లేకుండా నోటిమాటల వలల్ లాభం లేదు
21 “ ‘పభూ, పభూ,’ అని ననున్ పిలిచేవారందరూ పరలోకరాజయ్ంలో పవేశించరు. పరలోకంలో ఉనన్ నా తండి ఇషట్

పకారం చేసే వారే పవేశిసాత్ రు. 22 ఆ రోజున చాలామంది నాతో, ‘పభూ, పభూ, మేము నీ పేరున పవచించలేదా? నీ
నామంలో దయాయ్లను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామంలో చాలా అదుభ్తాలు చేయలేదా?’ అంటారు. 23 అపుప్డు నేను,
‘దురామ్రుగ్ లారా, నేను మీరెవరోనాకు తెలియనే తెలియదు. నాదగగ్ర నుండి వెళిళ్పొండి’ అంటాను.

రెండు రకాల పునాదులు
24 “కాబటిట్ ఈ నామాటలు విని వాటి పకారం జీవించేవాడు రాతి నేలమీద తన ఇలుల్ కటుట్ కునన్ తెలివిగల వాడిలాగా

ఉంటాడు. 25వానకురిసింది. వరదలు వచాచ్యి. పెనుగాలులు ఆ ఇంటిమీదవీచాయి. దానిపునాదిబండమీదవేశారు
కాబటిట్ అది పడిపోలేదు. 26నా ఈ మాటలు విని వాటి పకారం చేయని పతివాడూ ఇసుక మీద తన ఇలుల్ కటుట్ కునన్
తెలివిలేని వాడిలా ఉంటాడు. 27వాన కురిసింది. వరదలు వచాచ్యి. గాలులు వీచి ఆ ఇంటి మీద కొటాట్ యి. అపుప్డది
కూలిపోయింది. అదిఘోర న పతనం.”

28యేసుఈమాటలుచెపిప్ముగించినపుడు పజలు ఆయనబోధకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 29ఎందుకంటేఆయనవారిధరమ్శాస
పండితులాల్ కాక అధికారం గల వాడిలాగావారికి బోధించాడు.

8
యేసు కుషుట్ రోగిని బాగు చేయడం
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1 ఆయన కొండ దిగి వచిచ్నపుప్డు పజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆయనను అనుసరించారు. 2 ఒక కుషుట్ రోగి వచిచ్
ఆయనకుమొకిక్, “పభూ,నీకు ఇషట్ తే ననున్బాగు చేయగలవు”అనాన్డు. 3యేసుచెయియ్చాపిఅతణిణ్ తాకి, “నాకిషట్మే,
నువువ్ బాగుపడు” అనాన్డు. వెంటనే అతని కుషుట్ రోగం నయ ంది. 4అపుప్డుయేసు అతనితో, “చూడు,ఈవిషయం
ఎవరికీ చెపప్వదుద్ . వెళిళ్ యాజకుడికి కనబడు. వారికి సాకష్ ంగా ఉండేందుకు మోషే నియమించిన కానుక అరిప్ంచు”
అని చెపాప్డు.

యేసు శతాధిపతి సేవకుణిణ్ బాగు చేయడం
లూకా 7:1-10

5యేసు కపెరన్హ ములోపవేశించినపుప్డు రోమా నయ్ంలోఒక శతాధిపతిఆయనదగగ్రికి వచిచ్, 6“పభూ,నాపనివాడు
పకష్వాతంతో ఇంటోల్ పడి ఉనాన్డు. చాలాబాధపడుతునాన్డు” అని చెపాప్డు. 7 “నేను వచిచ్ అతణిణ్ బాగు చేసాత్ ను” అని
యేసు అతనికి జవాబిచాచ్డు. 8ఆ శతాధిపతి, “పభూ, నీవునాయింటోల్ కి వచేచ్టంతయోగయ్త నాకు లేదు. మాటమాతం
అనండి. నా పనివాడు బాగుపడతాడు. 9 నేను కూడా అధికారం కింద ఉనన్వాడినే. నా చేతి కింద కూడా నికులునాన్రు.
నేను ఎవడి నా ‘వెళ ళ్’ అంటే వాడు వెళాత్ డు. ఎవడి నా ‘రా’ అంటే వాడు వసాత్ డు. నా పనివాణిణ్ ‘ఇది చెయియ్’ అంటే
చేసాత్ డు” అని జవాబిచాచ్డు.

10యేసు ఈమాట విని ఆశచ్రయ్పడి, తన వెంట వసుత్ నన్ వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఇశాయేలు పజలోల్ కూడా ఎవరి నా
ఇంత గొపప్ విశావ్సం ఉనన్టుట్ నేను చూడలేదని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 11 తూరుప్ నుంచీ పడమర నుంచీ చాలా
మంది వచిచ్ అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులతో పాటు పరలోక రాజయ్ంలో విందులో కూరుచ్ంటారు. 12అయితే రాజయ్
కుమారులను మాతం బయట చీకటోల్ కి తోసేయడం జరుగుతుంది. అకక్డ ఏడుపు, పళ ళ్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.”
13 యేసు శతాధిపతితో, “వెళ ళ్. నీవు నమిమ్నటేట్ నీకు జరుగుతుంది” అనాన్డు. ఆ కష్ణంలోనే అతని పనివాడు
బాగుపడాడ్ డు.

పేతురు అతత్కు సవ్సథ్త
మారుక్ 1:29-34; లూకా 4:38-41

14 తరవాత యేసు, పేతురు ఇంటోల్ కి వెళిళ్, జవ్రంతో పడుకుని ఉనన్ అతని అతత్ను చూశాడు. 15యేసు ఆమె చేతిని
తాకగానే జవ్రం ఆమెను విడిచిపోయింది. అపుప్డామె లేచి ఆయనకు సేవ చేయసాగింది.

16సాయంకాలం అయినపుప్డు దయాయ్లు పటిట్న చాలామందిని పజలు ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. ఆయన ఒకక్
మాటతో దయాయ్లను వెళళ్గొటిట్ రోగులందరినీ బాగు చేశాడు. 17యెషయా పవక దావ్రా దేవుడు చెపిప్ంది నెరవేరేలా ఇలా
జరిగింది. అదేమిటంటే,
“ఆయనేమనబాధలను తన వేసుకునాన్డు.
మన రోగాలను భరించాడు.”

18యేసు తన చుటూట్ ఉనన్ పెదద్ గుంపులను చూసి గలిలయ సరసుస్ అవతలికి వెళాద్ మని ఆదేశించాడు.

శిషుయ్లుగా ఉండగోరే వారికి పరీకష్
లూకా 9:57-62

19అపుప్డు ధరమ్శాస పండితుడు ఒకడు వచిచ్, “బోధకా! నీవు ఎకక్డికి వెళిళ్నా సరే, నేను నీ వెంటే వసాత్ ను” అనాన్డు.
20 అందుకు యేసు అతనితో, “నకక్లకు గుంటలునాన్యి. పకష్ులకు గూళ ళ్ ఉనాన్యి, మనుషయ్ కుమారుడికి మాతం
తల వాలుచ్కునే సథ్లం కూడా లేదు” అనాన్డు. 21 ఆయన శిషుయ్లోల్ మరొకడు, “పభూ, మొదట నేను వెళిళ్ నా తండిని
పాతిపెటట్డానికినాకు అనుమతి ఇవవ్ండి”అనిఆయనను అడిగాడు. 22అయితేయేసు అతనితో, “నాతోరా. చనిపోయిన
వారినిపాతి పెటట్డానికి చనిపోయినవారు ఉనాన్రులే!” అనాన్డు.

యేసు తుఫానును ఆపడం
మారుక్ 4:36-41; లూకా 8:22-25

23 ఆయన పడవ ఎకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయనతో వెళాళ్రు. 24 అపుప్డు సముదం మీద తీవ న తుఫాను
చెలరేగి, పడవమీదికి అలలు ముంచుకు వచాచ్యి. అయితేయేసు నిదపోతూ ఉనాన్డు. 25 శిషుయ్లు ఆయనను నిద లేపి,
“పభూ,చచిచ్పోతునాన్ం. మమమ్లిన్ ర ంచండి”అంటూకేకలువేశారు. 26యేసువారితో, “అలప్విశావ్సులారా,మీరెందుకు
భయపడుతునాన్రు?” అని చెపిప్, లేచి గాలినీ సముదానీన్ గదిద్ంచాడు. అపుప్డు అంతా చాలా పశాంత పోయింది.
27 శిషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి, “ఈయన ఎలాంటివాడో! గాలీ సముదం ఈయనమాట వింటునాన్యే” అని చెపుప్కునాన్రు.

గదరా పదేశంలోయేసు దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 5:1-21; లూకా 8:26-40

28ఆయన అవతలి ఒడుడ్ న ఉనన్ గదరేనీయుల పాంతం చేరుకునన్పుప్డు దయాయ్లు పటిట్న ఇదద్రు వయ్కులు సమాధులోల్
నుంచి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురు వచాచ్రు. వారు చాలా కూరంగా పవరిసుత్ ండడం వలన ఎవరూ ఆ దారిన వెళళ్లేక
పోయేవారు. 29 ఆ దయాయ్లు, “ వకుమారా, నీతోమాకేంటి? మాకాలం రాకముందే మమమ్లిన్ వేధించడానికి వచాచ్వా?”
అని కేకలు వేశారు.

30వారికి కొంత దూరంలో పెదద్ పందుల మంద మేసూత్ ఉంది. 31 “నీవు మమమ్లిన్ బయటికి వెళళ్గొడితే, ఆ పందుల
మందలోకి పోనియియ్” అని ఆ దయాయ్లు యేసును పాధేయపడాడ్ యి. 32యేసు “సరే, పో” అని వాటితో అనాన్డు. అవి
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బయటికి వచిచ్ ఆ పందుల మందలోకి చొరబడాడ్ యి. వెంటనే ఆ మంద అంతా నిటారుగా ఉనన్ కొండ మీద నుంచి వేగంగా
పరుగెతుత్ కుంటూ పోయిసముదంలో పడి చచాచ్యి.

33ఆ పందులమందను కాసేవారు పరిగెతుత్ కుంటూఊరిలోకి వెళిళ్ జరిగిన సంగతి, ఇంకా దయాయ్లు పటిట్నవాడికి జరిగిన
సంగతీ తెలియజేశారు. 34 అపుప్డు ఆ ఊరి వారంతా యేసును కలవడానికి వచాచ్రు. ఆయనను చూసి తమ పాంతానిన్
విడిచి వెళిళ్పొమమ్ని ఆయనను బతిమాలారు.

9
యేసు కపెరన్హ ముకు తిరిగి వచిచ్ పకష్వాత రోగినిబాగు చేయడం
మారుక్ 2:3-12; లూకా 5:18-36

1యేసు పడవ ఎకిక్ సముదం దాటి తన సవ్గామం వచాచ్డు. 2 కొంతమంది ఒక పకష్వాత రోగిని అతని మంచం మీదే
ఆయన దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు. యేసు వారి విశావ్సం చూసి, బాబూ, రయ్ం తెచుచ్కో. నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది,
అని ఆ పకష్వాత రోగితో చెపాప్డు. 3ధరమ్శాస పండితులు కొంతమంది ఇతడు దేవదూషణ చేసుత్ నాన్డు, అని తమలోతాము
అనుకునాన్రు.

4 యేసు వారి ఆలోచనలు గహించి, “మీరెందుకు మీ హృదయాలోల్ దురాలోచనలు చేసుత్ నాన్రు? 5 ‘నీ పాపాలు
కష్మించాను’ అని చెపప్డం తేలికా? ‘లేచి నడువు’ అని చెపప్డం తేలికా? 6అయినాపాపాలు కష్మించే అధికారం భూమి
మీదమనుషయ్ కుమారుడికిఉందనిమీరు తెలుసుకోవాలి”అనిచెపిప్,ఆపకష్వాతరోగితో, “నీవులేచినీమంచంతీసుకుని
ఇంటికి వెళ ళ్” అనాన్డు. 7అతడు లేచి తన ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు. 8పజలు దీనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. ఇంత అధికారం
మనుషులకిచిచ్న దేవుణిణ్ వారు సుత్ తించారు.

మతత్యికి పిలుపు
మారుక్ 2:14; లూకా 5:27-29

9యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ పనున్ వసూలు చేసే చోట కూరుచ్నన్ మతత్యి అనే ఒకతనిన్ చూశాడు. యేసు అతనితో,
“నావెంట రా!” అనాన్డు. అతడు లేచి ఆయనను అనుసరించాడు. 10యేసు మతత్యి ఇంటోల్ భోజనానికి కూరుచ్నన్పుప్డు
చాలామంది పనున్ వసూలు చేసే వారూ పాపులూ వచిచ్ ఆయనతో, ఆయన శిషుయ్లతో కూరుచ్నాన్రు.

11 పరిసయుయ్లు అది గమనించి, “మీ బోధకుడు పనున్ వసూలు చేసే వారితో, పాపులతో కలిసి తింటునాన్డేంటి?”
అని ఆయన శిషుయ్లను అడిగారు. 12యేసు అది విని, “ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి దుయ్డు అవసరం లేదు. రోగులకే
అవసరం. 13 నేను పాపులను పశాచ్తాత్ పానికి పిలవడానికే వచాచ్ను, నీతిపరులను కాదు. కాబటిట్ మీరు వెళిళ్ ‘మీరు
బలులు అరిప్ంచడం కాదు, కనికరం చూపించాలనే కోరుతునాన్ను’ అనేవాకయ్భావం నేరుచ్కోండి” అని చెపాప్డు.

14అపుప్డుయోహాను శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పరిసయుయ్లూ మేమూ తరచుగా ఉపవాసం ఉంటాము గానీ నీ
శిషుయ్లు ఉపవాసం ఉండరెందుకు?” అని ఆయనను అడిగారు. 15యేసు వారికిలా జవాబిచాచ్డు. “పెళిళ్కొడుకు తమతో
ఉనన్ంత కాలం పెళిళ్ వారు విచారంగా ఉంటారా? అయితే పెళిళ్కొడుకును వారి దగగ్ర నుంచి తీసుకుపోయే రోజులు
వసాత్ యి. అపుప్డు వారు ఉపవాసం ఉంటారు.

రెండు ఉపమానాలు
మారుక్ 2:2; లూకా 5:36-39

16 “ఎవడూ పాత బటట్కు కొతత్ బటట్ అతుకు వేయడు. వేసేత్ ఆ అతుకు బటట్ను చింపేసుత్ ంది. ఆ చినుగు మరింత
పెదద్దవుతుంది. 17పాత తితుత్ లోల్ కొతత్ దా రసం పోయరు. పోసేత్ ఆ తితుత్ లు పిగిలిపోయి, దా రసం కారిపోతుంది.
తితుత్ లు పా పోతాయి. అయితేకొతత్ దా రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే పోసాత్ రు. అపుప్డు ఆ రెండూ చెడిపోవు.”

యేసు రక సావ రోగమునన్ సీని బాగు చేయడం,యాయీరు కుమారెను బతికించడం
మారుక్ 5:2-4; లూకా 8:41-56

18 ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెబుతూ ఉండగానే ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్, “నా కూతురు ఇపుప్డే
చనిపోయింది. అయినా నీవు వచిచ్ ఆమె మీద నీ చెయియ్ ఉంచితే ఆమె బతుకుతుంది” అనాన్డు. 19 అపుప్డు యేసు
లేచి అతని వెంట వెళాళ్డు. ఆయన శిషుయ్లు కూడా వెళాళ్రు.

20-21అపుప్డే పనెన్ండేళళ్ నుండి ఆగని రక సావంతో ఉనన్ ఒక సీ ఆయన వెనకగా వచిచ్, “నేను ఆయన వసం అంచును
తాకితే బాగుపడతాను” అని తనలో తాను అనుకుని, ఆయన వసం కొనను తాకింది. 22యేసు వెనకిక్ తిరిగి ఆమెను
చూసి, “అమామ్య్, రయ్ంగా ఉండు. నీ నమమ్కం నినున్ బాగుచేసింది” అనాన్డు. అదే కష్ణంలో ఆ సీబాగుపడింది.

23 అంతలో యేసు ఆ అధికారి ఇంటికి వచిచ్నపుడు అకక్డ వాయిదాయ్లు వాయించే వారినీ గోల చేసుత్ నన్ గుంపునూ
చూశాడు. 24 “వెళిళ్పోండి. ఈ అమామ్యి చనిపోలేదు. నిదపోతూ ఉంది” అనాన్డు. అయితే వారు నవివ్ ఆయనను
హేళనచేశారు. 25ఆయనఆగుంపును బయటకు పంపివేసి,లోపలికి వెళిళ్ ఆమెచెయియ్పటుట్ కోగానేఆపాపలేచింది. 26ఈ
వార ఆపాంతమంతాపాకిపోయింది.

ఇదద్రు గుడిడ్వారికి చూపు
27 యేసు అకక్డనుంచి వెళత్ ఉంటే ఇదద్రు గుడిడ్వారు ఆయనను అనుసరిసూత్ , “దావీదు కుమారా, మామీద దయ

చూపించు” అని కేకలు వేశారు. 28 యేసు ఇంటోల్ కి వెళిళ్న తరువాత ఆ గుడిడ్వారు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. యేసు



మతత్యిరాసిన సువార 9:29 831 మతత్యిరాసిన సువార 10:26

వారితో, “నేను దీనిన్ చేయగలనని మీరు నముమ్తునాన్రా?” అని వారిని అడిగాడు. వారు, “అవును పభూ” అనాన్రు.
29 అపుప్డాయన వారి కళ ళ్ ముటిట్ , “మీరు నమిమ్నటేట్ మీకు జరుగుతుంది” అనాన్డు. 30వారి కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి.
అపుప్డుయేసు “ఈసంగతి ఎవరికీ తెలియనివవ్కండి” అని ఖండితంగావారికి చెపాప్డు. 31కానీ ఆ ఇదద్రూ వెళిల్ ఈ వార
ఆపాంతమంతాచాటించారు.

32 ఆ ఇదద్రూ వెళత్ ండగా కొంతమంది దయయ్ం పటిట్న ఒక మూగవాణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. 33 దయాయ్నిన్
వెళళ్గొటిట్న తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడాడు. అది చూసి పజలు ఆశచ్రయ్పడి, “ఇశాయేలులో ఇలాంటిది
ఎనన్డూ చూడలేదు” అని చెపుప్కునాన్రు. 34 అయితే పరిసయుయ్లు, “ఇతడు దయాయ్ల రాజు మూలంగా దయాయ్లను
వెళళ్గొడుతునాన్డు” అనాన్రు.

గలిలయలో పరిచరయ్
మారుక్ 6:5-6

35యేసు వారి సమాజ మందిరాలోల్ బోధిసూత్ రాజయ్ సువార పకటిసూత్ , అనిన్ రకాల రోగాలనూ వాయ్ధులనూ బాగుచేసూత్
అనిన్ పటట్ణాలోల్ గామాలోల్ సంచారం చేశాడు. 36 ఆయన పజాసమూహాలను చూసి వారి మీద జాలి పడాడ్ డు. ఎందుకంటే
వారు కాపరి లేని గొరెలాల్ గా నిసప్ హగా, చెదరిపోయి ఉనాన్రు. 37ఆయన తన శిషుయ్లతో, “కోత చాలా ఎకుక్వగా ఉంది.
కానీ పనివారు తకుక్వగాఉనాన్రు. 38కాబటిట్ తన కోతకు కూలివారిని పంపమనికోతయజమానినిబతిమాలండి”అని
తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

10
యేసు పనెన్ండు మందిని పంపించడం
మారుక్ 6:7-13; లూకా 9:1-6

1ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితాతమ్లను వెళళ్గొటట్డానికి, అనిన్రకాల రోగాలనూ వాయ్ధులనూ
బాగుచేయడానికి వారికి అధికారం ఇచాచ్డు.

2 ఆ పనెన్ండు మంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఇవి. మొటట్ మొదటిగా పేతురు అనే సీమోను, అతని సోదరుడు అందెయ,
జెబెదయి కొడుకు యాకోబు, అతని సోదరుడు యోహాను. 3 ఫిలిపుప్, బరొలొమయి, తోమా, సుంకరి మతత్యి, అలఫ్యి
కొడుకుయాకోబు, తదద్యి, 4 కనానీయుడు సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతుయూదా.

5యేసు ఆ పనెన్ండు మందిని పంపుతూ వారికి ఆజాఞ్ పించింది ఏమిటంటే, “మీరు యూదేతరుల పాంతాలోల్ కి వెళొళ్దుద్ .
సమరయ పాంతంలోని ఏ ఊరిలోకీ వెళొళ్దుద్ . 6 ఇశాయేలు వంశంలో దారి తపిప్న గొరెల దగగ్రకే వెళళ్ండి. 7 వెళ తూ,
‘పరలోకరాజయ్ం దగగ్రోల్ ఉంది’అనిపకటించండి. 8రోగులనుబాగుచేయండి,చనిపోయినవారినిలేపండి, కుషుట్ రోగులను
శుదిధ్ చెయయ్ండి, దయాయ్లను వెళళ్గొటట్ండి. ఉచితంగాపొందారు,ఉచితంగానే ఇవవ్ండి.

9-10 బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, పయాణం కోసం పెటెట్ , రెండు అంగీలు, చెపుప్లు, చేతికర, ఇవేవీ మీ సంచిలో
ఉంచుకోవదుద్ . ఎందుకంటేపనివాడుతనఆహారానికిఅరుహ్ డు. 11మీరుఏ నాపటట్ణంలోలేదాఊరిలోపవేశించినపుప్డు
దానిలోయోగుయ్లెవరో అడిగి తెలుసుకోండి. అకక్డ నుండి వెళేళ్ వరకూ అతని ఇంటోల్ నే అతిథిగా ఉండిపొండి. 12 ఆ
ఇంటోల్ పవేశిసూత్ ఇంటివారికి శుభం పలకండి. 13ఆ ఇలుల్ యోగయ్ న తేమీశాంతిదాని కి వసుత్ ంది. దానిలోయోగయ్త
లేకపోతేమీశాంతిమీకు తిరిగి వచేచ్సుత్ ంది.

14 ఎవ నా మిమమ్లిన్ చేరుచ్కోకపోతే మీ మాటలు వినకపోతే మీరు ఆ ఇంటిని గానీ ఆ ఊరిని గానీ, విడిచి
వెళిళ్పోయేటపుడు మీ పాదధూళి దులిపి వేయండి. 15 తీరుప్ దినాన ఆ పటట్ణానికి పటేట్ గతి కంటే సొదొమ గొమొరా
నగరాల గతి నయంగాఉంటుందనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

16రానునన్ గడుడ్ రోజులు
16“తోడేళళ్మధయ్కు గొరెలను పంపినటుట్ నేనుమిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను. కాబటిట్ పాములాల్ గావివేకంగా,పావురాలాల్ గా

కపటంలేకుండాఉండండి. 17మనుషులగురించిజాగతత్గాఉండండి. వారుమిమమ్లిన్నాయ్యసాథ్ నాలకుఅపప్గించి,తమ
సమాజమందిరాలోల్ మిమమ్లిన్ కొరడాలతోకొటిట్సాత్ రు. 18వీరికీయూదేతరులకూసా రథ్ంగానాకోసంమిమమ్లిన్అధిపతుల
దగగ్రకీ రాజుల దగగ్రకీ తెసాత్ రు.

19 వారు మిమమ్లిన్ అపప్గించేటపుడు, ‘ఎలా మాటాల్ డాలి? ఏమి చెపాప్లి?’ అని ఆందోళన పడవదుద్ . మీరేమి
చెపాప్లో అది ఆ సమయంలోనే దేవుడు మీకు తెలియజేసాత్ డు. 20మాటాల్ డేది మీరు కాదు, మీ తండి ఆతమ్ మీలో ఉండి
మాటాల్ డతాడు. 21సోదరుడు సోదరుణిణ్ , తండి కొడుకునూ చావుకు అపప్గిసాత్ రు. పిలల్లు తలిల్దండుల మీద లేచి వారిని
చంపిసాత్ రు. 22నానామానిన్ బటిట్ అందరూమిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. చివరి వరకూ సహించేవారిని దేవుడు ర సాత్ డు.

23వారు ఈ పటట్ణంలో మిమమ్లిన్ హింసిసుత్ ంటే వేరే పటట్ణానికి పారిపొండి. మనుషయ్ కుమారుడు వచేచ్లోగా మీరు
ఇశాయేలు పటట్ణాలు అనిన్టికీ వెళిళ్ ఉండరు అనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

24గురువు కంటే శిషుయ్డూయజమాని కంటే పనివాడూగొపప్వారేమీకాదు. 25శిషుయ్డు తన గురువులాగా, పనివాడు
తన యజమానిలాగా ఉంటే చాలు. ఇంటి యజమానికి బయెలెజ్బూలు అని వారు పేరు పెటిట్ ఉంటే అతని ఇంటివారిని
మరిఇంకెంతగాఅంటారు గదా! 26కాబటిట్ మీరువారికి భయపడవదుద్ . కపిప్పెటిట్ంది ఏదీబటట్బయలుకాకుండాఉండదు.



మతత్యిరాసిన సువార 10:27 832 మతత్యిరాసిన సువార 11:21

రహసయ్ంగా ఉంచింది ఏదీ తెలియకుండా ఉండదు. 27 మీతో నేను చీకటోల్ చెపేప్ది వెలుగులో చెపప్ండి. మీ చెవిలో
వినిపించేదిమేడలమీదచాటించండి.

అభయం
28“ఆతమ్నుచంపలేకశరీరానేన్చంపేవారికిభయపడవదుద్ . ఆతమ్నూశరీరానీన్నరకంలోపడేసినాశనంచేయగలవాడికే

భయపడండి. 29 రెండు పిచుచ్కలు ఒక చినన్ నాణేనికి అముమ్డవుతాయి గదా. అయినామీ తండి అనుమతి లేకుండా
వాటిలోఒకటి కూడానేల కూలదు. 30మీతలవెంటుకలెనోన్ ఆ లెకక్ ఆయనకు తెలుసు. 31కాబటిట్ భయపడవదుద్ . మీరు
అనేక పిచుచ్కల కంటే ఎంతో విలు న వారు.

32మనుషుల ముందు ననున్ ఒపుప్కొనే వాణిణ్ పరలోకంలో ఉనన్ నా తండి ముందు నేనూ ఒపుప్కుంటాను. 33 పజల
ముందు ఎవడు ననున్ తెలియదంటాడోవాణిణ్ పరలోకంలో ఉనన్ నా తండిముందు నేనూ తెలియదంటాను.

శిషుయ్డు చెలిల్ంచవలసిన వెల
34 “నేను భూమిమీదికి శాంతి తేవడానికి వచాచ్ననుకోవదుద్ . కతిత్ని తేవడానికే వచాచ్ను గానీ శాంతిని కాదు. 35అంటే

ఒక మనిషికి అతని తండితో, కూతురికి తన తలిల్తో, కోడలికి తన అతత్తో విరోధం కలిగించడానికే వచాచ్ను. 36ఒక వయ్కి
సవ్ంత ఇంటివాళేళ్ అతనికి శతువులుగా తయారవుతారు.

37నా కంటే ఎకుక్వగా తండినిగానీ తలిల్నిగానీ పేమించే వాడు నాకు తగినవాడు కాడు. అలాగే నాకంటే ఎకుక్వగా
కొడుకునుగానీ కూతురునుగానీ పేమించేవాడు నాకు తగినవాడు కాడు. 38 తన సిలువను భుజాన వేసుకుని నావెంట
రాని వాడు నాకు తగినవాడు కాడు. 39తన పాణం దకిక్ంచుకొనేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కొంటాడు. నా కోసం తన పాణం
పోగొటుట్ కొనేవాడు దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు.

40మిమమ్లిన్ చేరుచ్కొనేవాడు ననున్ చేరుచ్కొంటాడు. ననున్ చేరుచ్కొనేవాడు ననున్ పంపిన ఆయనను చేరుచ్కొంటాడు.
41 పవక అని ఒక పవకను చేరుచ్కొనేవాడు పవకకు దకేక్ పతిఫలం పొందుతాడు. నీతిమంతుడని ఒక నీతిమంతుణిణ్
చేరుచ్కొనేవాడు నీతిమంతుని పతిఫలం పొందుతాడు. 42 శిషుయ్డని గౌరవించి ఎవ తే ఈసాధారణ వయ్కులోల్ ఎవరి నా
గినెన్డు చనీన్ళ ళ్ తాగడానికి ఇసాత్ డో అతడు తన పతిఫలం పోగొటుట్ కోడని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.”

11
1 యేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లకు ఉపదేశించడం అయిపోయిన తరువాత వారి పటట్ణాలోల్ బోధించడానికీ,

పకటించడానికీ అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయాడు.
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను తన శిషుయ్లనుయేసు దగగ్రికి పంపించడం
లూకా 7:18-35

2-3 కీసుత్ చేసుత్ నన్ పనుల గురించియోహాను చెరసాలోల్ విని, “రాబోతునన్ వాడివి నీవేనా, లేకపోతే మేము వేరే వాడి కోసం
కనిపెటాట్ లా?” అని ఆయనను అడగడానికి తన శిషుయ్లను పంపాడు. 4 యేసు, “మీరు వెళిళ్, వినన్ వాటినీ చూసిన
వాటినీ యోహానుకు తెలియజేయండి. 5 గుడిడ్వారు చూపు పొందుతునాన్రు, కుంటివారు నడుసుత్ నాన్రు, కుషట్రోగులు
శుదుధ్ లవుతునాన్రు, చెవిటివారు వింటునాన్రు, చనిపోయిన వారు తిరిగి బతుకుతునాన్రు, పేదవారికి సువార పకటన
జరుగుతునన్ది. 6నావిషయం అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డు” అని జవాబిచాచ్డు.

7వారు వెళిళ్పోతుంటేయేసుయోహానును గురించి పజలతో ఇలా చెపాప్డు, “మీరేం చూడాడ్ నికి అరణయ్ంలోకి వెళాళ్రు?
గాలికి ఊగే గడిడ్ పోచనా? 8అయితే మరింకేమి చూడడానికి వెళాళ్రు? నాజూకు బటట్లు వేసుకొనన్ వయ్కినా? నాజూకు
బటట్లు వేసికొనే వారు రాజ భవనాలోల్ ఉంటారు. 9మరింకేమి చూడడానికి వెళాళ్రు? పవకనా? సరే గాని, ఇతడు పవక
కంటే గొపప్వాడు అనిమీతోచెబుతునాన్ను.
10 ‘నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను.
అతడు నీ ముందు వెళిళ్ నీ దారి సిదధ్ం చేసాత్ డు’ అని రాసి ఉనన్ది ఇతని గురించే. 11 సీకి పుటిట్న వారిలో

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను కంటేగొపప్వాడుపుటట్లేదనిమీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. అయినాపరలోకరాజయ్ంలో
అతయ్లప్ న వాడు అతని కంటే గొపప్వాడు.

12బాపిత్సమిచేచ్యోహానుకాలంనుండిఇపప్టివరకూపరలోకరాజయ్ందాడులకు గురిఅవుతూఉంది. తీవతగలవారు
బలవంతంగాదానిలోపవేశిసుత్ నాన్రు. 13ఎందుకంటేయోహానుకాలంవరకూపవకలూ,ధరమ్శాసమూపవచిసూత్ వచాచ్రు.
14ఈసంగతిని అంగీకరించడానికిమీకు మనసుంటే రాబోయేఏలీయాఇతడే. 15వినే చెవులునన్వాడు విను గాక.

16-17ఈ తరం వారిని దేనితో పోలాచ్లి? పిలల్లు వీధులోల్ ఆడుకుంటూ ‘మీ కోసం వేణువు ఊదాం గాని మీరు నాటయ్ం
చేయలేదు. పలాపించాం గాని మీరు ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునే విధంగా ఉనాన్రు. 18 ఎందుకంటే
యోహాను వచిచ్ రొటెట్ తినకుండా, దాకష్రసం తాగకుండా ఉండేవాడు. ‘అతనికి దయయ్ం పటిట్ంది’ అని వారంటునాన్రు.
19మనుషయ్ కుమారుడు తింటూ, తాగుతూ వచాచ్డు. కాబటిట్ ‘వీడు తిండిబోతూ, తాగుబోతూ, పనున్లు వసూలు చేసే
వారికీ పాపులకూ సేన్హితుడు’ అనివారంటునాన్రు. అయితేజాఞ్ నం అది చేసే పనులను బటిట్ తీరుప్ పొందుతుంది.”

జాతి యేసు తీరుప్ పకటించడం
20అపుప్డాయన ఏ పటట్ణాలోల్ ఎకుక్వ అదుభ్తాలు చేశాడో ఆ పటట్ణాలను గదిద్ంచడంమొదలుపెటాట్ డు. ఎందుకంటే అవి

పశాచ్తాత్ ప పడలేదు. 21 “అయోయ్ కొరాజీనూ! నీకు శికష్ తపప్దు. అయోయ్ బేతస్యిదా! నీకు శికష్ తపప్దు. మీలో జరిగిన
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అదుభ్తాలు తూరు, సీదోను పటట్ణాలోల్ గనక జరిగి ఉంటే అకక్డి పజలు చాలా కాలం ముందే పశాచ్తాత్ పపడి గోనె పటట్
కటుట్ కుని బూడిదపూసుకునేవారే.

22 తీరుప్ దినాన మీకు పటేట్ గతి కంటే తూరు సీదోను పటట్ణాల వారి గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది అని మీతో
చెపునాన్ను. 23 కపెరన్హ మా, పరలోకానికి హెచిచ్పోగలను అని నీవు అనుకుంటునాన్వా? నీవు పాతాళంలోకి దిగి
పోతావు. నీలో జరిగిన అదుభ్తాలు సొదొమలో గనక జరిగి ఉంటే అది ఈనాటి వరకూ నిలిచి ఉండేదే! 24తీరుప్ దినాన
నీకు పటేట్ గతి కంటేసొదొమ నగరానికి పటేట్ గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుంది, అనిమీతోచెపునాన్ను.”

25 ఆ సమయంలో యేసు ఇలా అనాన్డు, “తండీ, పరలోకానికీ భూమికీ పభూ, నీవు జాఞ్ నులకూ తెలి న వారికీ ఈ
సంగతులను మరుగు చేసి చినన్ పిలల్లకు వెలల్డి పరచావు. అందుకు నినున్ సుత్ తిసుత్ నాన్ను. 26 అవును తండీ, ఈ
విధంగా చేయడం నీకెంతో ఇషట్ం. 27సమసాత్ నీన్ నా తండి నాకు అపప్గించాడు. తండి తపప్ కుమారుణిణ్ ఎవరూ ఎరగరు.
కుమారుడూ, ఎవరికి వెలల్డించాలని కుమారుడు ఉదేద్శిసాత్ డో వాడూ తపప్ మరి ఎవరూ తండిని ఎరగరు.

యేసు ఇచిచ్న వయ్కిగత ఆహావ్నం
28 “మోయలేని బరువు మోసూత్ అలిసిపోయిన మీరంతా నా దగగ్రికి రండి. నేను మీకు విశాంతి నిసాత్ ను. 29 నేను

దీనుణిణ్ , వినయ మనసు గల వాణిణ్ . కాబటిట్ మీ మీద నా కాడి ఎతుత్ కుని నా దగగ్ర నేరుచ్కోండి. అపుప్డు మీ పాణాలకు
విశాంతి లభిసుత్ ంది. 30ఎందుకంటే నాకాడి సుళ వు. నాభారం తేలిక.”

12
యేసు తనను విశాంతి దినానికి పభువుగా పకటించుకోవడం
మారుక్ 2:23-28; లూకా 6:1-5

1 ఆ రోజులోల్ యేసు ఒక విశాంతి దినాన పంటచేలో పడి వెళత్ ఉంటే ఆయన శిషుయ్లకు ఆకలి వేసి కంకులు తుంచి
తింటునాన్రు. 2పరిసయుయ్లు అది చూసి, “చూడు, విశాంతి దినానచేయకూడనిది నీ శిషుయ్లు చేసుత్ నాన్రు”అనిఆయనతో
అనాన్రు. 3ఆయనవారితో, “దావీదుకూ అతనితోఉనన్ వారికీ ఆకలి వేసేత్ అతడు చేసినదాని గురించిమీరు చదవలేదా?
4అతడుదేవునిమందిరంలోపవేశించి,యాజకులేతపప్తానుగానీతనతోఉనన్వారుగానీతినకూడనిసముఖపురొటెట్లు
తినాన్డు.

5 విశాంతి దినాన దేవాలయంలోని యాజకులు విశాంతి దినానిన్ అతికమించినా కూడా నిరోద్ షులుగానే ఉనాన్రని
మీరు ధరమ్శాసంలో చదవలేదా? 6 దేవాలయం కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డని మీతో చెబుతునాన్ను. 7 ‘కనికరానేన్
కోరుతునాన్ను, బలిని కోరను’ అనే వాకయ్భావం మీకు తెలిసి ఉంటే నిరోద్ షులను దోషులుగా తీరుప్ తీరచ్రు. 8 కాగా
మనుషయ్కుమారుడు విశాంతి దినానికి పభువు” అనాన్డు.

విశాంతి దినాన చెయియ్ చచుచ్బడిన వాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మారుక్ 3:1-6; లూకా 6:6-11

9ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ వారి సమాజమందిరంలో పవేశించాడు. అకక్డ చచుచ్బడిన చేతితో ఒకడు కనిపించాడు.
10పరిసయుయ్లు ఆయనమీద నేరంమోపాలని, “విశాంతి దినానబాగు చేయడం నాయ్యమా?” అని ఆయనను అడిగారు.
11అందుకాయన, “మీలో ఎవరి నా ఒక గొరె ఉండి, అది విశాంతి దినాన గుంటలో పడితే అతడు దానిన్ కి తీయడా?
12గొరె కంటేమనిషి ఎంతోవిలు నవాడు కాబటిట్ విశాంతి దినానమంచిచేయడంనాయ్యమే”అనిచెపిప్ 13ఆమనిషితో,
“నీ చెయియ్ చాపు” అనాన్డు. వాడు చెయియ్ చాపగానే అది రెండవ చెయియ్ లాగా బాగుపడింది. 14 పరిసయుయ్లు బయటికి
పోయి, ఆయనను ఎలా చంపాలాఅని ఆయనకి విరోధంగా ఆలోచన చేశారు.

యెషయాపవచించిన సేవకుడు
మారుక్ 3:7-12

15-16యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకుని అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయాడు. చాలా మంది ఆయనను వెంబడించగా ఆయన
వారినందరినీబాగు చేసి, తన గురించి ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 17యెషయాపవకదావ్రా దేవుడు చెపిప్ంది
నెరవేరేలా ఇలా జరిగింది. అదేమిటంటే,
18 “ఈయననా సేవకుడు. ఈయనను నేను ఏరప్రచుకునాన్ను.
ఈయననాకెంతో పియ నవాడు. ఈయనమీదనా ఆతమ్ను ఉంచుతాను.
ఈయనయూదేతరులకు నాయ్యం పకటిసాత్ డు.
19ఈయనపోటాల్ డడు, కేకలు వేయడు. ఈయన సవ్రం వీధిలోవారికెవవ్రికీ వినిపించదు.
20నాయ్యానిన్ గెలిపించే వరకూ,
ఈయన నలిగిన రెలుల్ ను విరవడు.
ఆరిపోతునన్ వతిత్ని నలపడు.
21ఈయననామంలోయూదేతరులకు నిరీకష్ణ కలుగుతుంది” అనే పవచనం.

దయాయ్నిన్ వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 3:22-30; లూకా 11:14-23
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22అపుప్డు దయయ్ం పటిట్న ఒకణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. అతడు గుడిడ్వాడు,మూగవాడు కూడా. ఆయనఅతణిణ్
బాగుచేశాడు. అతనికిమాట,చూపురెండూవచాచ్యి. 23అందుకు పజలందరూఆశచ్రయ్పడి, “దావీదు కుమారుడుఈయనే
అయిఉంటాడా” అని చెపుప్కునాన్రు.

24 పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని, “వీడు దయాయ్లరాజు బయెలెజ్బూలు మూలంగానే దయాయ్లు వెళళ్గొడుతునాన్డు,
మరెవరి వలనా కాదు” అనాన్రు. 25ఆయనవారి ఆలోచనలు గహించి వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఏ రాజయ్ నా సరే, తనకు
తానే వయ్తిరేకించి చీలిపోతేపా పోతుంది. తనకు తానే వయ్తిరేకించి చీలిపోయేఏ పటట్ణ నా ఏ ఇలల్యినా నిలవదు.

26 ఒకవేళ సాతాను సాతానును వెళళ్గొడితే, తనకు తానే వయ్తిరేకించి చీలిపోయినటుట్ కదా. అలా తే వాడి రాజయ్ం
ఎలానిలుసుత్ ంది? 27నేను బయెలెజ్బూలు వలన దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటేమీవారు ఎవరి వలన వెళళ్గొడుతునాన్రు?
కాబటిట్ వారేమీకు తీరప్రులవుతారు. 28దేవునిఆతమ్ వలన నేను దయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటే కచిచ్తంగా దేవునిరాజయ్ం
మీ దగగ్రికి వచిచ్నటేట్ .

29 ఒకడు మొదట బలవంతుణిణ్ కటేట్యకుండా అతని ఇంటోల్ చొరబడి అతని సామాను ఎలా దోచుకోగలడు? అలా
బంధించ గలిగితేనే అతని ఇంటోల్ నుంచి అతనిసామాను దోచుకోగలడు. 30నా పున ఉండనివాడు నాకు విరోధే. నాతో
కలిసిపోగు చెయయ్నివాడు చెదరగొటేట్వాడే.

కష్మాపణ లేనిపాపం
మారుక్ 3:29-30

31“కాబటిట్ నేనుమీతోచెపేప్దేమిటంటే,మనుషులు చేసేపతిపాపానికీదూషణకూ కష్మాపణదొరుకుతుందిగానీదేవుని
ఆతమ్కు వయ్తిరేక న దూషణకు కష్మాపణ దొరకదు. 32మనుషయ్ కుమారుడికి విరోధంగామాటాల్ డే ఎవరి నా కష్మాపణ
దొరుకుతుందిగానీ పరిశుదాధ్ తమ్కు వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డే వారికి, ఈ లోకంలోగానీ రాబోయే లోకంలోగానీ కష్మాపణ
ఉండదు.

మనిషి పలికే పతిమాట
33 “చెటుట్ మంచిదయితే దాని పండూ మంచిదవుతుంది. అలా కాక, చెటుట్ చెడడ్దయితే దాని పండూ చెడడ్దవుతుంది.

చెటుట్ ఎలాటిదో దాని పండు వలన తెలుసుకోవచుచ్. 34 విష సరప్ సంతానమా, మీరు చెడడ్వా ఉండి మంచి మాటలు
ఎలామాటాల్ డగలరు? హృదయంలో నిండి ఉనన్ దానిన్ బటిట్ నోరు మాటాల్ డుతుంది. 35మంచివాడు తన హృదయంలోని
మంచి సంపదలో నుండి మంచి వాటిని బయటికి తెసాత్ డు. చెడడ్వాడు తన హృదయంలోని చెడడ్ సంపదలో నుండి
చెడడ్వాటినిబయటికితెసాత్ డు. 36మనుషులు అజాగతత్గా పలికే పతిమాటకూతీరుప్ రోజునలెకక్ చెపప్వలసిఉంటుందని
మీతో చెబుతునాన్ను. 37 నీ మాటలను బటిట్ నువువ్ నీతిపరుడివని తీరుప్ పొందుతావు. నీ మాటలను బటేట్ నీవు శికష్
పొందుతావు.”

యోనాసూచన. యేసు తనమరణపునరుతాథ్ నాలను పకటించడం
లూకా 11:24-26

38 అపుప్డు ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లోల్ కొందరు ఆయనకు జవాబిసూత్ , “బోధకుడా, నువువ్ ఒక సూచక కియ
చేసేత్ చూడాలని ఉంది” అనాన్రు. ఆయన ఇలా అనాన్డు, 39 “వయ్భిచారు న ఈ దురామ్రగ్పు తరం వారు సూచక కియ
అడుగుతునాన్రు. యోనాపవక గురించిన సూచక కియతపప్ ఏ సూచక కియావారికి ఇవవ్బడదు.

40యోనామూడురాతింబగళ ళ్ పెదద్ చేప కడుపులోఎలాఉనాన్డోఅలాగేమనుషయ్కుమారుడుమూడురాతింబగళ ళ్
భూగరభ్ంలో ఉంటాడు. 41 నీనెవె పజలు యోనా పకటన విని పశాచ్తాత్ ప పడాడ్ రు కాబటిట్ నీనెవె వారు ఈ తరం వారితో
నిలబడి తీరుప్ రోజునవారిమీద నేరంమోపుతారు. చూడండి,యోనాకంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

42తీరుప్ రోజున ద ణ దేశపు రాణిఈ తరం వారితో నిలబడివారిమీద నేరంమోపుతుంది. ఆమెసొలొమోను జాఞ్ నం
వినడానికి ఎంతో దూరం నుండి వచిచ్ంది. అయితేచూడండి,సొలొమోను కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

43 “అపవితాతమ్ ఒక వయ్కిని వదిలిపోయినతరువాత అది విశాంతి కోసం నీళ ళ్ లేనిపాంతాలోల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది.
44దానికి విశాంతి దొరకదు. అపుప్డది ‘నేను విడిచి వచిచ్న నా ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్పోతాను’ అనుకుని వచిచ్, ఆ ఇంటోల్
ఎవరూలేకఅదిఊడిచ్చకక్గాసరిద్పెటిట్ ఉండడంచూసుత్ ంది. 45అపుప్డదివెళిళ్తనకంటేచెడడ్ నమరోఏడుదయాయ్లను
వెంటబెటుట్ కుని వసుత్ ంది. అవనీన్అకక్డేనివాసముంటాయి. అందుచేతఆవయ్కిచివరిసిథ్తిమొదటిదానికంటేఅధావ్నన్ం
అవుతుంది. ఈదుషట్తరం వారికీ అలాగే అవుతుంది.”

సరికొతత్ సంబంధాలు
మారుక్ 3:31-35; లూకా 8:19-21

46ఆయనపజలతోఇంకామాటాల్ డుతూఉండగా,ఆయనతలీల్ సోదరులూఆయనతోమాటాల్ డాలనివచిచ్ బయటనిలబడి
ఉనాన్రు. 47అపుప్డొకడు, “నీ తలీల్ నీ సోదరులూ నీతోమాటాల్ డాలని బయట నిలబడి ఉనాన్రు” అని ఆయనతో చెపాప్డు.
48 అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్న వాణిణ్ చూసి, “నా తలిల్ ఎవరు? నా సోదరులెవరు?” అని చెపిప్ 49 తన
శిషుయ్ల పు చెయియ్ చాపి, “నా తలిల్ , నాసోదరులు వీరే! 50నా పరలోకపు తండి ఇషట్ం చొపుప్న చేసేవాడేనాసోదరుడు,
నాసోదరి,నాతలిల్” అనాన్డు.
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13
పరలోక రాజయ్ మరామ్లు. 1. వితత్నాలు
మారుక్ 4:1-20; లూకా 8:4-15

1ఆ రోజుయేసు ఇంటోల్ నుండి వెళిళ్ సముదం ఒడుడ్ న కూరుచ్నాన్డు. 2పజలు పెదద్ గుంపులుగా తన చుటూట్ చేరినపుడు
ఆయన పడవ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. పజలంతా ఒడుడ్ న నిలుచునాన్రు.

3ఆయనవారిని చూసి చాలా సంగతులు ఉపమాన రీతిగా చెపాప్డు. ఆయనవారితో, “వితత్నాలు చలేల్వాడు చలల్డానికి
బయలుదేరాడు.

4 అతడు వితత్నాలు చలుల్ తూ ఉంటే కొనిన్ వితత్నాలు దారి పకక్న పడాడ్ యి. పకష్ులు వచిచ్ వాటిని మింగివేశాయి.
5 కొనిన్ వితత్నాలు మటిట్ ఎకుక్వగా లేని రాతి నేలమీద పడాడ్ యి. అకక్డ మటిట్ లోతుగా లేకపోవడం చేత అవి వెంటనే
మొలకెతాత్ యిగానీ, 6ఎండ వచిచ్నపుప్డు అవిమాడిపోయివేరులు లేకపోవడంతో ఎండిపోయాయి.

7 కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్ కంపలోల్ పడాడ్ యి. ముళళ్ కంపలు ఎదిగి వాటిని అణిచి వేశాయి. 8మరికొనిన్ వితత్నాలు
మంచి నేల పడి పంటకు వచాచ్యి. వాటిలో కొనిన్ వంద రెటుల్ , కొనిన్ అర రెటుల్ , కొనిన్ ము రెటుల్ ఫలించాయి.
9చెవులునన్వాడు విను గాక!” అనాన్డు.

10 తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్, “నీవు ఉపమానాలతో ఎందుకు వారితో మాటాల్ డుతునాన్వు?” అని అడిగారు. ఆయన
వారికి జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, 11 “పరలోక రాజయ్ మరామ్లు గహించే భాగయ్ం దేవుడు మీకు అనుగహించాడు, వారికి
అనుగహించలేదు. 12 కలిగిన వాడికి ఇంకా ఎకుక్వ ఇవవ్డం జరుగుతుంది. అతనికి సమృదిధ్గా ఉంటుంది. లేని
వాని నుంచి అతని దగగ్ర ఉనన్ కొంచెం కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంది. 13 ఇందుకోసమే నేను వారికి ఉపమానాలతో
బోధిసుత్ నాన్ను. వారు చూసుత్ నాన్రు గానీ నిజానికి చూడరు. వింటునాన్రు గానీ నిజానికి వినరు, అరథ్ం చేసుకోరు.
14యెషయాచెపిప్న పవచనం వీరి విషయంలో నెరవేరింది.
‘మీరు వినడానికి వింటారు గాని గహించనే గహించరు.
చూడడానికి చూసాత్ రు గాని ఏమాతం తెలుసుకోరు.
15ఈపజలహృదయం బండబారిపోయింది.
వారికి చెముడు వచిచ్నటుట్ గా ఉంది.
వారి కళ ళ్ మూసుకుపోయాయి.
వారు కళాళ్రా చూసి, చెవులారా విని,హృదయంతో గహించి,
మనసు తిపుప్కుని నా వలనబాగుపడే వీలు లేకుండా అయిపోయింది.’

16 “అయితే మీ కళ ళ్ చూసుత్ నాన్యి కాబటిట్ అవి ధనయ్మయాయ్యి. మీ చెవులు వింటునాన్యి, కాబటిట్ అవి
ధనయ్మయాయ్యి. 17చాలామంది పవకలూ నీతిమంతులూమీరు చూసుత్ నన్వాటిని చూడాలని ఆశించారు గానీ చూడలేక
పోయారు. మీరు వింటునన్ వాటిని వినాలనుకునాన్రు గానీ వినలేకపోయారనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

18 “వితత్నాలు చలేల్ వాడి గురించిన ఉపమానం అరథ్ం వినండి. 19 ఎవ నా రాజయ్ం గురించిన వాకుక్ విని కూడా
గహించకపోతేదుషుట్ డు వచిచ్అతనిహృదయంలోపడినవితత్నాలనుఎతుత్ కుపోతాడు. దారిపకక్నచలిల్నవితత్నాలువీరే.
20రాతినేలను చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే,వాకయ్ం వినివెంటనేసంతోషంతోదానిన్అంగీకరించేవారు. 21అయితేఅతనిలో
వేరు లేకపోవడంతో అతడు కొదిద్ కాలమే నిలిచి ఉంటాడు. వాకయ్ం కారణంగా కషాట్ లు గానీ హింసలు గానీ కలగగానే
తొటుపడిపోతాడు. 22ముళళ్మొకక్లోల్ చలిల్న వితత్నాలు ఎవరంటే,వాకయ్ం వింటారుగానీఈలోకచింతలూ, సంపదలోని
మోసమూఆవాకాయ్నిన్అణచివేసాత్ యి. కాబటిట్ వారు ఫలించకుండాపోతారు. 23మంచినేల చలిల్నవితత్నాలుఎవరంటే,
వాకుక్ విని దానిన్ అరథ్ం చేసుకునేవాడు. అలాటివారు నిజంగా ఫలించి వృదిధ్ పొందుతారు. కొందరు వంద రెటుల్ , కొందరు
అర రెటుల్ ,మరికొందరు ము రెటుల్ ఫలిసాత్ రు.”

రెండవమరమ్ం. గోదుమ చేలో కలుపుమొకక్లు
మతత్యి 13:24-30; 13:36-43

24 ఆయన మరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు, “పరలోక రాజయ్ం తన పొలంలో మంచి వితత్నాలు చలిల్ంచిన తులా
ఉంది. 25మనుషులు నిదపోతూఉంటేఅతని శతువు వచిచ్ గోదుమలమధయ్ కలుపుమొకక్ల వితత్నాలు చలిల్ పోయాడు.

26మొకక్లు పెరిగి కంకులు వేసినపుప్డు ఆ కలుపు మొకక్లు కూడా కనిపించాయి. 27 అపుప్డు ఆ తు పనివారు
అతని దగగ్రికి వచిచ్ ‘అయాయ్, నువువ్ నీ పొలంలో మంచి వితత్నం చలిల్ంచావు గదా, అందులో కలుపు మొకక్లు ఎలా
వచాచ్యి?’ అని అడిగారు. 28 ‘ఇది పగవాడు చేసిన పని’ అని అతడు వారితో అనాన్డు. ఆ పనివారు ‘మేము వెళిళ్ ఆ
కలుపుమొకక్లను పీకేయమంటారా?’ అని అతనిన్ అడిగారు. 29అందుకు ఆ యజమాని, ‘వదుద్ . కలుపుమొకక్లను
పీకితే వాటితోబాటు గోదుమ మొకక్లనుకూడా పెళల్గిసాత్ రేమో. 30 కోతకాలం వరకూ రెంటినీ కలిసి పెరగనివవ్ండి.
కోతకాలంలోమొదటకలుపుమొకక్లనుపోగు చేసికాలిచ్వేయడానికి కటట్లు కటట్ండి. గోదుమలనునాగిడడ్ంగిలోచేరచ్ండి,
అని కోత కోసేవారికి చెబుతాను’ అనాన్డు.”

మూడవమరమ్ం. ఆవ గింజ
మారుక్ 4:30-32
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31ఆయన మరొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు. “పరలోకరాజయ్ం ఇలా ఉంది. ఒకడు తన పొలంలో ఒక ఆవ వితత్నం
నాటాడు. 32 అది వితత్నాలనిన్టిలో చినన్దే గాని పెరిగినపుప్డు కూర మొకక్లనిన్టినీ మించిన పెదద్ చెటుట్ అవుతుంది.
పకష్ులు వచిచ్ దాని కొమమ్లోల్ గూళ ళ్ కటుట్ కుంటాయి.”

నాలుగవ మరమ్ం. పొంగజేసే పదారథ్ం
లూకా 13:20-21

33 ఆయన ఇంకొక ఉపమానం వారితో చెపాప్డు, “పరలోక రాజయ్ం ఒక సీ మూడు మానికల పిండిలో వేసి కలిపి అది
అంతాపులిసేలా చేసినపులిపిండిలాగాఉంది.”
34-35 “నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానాలతోబోధిసాత్ ను.
లోకం సృషిట్ మొదలుకొని రహసయ్ంగా ఉండిపోయిన విషయాలు చెబుతాను.”
అని పవక చెపిప్న మాట నెరవేరేలాయేసు ఈ సంగతులనీన్ పజలకు ఉపమానాలతో బోధించాడు. ఉపమానం లేకుండా

ఆయనవారికి దేనీన్ బోధించలేదు.
గోదుమ, కలుపుమొకక్ల ఉపమానం వివరణ

36 అపుప్డాయన పజలను పంపివేసి, ఇంటోల్ కి వెళిళ్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పొలంలోని
కలుపు మొకక్లను గురించిన ఉపమానం అరథ్ం మాకు చెపుప్” అని అడిగారు. 37అందుకాయన ఇలా అనాన్డు, “మంచి
వితత్నం చలేల్ది మనుషయ్ కుమారుడు. 38 పొలం ఈ లోకం. మంచి వితత్నాలు పరలోక రాజాయ్నికి సంబంధించిన
వారు. కలుపు మొకక్లు దుషుట్ ని సంబంధులు. 39 వాటిని చలేల్ ఆ శతువు సాతాను. కోతకాలం లోకాంతం.
కోత కోసే వారు దేవదూతలు. 40 కలుపు మొకక్లను పోగుచేసి మంటలోల్ కాలిచ్నటేట్ ఈ లోకాంతంలో జరుగుతుంది.
41మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపుతాడు. వారాయన రాజయ్ంలో నుండి పాపానికి కారణమయేయ్ పతి దానినీ
దురామ్రగ్ం చేసేవారందరినీసమకూరిచ్ అగిన్గుండంలోపడవేసాత్ రు. 42అకక్డఏడుపూపళ ళ్ కొరుకోక్వడమూఉంటాయి.
43అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండి రాజయ్ంలో సూరుయ్ని లాగా పకాశిసాత్ రు. వినగలిగే చెవులునన్వాడు విను గాక.

ఐదవమరమ్ం. భూమిలో ని పత్ నిధి
44 “పరలోకరాజయ్ం పొలంలో దాచిన నిధి లాగా ఉంది. ఒక మనిషి దానిన్ చూసి దాచి పెటిట్ , అది దొరికిన సంతోషంతో

వెళిళ్, తనకునన్దంతా అమిమ్ ఆపొలం కొంటాడు.
ఆరవమరమ్ం. ఆణిముతయ్ం

45 “పరలోకరాజయ్ం మంచి ముతాయ్లను కొనడానికి వెతుకుతునన్ ఒక వాయ్పారసుత్ డి లాగా ఉంది. 46 అతడు చాలా
విలు న ఒక ముతయ్ం కనబడగానేపోయితనకు ఉనన్దంతా అమేమ్సి దానిన్ కొనుకుక్ంటాడు.

ఏడవమరమ్ం. లాగే వల
47“పరలోకరాజయ్ం సముదంలోవేసేవలనుపోలిఉంది. అందులోరకరకాలచేపలు పడతాయి. 48అదినిండినపుప్డు

తీరానికిలాగి, కూరుచ్ని మంచివాటిని గంపలోల్ వేసుకుని పనికి రానివాటిని విసిరిపారేసాత్ రు. 49అలాగేఈలోకాంతంలో
జరుగుతుంది. దేవ దూతలు వచిచ్ నీతిమంతులోల్ నుండి దుషుట్ లను వేరు చేసి, 50వారిని అగిన్ గుండంలో పడవేసాత్ రు.
అకక్డ ఏడుపూపళ ళ్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి. 51వీటిననిన్టినిమీరు గహించారా?” అనిఆయనవారినిఅడిగినపుప్డు
వారు జవాబిసూత్ , “గహించాము” అనాన్రు. 52ఆయన, “అందువలన దేవుని రాజాయ్నిన్ గురించి ఉపదేశం పొందిన పతి
ధరమ్శాస పండితుడూ తన ఖజానాలో నుండి కొతత్ వాటినీపాతవాటినీ బయటికి తెచేచ్ ఇంటియజమానిలాగాఉనాన్డు”
అనివారితో చెపాప్డు.

యేసు నజరేతు తిరిగి రాక. మళీల్ తిరసాక్రం
మారుక్ 6:1-6; లూకా 4:16-32

53-54యేసు ఈ ఉపమానాలు చెపిప్ ఊరుకునన్ తరువాత, ఆయన అకక్డ నుండి వెళిళ్ తన సొంతఊరు వచిచ్, సమాజ
మందిరాలోల్ వారికి బోధిసూత్ ఉనాన్డు. వారు ఆశచ్రయ్పడి, “ఈ జాఞ్ నం, ఈ అదుభ్తాలు ఇతనికి ఎకక్డ నుంచి వచాచ్యి?
55ఇతడు వడంగి కొడుకు కాడా? ఇతని తలిల్ పేరు మరియకాదా? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూదాఅనేవారు ఇతని
సోదరులు కారా? 56ఇతనిసోదరీలంతామనతోనేఉనాన్రు కదా! ఇతనికి ఇవనీన్ ఎకక్డ నుండి వచాచ్యి?” అని చెపుప్కుని
ఆయన విషయంలో అభయ్ంతరపడాడ్ రు.

57అయితేయేసు, “ఒక పవకతనసవ్దేశంలో,తనసొంతఇంటోల్ తపప్మిగతాఅనిన్చోటాల్ ఘనతపొందుతాడు”అని
వారితో చెపాప్డు. 58వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్ ఆయన అకక్డ ఎకుక్వ అదుభ్తాలు చేయలేదు.

14
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను వధ
మారుక్ 6:14-29; లూకా 9:7-9

1 ఆ సమయాన రాషాట్ ర్ధికారి హేరోదు యేసు గురించిన వార విని, 2 “ఇతడు బాపిత్సమిచేచ్యోహాను, చనిపోయి తిరిగి
లేచాడు. అందుకే అతని దావ్రా అదుభ్తాలు జరుగుతునాన్యి” అని తన సేవకులతో చెపాప్డు. 3అంతకు పూరవ్ం, “నీవు
నీసోదరుడు ఫిలిపుప్భారయ్హేరోదియనుఉంచుకోవడంనాయ్యంకాదు”అనియోహాను చెపిప్నందుకు 4హేరోదు ఆమెకోసం



మతత్యిరాసిన సువార 14:5 837 మతత్యిరాసిన సువార 15:6

యోహానునుబంధించి దులోవేయించాడు. 5హేరోదుఅతనిన్చంపాలనుకునాన్డుగానిపజలుఅతనిన్పవకగాభావించారు
కాబటిట్ వారికి భయపడాడ్ డు.

6హేరోదు పుటిట్న రోజున హేరోదియ కూతురు వారి ఎదుట నాటయ్ం చేసి హేరోదును మెపిప్ంచింది. 7 కాబటిట్ ఆమె ఏమి
అడిగినా ఇసాత్ నని అతడు ఒటుట్ పెటిట్ మాట ఇచాచ్డు. 8 తన తలిల్ ఆమెకిచిచ్న సూచన పకారం, “బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను
తల ఇకక్డ పళెళ్ంలో పెటిట్ నాకు ఇపిప్ంచు” అని అడిగింది. 9 ఆమె అభయ్రధ్నకు రాజు ఎంతో కలత చెందినా తాను ఇచిచ్న
మాట కోసం, తనతోబాటు విందులో కూరుచ్నన్ వారి కోసం అలా జరగాలని ఆజాఞ్ పించాడు. 10భటులను పంపి దులో ఉనన్
యోహాను తల నరికించాడు.

11వారు అతని తల ఒక పళెళ్ంలో పెటిట్ తెచిచ్ ఆ అమామ్యికి ఇచాచ్రు. ఆమె తన తలిల్కి ఇచిచ్ంది. 12యోహాను శిషుయ్లు
వచిచ్ శవానిన్ తీసుకుపోయిపాతిపెటాట్ రు. ఆ తరువాతయేసు దగగ్రికి వెళిళ్ ఈ సంగతి తెలియజేశారు.

13యేసుపడవఎకిక్,అకక్డనుంచినిరజ్న పదేశానికిఏకాంతంగావెళిళ్పోయాడు. పజలుఆసంగతివిని,పటట్ణాలనుంచి
కాలి నడకన ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 14యేసు పడవ దిగి ఆ పెదద్ గుంపును చూశాడు. ఆయన వారిమీద జాలిపడి వారి
రోగాలను బాగు చేశాడు.

యేసు ఐదు వేలమంది ఆకలి తీరచ్డం
మారుక్ 6:30-44; లూకా 9:10-17;యోహా 6:1-14

15సాయంకాలం అయినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఇది నిరజ్న పదేశం. ఇపప్టికే పొదుద్ పోయింది.
ఈ పజలు గామాలోల్ కి వెళిళ్ ఆహారం కొనుకోక్డానికి వారిని పంపి వెయియ్” అనాన్రు. 16యేసు వారితో, “వారు వెళళ్నకక్ర
లేదు, మీరే వారికి భోజనం పెటట్ండి” అనాన్డు. 17వారు, “ఇకక్డ మన దగగ్ర ఐదు రొటెట్లూ రెండు చేపలూ తపప్ ఇంకేమీ
లేవు”అని ఆయనతోఅనాన్రు. 18అందుకు ఆయన, “వాటినినాదగగ్రికి తీసుకు రండి”అనాన్డు. 19పజలు పచిచ్కమీద
కూరోచ్వాలనిఆదేశించాడు. అపుప్డు ఆ ఐదు రొటెట్లు, రెండు చేపలు చేతిలోతీసుకుని ఆకాశం పుచూసిదీవించిఆరొటెట్లు
విరిచి శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు. శిషుయ్లు పజలకు వడిడ్ంచారు.

20వారంతా తిని సంతృపిత్ చెందిన తరువాత మిగిలిపోయిన ముకక్లు పోగుచేసేత్ మొతత్ం పనెన్ండు గంపలు నిండాయి.
21సీలూ పిలల్లూ గాక పురుషులే సుమారు ఐదు వేలమంది తినాన్రు.

యేసు నీటి నడవడం, పేతురు అలప్ విశావ్సం
మారుక్ 6:45-56;యోహా 6:15-21

22యేసు వెంటనే శిషుయ్లను తనకంటే ముందుగా ఆవలి తీరానికి వెళళ్మని పడవ ఎకిక్ంచాడు. 23ఆయన ఆ పజలను
పంపివేసినతరువాత,పారథ్న చేయడానికి ఏకాంతంగాకొండ ఎకిక్పోయాడు. సాయంకాలంఅయినపుప్డు ఆయనఒంటరిగా
ఉనాన్డు. 24అపప్టికి ఆ పడవ సముదం మధయ్లో ఉంది. ఎదురు గాలితో అలలు పడవను కొడుతూ ఉంటే ఆతాకిడికి అది
వారి అదుపు తపిప్ కొటుట్ కుపోతూ ఉంది.

25రాతినాలుగవ జామున ఆయన సముదం మీద నడుసూత్ వారి దగగ్రికి వచాచ్డు. 26ఆయన సముదం మీద నడవడం
చూసి శిషుయ్లు భయపడిపోయి, దయయ్ం అనుకుని గాబరాగా కేకలు వేశారు. 27వెంటనేయేసు, “ రయ్ం తెచుచ్కోండి. నేనే,
భయపడవదుద్ ” అనాన్డు. 28పేతురు, “పభూ, నీవే అయితే నీళల్ మీద నడిచి నీ దగగ్రికి రావడానికి నాకు అనుమతినివువ్”
అని ఆయనతో అనాన్డు. 29యేసు “రా” అనాన్డు. పేతురు పడవ దిగి యేసు దగగ్రికి వెళళ్డానికి నీళళ్ మీద నడిచాడు
గాని 30గాలిని చూసి భయపడిమునిగిపోతూ, “పభూ, ననున్ ర ంచు” అని కేకలు వేశాడు. 31వెంటనేయేసు చెయియ్చాపి
అతని పటుట్ కుని, “అలప్విశావ్సీ, ఎందుకు సందేహపడాడ్ వు?” అనాన్డు.

32యేసు, పేతురు పడవలో పవేశించగానే ఆ గాలి ఆగిపోయింది. 33అపుప్డు పడవలో ఉనన్ శిషుయ్లు వచిచ్, “నువువ్
నిజంగా దేవుని కుమారుడివి” అని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించారు.

34వారుఅవతలిఒడుడ్ కు వెళిళ్ గెనేన్సరెతుపాంతానికిచేరుకునాన్రు. 35అకక్డిపజలుఆయనను గురుపటిట్ ,చుటుట్ పకక్ల
ఉనన్ ఆ పాంతమంతటికీ కబురు పంపి రోగులందరినీ ఆయన దగగ్రికి రపిప్ంచారు. 36 “వీరిని నీ వసపు చెంగు మాతమే
ముటట్నివువ్” అని ఆయనను బతిమాలారు. ముటిట్న వారంతాబాగయాయ్రు.

15
యేసు శాసులను, పరిసయుయ్లను విమరిశ్ంచడం
మారుక్ 7:1-23

1 ఆ రోజులోల్ యెరూషలేము నుండి ధరమ్శాస పండితులూ, పరిసయుయ్లూ వచిచ్, 2 “నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుకోక్కుండా
భోజనం చేసూత్ మన పెదద్లు ఏరాప్టు చేసిన సంపదాయానిన్ పాటించడం లేదేంటి?” అనియేసుని అడిగారు.

3అందుకు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు మీ సంపదాయం కోసం దేవుని ఆజఞ్నే మీరుతునాన్రు. 4 ఎలాగంటే
తలిల్దండులను ఘనపరచమనీ, తండిని గాని తలిల్ని గాని దూషించేవాడికి శికష్ మరణమేననీ దేవుడు చెపాప్డు. 5కాని
మీరుమాతం ఎవ నా తన తండితో, తలిల్తో నా నుండిమీకు ఏ నాలాభం కలుగుతూ ఉంటేదానిన్ దేవునికి ఇచేచ్శాను
అని చెబితే అతడు ఇక నుండి తన తలిల్దండులను పటిట్ంచుకోనకక్ర లేదని చెబుతారు. 6 ఆ విధంగా మీరు మీ
సంపదాయాలకోసం దేవునిమాటను పకక్న పెటేట్శారు.
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7-9వేషధారులారా, ‘ఈపజలుతమపెదాలతోననున్గౌరవిసుత్ నాన్రుగానివారిహృదయంనాకుదూరంగాఉంది. వారు
ననున్ వయ్రథ్ంగాఆరాధిసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటే,మనుషులు పవేశపెటిట్న పదధ్తులనే దేవునిసిదాధ్ ంతాలుగావారుబోధిసాత్ రు’
అనియెషయాపవకమిమమ్లిన్ గురించి సరిగానే చెపాప్డు.”

10 ఆయన పజలందరినీ పిలిచి, “మీరు తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, 11 ఒక వయ్కి నోటిలోకి వెళేళ్ది అతనినేమీ
అపవితపరచదు. నోటి నుండి బయటికి వచేచ్దే మనిషిని అపవితపరుసుత్ ంది” అని చెపాప్డు. 12 అపుప్డు ఆయన
శిషుయ్లు వచిచ్, “నీకు తెలుసా? పరిసయుయ్లు నీమాటలు వినిచాలానొచుచ్కునాన్రు”అని ఆయనతోఅనాన్రు. 13ఆయన,
“పరలోకపు తండి నాటని పతిమొకక్నూ పీకివేయడం జరుగుతుంది. 14వారి జోలికి వెళళ్వదుద్ . వారు గుడిడ్వారు. వేరే
గుడిడ్వారికి దారి చూపించడానికి పయతిన్సాత్ రు. ఒక గుడిడ్వాడు మరో గుడిడ్వాడికి దారి చూపిసేత్ వారిదద్రూ కలిసి గుంటలో
పడతారు కదా” అనాన్డు.

15అందుకు పేతురు, “ఈఉపమానభావంమాకు వివరించు”అనిఆయననుఅడిగాడు. 16అపుప్డాయన, “మీరు ఇంకా
అవివేకంగా ఉనాన్రా? 17నోటిలోకి పోయేదంతా కడుపులో పడి బయటకు విసరజ్న అయిపోతుంది. 18కాని నోటి నుండి
బయటికి వచేచ్వి హృదయంలో నుండి వసాత్ యి. అవే మనుషులను అపవితపరుసాత్ యి. ఇది కూడామీకు తెలియలేదా?
19హృదయంలో నుండే చెడు ఆలోచనలు, హతయ్లు, వయ్భిచారాలు, ంగిక దురీన్తి, దొంగతనాలు, అబదధ్ సా య్లు,
వదూషణలు వసాత్ యి. 20మనిషిని అపవితపరచేవి ఇవే గానీ చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం చేయడం కాదు” అని
వారితో చెపాప్డు.

సురోఫెనికయ సీ కూతురు సవ్సథ్త
మారుక్ 7:24-30

21యేసు బయలుదేరి తూరు, సీదోను పాంతాలకు వెళాళ్డు. 22అపుప్డు అకక్డ నివసించే కనాను జాతి సీ ఒకామెవచిచ్,
“పభూ,దావీదు కుమారా, ననున్ కరుణించు. నా కూతురికి దయయ్ం పటిట్ విపరీతంగాబాధ పెడుతునన్ది” అని పెదద్గా అరిచి
చెపిప్ంది.

23కానీ ఆయన ఏమీబదులు పలకలేదు. అపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు, “ఈమె కేకలు వేసూత్ మన వెంటే వసుత్ నన్ది,ఈమెని
పంపించెయియ్”అనిఆయననువేడుకునాన్రు. 24దానికిఆయన, “దేవుడుఇశాయేలువంశంలోతపిప్పోయినగొరెలదగగ్రకే
ననున్ పంపించాడు, ఇంకెవరి దగగ్రకూ కాదు” అని జవాబిచాచ్డు. 25 అయినా ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొకిక్, “పభూ,
నాకు సహాయం చెయియ్” అంది. 26ఆయన, “పిలల్లు తినే రొటెట్ను కుకక్పిలల్లకి పెటట్డం సరి కాదు” అని ఆమెతోఅనాన్డు.
27ఆమె, “పభూ, నిజమే! కాని కుకక్పిలల్లు తం తమయజమాని భోజనం బలల్ నుండి కింద పడే ముకక్లు తింటాయి
కదా” అంది.

28అందుకు యేసు, “నీ నమమ్కం గొపప్దమామ్. నీవు కోరుకునన్టేట్ నీకు జరుగుతుంది” అని ఆమెతో చెపాప్డు. సరిగాగ్ ఆ
గంటలోనే ఆమె కుమారెబాగుపడింది.

యేసు అనేకమందినిబాగు చేయడం
మారుక్ 7:31-37

29 యేసు అకక్డ నుండి బయలుదేరి, గలిలయ సముదం పకక్గా ఉనన్ ఒక కొండ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. 30 పజలు
గుంపులు గుంపులుగా అనేకమంది కుంటివారిని, గుడిడ్వారిని, మూగవారిని, వికలాంగులను, ఇంకా అనేక రోగాలునన్ వారిని
తీసుకు వచిచ్ ఆయన పాదాల దగగ్ర ఉంచారు. ఆయన వారిని బాగుచేశాడు. 31మూగవారు మాటాల్ డటం, వికలాంగులు
బాగుపడటం, కుంటివారు నడవటం, గుడిడ్వారికి చూపు రావడం చూసి పజలు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. వారంతా ఇశాయేలీయుల
దేవునికి సుత్ తులు చెలిల్ంచారు.

నాలుగు వేలమందికి ఆహారం
మారుక్ 8:1-9

32 అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి, “ఈ పజల మీద నాకు జాలిగా ఉంది. మూడు రోజుల నుండి వీరు నా
దగగ్రే ఉనాన్రు. వారికి తినడానికి ఏమీ లేదు. వాళళ్ను ఆకలితో పంపటం నాకిషట్ం లేదు. అలా పంపివేసేత్ వారు దారిలోనే
సప్ హ తపిప్ పోతారేమో” అనాన్డు. 33ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమందికి సరిపడిననిన్ రొటెట్లు ఈ అడవిపాంతంలో ఎకక్డ
దొరుకుతాయి?” అనాన్రు. 34యేసు, “మీదగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లునాన్యి?” అనివారినిఅడిగాడు. వారు, “ఏడు రొటెట్లు, కొనిన్
చినన్ చేపలు ఉనాన్యి” అని చెపాప్రు.

35అపుప్డుయేసు “నేలమీద కూరోచ్ండి” అని ఆ పజలకి ఆజాఞ్ పించి, 36ఆ ఏడు రొటెట్లు, ఆ చేపలు పటుట్ కుని దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచి వాటిని ముకక్లు చేసి తన శిషుయ్లకిచాచ్డు. శిషుయ్లు ఆ పజలకు వాటిని పంచిపెటాట్ రు. 37వారంతా
కడుపారా తినన్ తరువాత అకక్డ ఏడు గంపల నిండుగా ముకక్లు మిగిలిపోయాయి. 38 సీలు, పిలల్లు కాకుండా కేవలం
పురుషులే నాలుగువేల మంది తినాన్రు. 39తరువాత ఆయన ఆ పజలందరినీ పంపివేసి, పడవమీదమగదాను పాంతానికి
వచాచ్డు.

16
అంధమతనాయకులనుయేసు విమరిశ్ంచడం
మారుక్ 8:1-12
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1 అపుప్డు పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను పరీ ంచడానికి తమ కోసం పరలోకం నుండి ఒక అదుభ్తం
చెయయ్మనిఅడిగారు. 2ఆయనవారితోఇలాఅనాన్డు, “సాయంకాలంఆకాశంఎరగాఉందికాబటిట్ వరష్ం కురవదనీ, 3అదే
ఆకాశం ఉదయం ఎరగా, మబుబ్లతో ఉంది కాబటిట్ గాలివాన వసుత్ ందనీ మీరు చెబుతారు కదా. ఆకాశంలోని సూచనలు
మీకు తెలుసు గానిఈకాలాల సూచనలుమాతం గురించలేరు.

4 సూచక కియలు అడిగే ఈ తరం దుషట్తవ్ంతో, వయ్భిచారంతో నిండి ఉంది. యోనా పవక గురించినది తపప్ మరే
సూచనాఈతరానికి ఇవవ్డం జరగదు.” ఆ వెంటనే ఆయనవారిని విడిచి వెళిళ్పోయాడు.

5 అవతలి ఒడుడ్ కు చేరినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు రొటెట్లు తెచుచ్కోవడం మరిచ్పోయారు. 6 అపుప్డు యేసు,
“పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు అనే పొంగజేసే పిండిని గురించి జాగతత్ పడండి” అని వారితో అనాన్డు. 7 అయితే
శిషుయ్లు “మనం రొటెట్లు తేకపోవడం చేత ఇలా అనాన్డు” అని తమలోతాము చరిచ్ంచుకునాన్రు. 8యేసుకు అది తెలిసి,
“అలప్విశావ్సులారా,మీరు రొటెట్లు తీసుకు రాని విషయం గురించి ఎందుకు ఆలోచిసుత్ నాన్రు?

పొంగజేసే పదారధ్ం వివరణ
మారుక్ 13-21

9 “మీరింకా గహించలేదా? ఐదు రొటెట్లు ఐదు వేలమంది తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్ గంపలు ఎతాత్ రో, 10 ఏడు రొటెట్లు
నాలుగు వేలమంది తినన్ తరువాత ఎనిన్ పెదద్ గంపలు ఎతాత్ రో అవేమీ మీకు గురు లేదా? 11 నేను మీతో మాటాల్ డింది
రొటెట్లను గురించి కాదని ఎందుకు గహించరు? పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు అనే పొంగజేసేపిండిని గురించి జాగతత్
పడండి”అనివారితో చెపాప్డు. 12అపుప్డు రొటెట్లోల్ వాడేపొంగజేసే పదారాథ్ నిన్ గురించి కాక పరిసయుయ్లు, సదూద్ కయుయ్లు
చేసే బోధ విషయంలోజాగతత్పడమని ఆయన తమతో చెపాప్డని శిషుయ్లు గహించారు.

పేతురు విశావ్స పకటన
మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21;యోహా 6:68-69

13యేసు సరయ ఫిలిపీప్ పాంతాలకు వచిచ్నపుడు తన శిషుయ్లను ఇలా అడిగాడు, “మనుషయ్ కుమారుడు ఎవరని
పజలు మాటాల్ డుకుంటునాన్రు?” 14 వారు, “కొందరేమో నీవు బాపిత్సమిచేచ్ యోహానువనీ, మరి కొందరు ఏలీయావనీ,
కొందరు యిరీమ్యావనీ, లేక ఎవరో ఒక పవకవనీ అనుకొంటునాన్రు” అనాన్రు. 15 “అయితే మీరు నేనెవరినని
భావిసుత్ నాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు. 16 వెంటనే సీమోను పేతురు, “నీవు అభిషికుడివి! సజీవు న దేవుని
కుమారుడివి!” అని చెపాప్డు.

‘సంఘము’మొటట్మొదటి పసాత్ వన
17అందుకుయేసు అతనితో ఇలాఅనాన్డు, “యోనాకుమారా, సీమోనూ, నీవుధనుయ్డివి. ఎందుకంటేఈసతయ్ం నీకు

వెలల్డి చేసింది పరలోకంలోనినా తండే గానిమానవమాతులు కాదు. 18ఇంకో విషయం, నీవు పేతురువి. ఈ బండమీద
నాసంఘానిన్ నిరిమ్సాత్ ను. పాతాళలోకపుదావ్రాలుదానిన్ ఎదిరించినిలబడలేవు. 19పరలోకరాజయ్పుతాళాలు నీకిసాత్ ను.
నీవు భూమిమీద దేనిని బంధిసాత్ వో దానిన్ పరలోకంలో బంధించడం, దేనిని విడిపిసాత్ వో దానిన్ పరలోకంలో విడిపించడం
జరుగుతుంది.” 20అపుప్డు తానే కీసుత్ అని ఎవరికీ చెపప్వదద్నియేసు తన శిషుయ్లకు గటిట్గా ఆజాఞ్ పించాడు.

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను ముందుగా చెపప్డం
మారుక్ 8:31-38; లూకా 9:22-27

21 అపప్టినుంచి యేసు తాను యెరూషలేము వెళిళ్ అకక్డి పెదద్ల, పధాన యాజకుల, ధరమ్శాస పండితుల చేతులోల్
అనేక హింసలు పొంది, చనిపోయి, మూడవ రోజు తిరిగి సజీవంగా లేవడం తపప్నిసరి అని తన శిషుయ్లతో చెపప్డం
మొదలుపెటాట్ డు. 22 అపుప్డు పేతురు ఆయనిన్ ఒక పకక్కి తీసుకు పోయి, “పభూ, అది నీకు దూరమవుతుంది, నీకలా
ఎపప్టికీ జరగదు” అని గదిద్ంపుగా అనాన్డు. 23అయితేయేసు పేతురు పు తిరిగి, “సాతానూ, నా వెనకిక్ పో! నువువ్
నాకు దారిలో అడుడ్ బండగా ఉనాన్వు. నీవు దేవుని సంగతుల కాక మనుషుల సంగతుల నే మనసు పెడుతునాన్వు”
అనాన్డు.

24అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లతో, “ఎవ నా నాతో కలిసి నడవాలనుకుంటే, వాడు తనను తాను తిరసక్రించుకుని,
తన సిలువనుమోసుకుంటూ రావాలి. 25తనపాణానిన్ కాపాడుకోవాలని చూసేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. నాకోసం
తనపాణానిన్ కోలోప్యేవాడుదానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 26ఒకమనిషిఈపపంచమంతాసంపాదించుకుని తనపాణానిన్
కోలోప్తే అతనికేం లాభం? తనపాణానికి బదులుగామనిషి దేనిని ఇవవ్గలడు?

27మనుషయ్ కుమారుడు తన తండి మహిమతో దూతలను తోడుకుని వసాత్ డు. అపుప్డు ఆయన పతి వయ్కికీ వాడు
చేసిన పనుల పకారం పతిఫలం ఇసాత్ డు. 28 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునన్దేమంటే, ఇకక్డ నిలబడి ఉనన్వారిలో
కొంతమందిమనుషయ్ కుమారుడు తన రాజయ్ంతోరావడం చూసేవరకూ మరణించరు” అని చెపాప్డు.

17
రూపాంతరం
మారుక్ 9:2-13; లూకా 9:28-36
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1 ఆరు రోజుల తరువాత యేసు పేతురు, యాకోబు, అతని సోదరుడు యోహానులను తీసుకుని ఎతత్యిన ఒక పరవ్తం
మీదికి వెళాళ్డు. 2వారు చూసూత్ ఉండగానే ఆయన రూపంమారిపోయింది. ఆయనముఖం సూరుయ్డిలాగా పకాశించింది.
ఆయనవసాలుకాంతిలాగాతెలల్నివయాయ్యి. 3అదే కష్ణంలోమోషే,ఏలీయాలుయేసుతోమాటాల్ డుతూవారికి కనిపించారు.

4అపుప్డు పేతురు యేసుతో, “పభూ, మనమికక్డే ఉండిపోదాం. నీకిషట్ తే ఇకక్డ నీకు, మోషేకు, ఏలీయాకు మూడు
పాకలు వేసాత్ ను” అనాన్డు. 5అతడుమాటాల్ డుతూ ఉండగానే గొపప్ వెలుగుతో నిండిన ఒక మేఘం వారిని కముమ్కుంది. ఆ
మేఘంలో నుండి ఒక సవ్రం వారితో, “ఈయన నా పియ కుమారుడు, ఈయనంటే నాకు చాలా సంతోషం. మీరు ఈయన
చెపేప్ది వినండి” అని పలికింది.

6 శిషుయ్లు ఈమాటలు విని భయంతోబోరాల్ పడిపోయారు. 7యేసువారి దగగ్రికి వచిచ్,వారినితాకి, “భయపడకండి, ఇక
లేవండి” అనాన్డు. 8వారు కళ ళ్ తెరచి చూసేత్,యేసు తపప్ ఇంకెవరూ వారికి కనబడలేదు.

9వారు కొండ దిగి వచేచ్టపుప్డు, “మనుషయ్ కుమారుడు చనిపోయి తిరిగి సజీవు లేచే వరకూ ఈ దరశ్నం మీరు
ఎవవ్రితో చెపప్వదుద్ ” అనియేసు వారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 10అపుప్డు శిషుయ్లు, “మరిమొదట ఏలీయారావాలని ధరమ్శాస
బోధకులు ఎందుకు చెబుతునాన్రు?” అని అడిగారు.

11అందుకు ఆయన ఇలాజవాబిచాచ్డు, “ఏలీయాముందుగా వచిచ్ అంతాచకక్బెడతాడనేమాటనిజమే. 12అయితే
నేను కచిచ్తంగా మీతో చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా ఇపప్టికే వచేచ్శాడు గానీ వారు అతణిణ్ గురించలేదు. గా, అతణిణ్ ఇషట్ం
వచిచ్నటుట్ గా బాధించారు. అదే విధంగా మనుషయ్ కుమారుడు కూడా వారి చేతిలో బాధలు అనుభవించబోతునాన్డు.”
13బాపిత్సమిచేచ్యోహాను గురించి ఆయన తమతో చెపాప్డని శిషుయ్లు గహించారు.

శిషుయ్ల అశకత
మారుక్ 9:14-29; లూకా 9:37-43

14వారుకొండదిగిఅకక్డిజనసమూహంలోకిరాగానేఒకవయ్కిఆయనదగగ్రికి వచిచ్ఆయనఎదుటమోకరించి, 15“పభూ,
నా కొడుకును కనికరించు. వాడు మూరఛ్రోగి. చాలా బాధపడుతునాన్డు. పదే పదే నిపుప్లోల్ నీళళ్లో పడిపోతుంటాడు.
16వాణిణ్ నీ శిషుయ్ల దగగ్రికి తీసుకుని వచాచ్ను గాని వారు బాగుచేయలేక పోయారు” అని చెపాప్డు. 17 అందుకు యేసు,
“వకమారగ్ం పటిట్న విశావ్సం లేని తరమా! నేనెంత కాలంమీతోఉంటాను? ఎపప్టి వరకూ మిమమ్లిన్ సహిసాత్ ను? అతణిణ్
నాదగగ్రికితీసుకు రండి”అనాన్డు. 18యేసుఆదయాయ్నిన్ గదిద్ంచగానేఅదిఆబాలుణిణ్ విడిచిపెటేట్సింది. వెంటనేఅతడు
బాగుపడాడ్ డు.

19తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతంగాయేసును కలిసి, “మేమెందుకు ఆ దయాయ్నిన్ వెళళ్గొటట్లేక పోయాం?” అని అడిగారు.
20అందుకాయన, “మీ అలప్విశావ్సమే దానికి కారణం. మీకు ఆవగింజంత విశావ్సం ఉంటే చాలు, ఈ కొండను ఇకక్డ
నుండి అకక్డికి వెళ ళ్ అనగానే అది వెళిళ్పోతుంది అని మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 21మీకు అసాధయ్ ంది ఏదీ
ఉండదు” అనివారితో చెపాప్డు.

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను గురించి మళీల్ చెపప్డం
మారుక్ 9:30-32; లూకా 9:43-45

22వారు గలిలయలో ఉనన్పుప్డు యేసు, “మనుషయ్ కుమారుణిణ్ మనుషుల చేతికి అపప్గిసాత్ రు, 23వారు ఆయనను
చంపుతారు. కానీ ఆయన మూడవ రోజు సజీవు తిరిగి లేసాత్ డు” అని తన శిషుయ్లతో చెపిప్నపుప్డు వారు చాలా
దుఃఖపడాడ్ రు.

ఆలయం పనున్ అదుభ్తం
మారుక్ 12:13

24వారు కపెరన్హ ముకు చేరగానే అర షెకెలు పనున్ వసూలు చేసేవారు పేతురు దగగ్రికి వచిచ్, “మీగురువుగారు ఈ అర
షెకెలు పనున్ చెలిల్ంచడా?” అని అడిగారు. 25అతడు, “అవును, చెలిల్సాత్ డు” అనాన్డు. అతడు ఇంటోల్ కి వెళిళ్ యేసుతో ఆ
విషయంచెపప్కముందే ఆయన, “సీమోనూ,ఈభూమిమీదరాజులు సుంకం, పనున్ ఎవరి దగగ్ర వసూలు చేసాత్ రు? తమ
కొడుకుల దగగ్రా లేక బయటివాళళ్ దగగ్రా?” అని అడిగాడు. 26అతడు, “బయటివాళళ్ దగగ్రే” అని చెపాప్డు. యేసు,
“అలా తేకొడుకులు సవ్తంతులే. 27అయినాఈపనున్ వసూలు చేసేవారిని ఇబబ్ంది పెటట్కుండానీవుసముదానికి వెళిళ్,
గాలం వేసి, మొదట పడిన చేపను తీసుకుని దాని నోరు తెరువు. దానిలో ఒక షెకెలు నాణెం నీకు దొరుకుతుంది. దానిన్
నాకోసం, నీకోసం వారికి ఇవువ్” అనాన్డు.

18
చినన్ పిలల్ల ఆదరశ్ం
మారుక్ 9:33-37; లూకా 9:46-48

1 ఆ రోజులోల్ నే శిషుయ్లు వచిచ్, “పరలోక రాజయ్ంలో అందరికంటే గొపప్వాడు ఎవరు?” అని యేసుని అడిగారు.
2 అపుప్డాయన ఒక చినన్ పిలల్వాణిణ్ పిలిచి, వారి మధయ్లో నిలబెటిట్ ఇలా అనాన్డు, 3 “మీరు మారుమనసుస్ పొంది
చినన్పిలల్లాల్ ంటివా తేనేపరలోకరాజయ్ంలోపవేశించగలరనిమీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. 4కాబటిట్ ఈచినన్వాడిలాగా
ఎవ తే తగిగ్ంచుకుంటాడోవాడే పరలోక రాజయ్ంలో గొపప్వాడు.
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55 ఇలాంటిచినన్వారినినాపేరిటసీవ్కరించేవాడు ననున్ సీవ్కరించినటేట్ . 6కానీననున్ నమిమ్నఈచినన్వారిలోఒకక్డిని
ఎవ నాపాపానికిపేరేపిసేత్ వాడిమెడకిఒక పెదద్ తిరగలిబండ కటిట్ చాలాలో నసముదంలోపడవేయడంఅతనికిమేలు.

7 “నా విషయంలో ఆటంకాలు కలిగించడం లోకానికి తీరుప్కు కారణమౌతుంది. ఆటంకాలు రాక మానవు. కానీ అవి
ఎవరి వలన కలుగుతాయో, ఆ వయ్కికి శికష్ తపప్దు. 8 నీ చెయియ్ గాని, నీ పాదం గాని నీకు ఆటంకంగా ఉంటే, దానిన్
నరికిపారవెయియ్. రెండు చేతులూ రెండుపాదాలూఉండి నితాయ్గిన్లో పడడం కంటే కుంటివాడుగానో,అంగహీనుడుగానో
జీవంలో పవేశించడం నీకు మంచిది. 9 నీ కనున్ నీకు ఆటంకంగా ఉంటే దానిన్ పెరికి దూరంగా పారవెయియ్. రెండు కళ ళ్
కలిగి నరకంలో పడడం కంటే ఒకే కంటితో జీవంలో పవేశించడం నీకు మంచిది.

10 10 ఈ చినన్పిలల్లోల్ ఎవరినీ తకుక్వగా చూడవదుద్ . వీరిని కాపాడే దూతలు ఎపప్టికపుప్డు పరలోకంలో నా తండి
సనిన్ధిలో నిలబడి ఆయన పుచూసూత్ ఉంటారు.

పోయిన గొరె
లూకా 15:3-7

11 “మీరేమంటారు? ఒక మనిషికి వంద గొరెలు ఉండి వాటిలో ఒకటి తపిప్పోయింది అనుకోండి, 12మిగిలిన తొం
తొమిమ్ది గొరెలను కొండలమీదవిడిచిపెటిట్ తపిప్పోయినగొరెను వెదకడానికి వెళాత్ డు గదా? 13అదిఅతనికిదొరికినపుప్డు
తొం తొమిమ్ది గొరెల గురించి కంటే ఆ ఒకక్ గొరెను గురించి ఎకుక్వగా సంతోషిసాత్ డని మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.
14అదే విధంగాఈ చినన్వారిలో ఒకక్డు కూడా నశించడం పరలోకంలోనిమీతండికి ఇషట్ం లేదు.

15 “ఇంకో విషయం. నీ సోదరుడు నీ పటల్ తపుప్ చేసేత్, అతడు ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఆ తపిప్దం గురించి అతనిని
గదిద్ంచు. అతడు నీమాటవింటే నీవు నీసోదరుణిణ్ సంపాదించుకొనన్టేట్ . 16అతడు వినకపోతే, ‘పతి విషయమూ ఇదద్రు
ముగుగ్ రు సాకష్ుల మాట వలన రుజువు కావాలి.’ కాబటిట్ నీవు ఒకరిదద్రిని తీసుకుని అతని దగగ్రికి వెళ ళ్. 17 అతడు
వారిమాట కూడా వినకపోతే ఆ సంగతి సంఘానికి తెలియజేయి. అతడు సంఘంమాట కూడాతోసిపుచిచ్తే ఇక అతణిణ్
బయటివారిలో ఒకడుగా, పనున్ వసూలుదారుడుగా పరిగణించు.

18 “నేను మీతో కచిచ్తంగా చేపేప్దేమంటే, భూమిమీదమీరు దేనిని బంధిసాత్ రో దానిన్ పరలోకంలో కూడా బంధిసాత్ రు.
దేని కటుల్ విపుప్తారో, దానిన్ పరలోకంలో కూడా విపుప్తారు. 19ఇంకో విషయం, దేవుణిణ్ వేడుకొనే విషయంలోఈ భూమి
మీదమీలో కనీసం ఇదద్రు ఏకీభవిసేత్ దానిన్ నా పరలోకపు తండి తపప్క అనుగహిసాత్ డు.

సాథ్ నిక సంఘంమౌలిక రూపం
20 “ఎందుకంటే ఎకక్ తే ఇదద్రు ముగుగ్ రు నానామంలో సమకూడతారో అకక్డ వారిమధయ్ నేను కూడా ఉంటాను.”

కష్మ సిదాధ్ ంతం
లూకా 17:3, 4

21అపుప్డు పేతురు వచిచ్, “పభూ, నాసోదరుడు నా విషయంలో తపుప్ చేసేత్ నేను ఎనిన్సారుల్ అతణిణ్ కష్మించాలి? ఏడు
సారుల్ సరిపోతుందా?” అనియేసుని అడిగాడు. 22అందుకు యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “ఏడు సారుల్ వరకే కాదు, ఏడుకు
డె సారల్ వరకూఅనినీతోచెబుతునాన్ను. 23కాబటిట్ పరలోకరాజయ్ం ఒకరాజుతనపనివారిదగగ్ర లెకక్లు చూడడానికి
పూనుకునన్టుట్ ఉంది.

24అతడు లెకక్ చూడడంపారంభించగానే,అతనికిపదివేలతలాంతులుబాకీపడినఒకపనివాణిణ్ తీసుకొచాచ్రు. 25ఆ
బాకీ తీరచ్డానికి అతని దగగ్ర ఏమీలేదు. ఆరాజుఅతనినీఅతనిభారయ్నూ అతని పిలల్లనూ, ఇంకాఅతనికి ఉనన్దంతా
అమిమ్వేసి తన బాకీ తీరాచ్లని ఆజాఞ్ పించాడు. 26అపుప్డా పనివాడు ఆ రాజుకు సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి, ‘రాజా, నా
విషయం కొంచెం ఓపిక పటుట్ , నీ బాకీ అంతా తీరేచ్సాత్ ను’ అని వేడుకునాన్డు. 27ఆ రాజు జాలిపడి, అతని బాకీ అంతా
కష్మించి, అతనిని విడిచి పెటేట్శాడు.

28అయితేఆపనివాడు బయటికివెళిళ్ తనకు కేవలం వందదేనారాలుబాకీఉనన్తోటిపనివాణిణ్ చూసి ‘నాబాకీతీరుచ్’
అని అతని గొంతు పటుట్ కునాన్డు. 29అందుకు అతని తోటి పనివాడు సాగిలపడి, ‘కొంచెం ఓపిక పటుట్ , నీ బాకీ అంతా
తీరేచ్సాత్ ను’ అని వేడుకునాన్డు. 30కానిదానికి అతడు ఒపుప్కోక తనబాకీ తీరేచ్వరకూ అతణిణ్ దులో పెటిట్ంచాడు.

31 “అదంతా చూసిన ఇతర పనివారు చాలా బాధపడి, వెళిళ్ జరిగిందంతా రాజుకు వివరించారు. 32అపుప్డా రాజు
ఆమొదటి పనివాణిణ్ పిలిపించి, ‘నువువ్ చెడడ్వాడివి. నీవు ననున్ వేడుకునన్పుప్డు నీ బాకీ అంతా కష్మించేశానే! 33నేను
నీ మీద దయ చూపించినటేట్ నీవు కూడా నీ తోటి పనివాణిణ్ కష్మించాలి కదా’ అని చెపిప్ 34అతని మీద కోపంతో అతడు
తనకు బాకీపడినదంతాపూరిగా తీరేచ్దాకా చితహింసలు పెటేట్ వారికి అతనిన్ అపప్గించాడు.

35మీలోపతిఒకక్డూ తనసోదరుడి తపిప్దాల విషయంలోహృదయపూరవ్కంగా కష్మించకపోతేనాపరలోకపుతండి
కూడామీకు ఆ విధంగానే చేసాత్ డు” అనివారితో చెపాప్డు.

19
యూదయలోయేసు

1యేసు ఈమాటలు చెపిప్న తరువాత గలిలయ పాంతానిన్ విడిచియొరాద్ ను నది అవతల ఉనన్ యూదయ పాంతానికి
వచాచ్డు. 2గొపప్ జనసమూహాలు ఆయనను వెంబడించాయి. ఆయనవారిని అకక్డ బాగుచేశాడు.
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విడాకుల గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 5:31, 32;మారుక్ 10:1-12; లూకా 16:18; 1కొరింతీ 7:10-15

3పరిసయుయ్లు ఆయనదగగ్రికి వచిచ్,ఆయనను పరీ ంచడం కోసం, “ఏకారణం చేత నాసరే,పురుషుడు తనభారయ్ను
విడిచిపెటట్డం చటట్బదధ్మేనా?” అని అడిగారు.

4 అందుకాయన, “సృషిట్కర ఆది నుండి వారిని పురుషునిగా సీగా సృషిట్ంచాడనీ, 5 ‘అందుకే పురుషుడు తన
తలిల్దండులను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్ కుంటాడు, వారిదద్రూ ఏకశరీరంగా అవుతారు’ అని చెపాప్డనీ మీరు
చదవలేదా? 6కాబటిట్ వారింక ఇదద్రు కాదు, ఏక శరీరమే. కాబటిట్ దేవుడు జత పరిచినవారినిమనిషి వేరు చేయకూడదు”
అని జవాబిచాచ్డు.

7 అందుకు వారు, “అలాటపుప్డు ఒక సీని విడిచిపెటాట్ లంటే ఆమెకు విడాకుల పతిక రాసివావ్లని మోషే ఎందుకు
ఆజాఞ్ పించాడు?” అని అడిగారు. 8అపుప్డాయన, “మీహృదయకాఠినాయ్నిన్ బటేట్ మీభారయ్లను విడిచిపెటట్వచచ్నిమోషే
చెపాప్డు గానీ, పారంభం నుండీ అలా జరగలేదు. 9భారయ్ వయ్భిచారం చేసిన కారణంగా కాక, ఎవ నా తన భారయ్ను
విడిచిపెటిట్ మరొకరిని పెళిళ్చేసుకుంటే అతడు వయ్భిచార పాపం చేసుత్ నాన్డు. అలాగే వేరొకడు విడిచిపెటిట్న సీని పెళిళ్
చేసికొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డనిమీతో చెబుతునాన్ను” అనివారితో అనాన్డు.

10ఆయనశిషుయ్లు, “భారాయ్భరలమధయ్సంబంధంఇలాటి తేఅసలుపెళిళ్చేసుకోకపోవడమేమంచిది”అనిఆయనతో
అనాన్రు. 11అందుకు యేసు, “దేవుడు అనుమతించినవారు తపప్ మరి ఎవరూ ఈమాటను అంగీకరించ లేరు. 12తలిల్
గరభ్ం నుండి నపుంసకులుగాపుటిట్నవారు ఉనాన్రు,మనుషులు నపుంసకులుగాతయారు చేసినవారు ఉనాన్రు. పరలోక
రాజయ్ం కోసం తమను తామే నపుంసకులుగా చేసుకునన్ వారూ ఉనాన్రు. ఈ మాటను అంగీకరించ గలవాడు దానిన్
సీవ్కరించిపాటిసాత్ డు గాక” అనివారితో చెపాప్డు.

యేసు చినన్ పిలల్లను దీవించడం
మారుక్ 10:17-30; లూకా 18:15-17

13 అపుప్డు కొందరు తమ పిలల్ల మీద యేసు తన చేతులుంచి పారథ్న చేయాలని కోరుతూ చినన్పిలల్లను ఆయన
దగగ్రకి తీసుకుని వచాచ్రు. అయితే ఆయన శిషుయ్లు ఆ పిలల్లను తీసుకొచిచ్న వారిని గదిద్ంచారు. 14 అపుప్డు యేసు,
“చినన్పిలల్లను అడుడ్ కోకుండానాదగగ్రికి రానియయ్ండి. పరలోకరాజయ్ం ఇలాటివారిదే”అనివారితోచెపాప్డు. 15ఆపిలల్ల
మీద చేతులుంచిన తరవాత ఆయన అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు.

సంపనున్ నయువ అధికారి
మారుక్ 10:17-30; లూకా 18:18-30; 10:25-30

16ఒక వయ్కి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకుడా,శాశవ్తజీవంపొందాలంటే నేను ఏమంచి పని చేయాలి?” అని ఆయనను
అడిగాడు. 17 అందుకు యేసు, “మంచి పని ఏమిటో చెపప్మని ననెన్ందుకు అడుగుతునాన్వు? మంచి వాడు ఒకక్డే
ఉనాన్డు. అయితే నీవుశాశవ్త జీవానిన్ కోరుకుంటే ఆజఞ్లను పాటించు” అనాన్డు.

18అతడు, “ఏ ఆజఞ్లు?” అని ఆయనను అడిగాడు. యేసు, “నరహతయ్, వయ్భిచారం, దొంగతనం చేయవదుద్ , అబదధ్
సాకష్ ంచెపప్వదుద్ , 19నీతలిల్దండులను గౌరవించు,నినున్ నీవుఎంతగాపేమించుకుంటావో,నీపొరుగువాణిణ్ కూడాఅంతే
పేమించు అనేవే” అని చెపాప్డు.

20 అందుకు ఆ యువకుడు, “వీటనిన్టినీ నా చినన్తనం నుండీ పాటిసూత్ నే ఉనాన్ను. ఇవి కాక నేనింకేమి చెయాయ్లి?”
అనాన్డు. 21 అందుకు యేసు, “నీవు ఇంకా పరిపూరణ్త సాధించాలంటే, వెళిళ్ నీకునన్దంతా అమేమ్సి దానిన్ బీదవారికి
పంచిపెటుట్ . అపుప్డు నీకు పరలోకంలో ఆసిత్ కలుగుతుంది. తరువాత నీవు వచిచ్ ననున్ అనుసరించు” అని అతనితో
చెపాప్డు. 22అయితే ఆయువకుడు గొపప్ ఆసిత్పరుడు. అతడు ఆమాట వినగానేచాలా విచారంగా తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

23 యేసు తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ధనవంతుడు పరలోక రాజయ్ంలో
పవేశించడం చాలా కషట్ం. 24 ధనవంతుడు పరలోక రాజయ్ంలో పవేశించడం కంటే సూదిరంధంలో గుండా ఒంటె
దూరి వెళళ్డం తేలిక.” 25 శిషుయ్లు ఈ మాట విని చాలా ఆశచ్రయ్పోయారు. “ఇలా అయితే ఇంకెవరు పరలోకంలో
పవేశించగలరు?” అనాన్రు. 26యేసు వారితో, “ఇది మానవులకు అసాధయ్మే. కానీ, దేవునికి సమసత్మూ సాధయ్మే”
అని చెపాప్డు.

రానునన్ రాజయ్ంలో అపొసత్లుల సాథ్ నాలు
27అపుప్డు పేతురు, “ఇదిగోమేముమాకునన్దంతావదిలేసినీవెంటవచాచ్ం గదా,మాకేమిలభిసుత్ ంది?” అనిఆయనను

అడగగా 28యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “కొతత్ సృషిట్లో మనుషయ్ కుమారుడు తన మహిమానివ్త సింహాసనం మీద
కూరుచ్ని ఉనన్పుప్డు, ననున్ అనుసరించిన మీరు కూడా పనెన్ండు సింహాసనాల మీద కూరుచ్ని ఇశాయేలు పనెన్ండు
గోతాలకు తీరుప్ తీరుసాత్ రు.

29నా నామం నిమితత్ం సోదరులను, సోదరీలను, తండినీ, తలిల్నీ, పిలల్లనూ, భూములనూ ఇళళ్నూ విడిచిపెటిట్న
పతివాడూ అంతకు వంద రెటుల్ పొందుతాడు. దానితోబాటు శాశవ్త జీవం కూడా సంపాదించుకుంటాడు.
30మొదటివారిలోచాలామంది చివరివారవుతారు. చివరివారిలోచాలామందిమొదటివారవుతారు.”
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దాకష్ తోట కూలీల కథ

1“ఎలాగంటే,పరలోకరాజయ్ంఈవిధంగాఉంది,ఒకఇంటియజమానితనదాకష్తోటలోకూలికిపనివారికోసంవేకువనే
లేచి బయలుదేరాడు. 2 రోజుకు ఒక దేనారం ఇసాత్ నని ఒపుప్కుని కొందరు పనివారిని తన దాకష్తోటలోకి పంపించాడు.
3తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిళ్ బజారులో ఖాళీగా నిలబడి ఉనన్ కొందరిని చూసి, 4 ‘మీరు కూడా
నాదాకష్తోటలోకి వెళిళ్ పని చేయండి. ఏదినాయ్యమోఆజీతంమీకిసాత్ ను’ అనివారితో చెపిప్నపుప్డు వారు వెళాళ్రు.

5దాదాపు పనెన్ండు గంటలకూ, తరువాత మూడు గంటలకూ, అతడు బయటికి వెళిళ్, ఆ విధంగా చేశాడు. 6మళీళ్
సుమారు ఐదు గంటలకు అతడు బయటికి వెళిళ్, ఇంకా కొందరు ఊరికే నిలబడి ఉండడం చూసి, ‘మీరెందుకు రోజంతా
ఇకక్డ ఖాళీగా నిలబడి ఉనాన్రు?’ అని వారిని అడిగాడు. 7వారు ‘ఎవవ్రూ మమమ్లిన్ కూలికి పెటుట్ కోలేదు’ అనాన్రు.
అతడు, ‘అయితేమీరు కూడానాదాకష్తోటలోకి వెళళ్ండి’ అనాన్డు.

8 “సాయంకాల నతరువాతఆదాకష్తోటయజమానితన గృహానిన్ పరయ్వే ంచేఅధికారిని పిలిచి, ‘పనివారిలోచివర
వచిచ్నవారితోపారంభించిమొదటవచిచ్నవారివరకూఅందరికీవారి కూలి ఇమమ్ని చెపాప్డు. 9దాదాపుఐదు గంటలకు
కూలికి కుదిరిన వారికి ఒకొక్కక్ దేనారం కూలి లభించింది. 10అది చూసి ముందుగా పనిలో చేరినవారు తమకు ఎకుక్వ
జీతం దొరుకుతుంది అని ఆశించారు గాని వారికి కూడా ఒకొక్కక్ దేనారమే ఇచాచ్రు. 11-12వారు దానిన్ తీసుకుని ‘చివర
వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంటమాతమేపని చేశారు. మే తేపగలంతా ఎండలో కషట్పడి పని చేశాం. కానీవారికీమాకూ జీతం
సమానంగా ఇచాచ్రేమిటి?’ అని ఆయజమానిమీద సణుకుక్నాన్రు.

13అపుప్డాయజమానివారిలో ఒకడితో, “మితమా, నేను నీకు అనాయ్యమేమీ చేయలేదు. నీకు జీతం ఒక దేనారం
ఇసాత్ నని ఒపుప్కునాన్ను కదా? 14 నీ కూలి సొముమ్ తీసుకుని వెళ ళ్. నీకిచిచ్నటేట్ చివరిలో వచిచ్న వారికి కూడా ఇవవ్డం
నా ఇషట్ం. 15నా సొంత డబుబ్ను నాకిషట్ం వచిచ్నటుట్ ఖరుచ్ చేసుకునే అధికారం నాకు లేదా? నేను మంచివాణిణ్ కావడం
నీకు కడుపు మంటగా ఉందా?” అని అనాన్డు. 16 ఆ విధంగా చివరివారు మొదటివారూ, మొదటివారు చివరివారూ
అవుతారు.”

కీసుత్ తన మరణపునరుతాథ్ నాలను గురించి మళీల్ చెపప్డం
మారుక్ 10:32-34; లూకా 18:31-34;మతత్యి 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23

17యేసు యెరూషలేముకు వెళళ్బోయే ముందు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లనూ ఏకాంతంగా తీసుకుపోయి, దారిలో
వారితో ఇలా అనాన్డు. 18 “ఇదిగో, మనంయెరూషలేము వెళత్ నాన్ం. అకక్డ మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పధానయాజకులకూ
ధరమ్శాసపండితులకూఅపప్గిసాత్ రు. వారుఆయనకిమరణశికష్విధించి. 19ఆయననుఅవమానించడానికీకొరడాదెబబ్లు
కొటట్డానికీసిలువవేయడానికీయూదేతరులకు అపప్గిసాత్ రు. అయితేమూడవరోజునఆయనసజీవంగాతిరిగిలేసాత్ డు.”

యాకోబు,యోహానుల తలిల్ వినన్పం
మారుక్ 10:35-45

20అపుప్డు జెబెదయిభారయ్ తన కుమారులతో కలిసి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ నమసాక్రం చేసి ఒక మనవి చేయబోయింది.
21 “నీకేమికావాలి?” అనియేసు ఆమెను అడిగాడు. అందుకామె, “నీరాజయ్ంలోఈనాఇదద్రు కుమారులను ఒకణిణ్ నీ కుడి
పున,మరొకణిణ్ నీ ఎడమ పున కూరోచ్బెటుట్ కుంటాననిమాట ఇవువ్” అంది.
22 అందుకు యేసు, “మీరు ఏమి అడుగుతునాన్రో మీకు తెలియడం లేదు. నేను తాగబోయే గినెన్లోది మీరు

తాగగలరా?” అని వారిని అడగగా వారు “తాగగలం” అనాన్రు. 23 ఆయన, “నా గినెన్లోది మీరు తాగుతారు గానీ, నా
కుడి పున, ఎడమ పున కూరోచ్బెటుట్ కోవడం నా వశంలో లేదు. నా తండి ఎవరి కోసం వాటిని సిదధ్పరిచాడో వారికే
అవి దొరుకుతాయి” అని చెపాప్డు. 24మిగిలిన పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ ఇదద్రు అనన్దముమ్ల మీద కోపం
తెచుచ్కునాన్రు.

25 కాబటిట్ యేసు వారిని పిలిచి, “ఇతర జాతులోల్ అధికారులు పజల మీద పెతత్నం చేసాత్ రనీ గొపప్వారు వారిమీద
అధికారం చెలాయిసాత్ రనీమీకు తెలుసు. 26కానీమీరు అలాపవరించకూడదు. మీలోగొపప్వాడుగాఉండాలనికోరేవాడు
మీకు సేవకుడుగా ఉండాలి. 27మీలో పధాన సాథ్ నంలో ఉండాలని కోరేవాడు మీకు దాసుడుగా ఉండాలి. 28 అలాగే
మనుషయ్ కుమారుడు తనకు సేవ చేయించుకోడానికి రాలేదు. ఆయన ఇతరులకి సేవ చేయడానికీ అనేకమంది విమోచన
కోసం వారిపాణాలకు బదులుగా తనపాణం ఇవవ్డానికీ వచాచ్డు” అని చెపాప్డు.

ఇదద్రు గుడిడ్వారికి చూపు
మారుక్ 10:46-52; లూకా 18:35-43

29వారుయెరికోదాటి వెళ తుండగా గొపప్ జనసమూహం ఆయన వెంట వెళత్ ఉంది. 30అపుప్డు దారి పకక్నే కూరుచ్నన్
ఇదద్రు గుడిడ్వారుయేసుఆమారగ్ంలోవెళత్ నాన్డనివిని, “పభూ,దావీదు కుమారా,మమమ్లిన్ కరుణించు”అని కేకలు వేశారు.
31 పజలు వారిని కేకలు వేయవదద్ని గదిద్ంచారు గాని వారు, “పభూ, దావీదు కుమారా, మమమ్లిన్ కరుణించు” అని ఇంకా
పెదద్గా కేకలు వేశారు.

32యేసు ఆగి, వారిని పిలిచి, “మీకోసం ననేన్మి చేయమంటారు?” అని అడిగాడు. 33వారు, “పభూ, మాకు చూపు
అనుగహించు” అనాన్రు. 34యేసు వారిమీద జాలిపడి వారి కళ ళ్ ముటుట్ కునాన్డు. వెంటనే వారు చూపు పొంది ఆయన
వెంట వెళాళ్రు.
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21
యేసు తనను బహిరంగంగా రాజుగా పకటించుకోవడం
జెక 9:9;మారుక్ 11:1-10; లూకా 19:29-38;యోహా 12:12-19

1వారు యెరూషలేమును సమీపించి ఒలీవ చెటల్ కొండ దగగ్ర ఉనన్ బేతఫ్గేకు వచాచ్రు. అకక్డ యేసు ఇదద్రు శిషుయ్లను
పిలిచి, 2 “మీకు ఎదురుగా కనిపించే గామంలోకి వెళళ్ండి. వెళళ్గానే కటేట్సి ఉనన్ ఒక గాడిదా, దాని పిలాల్ మీకు
కనబడతాయి. వాటిని విపిప్ నా దగగ్రికి తోలుకుని రండి. 3 ఎవ నా మిమమ్లిన్ దాని గురించి అడిగితే, ‘అవి పభువుకు
కావాలి’ అని చెపప్ండి, అపుప్డు అతడు వెంటనే వాటిని మీతో పంపుతాడు” అని చెపిప్ వారిని పంపించాడు. 4 దేవుడు
పవక దావ్రా చెపిప్నమాటలు నెరవేరేలా ఇది జరిగింది, ఆమాటలు ఏవంటే,
5 “ఇదిగో నీ రాజు దీనుడుగా గాడిదను,గాడిద పిలల్ను ఎకిక్ నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్డని సీయోను కుమారితో చెపప్ండి.”

6అపుప్డా శిషుయ్లు వెళిళ్ యేసు ఆజాఞ్ పించిన పకారం చేశారు. 7వారు ఆ గాడిదను, దాని పిలల్ను తోలుకుని వచిచ్ వాటి
మీద తమబటట్లు వేశారు. వాటిమీద ఆయన కూరుచ్నాన్డు. 8జనసమూహంలోఅనేకమంది తమ బటట్లు దారిపొడుగునా
నేలమీద పరిచారు. కొంద తే చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిలో పరిచారు.

9 జనసమూహంలో ఆయనకు ముందూ, వెనకా నడుసూత్ , “దావీదు కుమారుడికి జయం! పభువు పేరిట వచేచ్వాడికి
సుత్ తులు, ఉనన్త న సథ్లాలోల్ జయం” అని కేకలు వేసూత్ వచాచ్రు. 10 ఆయన యెరూషలేములోకి వచిచ్నపుప్డు
పటట్ణమంతా, “ఎవరీయన?” అని కలవరంతో నిండిపోయింది. 11 ఆయనతో వచిచ్న జనసమూహం, “ఈయన యేసు.
గలిలయలోని నజరేతు నుండి వచిచ్న పవక” అనివారికి జవాబిచాచ్రు.

ఆలయం శుదిధ్ చేయడం
మారుక్ 11:15-18; లూకా 19:45-47;యోహా 2:13-16

12 యేసు దేవాలయంలోకి వెళిళ్ అకక్డ అమేమ్వారిని కొనేవారిని అందరినీ వెళళ్గొటాట్ డు. డబుబ్ మారకం చేసేవారి
బలల్లనూ, పావురాలు అమేమ్వారి పీటలనూ పడదోశాడు. 13వారితో ఇలా అనాన్డు, “ ‘నా ఆలయం పారథ్నకు నిలయం’
అనిరాసి ఉంది. కానీమీరు దానిన్ దొంగల గుహగా చేసేశారు.”

14 అకక్డి గుడిడ్వారు, కుంటివారు దేవాలయంలో ఉనన్ యేసు దగగ్రికి వచాచ్రు, ఆయన వారందరినీ బాగుచేశాడు.
15పధానయాజకులూ ధరమ్శాసపండితులూఆయనచేసినఅదుభ్తాలు చూశారు. వారు “దావీదు కుమారుడికి జయం”అని
దేవాలయంలో కేకలు వేసుత్ నన్ చినన్పిలల్లను చూసి కోపంతో మండిపడాడ్ రు. 16 “వీరేమని కేకలు వేసుత్ నాన్రో వింటునాన్వా?”
అని ఆయనను అడిగారు. అందుకు యేసు, “వింటునాన్ను, ‘చినన్పిలల్ల, చంటిబిడడ్ల నోళళ్లో సుత్ తులను సిదిధ్ంపజేశావు’
అనేమాటమీరెపుప్డూ చదవలేదా?” అనివారితో చెపిప్ 17ఆ పటట్ణం నుండి బయలుదేరి బేతనియ వెళిళ్ అకక్డ ఆ రాతి
గడిపాడు.

నిషఫ్ల న అంజూరు చెటుట్ ను శపించడం
మారుక్ 11:12-14; 11:20-24

18తెలల్వారిన తరువాత ఆయన తిరిగి పటట్ణంలోకి వసుత్ ండగా ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 19అపుప్డు ఆ దారి పకక్న ఒక
అంజూరు చెటుట్ ను చూశాడు. ఆయనదానిదగగ్రికి వెళిళ్ చూసేత్,దానికిఆకులు తపప్మరేమీ కనిపించలేదు. ఆయనదానితో,
“ఇకముందు నీవుఎపప్టికీకాపుకాయవు!” అనాన్డు. వెంటనేఆఅంజూరుచెటుట్ ఎండిపోయింది. 20అదిచూసి, శిషుయ్లు
ఆశచ్రయ్పోయి, “ఆ అంజూరు చెటుట్ ఒకక్సారిగా ఎలా ఎండిపోయిందో కదా!” అని చెపుప్కునాన్రు.

21అందుకు యేసు, “మీకు విశావ్సం ఉండి, ఏమాతం సందేహపడకుండా ఉంటే, ఈ అంజూరు చెటుట్ కు చేసిన దానిన్
మీరు కూడా చేయగలరు. అంత మాతమే కాదు, ఈ కొండతో, ‘నీవు లేచి సముదంలో పడిపో’ అంటే ఆ విధంగా
తపప్క జరుగుతుంది. 22మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు వేటిని అడుగుతారో అవి దొరికాయని నమిమ్తే వాటిని మీరు పొంది
తీరుతారు” అనివారితో చెపాప్డు.

యేసుకు ఉనన్ అధికారానిన్ మతపెదద్లు పశిన్ంచడం
మారుక్ 11:27-33; లూకా 20:1-8

23 ఆయన దేవాలయంలో బోధిసుత్ నన్పుప్డు ముఖయ్ యాజకులు, పజల పెదద్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఏ అధికారంతో
నీవీ పనులు చేసుత్ నాన్వు? ఈ అధికారం నీకెవరు ఇచాచ్రు?” అని అడిగారు. 24యేసు, “నేను కూడా మిమమ్లిన్ ఒక పశన్
అడుగుతాను. దానికిమీరు జవాబు చెబితే నేను ఏ అధికారంతోఈ పనులు చేసుత్ నాన్నో మీకు చెబుతాను. 25యోహాను
ఇచిచ్నబాపిత్సం పరలోకం నుండి వచిచ్ందా? లేక మనుషుల నుండి వచిచ్ందా?” అనివారిని అడిగాడు.
అపుప్డు వారు, “మనం పరలోకం నుండి, అని చెబితే, ‘మీరెందుకుయోహానును నమమ్లేదు?’ అంటాడు. 26మనుషుల

నుండి అని చెబితే ఈ పజలంతా యోహానును ఒక పవక అని భావిసుత్ నాన్రు కాబటిట్ వారేం చేసాత్ రో అని భయంగా ఉంది
అని తమలోతాము చరిచ్ంచుకుని, 27 “మాకు తెలియదు” అనాన్రు. అపుప్డాయన “అలా తే నేను ఏ అధికారంతో ఇవి
చేసుత్ నాన్నో కూడా చెపప్ను” అనాన్డు.

ఇదద్రు కొడుకుల కథ
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28 ఆయన ఇంకా వారితో మాటాల్ డుతూ, “మీకేమనిపిసుత్ ంది? ఒక మనిషికి ఇదద్రు కొడుకులు ఉనాన్రు. అతడు పెదద్
కొడుకుతో, ‘బాబూ,పోయిఈరోజుదాకష్తోటలోపనిచెయియ్’అనాన్డు. 29అతడు, ‘నేనువెళళ్ను’అనిజవాబిచాచ్డుగానీ
తరవాతమనసుమారుచ్కుని వెళాళ్డు.

30అపుప్డా తండి తన రెండవ కొడుకు దగగ్రికి వచిచ్ అదే విధంగా అడిగాడు. అతడు, ‘నేను వెళతాను’ అనాన్డుగానీ
వెళళ్లేదు. 31ఈ ఇదద్రిలో ఎవరు ఆ తండి ఇషట్పకారం చేసినటుట్ ?” అని వారిని అడిగాడు. వారు, “మొదటివాడే” అని
జవాబిచాచ్రు. యేసు, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, పనున్ వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు మీకంటే ముందుగా
దేవుని రాజయ్ంలో పవేశిసాత్ రు. 32యోహాను నీతిమారగ్ంలో మీ దగగ్రికి వచాచ్డు గానీ అతణిణ్ మీరు నమమ్లేదు. అయితే
పనున్ వసూలు చేసేవారు, వేశయ్లు నమామ్రు. దానిన్ చూ నామీరు పశాచ్తాత్ పపడ లేదు, అతనిని నమమ్లేదు.

దాకష్ తోటయజమాని, కౌలు తులు
మారుక్ 12:1-9; లూకా 20:9-19;యెష 5:1-7

33 “ఇంకో ఉపమానం వినండి, ఒక యజమాని తన పెదద్ సథ్లంలో దాకష్తోట నాటించి, దాని చుటూట్ పహరీ గోడ
కటిట్ంచాడు. అందులో దాకష్గానుగ ఏరాప్టు చేసి, కావలికి ఎతుత్ గా ఒక గోపురం కటిట్ంచి, దానిన్ కౌలుకిచిచ్ దూరదేశం
వెళాళ్డు. 34 కోతకాలం వచిచ్నపుప్డు పంటలో తన వంతు తీసుకు రమమ్ని ఆ కౌలు తుల దగగ్రికి తన దాసులను
పంపాడు.

35 ఆ తులు అతని దాసులను పటుట్ కుని, ఒకణిణ్ కొటాట్ రు, ఒకణిణ్ చంపారు. ఇంకొకణిణ్ రాళళ్తో కొటిట్ చంపారు.
36 అపుప్డు అతడు ముందుకంటే ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపాడు. కానీ వారు వీరిని కూడా ముందు వారికి
చేసినటేట్ చేశారు.

37 చివరికి ఆ యజమాని ‘నా కుమారుణిణ్ అయితే వారు గౌరవిసాత్ రు’ అనుకుని, తన కుమారుణిణ్ వారి దగగ్రికి
పంపాడు. 38అయితే ఆ కౌలుదారులు అతణిణ్ చూసి, ‘అడుగో, అతడే వారసుడు. అతణిణ్ చంపివేసి అతని వారసతవ్ం
లాగేసుకుందాం, రండి’అనితమలోతాముచెపుప్కునాన్రు. 39వారుఅతణిణ్ పటుట్ కునిదాకష్తోటబయటికితోసిచంపేశారు.
40 ఇపుప్డు ఆ దాకష్తోట యజమాని వచిచ్ ఆ తులను ఏం చేసాత్ డు?” అని వారిని అడిగాడు. 41వారు “అతడు ఆ
దురామ్రుగ్ లను నిరాద్ ణయ్ంగా వధిసాత్ డు. కోతకాలంలో తనకు రావలసిన కౌలు పండల్ను సకమంగా చెలిల్ంచే ఇతర తులకు ఆ
దాకష్తోటను కౌలుకిసాత్ డు” అని ఆయనకు జవాబిచాచ్రు.

42అపుప్డుయేసు వారితో,
“ ‘ఇలుల్ కటేట్వారు తిరసక్రించిన రాయిచివరికి ముఖయ్ న పునాదిరాయిఅయియ్ంది.
దీనిన్ పభువే చేశాడు. ఇదిమనకు ఆశచ్రయ్కరం,’
అనేమాటమీరు లేఖనాలోల్ ఎపుప్డూ చదవలేదా?

43“కాబటిట్ దేవునిరాజాయ్నిన్మీనుండితీసివేసి,దానిఫలాలనుతిరిగిఇచేచ్పజలకు ఇసాత్ రుఅనిమీతోచెబుతునాన్ను.
44ఈ బండ మీద పడేవాడు ముకక్ పోతాడు గానీ అది ఎవరి మీద పడుతుందో వాణిణ్ అది నలిపి పొడి చేసుత్ ంది”
అనాన్డు.

45 ఆయన చెపిప్న ఉదాహరణలనీన్ తమ గురించే చెపాప్డని ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు గహించారు. 46వారు
ఆయనను పటుట్ కోడానికి తగిన సమయం కోసం చూశారుగానీ పజలకు భయపడాద్ రు. ఎందుకంటే పజలంతా ఆయనను ఒక
పవకగాభావిసుత్ నాన్రు.

22
పెళిళ్ విందు ఉపమానం
లూకా 14:16-24

1యేసువారికి జవాబిసూత్ మళీళ్ ఉదాహరణలతో ఇలామాటాల్ డసాగాడు, 2 “పరలోకరాజయ్ం ఒక రాజుతన కుమారునికి
పెళిళ్ విందు ఏరాప్టు చేసినటుట్ ఉంది. 3 ఆ విందుకు ఆహావ్నించిన వారిని పిలవడానికి అతడు తన సేవకులను
పంపించాడు. అయితేవారెవవ్రూ రాలేదు.

4అపుప్డు ఆ రాజు, ‘ఇదిగో, నా విందు సిదధ్ంగా ఉంది. ఎదుద్ లను, కొవివ్న పశువులను వధించి అంతా సిదధ్ం చేశాను.
పెళిళ్ విందుకు రండి’అనిఆహావ్నితులనుమళీళ్ పిలవడానికిమరి కొందరు సేవకులను వారి దగగ్రికి పంపించాడు. 5కానీ
వారు లెకక్ చేయకుండా, ఒకడు తన పొలానికి, మరొకడు తన వాయ్పారానికి వెళాళ్రు. 6మిగిలినవారు అతని దాసులను
పటుట్ కొకుని అవమానపరిచి చంపారు.

7 కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన నాయ్నిన్ పంపి, ఆ దురామ్రుగ్ లను సంహరించి, వారి పటట్ణానిన్ తగలబెటిట్ంచాడు.
8అపుప్డతడు, ‘పెళిళ్విందుసిదధ్ంగాఉందిగానీనేనుపిలిచినవారుయోగుయ్లుకారు. 9కాబటిట్ మీరు రహదారులోల్ కి వెళిళ్
మీకు కనబడినవారందరినీ పెళిళ్ విందుకు ఆహావ్నించండి’అనితనదాసులతోచెపాప్డు. 10ఆ సేవకులు రహదారులోల్ కి
వెళిళ్ చెడడ్వారిని, మంచివారిని తమకు కనబడిన వారినందరినీ పోగు చేశారు. కాబటిట్ ఆ ఇలల్ంతా పెళిళ్ విందుకు వచిచ్న
వారితో నిండిపోయింది.

11“రాజుఅకక్డ కూరుచ్నన్వారినిచూడడానికిలోపలికివచాచ్డు. అకక్డపెళిళ్బటట్లు వేసుకోకుండాకూరుచ్నన్ ఒకడు
ఆయనకు కనిపించాడు. 12 రాజు అతనితో, ‘మితమా, పెళిళ్ బటట్లు లేకుండా నీవు లోపలికి ఎలా వచాచ్వు?’ అని
అడిగాడు. కానీ అతడు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 13 కాబటిట్ రాజు, ‘ఇతని కాళ ళ్, చేతులు కటిట్ బయటి చీకటిలోకి
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తోసివేయండి. అకక్డ ఏడుపు, పండుల్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి’ అని తన పరిచారకులతో చెపాప్డు. 14 ఆహావ్నం
అందుకునన్వారు చాలామంది ఉనాన్రు గానీ ఎనిన్ న వారు కొదిద్మందే.”

హేరోదు అనుచర గణానికియేసు జవాబు
మారుక్ 12:13-17; లూకా 20:20-26

15 అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిళ్, ఆయనను ఆయన మాటలోల్ నే ఏ విధంగా ఇరికించాలా అని ఆలోచించారు. 16వారు
తమ అనుచరులను కొందరు హేరోదు మనుషులతో పాటు ఆయన దగగ్రికి పంపించారు. వారు ఆయనతో, “బోధకా, నీవు
యథారధ్వంతుడివనీ, దేవునిమారగ్ం ఉనన్ది ఉనన్టుట్ బోధించేవాడివనీ, ఎవరినీ లెకక్ చేయవనీ, ఎలాటి పకష్పాతం చూపవనీ
మాకు తెలుసు. 17 సీజరు చకవరికి పనున్ కటట్డం నాయ్యమా? కాదా? ఈ విషయంలో నీ అభిపాయంమాతో చెపుప్” అని
అడిగారు.

18యేసు వెంటనే వారి దుషట్ తలంపులు కనిపెటిట్ , “కపటులారా, ననెన్ందుకు పరిశోధిసుత్ నాన్రు? 19ఏదీ, సుంకం నాణెం
ఒకటి నాకు చూపించండి” అనాన్డు. వారు ఆయన దగగ్రికి ఒక దేనారం తీసుకొచాచ్రు. 20ఆయన, “దీని ఉనన్ బొమమ్,
అకష్రాలు ఎవరివి?” అని వారినడిగాడు. వారు, “అవి సీజరు చకవరివి” అనాన్రు. 21 ఆయన వెంటనే, “అలా తే
సీజరువి సీజరుకూ, దేవునివిదేవునికీచెలిల్ంచండి”అనివారితోచెపాప్డు. 22వారీమాటవినిఆశచ్రయ్పడిఆయనను విడిచి
వెళిళ్పోయారు.

సదూద్ కయుయ్ల పశన్కు జవాబు
మారుక్ 12:18-27; లూకా 20:27-38

23అదేరోజు,మరణించినవారు తిరిగి లేవడం జరగదనివాదించే సదూద్ కయుయ్లు ఆయనదగగ్రికి వచిచ్, 24“బోధకా, ‘ఒక
వయ్కి పిలల్లు లేకుండా చనిపోతేఅతనిసోదరుడు అతనిభారయ్ను పెళిళ్ చేసికుని తనసోదరునికి సంతానం కలిగించాలి’అని
మోషే చెపాప్డు గదా. 25మాలో ఏడుగురు అనన్దముమ్లు ఉండేవారు. మొదటివాడు పెళిళ్ చేసుకుని సంతానం లేకుండానే
చనిపోయాడు. అతనితముమ్డుఅతనిభారయ్ను చేసుకునాన్డు. 26ఈరెండోవాడు,మూడోవాడు,తరువాతఏడోవాడివరకూ
అందరూ ఆ విధంగానే చేసి చనిపోయారు. 27వారందరి తరువాత ఆ సీ కూడా చనిపోయింది. 28చనిపోయినవారు తిరిగి
లేచినపుప్డు ఆ ఏడుగురిలోఆమెఎవరికిభారయ్ అవుతుంది? ఇకక్డ ఆమెవారందరికీభారయ్గాఉంది కదా?” అనిఅడిగారు.

29 అందుకు యేసు, “మీకు లేఖనాలూ, దేవుని శకీ తెలియదు కాబటిట్ మీరు పొరబడుతునాన్రు. 30పునరుతాథ్ నం
జరిగిన తరువాత ఎవరూ పెళిళ్ చేసుకోరు, పెళిళ్కియయ్రు. వారు పరలోకంలోని దేవదూతలాల్ గా ఉంటారు.

31-32చనిపోయినవారిపునరుతాథ్ నం విషయ తే దేవుడు,
‘నేను అబాహాము దేవుణిణ్ , ఇసాస్కు దేవుణిణ్ ,యాకోబు దేవుణిణ్ ’
అనిచెపిప్నమాటమీరు చదవలేదా? ఆయనబతికిఉనన్వారికే దేవుడు,చనిపోయినవారికికాదు”అనివారితోచెపాప్డు.

33ఈమాటలు వినన్ జన సమూహం ఆయనబోధకు ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు.
పరిసయుయ్ల పశన్లకు జవాబు
మారుక్ 12:28-34; లూకా 10:25-28

34ఆయన సదూద్ కయుయ్ల నోరు మూయించాడని విని పరిసయుయ్లు ఆయన దగగ్రకి వచాచ్రు. 35వారిలోధరమ్శాసంబాగా
ఎరిగిన ఒకడు ఆయనను పరీ ంచడానికి, 36 “బోధకా, ధరమ్శాసంలో అతయ్ంత పాముఖయ్ న ఆజఞ్ ఏది?” అని అడిగాడు.

37అందుకు యేసు,
“ ‘నీపూరణ్హృదయంతో,పూరాణ్ తమ్తో,పూరణ్మనసుస్తో నీ దేవు న పభువును పేమించాలి’ అనేదే.
38ఇదిముఖయ్ నదీ,మొదటిదీ.
39 ‘మిమమ్లిన్ మీరు ఎంతగా పేమించుకుంటారో అంతగా మీ పొరుగువాణిణ్ పేమించాలి’ అనే రెండవ ఆజఞ్ కూడా

దానిలాంటిదే.
40ఈ రెండు ఆజఞ్లూ ధరమ్శాసమంతటికీ, పవకల రాతలకూమూలాధారం” అని అతనితో చెపాప్డు.

పరిసయుయ్లకు పశన్
మారుక్ 12:35-37; లూకా 20:41-44

41 మరోసారి పరిసయుయ్లు ఒకచోట సమావేశ ఉనన్పుప్డు, యేసు వారిని, 42 “కీసుత్ విషయంలో మీ
అభిపాయమేమిటి? ఆయన ఎవరి కుమారుడు?” అని పశిన్ంచాడు.
వారు, “ఆయనదావీదు కుమారుడు” అని చెపాప్రు.
43అందుకుయేసు, “అయితే, ‘నేను నీ శతువులను నీపాదాల కింద ఉంచేవరకూ 44నీవునా కుడి పకక్న కూరోచ్ అని

పభువునా పభువుతో పలికాడు’ అనిదావీదు ఆయనను ఆతమ్మూలంగా పభువని ఎందుకు చెబుతునాన్డు? 45దావీదు
ఆయనను పభువు అని పిలుసుత్ ండగా ఆయన అతనికి ఏ విధంగా కుమారుడవుతాడు?” అనివారిని అడిగాడు.

46ఆయనపశన్కి ఎవవ్రూజవాబుచెపప్లేకపోయారు. అంతేకాదు,ఆరోజునుండిఆయనను ఒక పశన్ అడగడానికి కూడా
ఎవవ్రికీ రయ్ం చాలలేదు.

23
పరిసయుయ్ల ఆగడాలు
మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:45-47
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1 అపుప్డు యేసు జనసమూహాలతో, తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, 2 “ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లు మోషే
పీఠం కూరుచ్ంటారు. 3 కాబటిట్ వారు మీతో చెపేప్వాటిననిన్టినీ ఆలకించి అనుసరించండి. అయితే వారి పనులను
మాతం అనుకరించకండి. వారు చెబుతారే గాని చేయరు. 4మోయడానికి సాధయ్ం కాని బరువులు మనుషుల భుజాల
మోపుతారు గానివాటినిమోయడానికి సహాయంగా తమ వేలు కూడా ఉపయోగించరు.

5వారు చేసే పనులనీన్ మనుషులకు కనబడాలని చేసాత్ రు. తమ చేతుల వ వాకుక్లు రాసి ఉనన్ రకష్రేకులను
వెడలుప్గా, తమ వసాల అంచులు పెదద్విగా చేసుకుంటారు. 6 విందు భోజనాలోల్ గౌరవపద న సాథ్ నాలూ సమాజ
మందిరాలోల్ ఉనన్త న ఆసనాలూ కోరుకుంటారు.

7సంత వీధులోల్ దండాలు పెటిట్ంచుకోవడం, పజలచేత ‘బోధకా, బోధకా’ అని పిలిపించుకోవడం వారికి ఇషట్ం. 8మీరు
మాతం బోధకులని పిలిపించుకోవదుద్ . అందరికీ ఒకక్డే బోధకుడు. మీరంతా సోదరులు. 9 ఇంకా, భూమిమీద ఎవరినీ
‘తండి’ అని పిలవవదుద్ . పరలోకంలో ఉనన్ దేవుడొకక్డే మీ తండి. 10అంతే గాక, మీరు గురువులని పిలిపించుకోవదుద్ .
కీసుత్ ఒకక్డేమీ గురువు. 11మీలోఅందరికంటే గొపప్వాడుమీకు సేవకు ఉండాలి. 12తననుతాను గొపప్ చేసికొనేవాణిణ్
తగిగ్ంచడం, తగిగ్ంచుకొనే వాణిణ్ గొపప్ చేయడం జరుగుతుంది.

పరిసయుయ్లకుయాతన
మారుక్ 12:38-40; లూకా 20:47

13 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. ఎందుకంటే
మనుషులు పరలోకరాజయ్ంలో పవేశించడానికి మీరు అడుడ్ గా ఉనాన్రు. 14 మీరు అందులో పవేశించరు, ఇతరులను
పవేశించనియయ్రు.

15 అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. ఒకక్ వయ్కిని మీ మతంలో
కలుపుకోడానికి మీరు సముదానీన్, భూమినీ చుటిట్ వచిచ్నంత పని చేసాత్ రు. తీరా అతడు మీతో కలిసినపుప్డు అతణిణ్
మీకంటే రెండంతలు నరకపాతుడిగా చేసాత్ రు. మీకు శికష్ తపప్దు.

16 “అయోయ్, అంధ మారగ్దరుశ్లారా, ‘ఒకడు దేవాలయం తోడు అని ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్ ఫరవాలేదు గానీ ఆ
దేవాలయంలోని బంగారం తోడు అని ఒటుట్ పెటుట్ కుంటేమాతంవాడు దానికి కటుట్ బడి తీరాలి’ అనిమీరు చెబుతారు.

17 బుదిధ్హీనులారా, అంధులారా! ఏది గొపప్ది? బంగారమా, ఆ బంగారానిన్ పవితపరిచే దేవాలయమా? 18 అలాగే
‘బలిపీఠం తోడు అని ఒటుట్ వేసేత్ పరవాలేదు గాని, దాని ఉనన్ అరప్ణ తోడు అని ఒటుట్ వేసేత్ మాతం దానికి కటుట్ బడి
ఉండాలి’ అనిమీరు చెబుతారు.

19 అంధులారా! ఏది గొపప్ది? అరిప్ంచిన వసుత్ వా, దానిన్ పవితపరిచే బలిపీఠమా? 20 బలిపీఠం తోడని ఒటుట్
పెటుట్ కొనేవాడు, దాని తోడనీ, దాని ఉనన్ వాటనిన్టి తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు. 21 అలాగే దేవాలయం తోడని
ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు, దాని తోడనీ దానిలో నివసించేవాని తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు. 22 ఆకాశం తోడని ఒటుట్
పెటుట్ కొనేవాడు దేవుని సింహాసనం తోడనీ,దాని కూరుచ్నన్వాడి తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కొంటునాన్డు.

23 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు పుదీనా,
సోపు, జీలకరలో, పదవ వంతు చెలిల్సాత్ రు, కానీ ధరమ్శాసంలో ముఖయ్ న విషయా న నాయ్యం, కరుణ, విశావ్సం
అనేవాటిని విడిచిపెటాట్ రు. పదవ వంతు చెలిల్ంచడంమానకుండానే వీటిని కూడాపాటిసూత్ ఉండాలి.

24 అంధ మారగ్దరుశ్లారా, మీరు చినన్ దోమలను వడకటిట్ తీసేసి పెదద్ ఒంటెను మింగేసాత్ రు. 25 అయోయ్, ధరమ్శాస
పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు గినెన్, పళెల్ం బయట శుభం
చేసాత్ రుగానీ అవిలోపలంతాదోపిడీతో, అతాయ్శతో నిండి ఉనాన్యి.

26 గుడిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్, పళెళ్ం, ముందుగా లోపల శుభం చెయియ్. అపుప్డు వాటి బయట కూడా శుభం
అవుతుంది.

27 అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు! మీరు సునన్ం
కొటిట్న సమాధులాల్ గా ఉనాన్రు. అవి బయటకి అందంగానే కనిపిసాత్ యి. కాని, లోపల చచిచ్నవారియెముకలతో, సమసత్
కలమ్షంతో నిండి ఉంటాయి. 28 అలాగే మీరు కూడా బయటకి మనుషులకు నీతిమంతులుగా కనిపిసాత్ రు. కానీ, మీరు
లోపల కపటంతో, దుషట్తవ్ంతో నిండి ఉంటారు.

29 “అయోయ్, ధరమ్శాస పండితులారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు కపట వేషధారులు. మీకు శికష్ తపప్దు. మీరు పవకల
సమాధులు కటిట్సాత్ రు, నీతిమంతుల సమాధులకు రంగులు వేసాత్ రు.

30 ‘మేమే గనుక మా పూరివ్కుల రోజులోల్ జీవించి ఉంటే పవకలను చంపే విషయంలో వారితో కలిసే వాళళ్ం కాము’
అని చెపుప్కొంటారు. 31నిజానికి మీరు పవకలను చంపినవారి సంతానం అని మీమీదమీరే సాకష్ ం చెపుప్కొంటునాన్రు.
32ఇంకేం,మీపూరివ్కుల దోషాలను మీరేపూరి చేయండి.

33 “సరాప్లాల్ రా, పాము పిలల్లారా! మీరు నరకానిన్ తపిప్ంచుకోలేరు. 34కాబటిట్ వినండి! నేను మీ దగగ్రికి పవకలనూ,
జాఞ్ నులనూ, ధరమ్శాస పండితులనూ పంపుతునాన్ను. మీరు వారిలో కొంతమందిని చంపుతారు. సిలువ వేసాత్ రు.
కొంతమందినిమీ సమాజ కేందాలోల్ కొరడాలతో కొడతారు. మరి కొందరినిఊరినుంచిఊరికి తరిమి కొడతారు.
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35 నీతిపరు న హేబెలు రకంతోమొదలుపెటిట్ , మీరు దేవాలయం, బలిపీఠం మధయ్ చంపి పడవేసిన బరకీయ కొడుకు
జెకరాయ్ రకం వరకూ ఈ భూమిమీద చిందిన నీతిపరుల రకాపరాధమంతామీ కి వసుత్ ంది. 36అదంతా ఈ తరం వారి
మీదికి వసుత్ ందనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

యెరూషలేము విలాపం
లూకా 13:34, 35

37 “యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పవకలను చంపుతూ, దేవుడు నీ దగగ్రికి పంపిన వారిని రాళల్తో కొటిట్ చంపేదానా,
కోడి తన పిలల్లను ఏ విధంగా తన రెకక్ల కింద చేరుచ్కుని దాచిపెడుతుందో అదే విధంగా నేను కూడా నీ పిలల్లను
చేరుచ్కోవాలని చూశాను గానీ నువువ్ ఇషట్పడలేదు. 38ఇదుగో, ఇకమీ ఇలుల్ మీకేపాడుగా విడిచి పెటేట్సుత్ నాన్ను 39ఇపప్టి
నుండిమీరు ‘పభువు పేరిట వచేచ్వాడు సుత్ తులు పొందుతాడు గాక’అని చెపేప్ వరకూమీరు ననున్ చూడరని నేనుమీతో
చెబుతునాన్ను.”

24
ఒలీవ కొండ పసంగం. దేవాలయం విధవ్ంసం గురించి
మారుక్ 13:1-2; లూకా 21:5-6

1 యేసు దేవాలయం నుండి వెళత్ ఉండగా, ఆయన శిషుయ్లు ఆ దేవాలయం కటట్డాలను ఆయనకు చూపించారు.
2 అందుకాయన, “మీరు ఇవనీన్ చూసుత్ నాన్రు గదా. నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఇకక్డ రాయి మీద రాయి ఒకక్టి
కూడా నిలిచి ఉండకుండా అనీన్ కూలదోసాత్ రు” అనివారితో అనాన్డు.

శిషుయ్ల మూడు పశన్లు
మారుక్ 13:3-4; లూకా 21:7

3 ఆయన ఒలీవ కొండమీద కూరుచ్ని ఉండగా శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి ఏకాంతంగా వచిచ్, “నువువ్ చెపిప్న విషయాలు
ఎపుప్డు జరుగుతాయి? నీ రాకడకూ,లోకాంతానికీ సంకేతాలుమాకు చెపుప్” అని అడిగారు.

ఈయుగం పరిణామాలు
మారుక్ 13:5, 13; లూకా 21:8-19

4యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఎవరూ మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా చూసుకోండి. 5చాలామంది నా నామంలో
వచిచ్ ‘నేనే కీసుత్ ని’ అని చెపిప్ అనేకమంది దారి తపేప్లా చేసాత్ రు. 6అంతే గాక మీరు యుదాధ్ ల గురించి వింటారు. వాటి
గురించిన వారలు వింటారు. అపుప్డు కలవరపడవదుద్ . ఇవనీన్ జరిగి తీరవలసిందే గాని అంతం వెంటనే రాదు. 7జనం
మీదికి జనమూ, రాజయ్ం మీదికి రాజయ్మూ లేసాత్ యి. అకక్డకక్డ కరువులూ భూకంపాలూ వసాత్ యి. 8 ఇవనీన్ కషాట్ లకు
ఆరంభంమాతమే.

9 “అపుప్డు మనుషులు మిమమ్లిన్ హింసలకు గురి చేసాత్ రు, చంపుతారు. నా నామం కారణంగా మనుషులంతా
మిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. 10ఆకాలంలోచాలామందివెనకిక్జారిపోతారు,ఒకరినొకరు దేవ్షించుకునిఒకరినొకరు శతువులకు
పటిట్సాత్ రు. 11 అధిక సంఖయ్లో కపట పవకలు వచిచ్ అనేకమందిని మోసగిసాత్ రు. 12 అనాయ్యం పెరిగిపోయి, దాని
ఫలితంగా చాలామందిలో పేమ చలాల్ రిపోతుంది. 13 కానీ అంతం వరకూ ఎవరు నిలిచి ఉంటారో వారికే విమోచన
లభిసుత్ ంది. 14రాజయ్ం గురించిన సువారమానవులందరికీసాకష్ ంగాలోకమంతటావినబడుతుంది. ఆతరువాతఅంతం
వసుత్ ంది.

మహాబాధల కాలం
మారుక్ 13:14-23

15 “కాబటిట్ దేవుడు దానియేలు పవక దావ్రా చెపిప్న ‘వినాశకారి అయిన హేయ వసుత్ వు’ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో
నిలవడంమీరుచూడగానే (చదివేవాడు గహిసాత్ డుగాక), 16యూదయలోఉనన్వారుకొండలకుపారిపోవాలి. 17మిదెద్ల
ఉనన్వారు కింద ఇంటోల్ నుండి దేని నా తీసుకుపోవడానికి దిగి రాకూడదు. 18 పొలాలోల్ ఉనన్వాడు తన బటట్లు
తీసుకోడానికి ఇంటికి వెళళ్కూడదు.

19 అయోయ్, ఆ రోజులు గరభ్వతులకూ చంటిపిలల్ల తలుల్ లకూ కషట్కాలం. 20 అపుప్డు మహా బాధలు కలుగుతాయి.
కాబటిట్ మీరు పారిపోయేసమయం చలికాలంలోగానీ విశాంతిదినాన గానీ రాకూడదనిపారథ్న చేసుకోండి. 21ఎందుకంటే
అంతటి ఉపదవం లోకం పుటిట్ంది మొదలు ఇపప్టివరకూ రాలేదు, ఇక ముందు రాదు. 22 ఆ రోజులను దేవుడు
తగిగ్ంచకపోతే శరీరంతో ఉనన్ ఏ ఒకక్డూ తపిప్ంచుకోలేడు. అయితే, ఆయన ఎనున్కునన్ వారి నిమితత్ం ఆ రోజులను
దేవుడు తకుక్వ చేసాత్ డు.

23 “ఆ కాలంలో ఎవ నా, ‘ఇదిగో, కీసుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, అకక్డ ఉనాన్డు’ అని చెబితే నమమ్వదుద్ . 24 కపట కీసుత్ లు,
కపట పవకలు వచిచ్,సాధయ్ తే దేవుడు ఎనున్కునన్వారిని కూడామోసగించడానికిగొపప్ సూచక కియలూ,అదుభ్తాలూ
జరిగిసాత్ రు. 25ఇదిగో, ఇవనీన్ నేను ముందుగానేమీతోచెపాప్ను. 26కాబటిట్ ఎవ నా ‘ఇదిగో, కీసుత్ అరణయ్ంలో ఉనాన్డు’
అని చెపిప్నా, ‘ఇదిగో,ఈ గదిలోపల ఉనాన్డు’ అని చెపిప్నామీరు నమమ్వదుద్ . వారి వెంట వెళళ్వదుద్ .

మహిమసహితంగా రాజురాక
మారుక్ 13:24-37; లూకా 21:25-36
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27 “మెరుపుతూరుప్ పునపుటిట్ పడమర పుకు ఏవిధంగా కనిపిసుత్ ందో,ఆవిధంగామనుషయ్ కుమారుడిరాక కూడా
ఉంటుంది. 28 శవం ఎకక్డ ఉంటే అకక్డ రాబందులు పోగవుతాయి.

29“ఆబాధలనీన్ అయిపోగానేసూరుయ్ణిణ్ చీకటి కముమ్తుంది. చందుడు కాంతినికోలోప్తాడు. ఆకాశం నుండి నకష్తాలు
రాలిపోతాయి. ఆకాశంలోని శకులు చెలాల్ చెదరౌతాయి. 30అపుప్డుమనుషయ్ కుమారుడి సూచన ఆకాశంలో కనిపిసుత్ ంది.
అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు మహా మహిమా పభావాలతో ఆకాశ మేఘాల రావడం చూసి, భూమి మీద ఉనన్ అనిన్
జాతుల పజలు గుండెలు బాదుకుంటారు. 31ఆయన గొపప్ బూర ధవ్నులతో తన దూతలను పంపుతాడు. వారు ఆకాశం
ఆ కొన నుండి ఈ కొన వరకూ నలుదికుక్ల నుండీ ఆయన ఎనున్కునన్ వారిని సమకూరుచ్తారు.

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మారుక్ 13:28-29; లూకా 21:29-31

32 “అంజూరు చెటుట్ గురించిన ఉపమానం నేరుచ్కోండి. దాని కొమమ్లు చిగిరించి లేత కొమమ్లు వేసేటపుప్డు వసంత
కాలం దగగ్ర పడిందని మీరు తెలుసుకుంటారు. 33అదే విధంగా ఈ సంగతులనీన్ జరగడం చూసినపుప్డు ఆయనమీకు
సమీపంలోనే, దావ్రం దగగ్రే ఉనాన్డని తెలుసుకోండి. 34 ఇవనీన్ జరిగే వరకూ ఈ జాతి అంతరించదని నేను మీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 35ఆకాశమూ భూమీ గతించిపోతాయిగానినామాటలు ఎనన్టికీ గతించవు.

36 “అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుప్డో తండికిమాతమే తెలుసు గానీ ఏ మనిషికీ తెలియదు. చివరికి పరలోకంలోని
దూతలకు, కుమారుడికి కూడా తెలియదు. 37నోవహ రోజులోల్ ఎలా ఉండేదో మనుషయ్ కుమారుడి రాకడ కూడా అలా
ఉంటుంది. 38జలపళయంరాకముందు నోవహ ఓడలోకివెళిళ్నరోజువరకూ,మనుషులు తింటూ,తాగుతూ,పెళిళ్ళ ళ్
చేసుకుంటూ, ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటూ ఉనాన్రు. 39జలపళయం వచిచ్ వారంతాకొటుట్ కునిపోయేవరకూవారికి తెలియలేదు.
ఆ విధంగానేమనుషయ్ కుమారుడి రాకడ ఉంటుంది.

40 ఆ రోజు, పొలంలో ఇదద్రు పురుషులు ఉంటే, ఒకడు వెళిళ్పోతాడు, మరొకడు అకక్డే ఉండిపోతాడు. 41 ఇదద్రు
సీలు తిరుగలి విసురుతూ ఉంటే, ఒకామె వెళిళ్పోతుంది, మరొకామె ఉండిపోతుంది. 42 ఏ రోజున మీ పభువు వసాత్ డో
మీకు తెలియదు కాబటిట్ మెలకువగా ఉండండి. 43దొంగ ఏ గంటలో వసాత్ డో ఇంటి యజమానికి ముందే తెలిసేత్ అతడు
మేలుకుని ఉండి దొంగతనం చేయనివవ్డు కదా! 44మీరు ఎదురు చూడని గంటలోమనుషయ్ కుమారుడు వసాత్ డు కాబటిట్
మీరు కూడా సిదధ్ంగా ఉండండి.

45 “ఒక యజమాని తన ఇంటోల్ పనివారికి వేళకు భోజనం పెటట్డానికి నియమించిన నమమ్క న, తెలి న దాసుడు
ఎవరు? 46యజమానిఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ఏదాసుడు ఆ విధంగాచేసుత్ ండడం గమనిసాత్ డోఆదాసుడు ధనుయ్డు. 47ఆ
యజమానితనయావదాసిత్ మీదాఆదాసుని నియమిసాత్ డని నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 48కానీ ఆదాసుడు
చెడడ్వా తే, ‘నాయజమాని ఆలసయ్ంగా వసాత్ డులే’ అని తన మనసులో అనుకుని 49 తన సాటి సేవకులను కొడుతూ,
తాగుబోతులతో కలిసి తింటూ, తాగుతూ ఉంటే, 50అతడు ఎదురు చూడని రోజున, అనుకోని గంటలోవానియజమాని
వసాత్ డు. 51వాణిణ్ రెండు ముకక్లుగా నరికించి కపట వేషధారులతో బాటు వాడిని శి సాత్ డు. అకక్డ ఏడుపూ పండుల్
కొరకడమూ ఉంటాయి.”

25
ఒలీవ కొండ పసంగం. పభువు రాక, పదిమంది కనయ్లకు పరీకష్

1 “పరలోకరాజాయ్నిన్ ఈ విధంగాపోలచ్వచుచ్. పదిమంది కనయ్లు పెళిళ్కొడుకును కలుసుకోడానికి కాగడాలు పటుట్ కుని
బయలుదేరారు. 2వీరిలోఐదుగురు తెలివితకుక్వవారు, ఐదుగురు తెలి నవారు. 3తెలివితకుక్వవారు తమదీపాలు
పటుట్ కునాన్రు గాని తమతో నూనె తీసుకుని పోలేదు. 4 తెలి న వారు తమ దీపాలతో బాటు సీసాలోల్ నూనె తీసుకుని
వెళాళ్రు. 5పెళిళ్కొడుకు రావడం ఆలసయ్ం కావడంతోవారంతా నిదపోయారు.

6అరథ్రాతి, ‘ఇడుగో, పెళిళ్కొడుకు వసుత్ నాన్డు. అతనికి ఎదురు వెళళ్ండి’ అనే పిలుపు వినిపించింది. 7అపుప్డు ఆ
కనయ్లంతా లేచి తమ దీపాలు సరిచేసుకునాన్రు.

8అయితేతెలివితకుక్వవారు, ‘మాదీపాలుఆరిపోతునాన్యి,మీనూనెలోకొంచెంమాకూక్డాఇసాత్ రా?’ అనితెలి న
వారిని అడిగారు. 9అందుకు వారు, ‘మాదగగ్ర ఉనన్ నూనెమన ఇదద్రికీ సరిపోదేమో,మీరు వెళిళ్ నూనె అమేమ్వారి దగగ్ర
కొనుకోక్ండి’ అని చెపాప్రు.

10వారు కొనడానికి వెళత్ ఉండగానేపెళిళ్కొడుకు వచేచ్శాడు. అపుప్డు సిదధ్ంగాఉనన్ ఐదుగురుయువతులు అతనితో
కలిసిపెళిళ్విందుకులోపలికివెళాళ్రు. వెంటనేతలుపుమూశారు. 11ఆతరువాతమిగిలినకనయ్లువచిచ్, ‘పభూ,పభూ,
మాకు తలుపు తెరవండి’ అని అడిగారు. 12 కాని ఆయన, ‘నేను కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, మీరెవరో నాకు తెలీదు’
అనాన్డు. 13ఆ రో నా, ఆ గం నామీకు తెలియదు కాబటిట్ మేలుకుని ఉండండి.

పభువు రాక, సేవకులకు పరీకష్
14 “పరలోక రాజయ్ం ఇలా ఉంటుంది, ఒక మనిషి దూరదేశానికి పయాణ తన పనివారిని పిలిచి తన ఆసిత్ని వారికి

అపప్గించాడు. 15వారివారిసామరధ్ ం పకారం ఒకడికి ఐదు తలాంతులూ ఇంకొకడికి రెండు తలాంతులూమరొకడికిఒకక్
తలాంతూ ఇచిచ్, వెంటనే పయాణ వెళాళ్డు.
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16 ఐదు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు వాటితో వాయ్పారం చేసి, ఇంకో ఐదు తలాంతులు సంపాదించాడు. 17 అదే
విధంగా రెండు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు ఇంకో రెండు సంపాదించాడు. 18అయితే ఒక తలాంతు తీసుకునన్ వాడు
వెళిళ్, గుంట తవివ్ తనయజమాని డబుబ్ దాచిపెటాట్ డు.

19 “చాలాకాలం తరువాత ఆయజమానితిరిగి వచిచ్ తన పనివారి దగగ్ర లెకక్లు చూసుకునాన్డు. 20అపుప్డు ఐదు
తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు మరో ఐదు తలాంతులు తెచిచ్ ‘అయయ్గారూ,మీరు నాకు ఐదు తలాంతులు ఇచాచ్రు కదా,
అవిగాక నేను ఇంకో ఐదు తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు.

21 అతని యజమాని, ‘ఆహా! నీవు నమమ్క న మంచి పనివాడివి! నీవు ఈ చినన్పాటి విషయంలో నమమ్కంగా
ఉనాన్వు. కాబటిట్ నినున్ ఎకుక్వ పనుల మీద నియమిసాత్ ను. నీ యజమాని సంతోషంలో నీవు కూడా భాగం పంచుకో’
అనాన్డు.

22అలాగే రెండు తలాంతులు తీసుకునన్ వాడు వచిచ్, ‘అయయ్గారూ, మీరు నాకు రెండు తలాంతులు ఇచాచ్రు కదా,
అవి గాక నేను ఇంకో రెండు తలాంతులు సంపాదించాను’ అని చెపాప్డు. 23యజమాని, ‘ఆహా! నీవు ఈ చినన్పాటి
విషయంలో నమమ్కంగా ఉనాన్వు. కాబటిట్ నినున్ ఎకుక్వ పనుల మీద నియమిసాత్ ను. నీ యజమాని సంతోషంలో నీవు
కూడాభాగం పంచుకో’ అనాన్డు.

24 తరువాత ఒకక్ తలాంతు తీసుకునన్వాడు వచాచ్డు. అతడనాన్డు, ‘అయయ్గారూ, మీరు వితత్నాలు నాటని చోట
పంట కోయడానికీ, వెదజలల్ని చోట పంటపోగుచేసుకోడానికీ చూసే కఠినాతుమ్లని నాకు తెలుసు. 25కాబటిట్ నాకు భయం
వేసి,మీరిచిచ్న తలాంతును భూమిలోదాచిపెటాట్ ను. ఇదిగో, తీసుకోండి’ అనాన్డు.

26అందుకు ఆయజమాని అతనితో, ‘నీవుసోమరివాడివి! చెడడ్ దాసుడివి. నేను వితత్ని చోట కోసేవాడిని, వెదజలల్ని
చోటపంటపోగుచేసుకోజూసేవాడినిఅనినీకు తెలుసు గదా! 27అలాంటపుప్డు నీవునాడబుబ్ను వడీడ్ వాయ్పారుల దగగ్ర
ఉంచాలిస్ంది. అపుప్డు నేను వచిచ్ దానిన్ వడీడ్తో కలిపి తీసుకుని ఉండేవాణిణ్ ’ అని చెపిప్, 28 ‘ఆ తలాంతును వాడి దగగ్ర
నుండి తీసుకుని పది తలాంతులు ఉనన్వాడికి ఇవవ్ండి.

29ఉనన్ పతివాడికీ మరింత ఇవవ్డం జరుగుతుంది, అతడు సమృదిధ్ కలిగి ఉంటాడు. లేని వాడి దగగ్ర నుండి వాడికి
ఉనన్ది కూడా తీసివేయడం జరుగుతుంది. 30 పనికిమాలిన ఆ దాసుణిణ్ బయట ఉనన్ చీకటిలోకి తోసివేయండి. అకక్డ
ఏడుపు, పండుల్ కొరుకోక్వడం ఉంటాయి.

పభువు రాక,యూదేతర జాతులకు పరీకష్
యోవే 3:11-16

31 “మనుషయ్ కుమారుడు తన మహిమతో, తన దేవదూతలందరితో వచేచ్టపుప్డు ఆయన తన మహిమ సింహాసనం
మీద కూరుచ్ని ఉంటాడు.

32మానవులందరినీ పోగుచేసి ఆయన ముందు నిలబెడతారు. అపుప్డు ఒక గొలల్వాడు తన మందలో మేకలను,
గొరెలను వేరు చేసినటుట్ 33 ఆయన తన కుడి పున ‘గొరెలు’ (నీతిపరులు), ఎడమ పున ‘మేకలు’ (అనీతిపరులు)
ఉండేలా వేరు చేసి నిలబెడతాడు.

34 తరువాత రాజు తన కుడి పున ఉనన్వారిని చూసి, ‘నా తండి ఆశీరవ్దించిన వారలారా, రండి. లోకం పునాది
వేసినపుడే మీ కోసం సిదధ్పరిచిన రాజాయ్నిన్ సావ్ధీనం చేసుకోండి. 35 ఎందుకంటే నాకు ఆకలి వేసినపుప్డు మీరే నాకు
భోజనం పెటాట్ రు. నేను దాహంతో ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం తీరాచ్రు. పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు నాకు ఆశయం ఇచాచ్రు.
36బటట్లు లేక దిగంబరిగాఉనన్పుప్డు నాకు బటట్లిచాచ్రు. రోగి నపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచారు. చెరసాలోల్ ఉనన్పుప్డు
నా దగగ్రికి వచిచ్ పలకరించారు’ అని చెబుతాడు.

37 అందుకు నీతిపరులు ‘పభూ, ఎపుప్డు నీకు ఆకలి వేయడం చూసి నీకు భోజనం పెటాట్ ం? ఎపుప్డు దపిప్గొనడం
చూసి దాహం తీరాచ్ం? 38 ఎపుప్డు పరదేశిగా చూసి నీకు ఆశయమిచాచ్ం? ఎపుప్డు దిగంబరిగా చూసి బటట్లిచాచ్ం?
39ఎపుప్డురోగి ఉండటం,చెరసాలలోఉండడంచూసినీదగగ్రికి వచిచ్ పరామరిశ్ంచాం?’ అనిఆయననుఅడుగుతారు.
40అందుకు రాజు, ‘మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, దీను న ఈ నా సోదరులోల్ ఒకడికి ఇది చేసేత్ నాకు కూడా చేసినటేట్ ’
అనివారికి జవాబిసాత్ డు.

41 “తరవాత ఆయన ఎడమ పున ఉనన్వారిని చూసి, ‘శాపగసుత్ లారా, ననున్ విడిచి వెళళ్ండి! సాతానుకు, వాడి
దూతలకు సిదధ్ం చేసిన నితాయ్గిన్లోకి వెళళ్ండి. 42ఎందుకంటే, నాకు ఆకలి వేసినపుప్డు మీరు నాకు భోజనం పెటట్లేదు.
నేను దాహంతో ఉనన్పుప్డు నాకు దాహం తీరచ్లేదు. 43 పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు నాకు ఆశయం ఇవవ్లేదు, వసాలు లేక
దిగంబరిగాఉనన్పుప్డునాకు బటట్లివవ్లేదు. రోగి నపుప్డు ననున్ పరామరిశ్ంచలేదు. చెరసాలలోఉనన్పుప్డునాదగగ్రికి
వచిచ్ పలకరించలేదు’ అని చెబుతాడు.

44 అందుకు వారు కూడా, ‘పభూ, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగా ఉండటం, దాహంతో ఉండటం, పరదేశిగా ఉండటం,
దిగంబరి ఉండటం, రోగి ఉండడం చూసి నీకు సహాయం చేయలేదు?’ అని అడుగుతారు. 45అందుకు రాజు, ‘మీతో
కచిచ్తంగాచెపేప్దేమంటే,మీరు దీను ననాఈసోదరులలోఒకరికిఈవిధంగాచేయలేదుకాబటిట్ నాకు కూడాచేయనటేట్ ’
అనివారికి జవాబిసాత్ డు. 46వీరు శాశవ్త శికష్లోకీ, నీతిపరులు శాశవ్త జీవంలోకీ పవేశిసాత్ రు.”
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26
యేసు వధ యూదు నాయకుల కుట
మారుక్ 14:1-2; లూకా 22:1-2

1యేసు ఈమాటలు చెపప్డం ముగించిన తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో, 2 “రెండు రోజుల తరువాత పసాక్ పండగ
వసుత్ ందనిమీకు తెలుసు. అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుణిణ్ సిలువ వేయడానికి అపప్గిసాత్ రు” అని చెపాప్డు.

3 ఆ సమయంలోనే ముఖయ్ యాజకులు, పజల పెదద్లు కయప అనే పధానయాజకుడి నివాసంలో సమావేశమయాయ్రు.
4వారంతాఏక కుట చేసియేసును పటుట్ కుని, చంపాలని కుయుకులు పనాన్రు. 5అయితేపజలోల్ అలల్రి జరుగుతుందేమో
అని “పండగ సమయంలో వదుద్ ” అని చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీమరియయేసుకు చేసిన అభిషేకం
మారుక్ 14:3-9;యోహా 12:1-8

6యేసు బేతనీలో కుషుట్ రోగి సీమోను ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 7ఆ సమయంలో ఒక సీ పాలరాతి సీసాలోబాగా ఖరీ న అతత్రు
తెచిచ్,ఆయనభోజనానికి కూరుచ్నిఉనన్పుప్డు ఆయనతలమీదఆఅతత్రుపోసింది. 8అదిచూసి శిషుయ్లకు కోపం వచిచ్ంది.
వారు ఆమెతో, “ఎంత నషట్ం! 9 దీనిన్ మంచి ధరకు అమిమ్ ఆ సొముమ్ను పేదలకు దానం చెయయ్వచుచ్ కదా?” అనాన్రు.
10యేసు ఆ సంగతి గహించి, “ఈ సీని ఎందుకు ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రు? ఈమెనా విషయంలో ఒక మంచి పని చేసింది.
11బీదవారు మీ దగగ్ర ఎపుప్డూ ఉంటారు. కానీ నేను ఎలల్కాలం మీతో ఉండను. 12ఈమెఈ అతత్రు నా శరీరం పోసి
నా భూసాథ్ పన కోసం సిదధ్ం చేసింది. 13 నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఈ లోకమంతటిలో సువార పకటన ఎకక్డెకక్డ
జరుగుతుందో అకక్డ ఈమెనూ,ఈమెచేసిన పనినీ అందరూ గురు చేసుకుని పశంసిసాత్ రు.”

యూదు నాయకులతో ఇసక్రియోతుయూదాలాలూచీ
మారుక్ 14:10-11; లూకా 22:3-6

14అపుప్డు పనెన్ండు మందిలో ఒక న ఇసక్రియోతుయూదా, పధానయాజకుల దగగ్రికి వెళాళ్డు. 15 “యేసును మీకు
పటిట్సేత్ నాకేమిసాత్ రు?” అని అతడు వారినడిగాడు. వారు ము వెండి నాణాలు లెకక్పెటిట్ అతనికి ఇచాచ్రు. 16 అతడు
అపప్టి నుండి ఆయనను వారికి పటిట్వవ్డానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్డు.

పసాక్ ఏరాప్టుల్
మారుక్ 14:12-16; లూకా 22:7-13

17 పొంగని రొటెట్ల పండగలో మొదటి రోజు శిషుయ్లు యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “మనం పసాక్ భోజనానిన్ ఆచరించడానికి
ఏరాప్టుల్ ఎకక్డ చేయమంటావు?” అని అడిగారు. 18 అందుకాయన, “మీరు పటట్ణంలో ఫలాని వయ్కి దగగ్రికి వెళిళ్, నా
కాలం సమీపించింది. నా శిషుయ్లతో కలిసి నీ ఇంటోల్ పసాక్ భోజనం చేసాత్ ను, అనిమా గురువు అంటునాన్డని అతనితో
చెపప్ండి” అనాన్డు. 19యేసు తమకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం చేసి శిషుయ్లు పసాక్ను సిదధ్ం చేశారు.

చివరి భోజనం
మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:14-20; 24-30;యోహా 13:2-30

20సాయంకాలంయేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతోభోజనానికి కూరుచ్నాన్డు. 21వారు భోజనం చేసుత్ ండగా ఆయన,
“మీలో ఒకడు ననున్ శతువులకు అపప్గిసాత్ డని మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22 అందుకు వారు చాలా
దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. పతి ఒకక్డూ, “పభూ, అది నేనా?” అని ఆయనను అడగడం పారంభించారు. 23ఆయన,
“నాతో కలిసిపాతలోచెయియ్ముంచి భోజనం చేసేవాడే ననున్ పటిట్సాత్ డు.

24మనుషయ్ కుమారుణిణ్ గురించి రాసి ఉనన్ పకారం ఆయన చనిపోవలసిందే గాని ఆయనను ఎవరు పటిట్సాత్ డో ఆ
వయ్కికి యాతన తపప్దు. ఆ వయ్కి అసలు పుటిట్ ఉండకపోతే అతనికి మంచిది” అని వారితో చెపాప్డు. 25 ఆయనను
అపప్గించబోయేయూదా, “పభూ, నేను కాదు కదా?” అని అడగాగ్ నే ఆయన, “నీవే చెబుతునాన్వు కదా?” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్ర సాథ్ పన
మారుక్ 14:22-25; లూకా 22:17-20; 1కొరింతీ 11:23-25

26వారు భోజనం చేసుత్ ండగా యేసు ఒక రొటెట్ తీసుకుని సుత్ తులు చెలిల్ంచి, విరిచి తన శిషుయ్లకు ఇసూత్ , “దీనిన్ మీరు
తీసుకుని తినండి. ఇది నా శరీరం” అని చెపాప్డు. 27 తరువాత ఆయన దాకష్ రసం పాత తీసుకుని కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచి
వారికిచిచ్, “దీనిలోనిది మీరంతా తాగండి. 28 ఇది నా రకం. అంటే పాప కష్మాపణ నిమితత్ం అనేకుల కోసం నేను
చిందించబోతునన్ కొతత్ నిబంధన రకం. 29నా తండి రాజయ్ంలో మీతో కలిసి ఇలాటి దాకష్రసం మళీళ్ తాగే రోజు వరకూ
నేనిక దానిన్ తాగననిమీతోచెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

30అపుప్డు వారు ఒక కీరన పాడి ఒలీవ కొండకు వెళాళ్రు.
పేతురు తనను ఎరగనంటాడనియేసు ముందుగా చెపప్డం
మారుక్ 14:26-31; లూకా 22:31-34;యోహా 13:36-38;యోహా 14:1-31

31అపుప్డుయేసు వారితో, “ఈరాతిమీరంతానా విషయంలోతొటుపడతారు. ఎందుకంటే,
‘కాపరిని దెబబ్ తీసాత్ ను,మందలోని గొరెలు చెదరిపోతాయి’ అనిరాసి ఉంది కదా!
32కాని నేను మరణం నుండి తిరిగి లేచిన తరువాతమీకంటేముందుగా గలిలయకి వెళాత్ ను” అనాన్డు.
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33 అందుకు పేతురు, “నీ విషయంలో అందరూ వెనుకంజ వేసినా సరే నేను మాతం ఎనన్టికీ వెనుకంజ వేయను” అని
యేసుతో చెపాప్డు. 34యేసు అతణిణ్ చూసి, “నేను నీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఈ రాతి కోడి కూసే ముందే నేనెవరో
తెలియదనినీవుమూడుసారుల్ చెబుతావు”అనాన్డు. 35పేతురు ఆయనతో, “నేను నీతో కలిసిచావాలిస్ వచిచ్నాసరే,నినున్
ఎరగనని చెపప్ను” అనాన్డు. మిగిలిన శిషుయ్లందరూ అవేమాటలు పలికారు.

గేతేస్మనే తోటలోయేసు వేదన
మారుక్ 14:32-42; లూకా 22:39-46;యోహా 18:1;యోహా 18:15, 16, 17

36ఆ తరువాత, యేసు వారితో కలిసి గేతేస్మనే అనే చోటికి వచాచ్డు. ఆయన, “నేను అకక్డికి వెళిళ్ పారథ్న చేసి తిరిగి
వచేచ్ వరకూ మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి” అని వారితో చెపాప్డు. 37 పేతురును, జెబెదయి ఇదద్రు కొడుకులను తన వెంట
తీసుకు వెళిళ్ తీవ న దుఃఖంలో, కలతలో మునిగిపోయాడు. 38 అపుప్డు ఆయన వారితో, “నా పాణం పోయేటంతగా
నాకు దుఃఖం ముంచుకొసూత్ ఉంది. మీరు ఇకక్డే నిలిచినాతో కలిసిమెలకువగా ఉండండి” అని చెపాప్డు.

మొదటిపారథ్న
మారుక్ 14:35; లూకా 22:41-42

39 ఆయన కొంత దూరం వెళిళ్, సాగిలపడి, “నా తండీ, సాధయ్ తే ఈ గినెన్ నా దగగ్ర నుండి తీసివేయి. అయినా నీ
ఇషట్మే నెరవేరాలి, నా ఇషట్ం కాదు” అని పారథ్న చేశాడు. 40 శిషుయ్ల దగగ్రికి వచిచ్, వారు నిద పోతుండడం చూసి, “నాతో
కలిసి ఒకక్ గంట కూడా మెలకువగా ఉండలేరా? 41మీరు పరీకష్లో పడకుండా ఉండేందుకు మెలకువగా ఉండి పారథ్న
చేయండి. ఆతమ్ సిదధ్మేగానీ శరీరం బలహీనం” అని పేతురుతో అనాన్డు.

రెండవ పారథ్న
మారుక్ 14:39; లూకా 22:44

42 యేసు రెండవ సారి దూరంగా వెళిళ్, “నా తండీ, నేను దీనిన్ తాగితేనే తపప్ నా నుండి తీసివేయడం సాధయ్ం
కాదనుకుంటే, నీ చితత్మే నెరవేరనీ!” అని పారథ్న చేశాడు. 43 ఆయన తిరిగి వచిచ్, వారు ఇంకా నిదపోతూ ఉండడం
చూశాడు. వారి కళ ళ్ నిదాభారంతోమూతలు పడుతునాన్యి.

మూడవపారథ్న
మారుక్ 14:41

44 ఆయన వారిని మళీళ్ విడిచి వెళిళ్, ఆ మాటలే తిరిగి చెబుతూ మూడోసారి పారథ్న చేశాడు. 45 అపుప్డాయన
తన శిషుయ్ల దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, “మీరింకా విశాంతిగా నిదపోతునాన్రా? వినండి, మనుషయ్ కుమారుణిణ్
పాపాతుమ్ల చేతులకు అపప్గించే సమయం వచేచ్సింది. 46 ఇంక వెళాద్ ం, లేవండి. ననున్ వారికి పటిట్చేచ్వాడు
సమీపించాడు.”

యేసును బంధించడం
మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-11

47ఆయనఇంకామాటాల్ డుతూఉండగానేపనెన్ండుమందిశిషుయ్లోల్ ఒక నయూదావచాచ్డు. అతనితోపధానయాజకుల
దగగ్ర నుంచీ, పజల పెదద్ల నుంచీ వచిచ్న పెదద్ గుంపు ఉంది. వారి చేతులోల్ కతుత్ లు, గదలు ఉనాన్యి. 48ఆయనను పటిట్
ఇచేచ్వాడు, “నేనెవరికి ముదుద్ పెడతానో ఆయనే యేసు. ఆయనను మీరు పటుట్ కోండి” అని వారికి ముందుగానే ఒక గురు
చెపాప్డు. 49అతడుయేసు దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకా, నీకు శుభం!” అంటూఆయనకుముదుద్ పెటాట్ డు. 50యేసు, “మితమా,
నీవేం చేయాలనుకునాన్వో అది చెయియ్” అని అతనితో చెపప్గానేవారు దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనను ఒడిసి పటుట్ కునాన్రు.

51 వెంటనే యేసుతో ఉనన్వారిలో ఒకడు తన చెయియ్ చాపి, కతిత్ బయటికి తీసి పధానయాజకుడి సేవకుణిణ్ కొటిట్ , అతని
చెవి నరికేశాడు. 52 అపుప్డు యేసు, “నీ కతిత్ నీ వరలో తిరిగి పెటుట్ . కతిత్ వాడేవారంతా కతిత్తోనే నాశనం అవుతారు.
53 ఇపుప్డు నేను నా తండిని వేడుకుంటే ఆయన పనెన్ండు సేనా వూయ్హాలకంటే ఎకుక్వ మంది దేవదూతలను వెంటనే
పంపడనుకుంటునాన్వా? 54నేనలా వేడుకుంటే అంతా ఈ విధంగా జరగాలని ఉనన్ లేఖనం ఎలా నెరవేరుతుంది?” అని
అతనితో అనాన్డు.

55 తరువాత యేసు ఆ గుంపు పు చూసి, “ఒక దోపిడీ దొంగ మీదికి వచిచ్నటుట్ ననున్ పటుట్ కోడానికి మీరు కతుత్ లు,
గదలతో వచాచ్రా? పతి రోజూ నేను దేవాలయంలోబోధించేటపుప్డు ననున్ పటుట్ కోలేదే, 56పవకల లేఖనాలు నెరవేరడం
కోసమేఈ విధంగా జరిగింది” అని చెపాప్డు. అపుప్డు శిషుయ్లంతా ఆయనను విడిచిపెటిట్ పారిపోయారు.

కయప ఎదుటా సనెహ్డిన్ ఎదుటాయేసు
మారుక్ 14:53-65;యోహా 18:12; 19-24

57 యేసును పటుట్ కునన్ వారు ఆయనను పధాన యాజకుడు కయప దగగ్రికి తీసుకుపోయారు. అకక్డ ధరమ్శాస
పండితులు, పెదద్లు సమావేశ ఉనాన్రు. 58 పేతురు దూరం నుండి వెంబడిసూత్ , పధానయాజకుడి ఇంటి గుమమ్ం వరకూ
వచిచ్,లోపలికి వెళిళ్ ఏమి జరగబోతునన్దో చూడాలని అకక్డ ఉనన్ నికులతో కలిసి కూరుచ్నాన్డు.

59 ముఖయ్ యాజకులు, మహాసభ సభుయ్లంతా యేసును చంపించాలని ఆయనకు వయ్తిరేకంగా దొంగసాకష్ ం కోసం
వెదికారు. 60 అబదధ్ సాకష్ులు చాలామంది వచిచ్నా వారి సాకష్ ం నిలబడలేదు. 61 చివరికి ఇదద్రు మనుషులు వచిచ్, “ఈ
మనిషి దేవాలయానిన్ పడగొటిట్ ,మూడు రోజులోల్ దానిన్ తిరిగి కడతానని చెపాప్డు”అనాన్రు. 62అపుప్డు పధానయాజకుడు
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లేచి, “నీవు జవాబు చెపప్వేమిటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగా పలికిన సాకష్ ం విషయం ఏమంటావు?” అని అడిగాడు. యేసు
మౌనం వహించాడు.

63అందుకు పధానయాజకుడుఆయనతో, “సజీవు నదేవునినామంలోనినున్ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను,నీవుదేవునికుమారుడు
కీసుత్ వా? మాతోచెపుప్!” అనాన్డు. 64అందుకుయేసు, “నీ నీవే ఆమాటచెపాప్వు కదా. నేను చెపేప్దేమంటే, ఇక నుండి
మనుషయ్ కుమారుడు సరవ్శకిమంతుని కుడి పకక్న కూరోచ్వడమూ, ఆకాశ మేఘాల మీద ఆసీను రావడమూ మీరు
చూసాత్ రు” అనాన్డు. 65 వెంటనే ఆ పధానయాజకుడు తన వసం చింపుకునాన్డు. “వీడు దేవదూషణ చేశాడు. అతని
దేవదూషణమీరే వినాన్రు కదా,మనకింక సాకష్ులతో పనేముంది? 66మీరేమంటారు?” అని సభవారిని అడిగాడు. అందుకు
వారు, “వీడు చావుకు తగినవాడు!” అనాన్రు.

67అపుప్డువారుఆయనముఖంమీదఉమిమ్వేసి,ఆయనను గుదాద్ రు. 68కొందరుఆయననుఅరచేతులతోకొటిట్ , “కీసూత్ !
నినున్ కొటిట్ంది ఎవరో పవచించు!” అనాన్రు.

పేతురు అబదాధ్ లు
మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:55-62

69 పేతురు బయట వసారాలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఒక పనిపిలల్ అతని దగగ్రికి వచిచ్, “నీవు గలిలయ వా న యేసుతో
ఉనాన్వుకదా?” అనిఅడిగింది. 70అందుకు అతడు, “నీవుచెపేప్ సంగతినాకు తెలియదు”అనిఅందరిముందూఅనాన్డు.

71 అతడు నడవలోకి వెళిళ్నపుడు మరొక పని పిలల్ అతణిణ్ చూసి, “ఇతడు కూడా నజరేతు వా న యేసుతో కలిసి
ఉండేవాడు” అని అకక్డునన్ వారితో చెపిప్ంది. 72 పేతురు మళీళ్ ఒపుప్కోక ఈసారి ఒటుట్ పెటుట్ కుంటూ, “ఆ మనిషి ఎవరో
నాకు తెలియదు” అనాన్డు.

73 కొంతసేపటి తరువాత అకక్డ నిలబడిన కొందరు పేతురు దగగ్రికి వచిచ్, “నిజమే, నువువ్ కూడా వారిలో ఒకడివే. నీ
మాటాల్ డే విధానం వలల్ అది తెలిసిపోతునన్ది” అనాన్రు. 74దానితో పేతురు, “ఆమనిషిని నేను ఎరగనే ఎరగను” అంటూ,
ఒటుల్ ,శాపనారాధ్ లూ పెటుట్ కోవడం పారంభించాడు. ఆ వెంటనే కోడి కూసింది.

75“ఈరాతికోడి కూసేముందే నేనెవరోతెలియదనినువువ్మూడుసారుల్ చెబుతావు”అనియేసు తనతోచెపిప్న సంగతి
జాఞ్ పకం చేసుకుని పేతురు బయటికి వెళిళ్ ఎంతో దుఃఖంతో పెదద్గా ఏడాచ్డు.

27
పిలాతు దగగ్రికియేసు
మారుక్ 15:1; లూకా 23:1;యోహా 18:28

1 తెలల్వారింది. ముఖయ్ యాజకులు, పజల పెదద్లందరు యేసును చంపించాలని ఆయన కుట చేశారు. 2 ఆయనను
బంధించి, తీసుకెళిళ్ రోమ్ గవరన్ర్ పిలాతుకు అపప్గించారు.

యూదానిరేవ్దనం
3అపుప్డు ఆయనను వారికి పటిట్ంచి ఇచిచ్న యూదా, వారు ఆయనకు శికష్ విధించడం చూసి పశాచ్తాత్ పపడి, ఆ ము

వెండినాణాలు పధానయాజకుల, పెదద్ల దగగ్రికి తీసుకొచిచ్, 4“నేను నిరపరాధి రకానిన్మీకు అపప్గించిపాపం చేశాను”అని
చెపాప్డు. అందుకు వారు, “ఐతేమాకేంటి? దాని సంగతి నువేవ్ చూసుకో” అని చెపాప్రు. 5అపుప్డతడు ఆ వెండి నాణాలు
దేవాలయంలో విసిరేసి, వెళిళ్ ఉరి వేసుకునాన్డు. 6ముఖయ్యాజకులు ఆ వెండినాణాలు తీసుకుని “ఇది రకం కొనన్ డబుబ్.
కాబటిట్ దీనిన్ కానుక పెటెట్లో వేయడం ధరమ్శాస విరుదధ్ం” అని చెపుప్కునాన్రు.

7 వారు ఆలోచించి ఆ సొముమ్తో పరదేశులను పాతిపెటట్డం కోసం ఒక కుమమ్రి వాడి పొలం కునాన్రు. 8 ఆ పొలానిన్
నేటివరకూ “రక పొలం” అని పిలుసుత్ నాన్రు. 9దీనితో, “ఇశాయేలు పజలు ఆయనకు కటిట్న వెల, కయధనం ము వెండి
నాణాలు. 10వారు పభువు నాకు నియమించిన పకారం కుమమ్రి వాడిపొలం కోసం ఇచాచ్రు” అని దేవుడుయిరీమ్యా పవక
దావ్రా చెపిప్నమాట నెరవేరింది.

యేసును పిలాతు పశిన్ంచడం
మారుక్ 15:2-5; లూకా 23:2-3;యోహా 18:29-38

11యేసుపిలాతుఎదుటనిలబడాడ్ డు. అపుప్డు పిలాతు, “నీవుయూదులరాజువా?” అనిఆయననుఅడిగాడు. యేసు,
“నీవేఅంటునాన్వుగదా”అనాన్డు. 12ముఖయ్యాజకులు,పెదద్లు ఆయనమీదనేరాలుమోపుతునన్పుప్డు ఆయనవాటికి
ఏమీజవాబుచెపప్లేదు. 13కాబటిట్ పిలాతు, “నీమీదవీరుఎనిన్నేరాలుమోపుతునాన్రోనీవువినడంలేదా?” అనిఆయనను
అడిగాడు. 14అయితే ఆయన ఒకక్మాట నాఅతనికి జవాబు చెపప్కపోవడం పిలాతుకి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.

యేసునా, బరబబ్నా?
మారుక్ 15:6-15; లూకా 23:13-25;యోహా 18:38-40

15 ఆ పండగలో పజలు కోరుకొనే ఒక దీని విడుదల చేయడం గవరన్రుకు వాడుక. 16 ఆ కాలంలో బరబాబ్ అనే
పేరు మోసిన ఒక బందిపోటు చెరసాలలో ఉనాన్డు. 17 కాబటిట్ పజలు తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు వారిని ఇలా
అడిగాడు, “నేను మీకు ఎవరిని విడుదల చేయాలి? బరబబ్నా లేక కీసుత్ అని పిలిచేయేసునా?” 18ఎందుకంటేవారు కేవలం
అసూయతోనే ఆయనను అపప్గించారని అతనికి తెలుసు.
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19 అతడు నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్నన్పుప్డు అతని భారయ్, “నీవు ఆ నిరోద్ షి జోలికి పోవదుద్ . ఈ రోజు నేను ఆయన
గురించి కలలో బహ బాధపడాడ్ ను” అని అతనికి కబురు పంపింది. 20ముఖయ్యాజకులు, పెదద్లు బరబబ్నే విడిపించమనీ
యేసును చంపించాలని అడగమని జనసమూహాలను రెచచ్గొటాట్ రు.

21 పిలాతు, “ఈ ఇదద్రిలో నేనెవరిని విడుదల చేయాలని మీరు కోరుతునాన్రు?” అని అడగగా వారు, “బరబబ్నే” అని
అరిచారు. 22అందుకు పిలాతు, “మరి కీసుత్ అని పిలిచేఈయేసును ఏమిచెయయ్మంటారు?” అనాన్డు. వారంతా, “అతణిణ్
సిలువ వేయండి” అని కేకలు వేశారు. 23 పిలాతు, “ఎందుకు? ఇతడు ఏం నేరం చేశాడు?” అని అడిగినపుప్డు, వారు,
“సిలువ వేయండి” అని ఇంకా ఎకుక్వగా కేకలు వేశారు.

24అలల్రి ఎకుక్వౌతుందే గాని తన పయతాన్లేమీ ఫలించడం లేదని గహించి, పిలాతు నీళ ళ్ తీసుకుని ఆ జనసమూహం
ఎదుట చేతులు కడుకుక్ని, “ఈ నీతిపరుని రకం విషయంలో నేను నిరపరాధిని, దీనిన్ మీరే చూసుకోవాలి” అని చెపాప్డు.
25అందుకు పజలంతా, “అతడి రకంమామీదా,మాపిలల్ల మీదాఉండుగాక” అనాన్రు.

బరబాబ్ విడుదల
26 అపుప్డు పిలాతు వారు కోరినటేట్ బరబబ్ను విడుదల చేసి, యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువ వేయడానికి

అపప్గించాడు.
రాజుకు ముళళ్ కిరీటం, సిలువ శికష్ కొనిపోవడం
మారుక్ 15:16-23; లూకా 23:26-32

27 అపుప్డు నికులు యేసును అధికార మందిరంలోకి తీసుకుపోయి, ఆయన ముందు నికులందరినీ పోగుచేశారు.
28వారు ఆయన వసాలు తీసేసి, ఆయనకు ఎరని అంగీ తొడిగించారు. 29ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్ ఆయన తలమీద
పెటాట్ రు. ఆయన కుడి చేతిలో ఒక రెలుల్ కర ఉంచారు. అపుప్డు ఆయన ముందు మోకరించి, “యూదుల రాజా, నీకు
శుభం!” అంటూ ఎగతాళి చేశారు. 30 ఆయన మీద ఉమిమ్ వేసి, ఆ రెలుల్ కరతో ఆయన తలమీద కొటాట్ రు. 31 అదంతా
అయినతరువాతఆయనకువేసినఅంగీతీసివేసిఆయనవసాలుఆయనకుతొడిగించి,సిలువవేయడానికితీసుకు వెళాళ్రు.
32వారు బయటికి వసూత్ ఉండగా కురేనేపాంతానికి చెందిన సీమోను అనేవయ్కి కనిపించాడు. వారు బలవంతంగాఅతనిచేత
ఆయన సిలువనుమోయించారు.

సిలువ
మారుక్ 15:22-32; లూకా 23:33-43;యోహా 19:16-17

33వారు, “కపాల సథ్లం”అని అరథ్మిచేచ్ ‘గొలొగ్ తా’అనేచోటికి వచాచ్రు. 34అకక్డ చేదు కలిపినదా రసానిన్తాగడానికి
ఆయనకు అందించారు గాని ఆయనదానిన్ రుచి చూసితాగలేక నిరాకరించాడు.

లేఖనాల నెరవేరుప్
మతత్యి 5:17-18; గలతీ 3:11-14

35వారు ఆయనను సిలువ వేసిన తరవాత చీటుల్ వేసి ఆయన బటట్లు పంచుకునాన్రు. 36 అకక్డే ఆయనకు కావలిగా
కూరుచ్నాన్రు.

37 “ఇతడు యూదుల రా న యేసు’’ అని ఆయన మీద మోపిన నేరం రాసి ఉనన్ పకటన ఒకటి ఆయన తలకు న
ఉంచారు. 38ఆయన కుడి పున ఒకడు, ఎడమ పున ఒకడు ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను కూడా సిలువవేశారు.

39ఆదారిన వెళేళ్వారు తలలూపుతూ, 40 “దేవాలయానిన్ పడగొటిట్ మూడు రోజులోల్ కటేట్వాడా, నినున్ నీవే ర ంచుకో. నీవు
దేవుని కుమారుడి తే సిలువ మీద నుండి దిగిరా!” అంటూ ఆయనను తిటాట్ రు.

41అలాగే ధరమ్శాస పండితులూ, పెదద్లూ, పధానయాజకులూ ఆయనను వెకిక్రిసూత్ , 42 “ఇతడు ఇతరులను ర ంచాడు
గానీతనను ర ంచుకోలేడు. ఇశాయేలురాజు గదా,అతడిపుప్డు సిలువమీద నుండి దిగి వసేత్ అతణిణ్ నముమ్తాం. 43ఇతడు
దేవునిలో విశావ్సం ఉనన్వాడు గదా, తాను దేవుని కుమారుణిణ్ అని చెపాప్డు గదా. కాబటిట్ ఆయనకిషట్ తే దేవుడే ఇతనిన్
తపిప్సాత్ డు” అనిహేళనగామాటాల్ డారు.

44ఆయనతోబాటు సిలువ వేసిన దోపిడీ దొంగలు కూడా ఆయనను అలాగే నిందించారు.
యేసు కీసుత్ మరణం
మారుక్ 15:33-41; లూకా 23:44-49;యోహా 19:30-37

45 మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకూ దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది. 46 సుమారు మూడు
గంటలపుప్డు యేసు, “ఏలీ, ఏలీ, లామాసబకానీ” అని పెదద్గా కేక వేశాడు. ఆమాటకు, “నా దేవా, నా దేవా, నా చెయియ్
ఎందుకు విడిచిపెటాట్ వు?” అని అరథ్ం.

47అకక్డ నిలబడిన వారిలో కొందరు ఆమాట విని, “అతడు ఏలీయాను పిలుసుత్ నాన్డు” అనాన్రు. 48 వెంటనే వారిలో
ఒకడు పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్, సాప్ంజ్ తెచిచ్ పులిసిన దాకష్రసంలో ముంచి, రెలుల్ కరకు తగిలించి ఆయనకు తాగడానికి
అందించాడు. 49మిగిలినవారు, “ఉండండి, ఏలీయావచిచ్ ఇతణిణ్ ర సాత్ డేమోచూదాద్ ం” అనాన్రు.

50యేసు మళీళ్ పెదద్గా కేక వేసి పాణం విడిచాడు.
ధరమ్శాసయుగం అంతం
హెబీ 9:3-8; 10:19-20
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51అపుప్డు దేవాలయంలోనితెర నుండి కింది వరకూ రెండుగాచినిగింది. భూమి కంపించింది,బండలు బదద్లయాయ్యి.
52సమాధులు తెరుచుకునాన్యి. కనున్ మూసిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ ల శరీరాలు సజీవంగా లేచాయి. 53వారు సమాధులోల్
నుండి బయటికి వచిచ్ ఆయనపునరుతాథ్ నం చెందిన తరువాత పవిత నగరంలో పవేశించిచాలామందికి కనిపించారు.

54 రోమా శతాధిపతి, అతనితో యేసుకు కావలి ఉనన్వారు, భూకంపానిన్, జరిగిన సంఘటనలను చూసి చాలా
భయపడాడ్ రు. “ఈయననిజంగాదేవునికుమారుడే”అనివారుచెపుప్కునాన్రు. 55యేసుకుఉపచారంచేయడానికిగలిలయ
నుండి ఆయన వెంట వచిచ్న అనేకమంది సీలు అకక్డ దూరంగా నిలబడి చూసుత్ నాన్రు. 56 వారిలో మగద్లేనే మరియ,
యాకోబు,యోసేపుఅనేవారి తలిల్ అయినమరియ, జెబెదయి కుమారుల తలిల్ ఉనాన్రు.

కీసుత్ భూసాథ్ పన
మారుక్ 15:42-47; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42

57ఆసాయంకాలంఅపప్టికేయేసు శిషుయ్డుగాఉండినఅరిమతయియోసేపుఅనేఒకధనవంతుడువచాచ్డు. 58అతడు
పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్, యేసు దేహానిన్ తనకు ఇపిప్ంచమని వినన్వించుకునాన్డు. పిలాతు దానిన్ అతనికి అపప్గించమని
ఆజాఞ్ పించాడు. 59యోసేపుఆ దేహానిన్ తీసుకుని శుభ న నారబటట్తో చుటాట్ డు.

60తానురాతిలోతొలిపించుకునన్ తనకొతత్ సమాధిలోదానిన్పెటాట్ డు. తరువాతపెదద్ రాయితోసమాధిదావ్రానిన్మూసివేసి
వెళిళ్పోయాడు. 61మగద్లేనే మరియ, వేరొక మరియఅకక్డే సమాధికి ఎదురుగా కూరుచ్ని ఉనాన్రు.

62ఆతరువాతిరోజు,అంటే విశాంతి దినానికి సిదధ్పడే రోజుకు తరువాతిరోజుముఖయ్యాజకులు, పరిసయుయ్లు పిలాతు
దగగ్రికి వెళిళ్, 63 “అయాయ్, ఆ మోసగాడు జీవించి ఉనన్పుప్డు ‘మూడు రోజుల తరువాత నేను సజీవంగా తిరిగి లేసాత్ ను’
అని చెపిప్నమాటమాకుజాఞ్ పకం ఉంది. 64కాబటిట్ మూడవ రోజువరకూ సమాధిని భదం చేయమనిఆజాఞ్ పించండి. ఒకవేళ
అతని శిషుయ్లు అతణిణ్ ఎతుత్ కుపోయి ‘ఆయన మృతులోల్ నుండి సజీవంగా లేచాడు’ అని పజలోల్ పచారం చేసాత్ రేమో. అదే
జరిగితేమొదటి వంచన కంటే చివరి వంచనమరింత చెడడ్దౌతుంది” అనాన్రు.

65అందుకు పిలాతు, “కావలివారునాన్రు గదా,మీరువెళిళ్మీశకిమేరసమాధినిభదంచేయండి”అనివారితోచెపాప్డు.
66వారు వెళిళ్ రాతికి ముద వేసి సమాధికి కావలివారిని ఏరాప్టు చేశారు.

28
యేసు కీసుత్ సజీవంగా లేవడం
మారుక్ 16:1-14; లూకా 24:1-49;యోహా 20:1-23

1 విశాంతిదినం గడిచిన తరవాత ఆదివారం నాడు తెలల్వారుతుండగా మగద్లేనే మరియ, మరొక మరియ సమాధిని
చూడడానికి వచాచ్రు. 2పభువు దూత పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్, ఆ రాయిని దొరిల్ంచి దాని మీద కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు
పెదద్ భూకంపం వచిచ్ంది. 3ఆ దూత సవ్రూపం మెరుపులాఉంది. అతని వసం మంచు అంత తెలల్గా ఉంది.

4అతనిన్ చూసి కావలివారు భయపడి వణకుతూ చచిచ్న వారిలా పడిపోయారు. 5ఆ దూత ఆ సీలతో, “భయపడకండి,
సిలువ వేసిన యేసును మీరు వెతుకుతునాన్రని నాకు తెలుసు. 6 ఆయన ఇకక్డ లేడు. తాను చెపిప్నటేట్ తిరిగి లేచాడు.
రండి, పభువు పండుకునన్ చోటు చూసి, 7తవ్రగా వెళిళ్, ‘ఆయన చనిపోయిన వారిలో నుండి తిరిగి లేచాడు’ అని ఆయన
శిషుయ్లకు చెపప్ండి. ఇదిగో, ఆయన గలిలయకి మీకంటే ముందుగా వెళాళ్డు. మీరు ఆయనను అకక్డ చూసాత్ రు. ఇదిగో,
నేను మీతో చెపాప్ను గదా” అనాన్డు.

8 వారు భయంతో, మహా ఆనందంతో సమాధి దగగ్ర నుండి తవ్రగా వెళిళ్ ఆ సంగతి ఆయన శిషుయ్లకు చెపప్డానికి
పరుగెడుతుండగా 9యేసు వారికి ఎదురు వచిచ్, “మీకు శుభం!” అని చెపాప్డు. వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, ఆయన
పాదాల వాలి ఆయనను పూజించారు. 10 అపుప్డు యేసు, “భయపడకండి. మీరు వెళిళ్, నా సోదరులను గలిలయకి
వెళళ్మని చెపప్ండి. అకక్డ వారు ననున్ చూసాత్ రు” అనివారితో చెపాప్డు.

11 వారు వెళత్ ఉండగా సమాధికి కావలిగా ఉనన్వారిలో కొందరు పటట్ణంలోకి వచిచ్ జరిగిన సంగతులనిన్టినీ పధాన
యాజకులతో చెపాప్రు. 12 కాబటిట్ వారు పెదద్లతో ఆలోచించి, ఆ నికులకు చాలా లంచమిచిచ్, 13 “మీరు ‘మేము
నిదపోతుండగా అతని శిషుయ్లు రాతివేళ వచిచ్ అతణిణ్ ఎతుత్ కు పోయారు’ అని చెపప్ండి. 14 ఇది గవరన్రుకు తెలిసినా
మేమతనితోమాటాల్ డిమీకేమీ ఇబబ్ంది లేకుండా చూసాత్ ం.” అనాన్రు. 15 నికులు ఆ డబుబ్ తీసుకుని వారు తమతో చెపిప్న
పకారం చేశారు. ఆమాటయూదులోల్ ఇపప్టి వరకూ వాయ్పించి ఉంది.

గలిలయలోయేసు. మహాభినియామకం
మారుక్ 16:15-18

16పదకొండు మంది శిషుయ్లుయేసు తమను రమమ్ని చెపిప్న గలిలయలోని కొండకు వెళాళ్రు. 17అకక్డ వారు ఆయనను
చూసి ఆయననుపూజించారు, కొందరు సందేహించారు.

18అయితేయేసువారి దగగ్రికి వచిచ్, “పరలోకంలో,భూమిమీదానాకు సంపూరణ్ న అధికారంఉంది. 19కాబటిట్ మీరు
వెళిళ్, పజలందరినీ శిషుయ్లుగా చేయండి. తండి, కుమార, పరిశుదాధ్ తమ్లనామంలోవారికిబాపిత్సమిసూత్ 20నేనుమీకు ఏ
సంగతులను ఆజాఞ్ పించానో వాటనిన్టినీ చేయాలని వారికి బోధించండి. ఇదుగో, నేను ఎలల్పుప్డూ, ఈలోకాంతం వరకూ
మీతోఉనాన్ను” అనివారితో చెపాప్డు.



మారుక్ రాసిన సువార 1:1 856 మారుక్ రాసిన సువార 1:10

మారుక్ రాసిన సువార
గంథకర

ఈ పుసత్కానిన్ మారుక్ రాశాడని ఆదిమ సంఘ పితరులంతా ఏక గీవంగా అంగీకరించారు. కొతత్ నిబంధనలో ఇతని పేరు
పదిసారుల్ కనిపిసుత్ నన్ది. (12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; కొలసిస్ 4:10; 2తిమోతి 4:11; ఫిలేమోను 24; 1 పేతురు
5:13). ఈ రిఫరెనుస్లు మారుక్ బరన్బా బంధువు అని సూచిసుత్ నాన్యి (కొలసిస్ 4:10). మారుక్ తలిల్ పేరు మరియ. ఈమె
యెరూషలేములో ధనం, పలుకుబడి ఉనన్ సీ. ఈమె ఇలుల్ ఆది ర్సత్వులు సమావేశం అయేయ్ చోటు (అపో. కా. 12:12).
పౌలుమొదటి సువార పయాణంలోపౌలు, బరన్బాలతో కలిసిమారుక్ కూడా వెళాళ్డు. (అపో. కా. 12:25; 13; 5). బిల్
సంబంధితసా ధారాలను బటిట్ మారుక్కు పేతురుకు దగగ్ర సంబంధం ఉంది (1 పేతురు 5:13). పేతురు పసంగాలను ఇతర
భాషలోల్ కి మారుక్ అనువదించి ఉండవచుచ్. మారుక్ సువారకు ముఖయ్ ఆధారాలు బహ శా పేతురు బోధలే, అతని పతయ్కష్
సాకష్ వివరణలే.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 67 - 70
సంఘ పితరులు (ఇరేనియస్, అలెగాజ్ ండియా వా న కెల్మెంటు మొ.) మారుక్ సువారను రోమ్ లో రాసి ఉండవచచ్ని

అభిపాయ పడాడ్ రు. ఈ సువారను పేతురు మరణం తరువాత మారుక్ రాశాడని కీ. శ. 67, 68 నాటి ఆదిమ సంఘ
సాంపదాయగాథలు పేరొక్ంటునాన్యి.

సీవ్కర
ఈ పుసత్కంలో కనిపించే సమాచారానిన్ బటిట్ మారుక్ దీనిన్ సూథ్ లంగా యూదేతర పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా రోమీయుల

కోసం రాశాడని అరథ్ం అవుతునన్ది. యేసు వంశావళి ఇందులో కనిపించదు. ఎందుకంటే యూదేతరులకి ఇలాటివి అరథ్ం
పరథ్ం లేనివిగా కనిపిసాత్ యి.

పయోజనం
మారుక్ సువార పాఠకులు ముఖయ్ంగా రోమ్ ర్సత్వులు. కీ. శ. 67, 68 లో వీరు నీరో చకవరి పాలనలో చిత

హింసలు ఎదురొక్ంటునాన్రు. అనేక మంది హింసల పా మరణిసుత్ నాన్రు. ఈ నేపథయ్ంలో కషట్కాలంలో ఉనన్ ర్సత్వులను
పోతస్హించడానికిమారుక్ తన సువార రాశాడు. యేసును హింసలపా న సేవకునిగా అతడు చితీకరించాడు (వ. 53).

ముఖాయ్ంశం
యేసు,హింసలపా న సేవకుడు.

విభాగాలు
1.యేసు పరిచరయ్ కోసం సిదధ్బాటు— 1:1-13
2. గలిలయ పరిసరాలోల్ యేసు పరిచరయ్— 1:14-8:30
3.యేసు కారాయ్చరణ: హింసలు,మరణం— 8:31-10:52
4.యెరూషలేములోయేసు పరిచరయ్— 11:1-13:37
5. సిలువ కథనం— 14:1-15:47
6. పునరుతాథ్ నం,యేసు పతయ్కష్ం— 16:1-20

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మతత్యి 3:1-11; లూకా 3:1-16;యోహా 1:6-8; 19-28

1దేవుని కుమారుడుయేసు కీసుత్ గురించిన సువార ఆరంభం. 2యెషయాపవక రాసిన గంథంలో ఇలాఉంది,
“ఇదిగో,నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను.
అతడు నీమారగ్ం సిదధ్పరుసాత్ డు.
3 ‘పభువుమారగ్ం సిదధ్ం చేయండి,
ఆయనదారులు తినన్గా చేయండి’
అని అరణయ్ంలో ఒకడి కేక వినిపిసూత్ ఉంది.”

4యోహాను వచిచ్నపుడు అరణయ్పాంతంలోబాపిత్సం ఇసూత్ ,పాప కష్మాపణకోసం పశాచ్తాత్ పానికి సూచనగాఉనన్బాపిత్సం
గురించి పకటించాడు. 5 యూదయ పాంతం, యెరూషలేము పటట్ణం వారంతా, యోహాను దగగ్రికి వెళిల్, తమ పాపాలు
ఒపుప్కుని, యొరాద్ ను నదిలో అతని చేత బాపిత్సం పొందారు. 6యోహాను ఒంటె వెంటుకలతో చేసిన బటట్లు వేసుకుని,
నడుముకు తోలు నడికటుట్ కటుట్ కునేవాడు. అడవి తేనె, మిడతలు అతని ఆహారం. 7యోహాను, “నాకంటే శకి గలవాడు
నా తరువాత వసుత్ నాన్డు. నేను వంగి ఆయన చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా తగను”అని పకటించాడు. 8 “నేనుమీకు నీళల్లో
బాపిత్సం ఇచాచ్ను గాని ఆయనమీకు దేవుని పరిశుదాధ్ తమ్లోబాపిత్సం ఇసాత్ డు” అనాన్డు.

9యోహాను ఇలాపకటిసుత్ నన్ రోజులోల్ గలిలయపాంతంలోనినజరేతు నుండియేసు వచిచ్యోహాను చేతయొరాద్ ను నదిలో
బాపిత్సం తీసుకునాన్డు. 10యేసు నీళల్లో నుండి ఒడుడ్ కు వచిచ్నపుప్డు ఆకాశం చీలి, దేవుని ఆతమ్ పావురం రూపంలో తన
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మీదికి దిగి రావడం చూశాడు. 11అపుప్డు ఆకాశం నుండి ఒక సవ్రం ఇలా వినిపించింది, “నీవు నా పియ కుమారుడివి, నీ
విషయంనాకెంతో ఆనందం.”

యేసు ఎదురొక్నన్ పరీకష్
మతత్యి 4:1-11; లూకా 4:1-13

12 వెంటనే దేవుని ఆతమ్ ఆయనను అరణయ్ పాంతానికి తీసుకు వెళాళ్డు. 13ఆయన అకక్డ నల రోజులుండి తాను
చేత పరీకష్లకు గురయాయ్డు. అడవిమృగాలమధయ్ జీవించాడు. దేవుని దూతలు ఆయనకు సపరయ్లు చేశారు.

గలిలయ పరిచరయ్ ఆరంభం
మతత్యి 4:12-17; లూకా 4:14

14యోహానును చెరసాలలోవేసినతరవాతయేసు గలిలయపాంతానికివచిచ్ దేవునిరాజయ్ సువారనుబోధిసూత్ , 15“కాలం
సమీపించింది, దేవునిరాజయ్ం దగగ్ర పడింది. పశాచ్తాత్ పపడి సువారను నమమ్ండి”అని పకటించాడు. 16ఆయన గలిలయ
సరసుస్ ఒడుడ్ న నడుసూత్ ఉండగా, జాలరు న సీమోను, అతని సోదరుడు అందెయ సరసుస్లో వలవేయడం చూశాడు.
17యేసు, “నాతోరండి, నేనుమిమమ్లిన్ మనుషులను పటేట్ జాలరులుగా చేసాత్ ను”అనివారితోఅనాన్డు. 18వారు వెంటనే
వలలను వదిలిపెటిట్ ఆయన వెంట వెళాళ్రు.

పేతురు అందెయలకు పిలుపు
మతత్యి 4:18-22; లూకా 5:10-11;యోహా 1:35-42

19ఆయనఇంకా కొంతదూరం వెళిళ్ జెబెదయికుమారుడుయాకోబునూ,అతనిసోదరుడుయోహానునూ చూశాడు. వారు
పడవలోఉండివారి వలలుబాగు చేసుకుంటునాన్రు. 20వారినిచూసిన వెంటనే తన వెంట రమమ్నియేసువారిని పిలిచాడు.
వారు తమ తండి జెబెదయిని పడవలో పనివారి దగగ్ర విడిచిపెటిట్ యేసు వెంట వచాచ్రు.

కపెరన్హ ములోయేసు దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం
లూకా 4:31-37

21తరువాత వారందరూ కపెరన్హ ము అనే పటట్ణంలో విశాంతి దినాన ఆయనయూదుల సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్
వారికి బోధించాడు. 22 ధరమ్శాస పండితులాల్ గా కాకుండా అధికారం కలిగిన వాడిలాగా వారికి బోధించడం చూసి వారంతా
ఆయన ఉపదేశానికి ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 23 అదే సమయంలో దయయ్ం పటిట్న వాడొకడు ఆ సమాజ మందిరంలో ఉనాన్డు.
24వాడు, “నజరేతువాడ నయేసూ,మాతోనీకేం పని? మమమ్లిన్నాశనం చెయయ్డానికి వచాచ్వా? నీవెవరివోనాకు తెలుసు.
నీవు దేవుని పరిశుదుధ్ డివి!” అని కేకలు వేశాడు. 25యేసు దురాతమ్ను గదిద్సూత్ , “మాటాల్ డకు, ఇతనిన్ వదిలి వెళ ళ్”
అనాన్డు. 26ఆ దయయ్ం అతనిన్ గిజగిజలాడించి పెదద్గా కేకలు పెటిట్ అతనిలో నుంచి బయటకు వెళిళ్పోయింది.

27పజలంతాఆశచ్రయ్పోయారు. వారు, “ఇదేమిటి? అధికారపూరవ్క నఈ కొతత్ ఉపదేశం! ఈయనదయాయ్లను కూడా
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు! అవి కూడా ఈయన మాటకు లొంగుతునాన్యి!” అని తమలో తాము చరిచ్ంచుకునాన్రు. 28 ఆయనిన్
గూరిచ్న సమాచారం గలిలయపాంతమంతా తవ్రగావాయ్పించింది.

పేతురు అతత్ జవ్రం నయం చేయడం
మతత్యి 8:14, 15; లూకా 4:38, 39

29 సమాజ మందిరం నుండి బయటకు వచిచ్న వెంటనే వారు సీమోను, అందెయల ఇంటోల్ పవేశించారు. యాకోబు,
యోహాను కూడా వారితో ఉనాన్రు. 30 సీమోను అతత్ జవ్రంతో మంచం పటిట్ ఉంది. వెంటనే వారు ఆమె గురించి ఆయనతో
చెపాప్రు. 31 ఆయన ఆమె దగగ్రికి వచిచ్, ఆమె చెయియ్ పటుట్ కుని లేవనెతిత్న వెంటనే జవ్రం ఆమెను వదిలిపోయి, ఆమె
అందరికీ సపరయ్లు చేయసాగింది.

దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం, ఇతర సవ్సథ్తలు
మతత్యి 8:16; లూకా 4:40-41

32 సాయంకాలం, సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పజలు రోగులనూ, దయాయ్లు పటిట్న వారినీ ఆయన దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్రు. 33ఆపటట్ణమంతాఆఇంటిదగగ్ర గుమిగూడారు. 34రకరకాలరోగాలతోఉనన్వారినియేసుబాగు చేశాడు.
ఎనోన్ దయాయ్లను వెళళ్గొటాట్ డు. తాను ఎవరో ఆ దయాయ్లకు తెలుసు గనుక ఆయనవాటినిమాటాల్ డనివవ్లేదు.

పారథ్న, అనేక గామాల సందరశ్నం
35 ఇంకా తెలల్వారక ముందే యేసు లేచి ఆ పటట్ణం బయట ఏకాంత పదేశానికి వెళిళ్ అకక్డ పారథ్నలో గడిపాడు.

36 సీమోను, అతనితో ఉనన్వారు యేసును వెదకడానికి వెళాళ్రు. 37 ఆయన కనబడినపుప్డు, “అందరూ నీ కోసం
వెదుకుతునాన్రు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 38ఆయన వారితో, “చుటుట్ పకక్ల గామాలకు వెళాద్ ం పదండి. అకక్డ కూడా
నేను పకటించాలి. నేను ఈ లోకానికి వచిచ్ంది అందుకే” అనాన్డు. 39 ఆయన గలిలయ పాంతమంతటా తిరుగుతూ,
యూదుల సమాజమందిరాలోల్ బోధిసూత్ , దయాయ్లను వెళళ్గొడుతూ ఉనాన్డు.

కుషుట్ రోగి శుదిధ్
మతత్యి 8:2-4; లూకా 5:12-14
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40ఒక కుషుట్ రోగి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనముందుమోకరిలిల్, “నీకిషట్ తే ననున్ బాగు చేయగలవు” అని ఆయనను
బతిమాలాడు. 41యేసు అతని జాలిపడి, తన చెయియ్ చాపి అతనిన్ తాకి “నినున్ బాగు చేయడం నాకిషట్మే, సవ్సథ్త
పొందు” అనాన్డు. 42వెంటనే కుషుట్ రోగం అతనిన్ వదలిపోయింది. అతడు శుదిధ్ అయాయ్డు.

43 ఆయన అతనిన్ పంపివేసూత్ , “ఈ విషయం ఎవవ్రితో చెపప్వదుద్ సుమా,” అని అతనిన్ హెచచ్రించి, 44 “నువువ్
శుదుధ్ డి నటుట్ యాజకునికి కనిపించి మోషే ఆజాఞ్ పించిన పకారం అరప్ణలు అరిప్ంచు” అనాన్డు. 45కానీ అతడు వెళిళ్
అందరికీ ఈ విషయం చాటించసాగాడు. ఆ కారణంగాయేసు ఆ పటట్ణాలోల్ బహిరంగంగా వెళళ్లేక బయట నిరజ్న పదేశాలోల్
ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది. అందువలన వివిధపాంతాల నుండి పజలే ఆయన దగగ్రికి వసూత్ ఉనాన్రు.

2
పకష్వాత రోగినిబాగు చెయయ్డం
మతత్యి 9:1-8; లూకా 5:18-26

1కొదిద్ రోజుల తరువాతయేసు కపెరన్హ ము పటట్ణానికి తిరిగి వచాచ్డు. 2ఆయన ఇంటోల్ ఉనాన్డని పజలకు తెలిసింది.
చాలామంది అకక్డ గుమికూడారు. తలుపు దగగ్ర కూడా చోటు లేకపోయింది. యేసు వారికి ఉపదేశం చేయసాగాడు.

3నలుగురు మనుషులు ఒక పకష్వాతరోగినిమోసుకుంటూ అకక్డికి తెచాచ్రు. 4పజలంతా గుమికూడినకారణంగారోగిని
ఆయనకు దగగ్రగా తీసుకురాలేకపోయారు. అందువలల్ వారు ఆయన ఉనన్ గది కపుప్ ఊడదీసి, సందుచేసి, ఆ పకష్వాత
రోగిని అతని పరుపుతో సహాయేసు ముందు దించారు. 5యేసు వారి విశావ్సం చూసి, “కుమారా, నీ పాపాలకు కష్మాపణ
దొరికింది” అనాన్డు.

6అకక్డ ఉనన్ కొందరు ధరమ్శాస పండితులు తమలోతాము ఇలాఆలోచించారు, 7 “అతడీ విధంగా ఎలామాటాల్ డగలడు?
వదూషణ చేసుత్ నాన్డు గదా. దేవుడు తపప్ పాపాలు కష్మించ గలవారెవరు?” 8వారు లోలోపల ఇలా ఆలోచిసుత్ నాన్రని
యేసు అంతరాతమ్లో గహించి, వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా ఆలోచిసుత్ నాన్రు? ఏది తేలిక? 9ఈ
పకష్వాత రోగితో, ‘నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది’ అనడమా? లేక ‘లేచి నీ పడక ఎతుత్ కుని నడువు’ అనడమా?
10భూలోకంలోపాపాలు కష్మించేఅధికారంమనుషయ్ కుమారుడికిఉందనిమీరుతెలుసుకోవాలి”అనిచెపిప్ 11ఆపకష్వాత
రోగిని చూసి, “నువువ్ లేచి నీ పడక తీసుకుని ఇంటికి వెళళ్మని నేను నీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 12 వెంటనే ఆ
పకష్వాత రోగి లేచి పడక ఎతుత్ కుని, అందరూ చూసూత్ ఉండగా నడుసూత్ బయటకు వెళిళ్పోయాడు. ఇది చూసి వారంతా
విసమ్యం చెంది, “మనం ఇంతవరకూ ఇలాంటిది చూడలేదే” అని దేవుణిణ్ సుత్ తించారు.

లేవీ (మతత్యి) కి పిలుపు
మతత్యి 9:9-13; లూకా 5:27-32

13యేసు మళీల్ గలిలయ సముద తీరానికి వెళాళ్డు. అనేక మంది పజలు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఆయన వారికి
ఉపదేశంచేశాడు. 14ఆయననడుసుత్ ండగా,దారిలోఅలఫ్యికుమారుడు లేవీనిచూశాడు. అతడుపనున్ వసూలుచేసేచోట
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. యేసు అతనితో, “నావెంట రా!” అని పిలిచాడు. అతడు లేచి ఆయన వెంట వెళాళ్డు. 15యేసు లేవి
ఇంటోల్ భోజనం చేసుత్ నన్పుడు పనున్ వసూలు చేసేవారు, పాపులు, చాలామంది ఆయనతో, ఆయన శిషుయ్లతో కలిసి భోజనం
చేసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటే చాలామంది ఆయనను వెంబడిసుత్ నాన్రు.

16అది చూసి ధరమ్శాస పండితులు, పరిసయుయ్లు ఆయన శిషుయ్లతో, “ఈయన పాపులతో, పనున్ వసూలు చేసేవారితో
కలిసి భోజనం చేసుత్ నాన్డేమిటి?” అనాన్రు. 17యేసు ఈమాట విని వారితో, “ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి దుయ్ని అవసరం
లేదు. రోగులకే దుయ్డు అవసరం. నేను నీతిపరులను పిలవడానికి రాలేదు, పాపాతుమ్లను పిలవడానికే వచాచ్ను” అని
అనాన్డు.

18యోహాను శిషుయ్లు, పరిసయుయ్లు ఉపవాసం చేసాత్ రు. వారు వచిచ్, “యోహాను శిషుయ్లూ, పరిసయుయ్ల శిషుయ్లూ
ఉపవాసంచేసాత్ రు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసం చెయయ్రేమిటి?” అనిఆయనను అడిగారు. 19యేసు, “పెళిళ్కొడుకు తమతో
ఉనన్ సమయంలో పెళిల్ వారు ఉపవాసం చేసాత్ రా? అతడు ఉనన్ంత కాలం వారు ఉపవాసం చేయరు. 20 పెళిళ్కొడుకును
వారి దగగ్ర నుండి తీసుకు వెళేళ్ సమయం వసుత్ ంది. ఆ రోజులోల్ వారు ఉపవాసం ఉంటారు.

గుడడ్ మాసిక,దాకష్ తితుత్ ల ఉపమానం
మతత్యి 9:16-17; లూకా 5:36-39

21 “పాత బటట్ చిరుగుకు కొతత్ బటట్తో ఎవరూ మాసిక వేయరు. అలా చేసేత్ కొతత్ది పాత దానిన్ గుంజి, చినుగు
పెదద్దవుతుంది. 22 పాత తితుత్ లోల్ కొతత్ దా రసం ఎవరూ పోయరు. అలా పోసేత్ కొతత్ దాకష్రసం వలల్ ఆ తితుత్ లు
చినిగిపోతాయి. కొతత్ దాకష్రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే పోయాలి” అనివారితో అనాన్డు.

యేసు సబాబ్తుకు కూడా పభువు
మతత్యి 12:1-8; లూకా 6:1-5

23విశాంతి దినాన ఆయన పంట చేలలో నడుసూత్ ఉనాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు తాము తినడానికి కొనిన్ ధానయ్ం కంకులను
తుంచారు. 24పరిసయుయ్లు, “చూడు,నీశిషుయ్లు విశాంతిదినానచేయకూడనిపనిఎందుకు చేసుత్ నాన్రు?” అనిఆయనను
అడిగారు. 25 అందుకాయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “దావీదు, అతనితో ఉనన్వారు అవసరంలో ఆకలిగా ఉనన్పుప్డు
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అతడు చేసిందిమీరు చదవలేదా? 26అబాయ్తారు పధానయాజకుడిగాఉనన్పుప్డుదావీదు దేవునిమందిరంలోపవేశించి
యాజకులు తపప్ మరెవవ్రూ తినకూడని సనిన్ధి రొటెట్లు తిని తనతోఉనన్వారికి పెటట్లేదా?” అనాన్డు.

27ఆయనమళీళ్వారితో ఇలాఅనాన్డు, “విశాంతి దినంమనుషుల కోసమేగానిమనుషులు విశాంతి దినం కోసంకాదు.
28అందుచేతమనుషయ్ కుమారుడు విశాంతి దినానికి కూడా పభువే!” అనివారితో చెపాప్డు.

3
చెయియ్ చచుచ్బడిన వాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మతత్యి 12:10-14; లూకా 6:6, 17-19

1 యేసు మరోసారి సమాజమందిరంలో పవేశించాడు. అకక్డ చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిన వాడొకడు ఉనాన్డు.
2 అకక్డివారు ఆయన మీద నేరం మోపే ఉదేద్శంతో, యేసు విశాంతి దినాన ఆ మనిషిని బాగుచేసాత్ డేమో అని జాగతత్గా
గమనిసుత్ నాన్రు. 3 యేసు ఆ చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిన వాడితో, “ఇటు వచిచ్ అందరి ముందూ నిలబడు” అనాన్డు.
4అపుప్డు ఆయన వారితో, “విశాంతి దినాన మేలు చేయడం ధరమ్మా? కీడు చేయడమా? పాణానిన్ ర ంచడం ధరమ్మా?
చంపడమా?” అని అనాన్డు. అందుకు వారు ఏ జవాబూ చెపప్లేదు.

5 వారి కఠిన హృదయాలను బటిట్ ఆయన నొచుచ్కుని, కోపంతో రగిలిపోతూ అందరి పూ చూశాడు. ఆ చెయియ్
చచుచ్బడిపోయిన వాడితో, “నీ చెయియ్ చాపు” అనగానే వాడు చెయియ్ చాపాడు. వెంటనే అతని చెయియ్ పూరిగా
బా పోయింది. 6 అపుప్డు పరిసయుయ్లు బయటకు వెళిళ్, హేరోదు రాజు మనుషులతో కలిసి యేసుని చంపడానికి కుట
పనాన్రు.

చాలామందికి సవ్సథ్త
మతత్యి 12:15-16; లూకా 6:17-19

7యేసు తన శిషుయ్లతో కలసి గలిలయ సరసుస్ వెంబడి వెళత్ ఉనాన్డు. గలిలయ, యూదయ పాంతం నుండి వచిచ్న
చాలామంది పజలు ఆయన వెంట వెళాళ్రు. 8యేసు చేసుత్ నన్వనీన్ విని చాలామంది పజలు యూదయ, యెరూషలేము,
ఇదూమియ పాంతాలనుండీ, యొరాద్ ను నది అవతలి నుండీ తూరు, సీదోను పాంతాలనుండీ ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.
9పజలు ఎకుక్వమందిఉనన్కారణంగావారు తనమీదపడకుండాఉండాలనితనకోసం ఒక పడవసిదధ్ం చేయమనిఆయన
తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

10ఆయనచాలామందినిబాగు చేశాడు. అందువలల్ రోగులందరూ ఆయనను తాకాలని ఆయన దగగ్రికి తోసుకొసుత్ నాన్రు.
11దయాయ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే, ఆయన ఎదుట నేల పడిపోయి, “నీవు దేవుని కుమారుడివి” అని కేకలు
వేశారు. 12యేసు,తానెవరో తెలపవదద్ని దయాయ్లకు ఖండితంగా ఆజాఞ్ పించాడు.

పనెన్ండు మంది ఎంపిక
మతత్యి 10:1-4; లూకా 6:12-16

13 తరువాత యేసు కొండ ఎకిక్ వెళిళ్ తనను ఎవరు అనుసరించాలని ఆయన కోరుకునాన్డో వారిని పిలిచాడు. వారు
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. 14తనతోఉండడానికీ, సువార పకటనకు పంపడానికీ ఆయన పనెన్ండు మందిని నియమించాడు.
వారికి అపొసత్లులు అని పేరు పెటాట్ డు. 15 రోగాలను బాగుచేయడానికీ, దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డానికీ వారికి అధికారం
ఇచాచ్డు. 16వారి పేరుల్ , సీమోను (ఇతనికి ఆయన పేతురు అనే పేరు పెటాట్ డు), 17జెబెదయి కుమారుడుయాకోబు, అతని
సోదరుడుయోహాను (వీరికి ఆయన ‘బోయనేరెగ్సు’ అనే పేరు పెటాట్ డు, ఆమాటకి ‘ఉరిమేవారు’ అని అరథ్ం), 18అందెయ,
ఫిలిపుప్, బరొలొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కొడుకు యాకోబు, తదద్యి, కనానీయు న సీమోను, 19యేసును పటిట్
ఇచిచ్న ఇసక్రియోతుయూదా.

20తరువాత యేసు, ఆయన శిషుయ్లు ఒక ఇంటికి వెళాళ్రు. మళీళ్ అకక్డ చాలా మంది పజలు గుమికూడారు. కాబటిట్
వారికి భోజనం చేయడానికి కూడా వీలు లేకపోయింది. 21 ఇది తెలిసిన యేసు కుటుంబీకులు ఆయనను పటుట్ కుని ఇంటికి
తీసుకు వెళళ్డానికి వచాచ్రు. ఎందుకంటే కొందరు “ఈయనకు మతి సిథ్మితం లేదు” అనాన్రు.

కష్మారహ్ం కానిపాపం
మతత్యి 12:24-29; లూకా 11:14-20

22యెరూషలేము నుండి వచిచ్న ధరమ్శాస పండితులు, “బయలెజ్బూలు ఇతణిణ్ ఆవహించాడు. ఆ దయాయ్ల అధిపతి
సహాయంతోనే దయాయ్లను పారదోలుతునాన్డు” అనాన్రు.

23యేసువారిని తన దగగ్రికి పిలిచి,ఉదాహరణల రూపంలో ఇలాఅనాన్డు, “ తాను తానును ఎలా వెళళ్గొడతాడు?
24 చీలికలు వచిచ్న రాజయ్ం నిలబడదు. 25 చీలికలు వచిచ్న కుటుంబం నిలబడదు. 26 అలాగే తాను తనకు తానే
విరోధంగాఉంటేవానిఅధికారంఅంతమౌతుందిగదా. 27నిజానికిఒకబలవంతుడిఇంటోల్ దొంగతనంచేయాలంటేమొదట
అతణిణ్ కటిట్వేయాలిస్ందే.

28 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, మనుషులు చేసిన అనిన్ పాపాలను, వారు పలికే వ దూషణలను దేవుడు
కష్మిసాత్ డు. 29కాని పరిశుదాధ్ తమ్ను దూషించినవాణిణ్ దేవుడు ఎనన్డూ కష్మించడు. అలా చేసేవాడు శాశవ్త పాపం చేసిన
దోషంలో ఉంటాడు.” 30 ‘ఆయనకు దయయ్ం పటిట్ంది’ అనివారు అనన్ందుకు ఆయనవారితో ఇలా చెపాప్డు.
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కొతత్ సంబంధాలు
మతత్యి 12:46-50; లూకా 8:19-21

31అపుప్డుయేసు తలిల్, ఆయనసోదరులు అకక్డికి వచిచ్, బయట నిలబడియేసు కోసం కబురు చేశారు. యేసు చుటూట్
చాలామందిపజలుఉనాన్రు. 32వారుఆయనతో, “నీతలిల్,సోదరులు బయటనీకోసంచూసుత్ నాన్రు”అనాన్రు. 33ఆయన
వారితో, “ఎవరునాతలిల్? ఎవరునాసోదరులు?” అనాన్డు. 34తనచుటూట్ కూరుచ్నన్ వారిని చూసూత్ , “ఇదిగోనాతలిల్ ,నా
సోదరులు. 35ఎందుకంటే, దేవునిఇషట్పకారం నడచుకునేవారేనాసోదరులు,నాఅకక్ చెలెల్ళ ళ్,నాతలిల్”అనిఅనాన్డు.

4
వితత్నాలు చలేల్వాడి ఉపమానం
మతత్యి 13:1-23; లూకా 8:4-15

1మరొకసారి ఆయన సముదం ఒడుడ్ న ఉపదేశించడం పారంభించాడు. ఆయన చుటూట్ చాలా మంది పజలు ఉండడం
వలల్, ఆయన ఒక పడవ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు. పజలు ఒడుడ్ న ఉనాన్రు.

2ఆయన ఉదాహరణల సహాయంతో అనేక విషయాలు వారికి బోధించాడు. ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. 3 “వినండి!
ఒక తు వితత్నాలు చలల్డానికి వెళాళ్డు. 4వితత్నాలు చలుల్ తూ ఉండగా,కొనిన్దారి పకక్న పడాడ్ యి, పకష్ులు వచిచ్వాటిని
తినేశాయి.

5మరికొనిన్ వితత్నాలు, మటిట్ ఎకుక్వగా లేని రాతినేల మీద పడాడ్ యి. అవి తవ్రగానేమొలకెతాత్ యి. 6కాని వాటి వేరుల్
లోతుగా లేనందువలల్ సూరుయ్డు రాగానే అవి ఆ వేడికిమాడిపోయాయి.

7 ఇంకా కొనిన్ వితత్నాలు ముళళ్ తుపప్లోల్ పడాడ్ యి. ఆ ముళళ్ తుపప్లు పెరిగి మొకక్లను అణచి వేయడం వలల్ అవి
పంటకు రాలేదు.

8మిగిలిన వితత్నాలు మంచి సారవంత న నేలలో పడాడ్ యి. అవిమొలకెతిత్, పెరిగి ము రెటుల్ , అర రెటుల్ , వంద
రెటుల్ పండి కోతకు వచాచ్యి.” 9యేసు ఇలా చెపిప్, “వినడానికి చెవులు ఉనన్వాడు వినుగాక” అనాన్డు.

10 తరువాత ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఆయన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లు, ఆయన సనిన్హితులు కొందరు ఆ
ఉదాహరణల గురించి ఆయనను అడిగారు. 11ఆయనవారితో, “దేవునిరాజయ్ం గురించిన రహసయ్ సతయ్ంమీకు చెపాప్ను.
కాని బయటివారికి పతి విషయమూఉపమానాల రూపంలోనే లభిసుత్ ంది. 12ఎందుకంటే,
వారు చూసూత్ నే ఉనాన్ గహించకుండా ఉండాలి.
వింటూ ఉనాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా ఉండాలి.
లేకపోతేవారు దేవుని పు తిరిగిపాపకష్మాపణపొందుతారేమో.”

ఉపమానం వివరణ
మతత్యి 13:18-23; లూకా 8:11-15

13 ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఈ ఉపమానం మీకు అరథ్ం కాలేదా? అయితే మిగతా ఉపమానాలు ఎలా అరథ్ం
చేసుకుంటారు? 14 వితత్నాలు చలేల్వాడు చలేల్ది దేవుని వాకుక్. 15దారి పకక్న ఉనన్వారెవరంటే, వాకుక్ వారిలో పడింది
గాని,వారు వినన్ వెంటనే తాను వచిచ్ వారిలో పడినవాకుక్ను తీసివేసాత్ డు.

16అలాగే కొంతమంది రాతినేల లాంటి వారు. వీళ ళ్ వాకుక్ను విని ఆనందంతో దానిన్ సీవ్కరిసాత్ రు. 17కానీ వారిలో
వాకుక్ లోతుగా వేరు పారనికారణంగా కషట్ం,హింస కలిగితేదానిన్ వదిలివేసాత్ రు. 18కొంతమందిముళళ్తుపప్లుమొలిచే
నేలలాంటివారు. దేవునివాకుక్ వింటారు. 19కాని, జీవితంలో కలిగే చింతలు, ధనం కలిగించేమోసం, ఇతర విషయాల
పటల్ కోరికలు ఆ వాకుక్ను అణచివేసి ఫలించకుండా చేసాత్ యి.

20మరికొందరుసారవంత ననేలలాంటివారు,వీళ ళ్ దేవునివాకుక్ విని,అంగీకరించికొందరుము రెటుల్ ,కొందరు
అర రెటుల్ , కొందరు వంద రెటుల్ ఫలిసాత్ రు.”

దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15-16; లూకా 8:16; 11:33

21ఆయన వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “దీపానిన్ తెచిచ్ బోరిల్ంచిన పాత కింద, లేక మంచం కింద ఉంచుతారా? దానిన్
దీపసత్ంభం మీద ఉంచుతాం గదా! 22దాచి ఉంచినవనీన్ బహిరగ్తమౌతాయి. అనిన్ రహసాయ్లూ బయట పడిపోతాయి.
23వినడానికి చెవులు గలవాడు వినుగాక.”

24యేసు వారితో ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “నేను మీతో చెపేప్ది జాగతత్గా గమనించండి. మీరు ఏ కొలతలో కొలిచి ఇసాత్ రో
అదే కొలతలో ఇంకా ఎకుక్వగా కొలిచి దేవుడు మీకిసాత్ డు. 25 కలిగిన వారికి దేవుడు ఇంకా ఎకుక్వగా ఇసాత్ డు. లేనివారి
దగగ్ర నుండి ఉనన్ది కూడా తీసివేసాత్ డు.”

లోలోపలి ఎదుగుదల
26 ఆయన మళీళ్ ఇలా అనాన్డు, “దేవుని రాజయ్ం ఒక మనిషి భూమి మీద వితత్నాలు చలిల్నటుట్ ఉంటుంది. 27 ఆ

వయ్కి నిద పోతునాన్ మెలకువగా ఉనాన్ రాతి, పగలు అతనికి తెలియకుండానే ఆ వితత్నాలు మొలకెతిత్ పెరుగుతూనే
ఉంటాయి. 28 ఎందుకంటే భూమి దానంతట అదే పండుతుంది. మొదట మొలక, ఆ తరువాత కంకి, ఆ కంకి నిండా
గింజలు పుడతాయి. 29పంట పండినపుప్డు అతడు కోతకాలం వచిచ్ందని వెంటనే కొడవలితో కోసాత్ డు.”
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ఆవగింజ ఉపమానం
మతత్యి 13:31, 32; లూకా 13:18-19

30 ఆయన మళీళ్ ఈ విధంగా అనాన్డు. “దేవుని రాజాయ్నిన్ దేనితో పోలచ్గలం? ఏ ఉపమానం ఉపయోగించి దానిన్
వరిణ్ంచగలం? 31అది ఆవగింజలాంటిది. మనం భూమిమీదనాటే వితత్నాలనిన్టిలోకీ అది చినన్ది. 32కానిదానిన్ నాటిన
తరువాతతోటలోఉనన్అనిన్మొకక్ల కనాన్అదిపెదద్గా పెరుగుతుంది. దానికొమమ్లు పెదద్గా ఎదుగుతాయి. పకష్ులుదాని
నీడలో గూడు కటుట్ కుంటాయి.”

33 యేసు ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎనోన్ ఉపయోగించి, వారు అరథ్ం చేసుకోగలిగిన కొదీద్ వారికి ఉపదేశించాడు.
34ఉపమానం లేకుండా వారికి ఏ ఉపదేశమూ చేయలేదు. తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు వారికి
అనీన్ వివరించి చెపాప్డు.

35 ఆ రోజు సాయంతం ఆయన తన శిషుయ్లతో, “సరసుస్ అవతలి ఒడుడ్ కు వెళాద్ ం పదండి” అనాన్డు. 36 శిషుయ్లు
జనసమూహాలను విడిచియేసుతో పడవలో బయలుదేరారు. మరి కొనిన్ పడవలు కూడా వారివెంట వచాచ్యి. 37అపుప్డు
పెదద్ తుఫాను వచిచ్ంది. అలలు లేచి పడవను నీళళ్తో నింపేశాయి. 38 పడవ వెనుక భాగంలో యేసు తలకింద దిండు
పెటుట్ కుని నిదపోతూఉనాన్డు. శిషుయ్లు ఆయనను నిద లేపిఆయనతో, “బోధకా! మేముమునిగిపోతుంటే నీకేమీపటట్దా?”
అని అనాన్రు. 39 ఆయన లేచి గాలిని, సముదానిన్ గదిద్సూత్ , “శాంతించు! ఆగిపో!” అని ఆజాఞ్ పించాడు. వెంటనే గాలి
ఆగిపోయింది. అంతా పశాంతంగామారింది.

40 అపుప్డాయన శిషుయ్లతో, “మీరెందుకు భయపడుతునాన్రు? మీలో ఇంకా విశావ్సం కలగలేదా?” అని అనాన్డు.
41వారికి చాలా భయమేసింది. ఒకరితో ఒకరు, “ఎవరీయన? గాలి, సముదం సహా ఈయనమాటకు లోబడుతునాన్యే!”
అని చెపుప్కుని ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు.

5
గదరా పదేశంలో ఉనామ్ది
మతత్యి 8:28-34; లూకా 8:26-37

1వారు సముదం దాటి అవతలి ఒడుడ్ న ఉనన్ గెరాసేను పాంతానికి వెళాళ్రు. 2యేసు పడవ దిగగానే దయయ్ం పటిట్న
వాడొకడు సమ్శానం నుండి ఆయన దగగ్రికి వచాచ్డు. 3వాడు సమ్శానంలోనే నివసించేవాడు. ఇనప గొలుసులతో తం వాణిణ్
ఎవవ్రూ కటెట్యయ్లేకపోయారు. 4వాడిచేతులు,కాళ ళ్ ఎనిన్సారుల్ గొలుసులతోసంకెళళ్తో కటిట్నాఆసంకెళళ్ను తెంపి, కటల్ను
చిందరవందరచేసేవాడు. వాణిణ్ అదుపుచేసే శకి ఎవరికీ లేదు. 5వాడు సమ్శానంలో,కొండలమీదారేయింబవళ ళ్ తిరుగుతూ
పెదద్గా కేకలు పెడుతూ తన శరీరానిన్ గాయపరచుకొనేవాడు.

6వాడు యేసును దూరం నుండి చూసి పరుగెతుత్ కు వచిచ్ ఆయన ముందు మోకరించి నమసాక్రం చేశాడు. 7 “యేసూ,
మహోనన్త దేవుని కుమారా! నాతో నీకేం పని? దేవుని పేరిట నినున్ బతిమాలుతునాన్ను, ననున్ బాధ పెటట్వదుద్ !” అని
అనాన్డు. 8ఎందుకంటేయేసు అతనితో, “అపవితాతామ్! ఈమనిషిని వదలి బయటకు రా!” అని అనాన్డు.

9ఆయన, “నీ పేరేమిటి?” అని అతణిణ్ అడిగాడు. “నా పేరు సేన, మేము చాలా మందిమి,” అని అతడు సమాధానం
చెపాప్డు. 10 అతడు ఆ పాంతం నుండి వాటిని పంపివేయవదద్ని ఎంతో బతిమాలాడు. 11 ఆ కొండ పకక్న పెదద్ పందుల
గుంపుమేసూత్ ఉంది.

12 ఆ దయాయ్లు యేసుతో, “మమమ్లిన్ ఆ పందుల గుంపులో చొరబడడానికి అనుమతి ఇవువ్” అని వేడుకునాన్యి.
13యేసు వాటికి అనుమతి ఇచాచ్డు. దయాయ్లు అతణిణ్ వదిలి ఆ పందులోల్ కి చొరబడాడ్ యి. ఆ మందలో సుమారు రెండు
వేల పందులు ఉనాన్యి. అవివాలుగా ఉనన్ కొండమీద నుండి వేగంగా పరుగెతిత్ సముదంలో పడిమునిగి చచాచ్యి.

14 ఆ పందులు మేపేవారు పారిపోయి పటట్ణంలో, పలెల్పాంతాలోల్ ఈ సంగతి చెపాప్రు. పజలు జరిగినదానిన్ చూడాలని
వచాచ్రు. 15వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు దయాయ్ల సేన పటిట్న వాడు బటట్లు వేసుకుని బుదిధ్గా కూరుచ్ని ఉండడం
గమనించారు. వారికి భయం వేసింది. 16అదంతా సవ్యంగా చూసినవారు, దయాయ్లు పటిట్న వాడికి జరిగినదానిన్ గురించి,
పందుల గురించి అందరికీ చెపాప్రు. 17వారుయేసును తమపాంతం విడిచి వెళళ్మని వేడుకునాన్రు.

18యేసు పడవ ఎకుక్తూ ఉండగా దయాయ్లు పటిట్నవాడు వచిచ్ తనను కూడా వెంట రానిమమ్ని బతిమాలాడు. 19కాని
యేసుదానికిఅంగీకరించకుండాఅతనితో, “నువువ్ ఇంటికితిరిగివెళిళ్ పభువునీకు చేసినదానిగురించీనీ చూపినదయ
గురించీ నీ వారికి చెపుప్” అని అనాన్డు. 20అతడు వెళిళ్, యేసు తనకు చేసిన గొపప్ కారయ్ం గురించి దెకపొలి పాంతంలో
పకటించాడు. అందరికీ ఎంతో ఆశచ్రయ్ం కలిగింది.

రక సావం గల సీకి సవ్సథ్త,యాయీరు కుమారెకు పాణదానం
మతత్యి 9:18-26; లూకా 8:41-56

21యేసు పడవ ఎకిక్ సముదం అవతలి ఒడుడ్ కు చేరుకునాన్డు. ఆయన సముదం ఒడుడ్ న ఉండగానే పెదద్ జనసమూహం
ఆయన దగగ్ర చేరింది. 22 అపుప్డు యూదుల సమాజ మందిరం అధికారి ఒకడు వచిచ్ యేసు పాదాల దగగ్ర పడి 23 “నా
కూతురు చావు బతుకులోల్ ఉంది. దయచేసి నీవు వచిచ్ నీ చేతులు ఆమెమీద ఉంచు. ఆమెబాగుపడి బతుకుతుంది” అని
దీనంగావేడుకునాన్డు. 24యేసుఅతనివెంటవెళాళ్డు. పెదద్ జనసమూహంఆయనమీదపడుతూఆయనవెంటవెళిళ్ంది.

25 పనెన్ండు సంవతస్రాల నుండి రకసావ రోగంతో ఉనన్ ఒక సీ ఆ సమూహంలో ఉంది. 26 ఆమె చాలామంది దుయ్ల
దగగ్రికి వెళిళ్ంది. కాని, ఆమెబాధ తగగ్లేదు. తన డబబ్ంతా ఖరుచ్ చేసింది. అయినా జబుబ్ నయం కావడానికి బదులు ఆమె
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పరిసిథ్తి ఇంకా ణించింది. 27యేసుబాగు చేసాత్ డని విని, సమూహంలోనుండియేసు వెనుకగావచిచ్ంది. 28తనమనసులో,
“నేను ఆయన బటట్లు తాకితే చాలు, నాకు నయమౌతుంది” అని అనుకుని, ఆయన వెనకగా వచిచ్ ఆయన వసం తాకింది.
29వెంటనే ఆమె రకసావం ఆగిపోయింది. తన జబుబ్ పూరిగా నయ ందని ఆమె గహించింది.

30 వెంటనే యేసు తనలో నుండి శకి బయలువెళిళ్ందని గహించి, పజల పు తిరిగి, “నా బటట్లు తాకినదెవరు?”
అని అనాన్డు. 31 ఆయన శిషుయ్లు, “ఇంతమంది నీ మీద పడుతునాన్రు గదా! అయినా ‘ననున్ తాకినది ఎవరు?’
అంటునాన్వేమిటి!” అనాన్రు. 32కాని యేసు, తనను తాకిన వారికోసం చుటూట్ చూశాడు. 33 ఆ సీ తాను బాగుపడాడ్ నని
గహించి, భయంతో వణుకుతూ వచిచ్ యేసు కాళళ్ పడి, జరిగిందంతా చెపిప్ంది. 34 ఆయన ఆమెతో, “అమామ్యీ! నీ
విశావ్సమే నినున్ బాగుచేసింది. రోగనివారణ కలిగి శాంతిగా తిరిగి వెళ ళ్” అనాన్డు.

35 యేసు ఇంకా మాటాల్ డుతుండగా, యూదుల సమాజ మందిరం అధికారి యాయీరు ఇంటి నుండి కొందరు వచిచ్
యాయీరుతో, “నీ కూతురు చనిపోయింది. ఇంక గురువుకు బాధ కలిగించడం ఎందుకు?” అని అనాన్రు. 36 యేసు
వారిమాటలు పటిట్ంచుకోకుండా, వెంటనే సమాజమందిరం అధికారితో, “భయపడకు, నమమ్కంమాతం ఉంచు” అనాన్డు.
37అపుప్డాయన పేతురును,యాకోబును,యాకోబు సోదరుడుయోహానును తపప్ ఎవవ్రినీ తన వెంట రానివవ్లేదు.

38 ఆయనయాయీరు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఉనన్వారు బిగగ్రగా ఏడుసూత్ , రోదిసూత్ ఉండడం యేసు చూశాడు.
39ఆయన ఇంటోల్ కి వెళిళ్ వాళల్తో, “ఎందుకు గాభరా పడుతునాన్రు? ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్రు? ఆమె చనిపోలేదు, నిదలో
ఉంది, అంతే” అనాన్డు. 40కాని, వారు ఆయనను హేళన చేశారు. యేసు వారందరీన్ బయటకు పంపిన తరువాత ఆమె
తండిని, తలిల్ని, తనతో ఉనన్ శిషుయ్లను వెంటబెటుట్ కుని ఆమె ఉనన్ గదిలోకి వెళాళ్డు.

41ఆమెచెయియ్తనచేతిలోకితీసుకుని, “తలితాకుమీ!” అనిఅనాన్డు. ఆమాటకు, “చినన్పాపా! నీతోనేనంటునాన్ను,
లే!” అని అరథ్ం. 42వెంటనే ఆమె లేచి నడిచింది. ఆమె వయసుస్ పనెన్ండేళ ళ్. ఇది చూసి వారికి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది.
43ఈ సంగతి ఎవవ్రికి చెపప్వదద్ని ఆయనవారికి గటిట్గా ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ అమామ్యికి తినడానికి ఏ నా ఇవవ్మనివారితో
చెపాప్డు.

6
నజరేతులోయేసు
మతత్యి 13:54-58; లూకా 4:16

1 యేసు అకక్డ నుండి తన శిషుయ్లతో కలసి తన సవ్గామానికి వచాచ్డు 2 విశాంతి దినాన సమాజ మందిరంలో
ఉపదేశించడంమొదలు పెటాట్ డు. చాలామంది ఆయన ఉపదేశం విని ఎంతో ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. “ఈ సంగతులనీన్ ఇతనికెలా
తెలుసు? దేవుడు ఇతనికి ఎంతటి జాఞ్ నం ఇచాచ్డు! ఇతని చేతుల దావ్రా ఇనిన్ మహతాక్రాయ్లు ఎలా జరుగుతునాన్యి?
3ఇతడు వడంగి కదూ! మరియకొడుకు కదూ! యాకోబు,యోసే,యూదా, సీమోనులకు ఇతడు అనన్ కదూ! ఇతడి చెలెల్ళ ళ్
అందరూ ఇకక్డ మనతోనే ఉనాన్రు కదా!” అని చెపుప్కుంటూ ఆయన విషయంలోచాలాఅభయ్ంతరపడాడ్ రు.

4యేసువారితో, “పవకకు తనసొంతఊరిలో,సొంతవారిమధయ్,సొంత ఇంటోల్ తపప్ అనిన్ చోటాల్ గౌరవం లభిసుత్ ంది”
అనిఅనాన్డు. 5అకక్డయేసు కొదిద్మంది రోగులమీదతన చేతులుంచివారినిబాగుచేయడం తపప్ ఏమహతాక్రాయ్లూ
చేయలేకపోయాడు. 6 వారి అపనమమ్కానికి ఆయన ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు. ఆ తరువాత యేసు చుటుట్ పకక్ల గామాలు
తిరుగుతూ ఉపదేశం చేశాడు.

యేసు పనెన్ండు మందిని పంపించడం
మతత్యి 10:1-42; లూకా 9:1-6

7యేసు తన పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలుచుకుని,వారికి దయాయ్లమీదఅధికారమిచిచ్ ఇదద్రిదద్రిగా పంపుతూ
ఇలా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

8 “పయాణం కోసం చేతికర తపప్ ఇంకేదీ తీసుకు వెళళ్కండి. ఆహారం గాని, చేతి సంచిగాని, నడికటుట్ లో డబుబ్గాని,
తీసుకు వెళళ్కండి.

9చెపుప్లు వేసుకోండి గాని, మారు దుసుత్ లు తీసుకు వెళళ్కండి. 10 ఒకరి ఇంటికి వెళాళ్క ఆ గామం విడిచే వరకూ ఆ
ఇంటోల్ నే ఉండండి.

11ఏగామంవా నామిమమ్లిన్ సీవ్కరించకపోతే,మీమాటలు వినకపోతే,మీరు ఆగామంవదిలేముందువారి వయ్తిరేక
సాకష్ంగామీపాద ధూళిని దులిపి వేయండి.”

12 శిషుయ్లు వెళిళ్ ‘పశాచ్తాత్ ప పడండి’ అంటూ పకటించారు. 13 ఎనోన్ దయాయ్లను వదిలించారు. శిషుయ్లు అనేకమంది
రోగులను నూనె రాసిబాగుచేశారు.

హేరోదు ఇబబ్ంది,యోహాను వధ
మతత్యి 14:1-14; లూకా 9:7-9

14యేసుపేరుపసిదిధ్ కావడంవలల్ ఆసంగతిహేరోదురాజుకుతెలిసింది. బాపిత్సంఇచేచ్యోహానుబతికివచాచ్డని,అందుకే
యేసులో మహతాక్రాయ్లు చేసే శకి ఉనన్దని కొందరు అనాన్రు. 15 ఇతరులు, “ఈయన ఏలీయా” అనాన్రు. ఇంకొందరు,
“పూరవ్కాలపు పవకల వంటి పవక” అనాన్రు. 16కాని,హేరో తే, “నేను తల నరికించినయోహాను మళీళ్ బతికి వచాచ్డు”
అనాన్డు.
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17 ఇంతకు ముందు హేరోదు సవ్యంగా యోహానును బంధించి, దులో వేయించాడు. తాను వివాహం చేసుకునన్
హేరోదియ కారణంగా అతడు ఈ పని చేయవలసి వచిచ్ంది. ఈమె హేరోదు సోదరు న ఫిలిపుప్ భారయ్. 18 ఎందుకంటే
యోహాను హేరోదుతో, “నీ సోదరుని భారయ్ను తెచుచ్కోవడం అనాయ్యం” అని హెచచ్రించాడు. 19 అందుచేత హేరోదియ
యోహాను మీద పగపటిట్ , అతణిణ్ చంపాలని ఆశించింది కానీ అలా చెయయ్లేకపోయింది. 20ఎందుకంటే హేరోదుయోహానుకు
భయపడేవాడు. యోహాను నీతిమంతుడు, పవిత నవాడు అని హేరోదుకు తెలుసు కనుక అతణిణ్ కాపాడుతూ వచాచ్డు.
హేరోదుయోహానుమాటలు వినన్పుప్డు ఎంతో కలవర పడేవాడు. అయినాఅతనిమాటలు వినడానికి ఇషట్పడేవాడు.

21ఒక రోజుహేరోదియకు అవకాశం దొరికింది. హేరోదు తన రాజయ్ంలోని అధికారులను, నాయ్ధిపతులను, గలిలయలోని
గొపప్వారినిపిలిచితనపుటిట్నరోజువిందు చేశాడు. 22హేరోదియకూతురు వచిచ్నాటయ్ంచేసి,హేరోదునుఅతనిఅతిధులను
మెపిప్ంచింది. అపుప్డు హేరోదు ఆమెతో, “నీకు ఏది ఇషట్మో అది అడుగు, ఇసాత్ ను!” అని అనాన్డు. 23 “నువువ్ ఏది
అడిగినా ఇసాత్ ను,నారాజయ్ంలో సగ నా సరే!” అని పమాణం చేశాడు.

24ఆమె బయటకి వెళిళ్ తన తలిల్తో, “ననేన్మి కోరుకోమంటావు?” అని అడిగింది. ఆమె, “బాపిత్సం ఇచేచ్యోహాను తల
కోరుకో”అని చెపిప్ంది. 25వెంటనే ఆమెరాజుదగగ్రికి తవ్రగా వెళిళ్, “బాపిత్సం ఇచేచ్యోహాను తలను పళెళ్ంలో పెటిట్ ఇపుప్డే
నాకు ఇపిప్ంచండి, నాకు కావలసింది అదే” అని అడిగింది. 26రాజుకు చాలా దుఃఖం కలిగింది గాని, తాను చేసిన పమాణం
కారణంగా తనతో కూరుచ్ని ఉనన్వారిని బటిట్ ఆమె కోరికను తోసిపుచచ్లేక పోయాడు.

27అందువలల్ అతడు వెంటనేయోహాను తల తీసుకు రమమ్ని ఆజాఞ్ పించి భటుణిణ్ పంపాడు. ఆ భటుడు వెళిళ్ దులోనే
యోహాను తల నరికి 28దానిన్ ఒక పళెళ్ంలో పెటిట్ , తీసుకు వచిచ్ ఆమెకు కానుకగా ఇచాచ్డు. ఆమెదానిన్ తన తలిల్కి ఇచిచ్ంది.
29యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని వచిచ్ అతని శవానిన్ తీసుకుపోయి సమాధి చేశారు.

పచార పరయ్టన నుండి అపొసత్లుల తిరిగి రాక
లూకా 9:10

30 అపొసత్లులు యేసు దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ తాము చేసిన వాటి గురించీ బోధించిన వాటి గురించీ వివరంగా ఆయనకు
చెపాప్రు.

ఐదు వేలమందికి ఆహారం
మతత్యి 14:1-2; లూకా 9:10-17;యోహా 6:5-13

31వారి దగగ్రికి అనేకమంది వసూత్ పోతూ ఉండడం వలల్ వారికి భోజనం తినడానికి కూడా సమయం లేకపోయింది. యేసు
వారితో, “నాతోమీరుమాతమే ఒక నిరజ్న పదేశానికి వచిచ్, కొంత విశాంతి తీసుకోండి” అని అనాన్డు. 32అందువలల్ వారు
మాతమే పడవలో ఏకాంతంగా నిరజ్న పదేశానికి వెళాళ్రు. 33 అయితే వారు వెళత్ ఉండగా జనసమూహాలు ఆయనను
గురుపటిట్ వివిధ గామాల నుంచి పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ వారికనాన్ ముందే ఆ నిరజ్న పదేశానికి చేరుకునాన్రు.

34పడవలోయేసుఅకక్డికి చేరినపుప్డు పెదద్ జనసమూహంఆయనకు కనిపించింది. కాపరి లేనిగొరెలాల్ ఉనన్ ఆ పజలను
చూసి ఆయనకు జాలి కలిగింది. అందుచేత ఆయనవారికి అనేక విషయాలు ఉపదేశించ సాగాడు.

35చాలాపొదుద్ పోయిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ఇది నిరజ్న పదేశం, ఇపప్టికే పొదుద్ పోయింది.
36 ఈ పజలకు తినడానికి ఏమీ లేదు కాబటిట్ వారు చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లకో గామాలకో వెళిళ్ ఏ నా కొనుకోక్డానికి వారిని
పంపివెయియ్” అనాన్రు. 37అయితేయేసు వారితో, “మీరేవారికి ఆహారం పెటట్ండి!” అనాన్డు. అందుకు వారు ఆయనతో,
“రెండు వందల దేనారాలకు రొటెట్లు కొని, వారికి పంచి పెటట్మంటావా” అని ఆయనను అడిగారు. 38ఆయన వారితో “మీ
దగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు ఉనాన్యోచూడండి”అనాన్డు. వారు వెళిళ్ చూసి, “ఐదు రొటెట్లు, రెండు చినన్ చేపలు ఉనాన్యి”అని
అనాన్రు.

39 అపుప్డాయన అందరినీ గుంపులు గుంపులుగా పచచ్గడిడ్ మీద కూరోచ్బెటట్మని శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 40 పజలు
గుంపుకుయా మంది, వందమంది చొపుప్న కూరుచ్నాన్రు. 41యేసు ఆ ఐదు రొటెట్లు, రెండు చేపలు చేతపటుట్ కుని ఆకాశం
పు చూసి, దేవునికి కృతజఞ్త చెపిప్ రొటెట్లు విరిచి, జనసమూహానికి వడిడ్ంచడానికి శిషుయ్లకు అందించాడు. అదే విధంగా ఆ
రెండు చేపలను కూడాభాగాలు చేసి అందరికీ పంచాడు. 42అందరూ తిని సంతృపిత్ చెందారు.

43శిషుయ్లుమిగిలినరొటెట్ ముకక్లను,చేపముకక్లను పనెన్ండు గంపల నిండానింపారు. 44ఆరోజుఅకక్డరొటెట్లు తినన్
పురుషులు ఐదు వేల మంది.

యేసు నీటి నడక
మతత్యి 14:22-32;యోహా 6:15-21

45 ఆ తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను తనకనాన్ ముందు బేతస్యిదాకు వెళళ్మని చెపిప్ వారిని పడవ ఎకిక్ంచాడు.
46 జనసమూహానిన్ పంపివేసిన తరువాత ఆయన పారిథ్ంచడానికి కొండకు వెళాళ్డు. 47 చీకటి పడుతూ ఉనన్ సమయంలో
శిషుయ్లు ఉనన్ పడవ సముదం మధయ్లో ఉంది. యేసు మాతమే ఒడుడ్ న ఉనాన్డు. 48 ఎదురుగాలి వీసూత్ ఉండడం వలల్
శిషుయ్లుచాలాకషట్ంగాపడవనడపడంచూసియేసుతెలల్వారుజామునసరసుస్మీదనడుసూత్ వారిదగగ్రికి వెళాళ్డు. ఆయన
వారిని దాటి వెళళ్బోతూ ఉండగా, 49 ఆయన శిషుయ్లు ఆయన నీళళ్ మీద నడవడం చూసి, దయయ్ం అనుకుని భయపడి
బిగగ్రగా కేకలు వేశారు. 50వెంటనేయేసు వారితో, “ రయ్ంగా ఉండండి. నేనే! భయపడకండి!” అని అనాన్డు.

51ఆయనవారి దగగ్రికి వచిచ్, పడవ ఎకక్గానే గాలి ఆగింది. వారు తమలోతాము ఆశచ్రయ్పడుతూ అమితంగా విభాంతి
చెందారు. 52 ఎందుకంటే రొటెట్లు పంచిన అదుభ్తానిన్ వారు చూశారు కాని, వారి హృదయం బండబారి పోయింది కాబటిట్
రొటెట్లను గురించిన సంగతి వారు గహించలేదు.
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గెనేన్సరెతు తీరాన సవ్సథ్తలు
మతత్యి 14:34-36

53వారు అవతలి ఒడుడ్ కు వెళిళ్ గెనేన్సరెతుపాంతానికి చేరి అకక్డ పడవ నిలిపారు. 54వారు పడవ దిగిన వెంటనే పజలు
యేసును గురుపటాట్ రు. 55 పజలు చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ పాంతాలకు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ రోగులను మంచాల మీద ఉంచి
ఆయన ఉనన్ చోటికి తీసుకు వచాచ్రు. 56యేసు ఏ గామంలో, ఏ పటట్ణంలో ఏ పలెల్లో పవేశించినావారు రోగులను వీధులోల్
పడుకోబెటిట్ , ఆయన వసానన్యినాతాకనియయ్మని ఆయనను బతిమాలారు. ఆయనను తాకిన వారంతాబాగుపడాడ్ రు.

7
పరిసయుయ్లను ఖండించడం
మతత్యి 15:1-20

1యెరూషలేము నుండి వచిచ్న కొందరు పరిసయుయ్లూ ధరమ్శాస పండితులూ యేసు చుటూట్ గుమికూడారు. 2 వారు
ఆయన శిషుయ్లోల్ కొందరు అశుదధ్ న చేతులతో, అంటే ఆచార నియమం పకారం చేతులు కడుకోక్కుండా భోజనం చేయడం
గమనించారు. 3పరిసయుయ్లేకాకయూదులందరూపెదద్ల సంపదాయంపకారంతమచేతులనుఆచారరీతిగాకడుకోక్కుండా
భోజనంచేయరు. 4వారుబయటనుండివచిచ్నపుడుసాన్నంచేయకుండాభోజనంచేయరు. గినెన్లు, కుండలు,ఇతరఇతత్డి
పాతలు,భోజనపు బలల్లు సహా శుదిధ్ చేయడం అనే అనేక న ఆచారాలను వారు కచిచ్తంగాపాటిసాత్ రు.

5 పరిసయుయ్లు, ధరమ్శాస పండితులు యేసుతో, “మీ శిషుయ్లు పెదద్ల సంపదాయానిన్ పాటించకుండా అశుదధ్ న
చేతులతో ఎందుకు భోజనం చేసుత్ నాన్రు?” అనియేసును అడిగారు. 6యేసు వారితో,
“ ‘ఈపజలుమాటలతో ననున్ గౌరవిసాత్ రు కాని,
వారిహృదయంనాకు చాలా దూరంగా ఉంది.
7వారుమానవ కలిప్త న నియమాలను దేవుని ఉపదేశంగాబోధిసాత్ రు కాబటిట్ వారి ఆరాధన వయ్రథ్ం,’
అని కపట వేషధారు న మిమమ్లిన్ గురించి యెషయా పవక ముందుగా పలికింది స నదే! 8మీరు దేవుని ఆజఞ్లను

తోసిపుచిచ్ మనుషుల సంపదాయాలకు కటుట్ బడుతునాన్రు. 9మీ సంపదాయాలను పాటించడం కోసం దేవుని ఆజఞ్లను
మీరడంలో మీరు సిదధ్హసుత్ లు. 10మోషే, ‘మీ తలిల్దండులను గౌరవించమనీ, తలిల్ని, తండిని దూషించిన వారికి శికష్
మరణదండన’ అనీ నియమించాడు.

11 కానీ మీ తే, ఒక వయ్కి తన తలిల్తో, తండితో ‘నా వలల్ మీరు పొందదగిన సహాయమంతా ‘కొరాబ్న్’ (అంటే
వారిప్తం)’ అని చెబితే 12 ఇంక ఆ వయ్కి తన తలిల్దండుల కోసం ఏమీ చేయనకక్ర లేదని చెబుతారు. 13మీరు మీ
పెదద్ల సంపదాయాలను పాటించే నెపంతో దేవుని ఆజఞ్ మీరుతునాన్రు. ఇలాంటివిమరెనోన్ మీరు చేసుత్ నాన్రు.

14 అపుప్డు యేసు పజలందరినీ తన దగగ్రికి పిలిచి, “నేను చెపేప్ది పతి ఒకక్రూ విని అరథ్ం చేసుకోండి! 15 బయట
నుండి మనిషిలోపలికి వెళేళ్వి ఏవీ అతనిన్ అపవితం చేయవు. 16మనిషిలోనుండి బయటకు వచేచ్దే అతనిన్ అపవితం
చేసుత్ ంది” అని అనాన్డు.

17 ఆయన జనసమూహనిన్ విడిచి ఇంటోల్ పవేశించిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు ఆ ఉపమానం గురించి ఆయనను
అడిగారు. 18ఆయనవారితో, “మీకు ఇంకాఅరథ్ం కాలేదా? బయటనుండిమనిషిలోకి వచేచ్దిఅతనిన్ అపవితం చేయదని
మీరు గహించలేరా? 19అదిమనిషిహృదయంలోకి వెళళ్దు. కడుపులోకి వెళిళ్ అకక్డ నుండి బయటకు వెళిళ్పోతుంది”
అని చెపాప్డు. (ఈ విధంగా చెపప్డం దావ్రా అనిన్ ఆహార పదారాధ్ లూ తినడానికి పవిత నవే అనియేసు సూచించాడు).

20ఆయనమళీళ్ ఈ విధంగా అనాన్డు, “మనిషి నుండి బయటకు వచేచ్వే అతనిన్ అపవితం చేసాత్ యి. 21ఎందుకంటే
మనిషి హృదయంలో నుండి చెడడ్ తలంపులు, దొంగతనాలు, ంగిక అవినీతి, హతయ్లు, 22 వయ్భిచారం, దురాశలు,
దురామ్రగ్తలు, మోసాలు, కామవికారాలు, అసూయలు, దూషణలు, అహంభావం, మూరఖ్తవ్ం బయటకు వసాత్ యి.
23ఇవనీన్ లోపలి నుండి బయటకు వచిచ్ మనిషిని అపవితం చేసాత్ యి.”

సురోఫెనికయ సీ
మతత్యి 15:21-28

24 యేసు ఆ పాంతం విడిచి తూరు, సీదోను పాంతంలోని ఒక ఇంటికి వెళాళ్డు. తాను అకక్డ ఉనన్టుట్ ఎవరికీ
తెలియకూడదని ఆయన ఉదేద్శం. కాని, ఆయన వారికి కనిపించకుండా ఉండలేకపోయాడు. 25ఒక సీయేసు గురించి విని
వచిచ్ ఆయన కాళళ్ పడింది. ఆమె కూతురుకు దయయ్ం పటిట్ ఉంది. 26ఈ సీ సిరియాకు చెందిన ఫెనికయా పాంతంలో
పుటిట్న గీసు దేశసుత్ రాలు. తన కూతురులో నుండి ఆ దయాయ్నిన్ వదిలించమనియేసును బతిమలాడింది.

27అందుకుయేసుఆమెతో, “మొదటపిలల్లుతృపిత్గాతినాలి. చినన్పిలల్లఆహారంతీసికుకక్లకు వేయడంతగదు”అని
అనాన్డు. 28అందుకామె, “ఔనుపభూ! అదినిజమేగాని,బలల్కిందఉనన్ కుకక్లు కూడాపిలల్లుపడేసినముకక్లుతింటాయి
కదా!” అని జవాబు ఇచిచ్ంది. 29 అపుప్డాయన ఆమెతో, “ఈమాట చెపిప్నందువలల్ ఇక నీవు నిశిచ్ంతగా వెళళ్వచుచ్.
దయయ్ం నీ కూతురిని వదలిపోయింది” అనాన్డు. 30ఆమె ఇంటికి వెళిళ్ తన కూతురు తన మంచం పడుకుని ఉండడం
చూసింది. దయయ్ం ఆమెను వదలిపోయింది.

మూగ చెవిటి దయయ్ం నుండి విడుదల
మతత్యి 15:29-31
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31యేసు తూరు, సీదోను పాంతం నుంచి బయలుదేరి దెకపొలి పాంతం గుండా గలిలయ సముదం దగగ్రికి వచాచ్డు.
32అకక్డ కొందరు చెవుడు, నతిత్ ఉనన్ మనిషిని ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ అతనిమీద చెయియ్ ఉంచమని వేడుకునాన్రు.
33యేసు అతనిన్ జనంలో నుండి పకక్కి తీసుకు వెళిళ్ తన వేళ ళ్ అతని చెవులోల్ ఉంచాడు. ఉమిమ్వేసి అతని నాలుకను
ముటాట్ డు. 34 అపుప్డు ఆయన ఆకాశం పు తల ఎతిత్ నిటూట్ రిచ్, “ఎపఫ్తా” అని అతనితో అనాన్డు. ఆ మాటకు,
“తెరుచుకో!” అని అరథ్ం. 35 వెంటనే అతని చెవులు తెరుచుకునాన్యి. అతని నాలుక సడలి తేటగా మాటాల్ డడం
మొదలుపెటాట్ డు. 36 ఆ సంగతి ఎవవ్రితోనూ చెపప్వదద్ని యేసు అతనికి ఆజాఞ్ పించాడు కాని, ఎంత కఠినంగా వారికి
ఆజాఞ్ పించాడో అంత ఎకుక్వగా వారు దానిన్ చాటించారు. 37 పజలకు అంతులేని ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. వారు, “ఈయన
అనిన్టినీ చకక్గా జరిగిసుత్ నాన్డు. చెవిటివారు వినగలిగేలా,మూగవారుమాటాల్ డేలా చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

8
నాలుగు వేల మందికి ఆహారం
మతత్యి 15:32-39

1ఆరోజులోల్ ఒకసారిపెదద్ జనసమూహం గుమిగూడారు. వారిదగగ్ర తినడానికి ఏమీలేకపోయింది. యేసుతన శిషుయ్లను
పిలిచి, 2“ఈపజలమీదనాకుజాలి కలుగుతునన్ది. వారు ఇపప్టికేమూడు రోజులనుండినాదగగ్ర ఉనాన్రు. తినడానికి
వారి దగగ్ర ఏమీ లేదు. 3వారిని ఇపుప్డు పంపివేసేత్ వారిలోకొందరుచాలాదూరం నుండి వచాచ్రుగనకదారిలోసొమమ్సిలిల్
పోవచుచ్” అని అనాన్డు. 4 ఆయన శిషుయ్లు, “ఈ నిరజ్న పాంతంలో ఇంతమందికి సరిపడినంత ఆహారం ఎకక్డ నుండి
తేగలం?” అనాన్రు.

5“మీదగగ్ర ఎనిన్ రొటెట్లు ఉనాన్యి?” అనిఆయనవారినిఅడిగాడు. వారు, “ఏడు”అనాన్రు. 6యేసుఆపజలందరినీ
నేల మీద కూరోచ్మని ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ ఏడు రొటెట్లను చేతపటుట్ కుని దేవునికి కృతజఞ్త చెపిప్ వాటిని విరిచి శిషుయ్లకిచిచ్
వారికి పంచమనాన్డు. శిషుయ్లు అలాగే చేశారు. 7వారి దగగ్ర కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడా ఉనాన్యి. యేసు వాటి కోసం కూడా
దేవునికి కృతజఞ్తలు చెపిప్,వాటిని కూడా పంచమని శిషుయ్లకు ఇచాచ్డు.

8ఆ పజలంతా తృపిత్గా తినన్ తరువాత మిగిలిన ముకక్లను ఏడు పెదద్ గంపల నిండా నింపారు. 9తినన్వారు సుమారు
నాలుగు వేలమందిపురుషులు. యేసువారినిపంపివేసి, 10వెంటనేతన శిషుయ్లతో కలసి, పడవఎకిక్ దలమ్నూతాపాంతానికి
వెళాళ్డు.

పరిసయుయ్లు సూచన అడగడం,పులిపిండి వివరణ
మతత్యి 16:1-12

11పరిసయుయ్లు వచిచ్ యేసుతో వాదించడంమొదలుపెటాట్ రు. ఆయనను పరీ ంచడం కోసం తమకు ఆకాశం నుండి ఒక
సూచన చూపమని అడిగారు. 12దానికి ఆయన ఆతమ్లో పెదద్గా నిటూట్ రిచ్, “ఈ తరం వారు ఎందుకు సూచక కియలను
చూపమని అడుగుతునాన్రు? మీతో కచిచ్తంగా చెపునాన్ను, ఈ తరానికి ఏ సూచనా చూపడం జరగదు” అని వారితో
చెపాప్డు. 13తరువాత ఆయనవారిని విడిచిపెటిట్ ,మళీళ్ పడవ ఎకిక్ అవతలి ఒడుడ్ చేరుకునాన్డు.

14 శిషుయ్లు తమతో రొటెట్లు తెచుచ్కోవడం మరిచ్పోయారు. వారి దగగ్ర పడవలో ఒక రొటెట్ తపప్ ఏమీ లేదు. 15యేసు
వారితో, “పరిసయుయ్లకు,హేరోదుకు సంబంధించినపొంగజేసే పిండిని గురించిజాగతత్గా ఉండండి!” అనాన్డు.

16 శిషుయ్లు, “మన దగగ్ర రొటెట్లు లేవని అలా అంటునాన్డా?” అని ఒకరితో ఒకరు మాటాల్ డుకునాన్రు. 17అది కనిపెటిట్
యేసు, “రొటెట్లు లేవనే విషయం ఎందుకు చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు? మీకు ఇంకా అరథ్ం కాలేదా? మీరు గహించలేదా? మీ
బుదిధ్ మందగించిందా? 18మీరు కళ ళ్ండి కూడా చూడరా? చెవులుండి కూడా వినరా? మీకు గురు లేదా? 19 ఐదు
రొటెట్లు విరిచి ఐదు వేల మందికి నేను పంచిపెటిట్నపుప్డు మిగిలినముకక్లను మీరు ఎనిన్ పెదద్ గంపలు నింపారు?” అని
అడిగాడు. వారు, “పనెన్ండు” అని జవాబు చెపాప్రు. 20 “మరి ఏడు రొటెట్లు విరిచి నాలుగు వేల మందికి పంచినపుప్డు
మిగిలినముకక్లను ఎనిన్ పెదద్ గంపలు నింపారు?” అని అడిగినపుప్డు వారు, “ఏడు” అని జవాబు చెపాప్రు. 21ఆయన
వారితో, “ఇంకామీకు అరథ్ం కాలేదా?” అనాన్డు.

బేతస్యిదా వదద్ గుడిడ్ వాడికి చూపు
22యేసు, ఆయన శిషుయ్లు బేతస్యిదాకు వచాచ్రు. కొందరు ఒక గుడిడ్వాణిణ్ యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. అతనిమీద

చెయియ్ఉంచమనివేడుకునాన్రు. 23యేసుఆగుడిడ్వాడిచెయియ్పటుట్ కునిఊరిబయటకుతీసుకు వెళాళ్డు. అతనికళళ్మీద
ఉమిమ్వేసి, అతనిమీద చేతులుంచి, “నీకు ఏ నా కనిపిసుత్ ందా?” అనాన్డు. 24ఆ గుడిడ్వాడు కి చూసూత్ , “మనుషులు
నడుసుత్ నన్ చెటల్ లాగా కనిపిసుత్ నాన్రు” అనాన్డు. 25అపుప్డు ఆయన మళీళ్ అతని కళళ్ తన చేతులుంచాడు. అపుప్డా
మనిషి కళ ళ్ తెరుచుకుని బాగుపడి అనిన్టినీ సప్షట్ంగా చూడగలిగాడు. 26యేసు అతనిని పంపివేసూత్ , “నీవు ఊరిలోకి
వెళళ్వదుద్ ” అని అతనితో చెపాప్డు.

పేతురు విశావ్స పమాణం
మతత్యి 16:13-16; లూకా 9:18-20

27యేసు ఆయన శిషుయ్లతో కలిసి ఫిలిపుప్ సరయ పటట్ణం చుటూట్ ఉనన్ గామాలకు వెళాళ్డు. దారిలో ఆయన, “నేను
ఎవరినని పజలు చెపుప్కుంటునాన్రు? అని తన శిషుయ్లను అడిగాడు. 28 అందుకు వారు, “బాపిత్సం ఇచేచ్ యోహానని
కొందరూ,ఏలీయాఅనికొందరూ, పవకలోల్ ఒకడు అనికొందరూఅంటునాన్రు”అనిచెపాప్రు. 29“అయితేమీరు నేనెవరినని
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అనుకుంటునాన్రు?” అని ఆయన వారిని అడిగాడు. దానికి జవాబుగా పేతురు, “నీవు అభిషికుడివి!” అనాన్డు.
30అపుప్డు ఆయన తనను గురించి ఎవవ్రికీ చెపప్వదద్ని వారినిహెచచ్రించాడు.

31 ఆ తరువాత యేసు వారితో ఈ విధంగా చెపప్డం మొదలుపెటాట్ డు, “మనుషయ్ కుమారుడు ఎనోన్ కషాట్ లు భరిసాత్ డు.
పెదద్లు, ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులచే ఆయన తృణీకారానికి గు మరణమౌతాడు. ఆయన మూడు రోజుల
తరువాత సజీవంగా బతికి వసాత్ డు.”

32యేసు ఈ విషయం చాలా సప్షట్ంగానే చెపాప్డు. అయితే పేతురు ఆయన చెయియ్ పటుట్ కుని, పకక్కు తీసుకు వెళిళ్
ఆయనను మందలించ సాగాడు. 33కానియేసు వెనకిక్ తిరిగి తన శిషుయ్లను చూసి పేతురుతో, “ తానూ! నా వెనకిక్ పో!
మనుషుల సంగతుల నే గాని దేవుని సంగతులమీద నీకు మనసు లేదు” అని గదిద్ంచాడు.

పాణం విలువ
మతత్యి 16:24-27; లూకా 23-26

34 తరువాత యేసు తన శిషుయ్లను, పజలను దగగ్రికి పిలిచి వారితో ఇలా అనాన్డు. “ఎవ నా నా వెంట
రావాలనుకుంటే తనను తాను కాదనుకుని, తన సిలువను మోసుకుంటూ నాతో నడవాలి. 35 ఎందుకంటే తన పాణానిన్
దకిక్ంచుకోవాలని చూసేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. కాని నా కోసం, సువార కోసం తన పాణానిన్ కోలోప్యేవాడు
దానిన్ దకిక్ంచుకుంటాడు. 36ఒక మనిషి పపంచమంతా సంపాదించి, తనపాణానేన్ పోగొటుట్ కుంటే ఆ వయ్కికి ఏం లాభం?
37ఒకడు తనపాణానిన్ తిరిగిపొందడానికి ఏమి ఇవవ్గలడు?

38వయ్భిచారం,పాపం జరిగించేఈతరంలోఎవ నానాగురించీనామాటల గురించీ సిగుగ్ పడితేమనుషయ్ కుమారుడు
తన తండిమహిమతో, పవిత దేవదూతలతో కలసి వచేచ్టపుప్డు ఆ వయ్కి విషయంలో సిగుగ్ పడతాడు.”

9
రూపాంతరం
మతత్యి 17:1-8; లూకా 9:28-36

1ఆయన వారితో, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపునాన్ను. ఇకక్డ నిలుచునన్ వారిలో కొంతమంది దేవుని రాజయ్ం శకితో
రావడం చూసాత్ రు. దానికంటే ముందు వారు మరణించరు” అని అనాన్డు. 2 ఆరు రోజుల తరవాత యేసు పేతురు,
యాకోబు,యోహానులను తీసుకుని ఏకాంతంగా ఒక ఎ న కొండమీదికి వెళాళ్డు. అకక్డవారిముందుయేసు రూపాంతరం
చెందాడు.

3 ఆయన వసాలు ధగధగా మెరవసాగాయి. పపంచంలో ఏ చాకలీ ఉతకలేనంత తెలల్గా మారిపోయాయి. 4 అపుప్డు
ఏలీయా, మోషేలు అకక్డ పతయ్కష్ యేసుతోమాటలాడడం శిషుయ్లు చూశారు. 5పేతురు యేసుతో, “రబీబ్! మనం ఇకక్డే
ఉండడం మంచిది. మేము మూడు పాకలు వేసాత్ ం, ఒకటి నీకు, ఒకటి మోషేకి, ఒకటి ఏలీయాకి” అనాన్డు. 6తానేమి
అంటునాన్డో అతనికి తెలియలేదు. ఆ శిషుయ్లంతా తీవ న భయానికి లోనయాయ్రు.

7అపుప్డు ఒకమేఘంవచిచ్వారిని కపిప్వేసింది. ఆమేఘంనుండిఒక సవ్రం ఇలావినిపించింది. “ఈయననాపియ న
కుమారుడు,ఈయనమాటవినండి.” 8వెంటనేవారు తమచుటూట్ చూశారు,యేసు తపప్మరెవవ్రూవారికి కనిపించలేదు.
9వారు కొండ దిగి వసూత్ ఉండగాయేసు, “మనుషయ్ కుమారుడు చనిపోయితిరిగి బతికే వరకూ మీరు చూసిన ఈ దృశాయ్నిన్
ఎవవ్రికీచెపప్కండి”అనిఆజాఞ్ పించాడు. 10అందువలల్ వారుఆవిషయంతమలోనేదాచుకుని, “చనిపోయితిరిగిబతకడం”
గురించి తమలోతాము చరిచ్ంచుకునాన్రు.

11 అపుప్డు వారు, “ఏలీయా మొదట రావాలని ధరమ్శాస పండితులు ఎందుకు అంటునాన్రు?” అని ఆయనను
అడిగారు. 12యేసు జవాబు చెబుతూ, “ఏలీయామొదట వచిచ్ అనిన్టినీ సరిచేసాత్ డనన్ మాట నిజమే. కాని, మనుషయ్
కుమారుడుఅనేకబాధలుఅనుభవిసాత్ డనీతిరసాక్రానికి గురిఅవుతాడనీలేఖనాలోల్ ఎందుకురాసిఉంది? 13నేనుమీతో
చెపేప్దేమంటే, ఏలీయా వచాచ్డు, అతని గురించి రాసి ఉనన్ పకారం పజలు తమకు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ అతనికి చేశారు”
అనాన్డు.

శకి లేని శిషుయ్లు,మహా శకి గల కీసుత్
మతత్యి 17:14-21; లూకా 9:37-42

14మిగిలిన శిషుయ్ల దగగ్రికి ఆయన రాగానే వారి చుటూట్ పెదద్ జనసమూహం ఉండడం, కొందరు ధరమ్శాస పండితులు
వారితోవాదిసుత్ ండడం చూశాడు. 15ఆ పజలుయేసును చూసిన వెంటనే ఆశచ్రాయ్నందానికి లోనయాయ్రు. వారంతా ఆయన
దగగ్రికి పరుగెతిత్ వచిచ్ ఆయనకు నమసక్రించారు.

16యేసు, “దేనిని గురించివారితోవాదిసుత్ నాన్రు?” అనివారిని అడిగాడు. 17ఆ పజలోల్ ఒకడు ఆయనతో, “బోధకుడా!
దయయ్ం పటిట్ మూగవా న నా కుమారుణిణ్ మీ దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్ను. 18ఆ దయయ్ం వాడిమీదికి వచిచ్నపుప్డెలాల్ అతనిన్
కింద పడేసుత్ ంది. అతని నోటి వెంట నురగ కారుతుంది, పళ ళ్ కొరుకుతాడు, శరీరమంతా బిగిసిపోతుంది. ఈ దయాయ్నిన్
వదిలించమనిమీ శిషుయ్లను అడిగాను. కాని,వారు చేయలేకపోయారు” అనాన్డు.

19అందుకు యేసు, “విశావ్సం లేని తరమా! నేనెంత కాలం మీతో ఉంటాను? ఎంత కాలం మిమమ్లిన్ భరించాలి? ఆ
పిలల్వాడిని నా దగగ్రికి తీసుకుని రండి” అనాన్డు. 20వారు తీసుకు వచాచ్రు. ఆ దయయ్ం యేసును చూసిన వెంటనే ఆ
పిలల్వాడిని విలవిలలాడించింది. వాడు నేలమీద పడి గిల గిలా కొటుట్ కుంటూ నురగ కకుక్తునాన్డు.
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21యేసు వాడి తండితో, “ఇతనికి ఇది ఎంత కాలం నుండి ఉంది?” అని అడిగాడు. ఆ తండి, “వాడి బాలయ్ం నుండి.
22ఈ దయయ్ం అతనిన్ చంపాలని ఎనోన్సారుల్ నిపుప్లోల్ , నీళళ్లో పడేసింది. నీవే నా చేయగలిగితే కనికరించి సహాయం
చెయియ్” అని వేడుకునాన్డు.

23యేసుఅతనితో, “నీవునమమ్గలిగితే, నమిమ్న వయ్కికి అనీన్సాధయ్మే”అనాన్డు. 24వెంటనేఆపిలల్వాడితండి, “నేను
నముమ్తునాన్ను. నాలోఅపనమమ్కం లేకుండా సహాయం చెయియ్” అనాన్డు.

25యేసు జనసమూహం తన దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ రావడం చూసి ఆ దయాయ్నిన్ గదిద్ంచి, “మూగ చెవిటి దయయ్మా!
ఇతనిలో నుండి బయటకు రా! ఇంకెపుప్డూ ఇతనిలో పవేశించవదద్ని నినున్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను” అనాన్డు. 26ఆ దయయ్ం
పెదద్ కేకలు పెటిట్ , ఆ పిలల్వాణిణ్ విలవిలలాడించి అతనిలో నుండి బయటకు వచిచ్ంది. ఆ పిలల్వాడు శవంలా పడి ఉండడం
వలల్ చాలామంది అతడు చనిపోయాడనుకునాన్రు. 27కాని,యేసు అతని చెయియ్ పటుట్ కుని లేవనెతాత్ డు. ఆ పిలల్వాడు లేచి
నిలబడాడ్ డు.

28యేసు ఇంటోల్ కి వచిచ్న తరవాత ఇతరులెవవ్రూ లేనపుప్డు శిషుయ్లు ఆయనదగగ్రికి వచిచ్, “ఆ దయాయ్నిన్మేమెందుకు
వెళళ్గొటట్లేకపోయాం?” అని అడిగారు. 29ఆయనవారితో, “ఈ రక న దయాయ్నిన్ పారథ్న వలల్ మాతమే వెళళ్గొటట్గలం”
అని జవాబు చెపాప్డు.

యేసు తనమరణానిన్ గురించి ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 17:22-23; లూకా 9:43-45

30వారుఅకక్డనుండిబయలుదేరి గలిలయపాంతంమీదుగాదాటిపోయారు. ఆసంగతిఎవరికీతెలియకూడదనియేసు
ఆశించాడు. 31 ఆయన వాళల్తో, “మనుషయ్ కుమారుణిణ్ శతువుల చేతికి అపప్గిసాత్ రు. వారు ఆయనను చంపుతారు.
మూడు రోజుల తరువాత ఆయన తిరిగి బతికి వసాత్ డు” అని అనాన్డు. 32కానీ యేసు చెపిప్ంది శిషుయ్లు గహించలేదు.
దాని గురించియేసును అడగడానికి వారు భయపడాడ్ రు.

ఎవరు గొపప్వాడని వివాదం
మతత్యి 18:1-6; లూకా 9:46-48

33 వారు కపెరన్హ ము చేరారు. అందరూ ఇంటోల్ చేరాక యేసు వారితో, “దారిలో మీరు దేని గురించి
చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు?” అని అడిగాడు. 34అందరూమౌనంగా ఉండిపోయారు. ఎందుకంటే దారిలోవారు తమలో ఎవరు
గొపప్, అని వాదించుకునాన్రు. 35యేసు కూరుచ్ని పనెన్ండు మందిని పిలిచి, “మీలో ఎవ నా ముఖుయ్డుగా ఉండాలంటే
అతడు అందరికనాన్ చివరివా అందరికీ సేవకు ఉండాలి” అనివారితో అనాన్డు.

36అపుప్డాయన ఒక చినన్ బిడడ్ను తీసుకుని వారిమధయ్ నిలబెటాట్ డు. ఆ బిడడ్ను ఎతుత్ కుని ఇలాఅనాన్డు, 37 “నాపేరిట
ఇలాంటి చినన్వారిలో ఒకరిని ఎవ నా సీవ్కరిసేత్ ననున్ సీవ్కరించినటేట్ . ననున్ సీవ్కరించేవారు ననున్ కాదు, ననున్ పంపిన
ఆయనను కూడా సీవ్కరిసుత్ నాన్రు.”

చీలికల విషయం గదిద్ంపు
లూకా 9:49-50

38 యోహాను ఆయనతో, “బోధకా! ఒకడు నీ పేరట దయాయ్లను వెళళ్గొటట్డం చూశాం. అతడు మనవాడు కాదు.
అందువలల్ అతనిన్ అడడ్గించాం” అనాన్డు. 39అయితేయేసు, “అతనిని ఆపకండి. నా పేరట అదుభ్తం చేసే వాడెవడూ
నా గురించి అంత తేలికగా చెడు మాటాల్ డలేడు. 40మనకు వయ్తిరేకంగా లేని వాడు మన పకష్ంగా ఉనన్వాడే. 41మీతో
కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, మీరు కీసుత్ కు చెందిన వారని గురించి నా పేరట ఒక గినెన్డు నీళ ళ్ ఎవ నా మీకు తాగడానికి
ఇసేత్ అతడు తపప్క దాని ఫలం పొందుతాడు.

నరకం గురించియేసు ఇచిచ్న గంభీర న హెచచ్రిక
42 “కాని, ననున్ నముమ్కునన్ ఇలాంటి ఒక చినన్బిడడ్కి ఎవ నా అడుడ్ బండగా ఉంటే అతని మెడకు పెదద్ తిరగలి రాయి

కటిట్ , అతనిన్ సముదంలో పడవేయడం అతనికిమేలు.
43-44మీరు పాపం చేయడానికి మీ చెయియ్ కారణ తే దానిన్ నరికివేయండి! రెండు చేతులుండి, నరకంలోని ఆరని

అగిన్లోకిపోవడం కంటే ఒక చెయియ్ లేకుండా నితయ్జీవంలో పవేశించడంమీకు మేలు.
45-46ఒకవేళమీరుపాపంచేయడానికిమీకాలుకారణ తేదానిన్ నరికివేయండి. రెండు కాళ ళ్ఉండి నరకంలోఆరని

అగిన్లోకిపోవడం కంటే ఒక కాలు లేకుండా నితయ్జీవంలో పవేశించడంమీకు మేలు.
47అలాగేమీరుపాపంచేయడానికిమీకనున్ కారణ తేదానిన్ పీకిపారవేయండి. రెండు కళ ళ్ఉండినరకంలోపడడం

కంటే ఒకే కనున్తో దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం మీకు మేలు. 48నరకంలోవారి పురుగు చావదు, అగిన్ ఆరదు. 49పతి
ఒకక్రూమంటలమూలంగాఉపుప్సారంపొందుతారు. 50ఉపుప్మంచిదేకానిదానిలోఉనన్ఉపప్దనంపోతేఆసవ్భావం
తిరిగి ఎలా వసుత్ ంది? మీలోఉపప్దనం కలిగి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు సామరసయ్ంగా ఉండండి” అని చెపాప్డు.

10
యేసు ఉదేద్శంలో విడాకులు
మతత్యి 5:31, 32; 19:1-9; లూకా 16:18; 1కొరింతీ 7:10-15
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1యేసు ఆ పాంతం విడిచి యూదయ పాంతానికి వెళాళ్డు. ఆ తరువాత యొరాద్ ను నదికి అవతల ఉనన్ పాంతానికి
వెళాళ్డు. మళీళ్ పజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఎపప్టిలాగేయేసు వారికి ఉపదేశం చేశాడు.

2కొందరు పరిసయుయ్లు ఆయనను పరీ ంచే ఉదేద్శంతో, “ఒక పురుషుడు తన భారయ్కు విడాకులు ఇవవ్డం ధరమ్మేనా?”
అనిఅడిగారు. 3యేసు, “మోషేమీకు ఏమనిఆజాఞ్ పించాడు?” అనిఅడిగాడు. 4వారు, “విడాకుల పతంరాసిచిచ్భారయ్తో
తెగతెంపులు చేసుకోవడానికిమోషే అనుమతి ఇచాచ్డు” అనాన్రు.

5యేసు, “మీరు దేవునికిలోబడనివారు,కాబటిట్ మోషేఆవిధంగాఆదేశించాడు. 6కాని, సృషిట్ ఆరంభం నుండి దేవుడు
వారిని సీ పురుషులుగా సృజించాడు. 7అందుకే పురుషుడు తన తలిల్దండులను విడిచి తన భారయ్తో కలిసి జీవిసాత్ డు.
8వారిదద్రు ఐకయ్ ఒకే శరీరంగామారిపోతారు. కాబటిట్ అపప్టినుంచివారు ఇదద్రు కాకుండాఒకరిలాజీవిసాత్ రు. 9కాబటిట్
దేవుడు కలిపినవారిని ఏమనిషీ వేరు చేయకూడదు” అనివారితో చెపాప్డు.

10అందరూఇంటోల్ కి వచాచ్క శిషుయ్లుయేసునుఈసంగతిగురించివివరంగాచెపప్మనికోరారు. 11యేసు, “తనభారయ్కు
విడాకులిచిచ్ మరొక సీని పెళిళ్ చేసుకునన్వాడు తన భారయ్కు వయ్తిరేకంగా వయ్భిచారం చేసుత్ నన్టేట్ . 12అదే విధంగా తన
భరకు విడాకులిచిచ్ మరొక పురుషుణిణ్ పెళిళ్ చేసుకునన్ సీని వయ్భిచారిణిగా పరిగణించాలి” అనివారితో అనాన్డు.

చినన్ పిలల్లకు కీసుత్ దీవెన
మతత్యి 19:13-15; లూకా 18:15-17

13యేసు తమచినన్ బిడడ్లనుతాకాలనికొంతమందివారినితీసుకు వచాచ్రు గాని, శిషుయ్లువారినిఅడుడ్ కునాన్రు. 14ఇది
చూసియేసుకు చాలాబాధ కలిగింది. ఆయన శిషుయ్లతో, “చినన్ బిడడ్లను నా దగగ్రికి రానివవ్ండి. వారినిఆపకండి. దేవుని
రాజయ్ం చినన్పిలల్లాల్ ంటి వారిదే. 15మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, చినన్ పిలల్లాల్ గా దేవుని రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించని వారు
అందులోఎనన్డూపవేశించరు”అనాన్డు. 16ఆయనఆచినన్పిలల్లను దగగ్రికి పిలిచివారి చేతులుంచివారినిదీవించాడు.

ధనికు నయువ అధికారి
మతత్యి 19:16-30; లూకా 18:18-30; 10:25

17ఆయన బయలుదేరుతుండగా ఒక వయ్కి పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ ఆయనముందుమోకరిలిల్, “మంచిబోధకుడా,శాశవ్త
జీవానికి వారసుణిణ్ కావడానికి నేనేం చెయాయ్లి?” అని ఆయనను అడిగాడు.

18 యేసు, “నేను మంచి వాడినని ఎందుకు అంటునాన్వు? దేవుడు తపప్ మంచివాడు ఎవరూ లేరు. 19 దేవుని
ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు కదా! వయ్భిచారం చేయకూడదు, హతయ్ చేయకూడదు, దొంగతనం చేయకూడదు, అబదధ్ సాకష్ ం
చెపప్కూడదు,మోసం చేయకూడదు, తలిల్దండులను గౌరవించాలి” అనాన్డు.

20 అతడు ఆయనతో, “బోధకా, నా చినన్తనం నుండి నేను వీటిని పాటిసుత్ నాన్ను” అని అనాన్డు. 21యేసు అతనిన్
చూసూత్ , అతని పేమ భావం కలిగి ఇలా అనాన్డు, “నీకు ఒకటి తకుక్వగా ఉంది. వెళిళ్ నీకునన్దంతా అమిమ్
పేదవాళళ్కు ఇవువ్. అపుప్డు పరలోకంలో నీకు సంపద దొరుకుతుంది. ఆ తరువాత వచిచ్ ననున్ అనుసరించు” అని
అనాన్డు. 22అతడు గొపప్ సంపనున్డు గనక యేసు చెపిప్న ఆమాటకు ముఖం చినన్బుచుచ్కుని దుఃఖంతో అకక్డ నుండి
వెళిళ్పోయాడు.

ధన సంపాదన గురించి హెచచ్రికలు
23 యేసు చుటూట్ చూసి తన శిషుయ్లతో, “ధనికుడు దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం చాలా కషట్ం” అని అనాన్డు.

24 ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు ఎంతో ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. యేసు మళీళ్, “పిలల్లారా, దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించడం ఎంతో
కషట్ం! 25ధనికుడు దేవునిరాజయ్ంలో పవేశించడం కనాన్ ఒంటె సూది రంధం దావ్రా వెళళ్డం సులభం” అనాన్డు.

26 ఇది విని శిషుయ్లు ఇంకా ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. వారు “అలా తే ఎవరు రకష్ణ పొందగలరు?” అంటూ తమలో తాము
మాటాల్ డుకునాన్రు. 27యేసు వారి పు చూసి, “మనుషులకు ఇది అసాధయ్మే గాని, దేవునికి కాదు. దేవునికి అనీన్
సాధయ్మే” అనాన్డు.

28 పేతురు ఆయనతో, “ఇదిగో, మేము అనిన్టినీ విడిచిపెటిట్ నినున్ అనుసరించాం గదా!” అనాన్డు. 29 అందుకు
యేసు, “మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, నా కోసం, సువార కోసం, తన ఇంటిని, అనన్దముమ్లను, అకక్చెలెల్ళళ్ను,
తలిల్ని, తండిని, భారయ్ను, పిలల్లను, ఆసుత్ లను వదిలిపెటిట్న వాడు. 30 ఇపుప్డు ఈ లోకంలో హింసలతో బాటు ఇళ ళ్,
అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళ ళ్, తలుల్ లు, పిలల్లు, ఆసుత్ లు, రానునన్ లోకంలో శాశవ్త జీవం పొందుతాడు. 31 కాని,
మొదటివారు చాలామంది చివరివారు అవుతారు, చివరివారు చాలామందిమొదటివారు అవుతారు” అనాన్డు.

యేసు తనమరణపునరుతాథ్ నాల గురించి ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 20:17-19; లూకా 18:31-33

32యేసు, ఆయనతో ఉనన్వారంతా యెరూషలేము బయలుదేరారు. యేసు అందరికనాన్ ముందు నడుసూత్ ఉనాన్డు.
ఆయన శిషుయ్లకు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. ఆయనను అనుసరిసుత్ నన్ ఇతరులు భయపడాడ్ రు. యేసు మళీళ్ తన శిషుయ్లను
పకక్కు పిలిచి, తనకు జరగబోయేవాటిని గురించివారికి చెపాప్డు. 33ఆయన, “వినండి,మనంయెరూషలేము వెళత్ నాన్ం.
అకక్డ మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పధాన యాజకులకు, ధరమ్శాస పండితులకు అపప్గిసాత్ రు. వారు ఆయనకు మరణశికష్
విధించి,యూదేతర పజలకు అపప్గిసాత్ రు. 34వారు ఆయనను హేళన చేసి, ఆయనమీదఉమిమ్వేసాత్ రు. కొరడా దెబబ్లు
కొడతారు, ఆ తరువాత చంపేసాత్ రు. మూడవ రోజున ఆయనమళీళ్ సజీవంగా లేసాత్ డు” అనివారితో చెపాప్డు.



మారుక్ రాసిన సువార 10:35 869 మారుక్ రాసిన సువార 11:14

పథములుగా ఉండాలనన్యాకోబు,యోహానుల అభిలాష
మతత్యి 20:20-28

35జెబెదయి కుమారులుయాకోబు,యోహాను ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “బోధకా! మేము అడిగిందిమాకు అనుగహిసాత్ వా?”
అని అడిగారు. 36 ఆయన, “నేనేం చెయాయ్లని మీరు కోరుతునాన్రు?” అని పశిన్ంచాడు. 37వారు, “నీవు మహిమలో
మాలోఒకరిని నీ కుడిచేతి పు,మరొకరిని ఎడమచేతి పు కూరోచ్బెటుట్ కో” అనాన్రు.

38యేసు, “మీరు ఏమిఅడుగుతునాన్రోమీకు తెలియదు. నేనుతాగినదానిన్మీరుతాగగలరా? నేనుపొందేబాపిత్సం
మీరు పొందగలరా?” అని అడిగాడు. 39వారు, “పొందగలం” అని జవాబు చెపాప్రు. యేసు వారితో, “నేను తాగిన
దానిన్ మీరు తాగుతారు, నేను పొందినబాపిత్సం మీరు పొందుతారు. 40కాని,నా కుడి పు,నాఎడమ పు కూరోచ్డానికి
అనుమతించేది నేను కాదు. ఆసాథ్ నాలు ఎవరి కోసం సిదధ్ం చేసి ఉనాన్యోవారికే అవి దొరుకుతాయి” అనాన్డు.

41 ఇది విని మిగతా పదిమందికి యాకోబు, యోహానుల మీద కోపం వచిచ్ంది. 42 అయితే యేసు వారిని దగగ్రికి పిలిచి
వారితో ఇలా అనాన్డు, “అనయ్జనుల అధికారులు పజల మీద తమ ఆధిపతాయ్నిన్ చూపడానికి పయతిన్సాత్ రు. వారిలో
పముఖులు వారి అధికారం చెలాయిసాత్ రు. 43 మీరు అలా ఉండకూడదు. మీలో పముఖుడు కావాలనుకొనేవాడు
సేవకు ఉండాలి. 44మీలో మొదటివాడు కావాలని కోరేవాడు అందరికీ దాసు ఉండాలి. 45 ఎందుకంటే మనుషయ్
కుమారుడు సేవ చేయించుకోడానికి రాలేదు, సేవ చేయడానికీ, అందరి ప న తన పాణానిన్ వెలగా ధార పోయడానికి
వచాచ్డు.”

బరిమయిచూపుపొందడం
మతత్యి 20:29-34; లూకా 18:35-43

46ఆ తరువాత వారు యెరికో చేరుకునాన్రు. యేసు, ఆయన శిషుయ్లు, వారితో ఉనన్ జనసమూహం ఆ పటట్ణానిన్ వదిలి
బయలుదేరారు. తీమయి కుమారుడు బరిమయి అనే ఒక గుడిడ్వాడు దారి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతడు భికష్గాడు.
47ఆ గుడిడ్వాడు, వసుత్ నన్ది నజరేయు న యేసు అని తెలుసుకుని, “యేసూ! దావీదు కుమారా! నామీద దయ చూపు!”
అని కేకలు పెటట్సాగాడు. 48చాలామంది అతణిణ్ గదిద్ంచిఊరుకోమనాన్రు. కాని ఆ గుడిడ్వాడు, “దావీదు కుమారా! నామీద
దయచూపు!” అని ఇంకా పెదద్గా కేకలు వేశాడు.

49 యేసు ఆగి, “అతణిణ్ పిలవండి” అనాన్డు. పజలు ఆ గుడిడ్వానితో, “ రయ్ంగా ఉండు! లే! ఆయన నినున్
పిలుసుత్ నాన్డు” అనాన్రు. 50 ఆ గుడిడ్వాడు తాను కపుప్కొనన్ బటట్ను అవతల పారవేసి, గభాలున లేచి యేసు దగగ్రికి
వెళాళ్డు. 51 యేసు, “ఏం కావాలి?” అని అడిగాడు. ఆ గుడిడ్వాడు, “రబీబ్! నాకు మళీల్ చూపు పసాదించు” అని
వేడుకునాన్డు. 52యేసు, “నీ విశావ్సం నినున్ బాగుచేసింది, ఇక వెళ ళ్” అనాన్డు. వెంటనే అతనికి చూపు వచిచ్ంది.
అతడుయేసును అనుసరిసూత్ ఆయనతో వెళాళ్డు.

11
యేసును రాజుగా పదరిశ్ంచడం
జెక 9:9;మతత్యి 21:1-9; లూకా 19:29-38;యోహా 12:12-19

1వారుయెరూషలేముపటట్ణానిన్ సమీపించారు. ఒలీవలకొండదగగ్రఉనన్ బేతప్గే,బేతనియఅనేగామాలుచేరుకునాన్రు.
అపుప్డు ఆయనతన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచి ఇలాఅనాన్డు. 2“మీముందునన్ గామానికి వెళళ్ండి. దానిలోపవేశించగానే
కటిట్ ఉనన్ గాడిద పిలల్ మీకు కనబడుతుంది. ఇంతవరకూ దాని మీద ఎవరూ ఎనన్డూ సావ్రీ చెయయ్లేదు. దానిన్ విపిప్
తోలుకు రండి. 3అలా ఎందుకు చేసుత్ నాన్రని మిమమ్లిన్ ఎవ నా అడిగితే, ‘ఇది పభువుకు అవసరం’ అనండి. వెంటనే
అతడు దానిన్ పంపిసాత్ డు.”

4 శిషుయ్లు వెళిళ్, ఒక ఇంటిముందు వీధిలో ఒక గాడిద పిలల్ ఉండడం చూసి,దానిన్ విపుప్తుండగా 5అకక్డ ఉనన్ కొందరు
వారితో, “మీరెందుకు గాడిద పిలల్ను విపుప్తునాన్రు?” అని అడిగారు. 6 శిషుయ్లు యేసు చెపప్మనన్టేట్ వారికి చెపాప్రు.
వెంటనే ఆ మనుషులు వారిని వెళళ్నిచాచ్రు. 7వారు ఆ గాడిద పిలల్ను యేసు దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ తమ వసాలను దాని
మీద పరిచారు. ఆయన ఆ గాడిద పిలల్ మీద కూరుచ్నాన్డు. 8చాలామంది పజలు తమ వసాలు దారి పొడవునా పరిచారు.
ఇంకొందరు చెటల్ కొమమ్లను నరికి దారిన పరిచారు.

9ముందు, వెనక నడుసుత్ నన్ వారు కేకలు వేసూత్ , “జయం! పభువు పేరిట వచేచ్వాడు ధనుయ్డు! 10రానునన్ మన తండి
దావీదు రాజయ్ం ధనయ్ం. సరోవ్నన్త న సథ్లాలోల్ జయం!” అని బిగగ్రగా కేకలు వేశారు.

11యేసుయెరూషలేము పటట్ణ దేవాలయంలోకి పవేశించాడు. చుటూట్ ఉనన్ అనిన్టినీ చూశాడు. అపప్టికే పొదుద్ పోవడం
వలల్ ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో కలిసి బేతనీకి వెళాళ్డు.

వాడిపోయినఅంజూరు చెటుట్
మతత్యి 21:19-21

12మరుసటి రోజు బేతనీ నుండి వసుత్ ండగా ఆయనకు ఆకలి వేసింది. 13 కొంత దూరంలో ఆకులునన్ అంజూరు చెటుట్
ఆయనకు కనిపించింది. ఆ చెటుట్ కు పండుల్ ఉనాన్యేమో అని చూడడానికి దగగ్రికి వెళాళ్డు. కాని, అది పండుల్ కాసే కాలం
కానందువలల్ ఆకులు తపప్ పండుల్ కనిపించలేదు. 14ఆయన ఆ చెటుట్ తో, “ఇక నుండి ఎనన్డూ ఎవవ్రూ నీ పండుల్ తినరు”
అనాన్డు. ఆయన పలికినది శిషుయ్లు వినాన్రు.



మారుక్ రాసిన సువార 11:15 870 మారుక్ రాసిన సువార 12:11

యేసు దేవాలయానిన్ శుదిధ్ చేయడం
మతత్యి 21:12-16; లూకా 19:45-47;యోహా 2:13-16

15 వారు యెరూషలేము వచిచ్నపుప్డు యేసు దేవాలయంలో పవేశించి, వాయ్పారం చేసుత్ నన్వారిని తరిమి వేయడం
పారంభించాడు. డబుబ్మారేచ్ వాయ్పారుల బలల్లు,పావురాలు అముమ్తునన్ వారి పీటలు పడదోశాడు. 16దేవాలయం గుండా
ఎవవ్రూ సరుకులుమోసుకుపోకుండా చేశాడు. 17ఆయనవారికి బోధిసూత్ ,
“ ‘నాఆలయం అనిన్ జాతులకూ పారథ్నా ఆలయం అంటారు’
అనిరాసి లేదా? కానీమీరు దానిన్ దోపిడి దొంగల గుహగా చేశారు” అనాన్డు.

18ముఖయ్ యాజకులు, ధరమ్శాస పండితులు ఆ మాట విని ఆయనను ఎలా చంపాలా అని ఆలోచించారు గానీ అకక్డ
ఉనన్ పజలంతాయేసు బోధకు ఆశచ్రయ్ చకితు ఉండడం వలల్ ఆయనకు భయపడాడ్ రు. 19సాయంకాల నపుప్డు ఆయన,
ఆయన శిషుయ్లు పటట్ణం విడిచి వెళిళ్పోయారు. 20 తరువాతి రోజు ఉదయం వారు ఆ దారిన నడుసూత్ ఉంటే అంజూరు
చెటుట్ వేరులతో సహా ఎండిపోయిఉండడం గమనించారు. 21అపుప్డు పేతురుకు యేసుమాటలు జాఞ్ పకం వచిచ్ ఆయనతో,
“రబీబ్! నీవు శపించిన అంజూరు చెటుట్ ఎండిపోయింది” అనాన్డు.

విశావ్స సహితపారథ్న
యాకో 5:15

22 అందుకు యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “దేవుని మీద విశావ్సం ఉంచండి. 23మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,
ఎవ నాసరే,ఈకొండతో, ‘నీవులేచిసముదంలోపడిపో!’ అనిచెపిప్హృదయంలోఅనుమానించకుండాతాను చెపిప్నది
జరుగుతుందని నమిమ్తే అది అతనికి జరిగి తీరుతుంది. 24అందుచేత నేను చెపేప్ది ఏమంటే, మీరు పారిథ్ంచేటపుప్డు
ఏది అడిగినా అది మీకు దొరుకుతుందని నమమ్ండి. అపుప్డు అవనీన్ మీకు లభిసాత్ యి. 25 అంతే కాక మీరు నిలబడి
పారథ్న చేసినపుప్డలాల్ మీకు ఎవరితో నావిరోధముంటే అతనిన్ కష్మించండి. 26అపుప్డు పరలోకంలోఉనన్మీతండిమీ
పాపాలను కష్మిసాత్ డు.”

యేసు అధికారానిన్ గురించి పశన్
మతత్యి 21:23-27; లూకా 20:1-8

27యేసు, ఆయన శిషుయ్లుయెరూషలేము చేరుకునాన్రు. ఆయన దేవాలయంలో నడుసూత్ ఉండగాముఖయ్యాజకులు,
ధరమ్శాస పండితులు, పెదద్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ 28ఆయనతో, “నీవు ఏఅధికారంతోఈ పనులు చేసుత్ నాన్వు? ఈపనులు
చేయడానికి అధికారం నీకెవరిచాచ్రు?” అని అడిగారు.

29యేసు, “నేను మిమమ్లిన్ ఒక పశన్ అడుగుతాను జవాబు చెపప్ండి. అపుప్డు నేను ఏ అధికారంతో ఈ కియలు
చేసుత్ నాన్నోమీకుచెబుతాను. 30యోహానుఇచిచ్నబాపిత్సంఎకక్డనుంచివచిచ్ంది? పరలోకంనుండామనుషులనుండా?
చెపప్ండి” అనాన్డు. 31వారు ఆ విషయానిన్ గురించి తమలో తాము ఈ విధంగా చరిచ్ంచుకునాన్రు. “ ‘మనం పరలోకం
నుండి’ అని అంటే ఇతడు ‘అలా తే మీరెందుకు అతనిన్ నమమ్లేదు?’ అంటాడు. 32 ‘మనుషుల నుండి’ అంటే పజలకు
మన మీద కోపం వసుత్ ంది” అనుకునాన్రు. ఎందుకంటే, యోహాను నిజంగా ఒక పవక అని అందరూ నమేమ్వారు. 33 కనుక
వారు, “మాకు తెలియదు” అని జవాబు చెపాప్రు. యేసు, “అలా తే ఏ అధికారంతో ఈ కియలు చేసుత్ నాన్నో అదీ మీకు
చెపప్ను” అనాన్డు.

12
కౌలు దారుల వదద్ వసూలు వచిచ్న తోటయజమానిఉపమానం
మతత్యి 21:33-46; లూకా 20:9-19;యెష 5:1-7

1ఆతరువాతఆయనవారితోఉదాహరణలతోమాటాల్ డసాగాడు. “ఒకడుదాకష్తోటవేసిచుటూట్ గోడ కటాట్ డు. దాకష్పళ ళ్
తొకక్డానికి గానుగ తొటిట్ కటిట్ంచి, అకక్డే ఒక కావలి గోపురం కూడా కటిట్ంచాడు. ఆ తరువాత ఆ దాకష్తోటను తులకు
కౌలుకిచిచ్ పయాణ దూర దేశానికి వెళాళ్డు.

2పంటకాలంవచిచ్నపుప్డుఆదాకష్పండల్లోతనకురావలసినభాగంతీసుకురమమ్నిఒకసేవకుణిణ్ వారిదగగ్రికిపంపాడు.
3అయితేఆ తులు ఆ సేవకుణిణ్ పటుట్ కుని కొటిట్ , వటిట్ చేతులతో పంపివేశారు.

4అతడు మళీళ్ ఇంకొక సేవకుణిణ్ పంపాడు. వారు అతని తల గాయపరచి, అవమానించి పంపివేశారు. 5అతడు
ఇంకొక సేవకుణిణ్ కూడాపంపాడు. వారు అతణిణ్ చంపేశారు. అతడింకాచాలామందినిపంపాడు. కాని,ఆ తులువారిలో
కొందరిని కొటిట్ , ఇంకొందరిని చంపారు.

6వారి దగగ్రికి పంపడానికి ఇక తన పియ కుమారుడు ఒకక్డే మిగిలాడు. వారు తన కుమారుణిణ్ గౌరవిసాత్ రనుకుని
చివరిగా అతడు తన కుమారుణిణ్ పంపాడు. 7కాని ఆ కౌలుదారులు ‘ఇతడే వారసుడు! ఇతనిన్ చంపుదాం. అపుప్డు
వారసతవ్ం మనది అవుతుంది’ అని తమలో తాము మాటాల్ డుకునాన్రు. 8వారు అతనిన్ పటుట్ కుని, చంపి ఆ దాకష్తోట
అవతలపారవేశారు.

9అపుప్డు ఆ దాకష్తోటయజమాని ఏం చేసాత్ డు? వచిచ్ ఆ తులను చంపి, ఆ దాకష్తోటను ఇతరులకు కౌలుకిసాత్ డు.
10మీరు ఈ లేఖనం చదవలేదా?
‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికి రాదనిపారవేసిన రాయితలరాయిగామారింది.
11అది పభువుమూలంగా జరిగింది.
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ఇదిమాదృషిట్లో అదుభ్తంగా ఉంది.’ ”
12ఈ ఉపమానం తమ గురించే చెపాప్డని వారు గహించారు. కనుక ఆయనను బంధించాలని చూశారు కాని, పజల

గుంపును చూసి జంకారు. అందువలల్ ఆయనను వదిలి వెళిళ్పోయారు.
పనున్ విషయం పశన్
మతత్యి 22:15-22; లూకా 20:19-26

13యేసును ఆయనమాటలోల్ నే పటుట్ కోవాలని వారు పరిసయుయ్ల, హేరోదీయుల అనుచరులు కొందరిని ఆయన దగగ్రికి
పంపారు. 14వారు వచిచ్ ఇలా అనాన్రు, “బోధకా! నీవు నిజం మాటాల్ డేవాడివని మాకు తెలుసు. ఎవరినీ లెకక్చేయవని
మాకు తెలుసు. నీవు మనుషులను పకష్పాతంతో చూడకుండా, సతయ్మారాగ్ నిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్ బోధిసాత్ వు. సీజరు చకవరికి
పనున్లు కటట్డం నాయ్యమాకాదా? 15మనం పనున్లు కటాట్ లా? మానాలా?” అనిఅడిగారు. అయితేయేసుకు వారి కుయుకి
తెలిసివారితో, “ననెన్ందుకు పరీ సుత్ నాన్రు? ఒకదేనారంతీసుకు రండి”అనాన్డు. 16వారు ఒకనాణానిన్ తీసుకు వచాచ్రు.
“దీని మీద ఎవరి బొమమ్ ఉంది? ఎవరి శాసనం ఉంది?” అని ఆయన అడిగాడు. వారాయనతో, “సీజరుది” అనాన్రు.
17 అపుప్డు యేసు వారితో, “సీజరుకు చెందింది సీజరుకు ఇవవ్ండి, దేవునికి చెందింది దేవునికి ఇవవ్ండి” అనాన్డు.
ఆయన సమాధానం వినివాళ ళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు.

సదూద్ కయుయ్లకు యేసు జవాబు
మతత్యి 22:23-33; లూకా 20:27-38

18అపుప్డు చనిపోయినవారు తిరిగి బతకరు అని బోధించే సదూద్ కయుయ్లు కొందరు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనకు ఒక
పశన్ వేశారు. 19 “బోధకా, ఒకడి సోదరుడు చనిపోతే, ఆ చనిపోయినసోదరుని భారయ్ను అతడిసోదరుడు పెళిళ్ చేసుకుని,
చనిపోయినసోదరునికి సంతానం కలిగేలా చెయాయ్లనిమోషేమనకోసం ధరమ్శాసంలో రాశాడు.

20 ఏడుగురు అనన్దముమ్లునాన్రు. మొదటి వాడు ఒక సీని పెళిళ్ చేసుకుని సంతానం లేకుండా చనిపోయాడు.
21రెండవవాడుఆమెనుపెళిళ్చేసుకునాన్డు. అతడు కూడాసంతానంలేకుండాచనిపోయాడు. మూడవవాడికికూడాఅలాగే
జరిగింది. 22ఆ ఏడుగురూ ఆమెను పెళిళ్చేసుకుని సంతానం లేకుండా చనిపోయారు. చివరికి ఆ సీ కూడా చనిపోయింది.
23చనిపోయినవారు తిరిగి బతికినపుడు ఆమెఎవరిభారయ్గాఉంటుంది? ఆమెను ఆ ఏడుగురూ పెళిళ్ చేసుకునాన్రు కదా!”
అని అడిగారు.

24యేసు వారికి జవాబిసూత్ , “మీకు లేఖనాలు, దేవుని శకి తెలియవు గనుక పొరబడుతునాన్రు. 25చనిపోయినవారు
తిరిగి బతికిన తరువాత వివాహం చేసుకోరు. వారు పరలోకంలో ఉనన్ దేవదూతలాల్ ఉంటారు. 26 ఇక చనిపోయిన
వారు బతకడం విషయ తే, మోషే తాను రాసిన గంథంలో ‘పొదను గురించిన భాగం’ రాసినపుప్డు దేవుడతనితో,
‘నేను అబాహాముకు దేవుణిణ్ , ఇసాస్కుకు దేవుణిణ్ , యాకోబుకు దేవుణిణ్ ’ అని అతనితో చెపాప్డు. 27 తాను వారికి
దేవుణిణ్ అని అనన్పుప్డు ఆయన చనిపోయిన వారి దేవుడు కాదు, బతికి ఉనన్వారికి మాతమే దేవుడు. మీరు చాలా
పొరబడుతునాన్రు” అనాన్డు.

గొపప్ ఆజఞ్లు
మతత్యి 22:34-40; లూకా 10:25-37

28ధరమ్శాసపండితులోల్ ఒకడు వచిచ్వారివాదనవినాన్డు. యేసుచకక్ని సమాధానంచెపాప్డని గహించి, “ఆజఞ్లనిన్టిలో
ముఖయ్ న ఆజఞ్ ఏది?” అని ఆయనను అడిగాడు. 29అపుప్డు యేసు, “ఆజఞ్లనిన్టిలో ముఖయ్ నది ఇది, ‘ఇశాయేలు
పజలారా వినండి, పభు న మన దేవుడు, ఆ పభువు ఒకక్డే. 30పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్ ఆతమ్తో, పూరణ్ మనసుతో,
పూరణ్ బలంతో నీ దేవు న పభువును పేమించాలి.’ ఇది పధాన ఆజఞ్. 31 రెండవది, ‘నినున్ నీవెంతగా పేమించుకుంటావో
నీపొరుగువాణిణ్ అంతగా పేమించాలి.’ వీటికిమించిన ఆజఞ్ మరొకటి లేదు” అని జవాబిచాచ్డు.

32ఆ ధరమ్శాస పండితుడు, “అయాయ్, మీరు బాగా చెపాప్రు. దేవుడొకక్డే అనీ, ఆయన తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీ మీరు
చెపిప్ంది నిజమే. 33పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్ బుదిధ్తో, పూరణ్ బలంతో ఆయనను పేమించడం, మనలను పేమించుకునన్టేట్
మనపొరుగు వాణిణ్ పేమించడం అనిన్హోమాల కనాన్, బలుల కనాన్ ముఖయ్ం” అనాన్డు.

34అతడు వివేకంగా జవాబు చెపాప్డని యేసు గహించి అతనితో, “నీవు దేవుని రాజాయ్నికి దూరంగా లేవు” అనాన్డు.
ఆ తరువాత ఆయనను పశన్లు అడగడానికి ఎవవ్రికీ రయ్ం లేకపోయింది.

పరిసయుయ్లకుయేసు పశన్లు
మతత్యి 22:41-46; లూకా 20:41-44

35 యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్ , “కీసుత్ దావీదు కుమారుడని ధరమ్శాస పండితులు ఎలా అంటునాన్రు?
36దావీదు,తానే పరిశుదాధ్ తమ్ మూలంగామాటాల్ డుతూ,
‘పభువునా పభువుతో పలికినవాకుక్,
నీ శతువులను నీ పాదాల కింద ఉంచే వరకూ నా కుడి పకక్న కూరోచ్’ అనాన్డు.

37 దావీదు సవ్యంగా ఆయనను ‘పభువు’ అని పిలిచాడు కదా! అలాంటపుప్డు కీసుత్ అతనికి కుమారుడు ఎలా
అవుతాడు?” అనాన్డు. అకక్డునన్ పజలు ఎంతో సంతోషంతో ఆయనమాటలు వినాన్రు.

38ఆయనఇంకాఎనోన్ విషయాలుబోధిసూత్ ఈ విధంగాఅనాన్డు, “ధరమ్శాసపండితుల విషయంలోజాగతత్గాఉండండి.
వారు పొడవాటి దుసుత్ లు ధరించి, సంత వీధులోల్ తిరుగుతూ పజలు తమకు నమసక్రించాలని కోరుతూ, 39 సమాజ
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మందిరాలోల్ అగసాథ్ నాలను,విందులోల్ గౌరవపద నసాథ్ నాలనుకోరుకుంటారు. 40వారువిధవరాళళ్ ఇళళ్నుదోచుకుంటూ
కిమాతం నటనగా గంటల తరబడిపారథ్నలు చేసాత్ రు. అలాంటివారిని దేవుడు తీవంగా శి సాత్ డు.”
వితంతువు వేసిన కానుక
లూకా 21:1-4

41 యేసు, దేవాలయంలో కానుకలు వేసే పెటెట్లో మనుషులు డబుబ్ వేయడం గమనిసూత్ ఉనాన్డు. ధనవంతులు
చాలా మంది పెదద్ మొతాత్ లను ఆ పెటెట్లో వేశారు. 42 అపుప్డు ఒక పేద వితంతువు వచిచ్ రెండు నాణాలు ఆ పెటెట్లో
వేసింది. 43ఆయన తన శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలిచి, “నేను మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, కానుక పెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన
వారందరికంటే ఈ పేద వితంతువు ఎకుక్వ వేసింది. 44మిగతావారు తాము దాచుకునన్ ధనంలో కొంతమాతమే వేశారు
కాని,ఈమెపేద నాతన దగగ్ర ఉనన్దంతా వేసింది” అనాన్డు.

13
ఒలీవ కొండ పసంగం – శిషుయ్ల పశన్లు
మతత్యి 24-25; లూకా 21

1యేసు దేవాలయంలో నుండి వసూత్ ఉండగా ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒకడు, “బోధకా! ఈరాళ ళ్, కటట్డాలు ఎంత అదుభ్తంగా
ఉనాన్యో చూశావా!” అనాన్డు. 2 యేసు అతనితో, “ఈ గొపప్ కటట్డాలు చూసుత్ నాన్వు కదా! రాయి మీద రాయి
నిలవకుండాఈరాళళ్నీన్ కూలిపోతాయి” అనాన్డు. 3యేసు దేవాలయానికి ఎదురుగా ఉనన్ ఒలీవల కొండ మీద కూరుచ్ని
ఉనన్పుప్డు పేతురు,యాకోబు,యోహాను,అందెయఏకాంతంగాఆయనను ఇలాఅడిగారు. 4“ఇదిఎపుప్డు జరుగుతుంది?
ఇవి జరగడానికి ముందు సూచన ఏ నా కనబడుతుందా?”

ఒలీవ కొండ పసంగం-ఈయుగం తీరుతెనున్లు
5యేసువారితో, “మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూమోసంచేయకుండా,తపుప్దోవపటిట్ంచకుండాజాగతపడండి. 6చాలామందినా

పేరుతో వచిచ్ ‘నేనే ఆయనను’ అంటూచాలామందినిమోసం చేసాత్ రు. 7మీరుయుదాధ్ ల గురించిన వారలు, వదంతులు
వినన్పుప్డు ఆందోళన చెందకండి. అవి తపప్క సంభవిసాత్ యి. కాని అంతం అపుప్డే రాదు.

8జనం మీదికి జనం, దేశం మీదికి దేశం లేసాత్ యి. అనేక పాంతాలోల్ భూకంపాలు, కరువులు వసాత్ యి. ఇవి పసవించే
ముందు కలిగేనొపుప్లాల్ ంటివిమాతమే. 9మీరుజాగతగాఉండండి! కొందరుమిమమ్లిన్చటట్సభలకుఅపప్గిసాత్ రు. సమాజ
మందిరాలోల్ మీరు దెబబ్లు తినవలసివసుత్ ంది. నాకారణంగామీరుఅధికారులముందు,రాజులముందు నిలబడిసాకష్ ం
చెపప్వలసి వసుత్ ంది. 10అంతానికిముందు అనిన్ జాతులకూ సువార పకటించడం జరగాలి.

11 వారు మిమమ్లిన్ పటుట్ కుని తీరుప్కు అపప్గించేటపుప్డు మీరు ఏమి మాటాల్ డాలో అని కంగారుపడకండి. ఏమి
మాటాల్ డాలో ముందుగా ఆలోచన చేసుకోవదుద్ . ఆ గడియలో మీకేది ఇయయ్బడుతుందో అదే చెపప్ండి. ఎందుకంటే ఆ
సమయంలోమాటాల్ డేదిమీరు కాదు, పరిశుదాధ్ తమ్.

12సోదరుడు తన సోదరుడికి దోహం చేసి చావుకు అపప్గిసాత్ రు. అదే విధంగా తండి తన కుమారుణిణ్ మరణానికి
అపప్గిసాత్ డు. పిలల్లు తలిల్దండులకు వయ్తిరేకంగా లేచి వారిని మరణానికి అపప్గిసాత్ రు. 13నా కారణంగా అందరూ
మిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. కాని, చివరి వరకూ సహించినవారిని దేవుడు ర సాత్ డు.

మహాబాధల కాలం
మతత్యి 24:15

14 “వినాశకారి అయిన హేయ వసుత్ వు నిలబడకూడని సథ్లంలో నిలబడడం మీరు చూసినపుప్డు (ఇది చదివేవాడు
గహిసాత్ డు గాక)యూదయలోఉనన్వారు కొండలోల్ కి పారిపోవాలి.

15మిదెద్ మీద ఉనన్ వారు కిందికి దిగి ఇళళ్లోకి వెళళ్డం గానీ తమ వసుత్ వులు తెచుచ్కోవడం గానీ చేయకూడదు.
16పొలాలోల్ ఉనన్వారు వసం తెచుచ్కోడానికి వెనకిక్ రాకూడదు.
17 గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ ఆ రోజులోల్ ఎంతో కషట్ం.
18ఈసంభవం చలికాలంలో జరగకుండా ఉండాలనిపారథ్న చేయండి.
19ఎందుకంటేదేవుడుఈపపంచానిన్సృషిట్ంచినరోజునుండిఈనాటివరకూఎనన్డూరానికషాట్ లుఆరోజులోల్ వసాత్ యి.

అవి ఇక ముందు రావు కూడా.
20 దేవుడు ఆ రోజుల సంఖయ్ తకుక్వ చెయయ్కపోతే శరీరం ఉనన్ ఎవవ్రూ తపిప్ంచుకోలేరు. కాని, తాను ఎనున్కునన్

పజల కోసం ఆయన ఆ రోజులను తకుక్వ చేసాత్ డు.
21ఆ రోజులోల్ ఎవ నామీతో, ‘ఇదుగో కీసుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, ఇదుగో అకక్డ ఉనాన్డు’ అంటే నమమ్కండి.
22 కపట కీసుత్ లు, కపట పవకలు వసాత్ రు. అదుభ్తాలు, మహతాక్రాయ్లు పదరిశ్ంచి దేవుడు ఎనున్కునన్ వారిని కూడా

మోసగించి తపుప్ దారి పటిట్సాత్ రు.
23అందువలల్ మీరు జాగతత్గా ఉండండి. మీకు అనిన్ విషయాలు ముందే చెబుతునాన్ను.
మహిమతో పభువు తిరిగి రాక
మతత్యి 24:27-31

24 “ఆ కషట్కాలం గడచిన తరువాతి రోజులోల్ ,
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సూరుయ్డు చీక పోతాడు. చందుడు కాంతినివవ్డు.
25ఆకాశ నకష్తాలు రాలిపోతాయి.
ఆకాశంలో ఉనన్ శకులనీన్ కదిలిపోతాయి.

26 అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు గొపప్ శకితో పభావంతో మేఘాల మీద రావడం మనుషులు చూసాత్ రు.
27అపుప్డాయనభూమినలు పుల నుండి ఆకాశం నలు పులదాకాతన దూతలను పంపి ఆయనఎనున్కునన్ పజలను
పోగుచేయిసాత్ డు.”

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మతత్యి 24:32, 33; లూకా 21:29-31

28 “అంజూరు చెటుట్ ను చూసిఈఉపమానం నేరుచ్కోండి. దానికొమమ్లు చిగురించడం చూసి వసంతకాలం వసుత్ నన్దని
మీరు గహిసాత్ రు. 29అదే విధంగా ఈ సంగతులు జరగడం మీరు చూసినపుప్డు ఆయన దగగ్రలోనే ఉనాన్డనీ, తవ్రలో
రాబోతునాన్డనీ తెలుసుకోండి. 30నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,ఈతరంవారు బతికి ఉండగానే ఇవనీన్ జరుగుతాయి.

31ఆకాశం, భూమి గతించిపోతాయి. కాని నామాటలు ఎనన్టికీ గతించవు. 32అయితే ఆ రోజు, ఆ గంట ఎపుప్డు
వసుత్ ందో పరలోకంలోని దేవదూతలకు గాని, కుమారుడికి గానీ, మరెవవ్రికీ తెలియదు. తండికి మాతమే తెలుసు.
33జాగతగాఉండండి. సిదధ్ంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఆ సమయం ఎపుప్డు వసుత్ ందోమీకు తెలియదు.

పభువు రెండవ రాక మెలకువగా ఎదురు చూడడం
34 “ఇది తన ఇలుల్ విడిచి వేరే దేశం వెళిళ్న ఒక మనిషిలాగా ఉంటుంది. అతడు తన సేవకులకు అధికారం ఇచిచ్,

ఒకొక్కక్డికి ఒకొక్కక్ పని అపప్గించి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్వాడికి మెలకువగా ఉండమని చెపాప్డు. 35 కాబటిట్ ఎపుప్డూ
అపమతత్ంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇంటి యజమాని ఎపుప్డు తిరిగి వసాత్ డో మీకు తెలియదు. సాయంతం వసాత్ డో,
అరథ్రాతి వసాత్ డో, కోడి కూసే వేళ వసాత్ డో, సూరోయ్దయం వేళ వసాత్ డోమీకు తెలియదు. 36ఆయనహఠాతుత్ గా వచిచ్మీరు
నిదపోతూ ఉండడం చూసాత్ డేమోజాగతత్ ! 37నేను మీకు చెబుతునన్ది అందరికి చెపునాన్ను,మెలకువగా ఉండండి.”

14
యేసును సంహరించడానికి కుట
మతత్యి 26:2-5; లూకా 22:1-2

1రెండురోజులతరువాతపసాక్పండగ,పొంగనిరొటెట్లపండగరాబోతునాన్యి. ముఖయ్యాజకులు,ధరమ్శాసపండితులు
యేసును రహసయ్ంగా బంధించి చంపాలని కుటలు పనున్తునాన్రు. 2 అయితే పజలోల్ అలల్రి జరగవచుచ్ అని భయపడి,
పండగ సమయంలో వదుద్ అని చెపుప్కునాన్రు.

బేతనీమరియయేసును అభిషేకించడం
మతత్యి 26:6-13;యోహా 12:1-8

3ఆ సమయంలోయేసు బేతనీలో కుషుట్ రోగి సీమోను ఇంటోల్ భోజనానికి కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అపుప్డు ఒక సీ అగరు చెటల్
నుండి చేసిన సవ్చఛ్ న, పశసత్ న అతత్రును ఒక చలువరాతి సీసాలో తన వెంట తెచిచ్ంది. ఆమె ఆ సీసా పగలగొటిట్ ఆ
అతత్రునుయేసు తలమీదపోసింది.

4అయితే ఇది చూసి అకక్డ ఉనన్ కొందరు కోపం తెచుచ్కునాన్రు. వారు, “అతత్రు ఇలా వృధా చేయడం ఎందుకు? 5ఈ
అతత్రుఅమిమ్ఉంటేమూడువందలదేనారాలకంటేఎకుక్వేవచేచ్వి. ఆడబుబ్పేదవాళళ్కు ఇచిచ్ఉండవలసింది”అనితమలో
తాము చెపుప్కుని ఆ సీని గదిద్ంచారు.

6అయితేయేసు, “ఆమెజోలికి వెళళ్కండి! ఆమెను ఎందుకు కంగారు పెడుతునాన్రు? ఈమెనా విషయంలో శేషఠ్ న
పని చేసింది. 7పేదవారు ఎపుప్డూమీతోఉంటారు. మీకు ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి సహాయం చేయవచుచ్. కాని,
నేను ఎలల్కాలం మీతో ఉండను. 8ఈమెతాను చేయగలిగింది చేసింది. ఈమెనా శరీరానిన్ భూసాథ్ పన కోసం ముందుగా
అభిషేకించింది. 9మీతోనేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,ఈలోకమంతటాసువార పకటన జరిగే పతిచోటాఈమెచేసినది
కూడాజాఞ్ పకం చేసుకుని పశంసిసాత్ రు” అనాన్డు.

యేసును పటిట్సాత్ ననియూదా ఒపప్ందం
మతత్యి 26:14-16; లూకా 22:3-6

10 ఆ తరువాత పనెన్ండు మందిలో ఒక న యూదా ఇసక్రియోతు యేసును పటిట్ ఇచేచ్ందుకు పధాన యాజకులతో
మాటాల్ డడానికి వారి దగగ్రికి వెళాళ్డు. 11అది విని వారు చాలా సంతోషించి అతనికి కొంత సొముమ్ ముటట్జెపుతామనిమాట
ఇచాచ్రు. అపప్టినుండీయేసును వారికి అపప్గించడానికి తగిన అవకాశం కోసంయూదా ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు.

పసాక్ భోజనం సిదధ్బాటు
మతత్యి 26:17-19; లూకా 22:7-13

12పొంగనిరొటెట్లపండగమొదటిరోజునపసాక్గొరెపిలల్ను వధించేరోజువచిచ్నపుప్డుయేసు శిషుయ్లు, “పసాక్విందును
ఎకక్డ సిదధ్ం చేయమంటావు?” అని ఆయనను అడిగారు. 13యేసు తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పంపుతూ, “మీరు ఊళోళ్కి
వెళళ్ండి. నీళళ్ కుండమోసుత్ నన్ ఒక వయ్కిమీకు కనిపిసాత్ డు. అతని వెంట వెళళ్ండి. 14అతడు ఏ ఇంటోల్ పవేశిసేత్ ఆ ఇంటి
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యజమానితో, ‘నేనునాశిషుయ్లతోకలిసిపసాక్నుతినడానికివిడిదిగదిఎకక్డఉంది? అనిబోధకుడుఅడుగుతునాన్డు’
అని చెపప్ండి. 15అతడుపూరిసామగితో సిదధ్ంగా ఉనన్ విశాల నమేడ గదిమీకు చూపిసాత్ డు. మన కోసం అకక్డ పసాక్
విందు ఏరాప్టు చేయండి” అని ఆదేశించాడు.

16ఆ శిషుయ్లు బయలుదేరి నగరంలోకి వెళాళ్రు. ఆయనతమతోచెపిప్నటేట్ అనీన్ జరిగాయి. వారు పసాక్ పండగభోజనం
సిదధ్ం చేశారు.

చివరి రాతిభోజనం
మతత్యి 26:20-24; లూకా 22:14-21;యోహా 13:18-19

17సాయంకాలం యేసు తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లతో అకక్డికి వచాచ్డు. 18వారంతా బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని భోజనం
చేసుత్ ండగాయేసు, “మీతో కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే,నాతో కలిసి భోజనం చేసూత్ ఉనన్ మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గిసాత్ డు”
అనాన్డు.

19వారికి దుఃఖం కలిగింది. ఒకరి తరవాత ఒకరు ఆయనతో, “నేను కాదు కదా!” అనాన్రు. 20ఆయనవారితో, “అతడు
ఈ పనెన్ండు మందిలో ఒకడు, నాతో కలసి పాతలో చెయియ్ ముంచేవాడే! 21 ఎందుకంటే మనుషయ్ కుమారుడి గురించి
రాసి ఉనన్టేట్ ఆయన చనిపోతాడు గాని, ఆయనను శతువులకు అపప్గించిన వాడికి శికష్ తపప్దు. వాడు పుటట్కపోతే
బాగుండేది” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్ర సాథ్ పన
మతత్యి 26:26-29; లూకా 22:17-20; 1కొరింతీ 11:23-26

22వారుభోజనంచేసూత్ ఉండగాయేసురొటెట్ తీసుకునిఆశీరవ్దించి,దానిన్విరిచివారికిచిచ్, “దీనిన్తీసుకునితినండి. ఇది
నాదేహం”అనాన్డు. 23తరువాతఒకపాతతీసుకునిదేవునికి కృతజఞ్తచెపిప్వారికిఇచాచ్డు. ఆపాతలోనిదివారందరూ
తాగారు. 24ఆయనవారితో, “ఇది నా రకం. అనేకుల కోసం చిందే నిబంధన రకం. 25నేను దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించి,
కొతత్ దా రసం మళీళ్ తాగే రోజు వరకూ ఇక నేను దానిన్ తాగను అనిమీతో నిశచ్యంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

26అపుప్డు వారు ఒక కీరన పాడి ఒలీవల కొండకి వెళాళ్రు.

పేతురు తనను ఎర
మతత్యి 26:31-35; లూకా 22:31-34;యోహా 13:35-38

27అపుప్డు యేసు వారితో, “ఈరాతినా విషయంలోమీరంతానాకు ముఖం చాటేసాత్ రు. ఎందుకంటే లేఖనాలోల్ ఇలా
ఉంది, ‘కాపరిని కొడతాను, గొరెలు చెదరిపోతాయి.’ 28కాని నేను తిరిగి సజీవంగా లేచిన తరువాతమీకంటే ముందుగా
గలిలయకి వెళాత్ ను” అని చెపాప్డు. 29 అయితే పేతురు ఆయనతో, “అందరూ అలా చేసినా నేను మాతం నినున్ విడిచి
పెటట్ను”అనాన్డు. 30అపుప్డుయేసు, “నీతో కచిచ్తంగాచెపేప్దేమిటంటేఈరాతికోడి రెండుసారుల్ కూయకముందే నీవు
మూడు సారుల్ నేనెవరో తెలియదని అబదధ్ం ఆడతావు” అని అతనితో అనాన్డు. 31 “నేను నీతోచావవలసి వచిచ్నా నువువ్
తెలియదు అనను” అని పేతురు గటిట్గా చెపాప్డు. మిగిలిన శిషుయ్లు కూడా అదే విధంగా అనాన్రు.

తోటలో వేదన
మతత్యి 26:36-46; లూకా 22:40-42

32అందరూ గేతేస్మనేఅనేచోటికి వెళాళ్రు. అకక్డయేసు తన శిషుయ్లతో, “నేనుపారథ్న చేసి వచేచ్ వరకూమీరు ఇకక్డే
ఉండండి” అనాన్డు. 33 అపుప్డాయన పేతురు, యాకోబు, యోహానులను తన వెంట తీసుకు వెళిళ్ తీవ న దుఃఖంలో,
నిసప్ హలోమునిగిపోసాగాడు. 34ఆయనవారితో, “పాణంపోయేటంత దుఃఖంలోమునిగి ఉనాన్ను.

మొదటిపారథ్న
మతత్యి 26:39; లూకా 22:41-42

మీరు ఇకక్డే నిలిచి మెలకువగా ఉండండి” అని చెపిప్, 35 ఇంకా కొంత ముందుకు వెళిళ్ నేల మీద పడి, సాధయ్ తే ఈ
సమయం తన నుండి దాటిపోవాలని పారథ్న చేశాడు. 36 ఆయన, “అబాబ్! తండీ! నీకు అనీన్ సాధయ్మే. ఈ గినెన్ను నా
నుంచితొలగించు. కానినాఇషట్ంకాదు,నీఇషట్మేజరగనివువ్”అనిపారిథ్ంచాడు. 37ఆయనవచిచ్తన శిషుయ్లు నిదపోతూ
ఉండడం చూసి, “సీమోనూ! నిదపోతునాన్వా? ఒకక్ గంట కూడామెలకువగాఉండలేకపోయావా? 38మీరు పరీకష్కు గురి
కాకుండా ఉండేలామెలకువగా ఉండిపారథ్న చేసూత్ ఉండండి. ఆతమ్ సిదధ్మే కానీ శరీరం బలహీనంగా ఉంది” అనాన్డు.

రెండవ పారథ్న
మతత్యి 26:42; లూకా 22:44

39 ఆయన మళీళ్ వెళిళ్ ఇంతకు ముందు పలికిన మాటలే పలుకుతూ పారిథ్ంచాడు. 40 ఆయన తిరిగి వచిచ్ వారు ఇంకా
నిదపోతూ ఉండడం చూశాడు. వారి కళ ళ్ మూతలు పడుతూ ఉనాన్యి. ఆయనకు ఏమి జవాబు చెపాప్లో శిషుయ్లకు
తోచలేదు.

మూడవపారథ్న
మతత్యి 26:44
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41మూడవసారిఆయనవచిచ్వారితోఇలాఅనాన్డు, “మీరింకానిదపోతూఉనాన్రా? ఇకచాలు. ఆసమయంవచిచ్ంది.
ఇదిగో చూడండి. మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపులు బంధించబోతునాన్రు. 42 వెళాద్ ం రండి. ననున్ అపప్గించబోతునన్ వాడు
దగగ్రలోనే ఉనాన్డు.”

యేసును బంధించడం
మతత్యి 26:47-56; లూకా 22:47-53;యోహా 18:3-11

43 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే పనెన్ండు మందిలో ఒక న యూదా వచాచ్డు. పధానయాజకులూ ధరమ్శాస
పండితులూ పెదద్లూ పంపిన పెదద్ గుంపు అతనితో ఉంది. వారి దగగ్ర కతుత్ లూ దుడుడ్ కరలూ ఉనాన్యి. 44 ఆయనను
అపప్గించేవాడు ముందుగానే వారికి ఒక గురు చెపిప్, “నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్ కుంటానో ఆయనేయేసు. ఆయనను బంధించి
తీసుకు వెళళ్ండి” అనాన్డు. 45 అతడు అకక్డికి చేరిన వెంటనే యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “రబీబ్!” అంటూ ఆయనను
ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. 46అపుప్డు వారుయేసు మీద పడి గటిట్గా పటుట్ కునాన్రు.

పేతురు కతిత్ దూయడం,యేసును దూరం నుండి వెంబడించడం, అందరూయేసును విడిచిపోవడం
మతత్యి 26:51-56

47అకక్డ నిలుచునన్ వారిలో ఒకడు తన కతిత్ తీసి పధానయాజకుని సేవకుని కొటిట్ అతని చెవి నరికి వేశాడు. 48యేసు
వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు కతుత్ లతో గదలతో వచిచ్ బంధించడానికి నేను దోపిడీ దొంగనా? 49 నేను పతి రోజూ
దేవాలయంలో ఉపదేశం చేసూత్ మీతో ఉనన్వాడినే కదా! అపుప్డు ననున్ ఎందుకు పటుట్ కోలేదు? లేఖనాలోల్ రాసి ఉనన్ది
నెరవేరడం కోసమేఈ విధంగా జరిగింది.” 50అపుప్డుయేసు శిషుయ్లందరూ ఆయనను విడిచిపారిపోయారు.

51ఒక యువకుడు యేసును వెంబడిసుత్ నాన్డు. అతని శరీరం మీద నారబటట్ తపప్ ఇంకేమీ లేదు. వారు అతనిని కూడా
పటుట్ కునాన్రు. 52కాని అతడు ఆ నారబటట్ విడిచిపెటిట్ నగన్ంగాపారిపోయాడు.

సనెహ్డిన్ ఎదుటా, పధానయాజకుని ఎదుటాయేసు
యోహా 18:12-14; 19-24

53వారు యేసుని పధానయాజకుని దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ ముఖయ్యాజకులు, పెదద్లు, ధరమ్శాస పండితులు
అందరూ సమావేశమయాయ్రు. 54 పేతురు యేసుకు దూరంగా ఉండి వెంబడిసూత్ పధాన యాజకుని ఇంటి ఆవరణలోకి
వచాచ్డు. భటులతో పాటు తాను కూడా కూరుచ్ని మంట దగగ్ర చలి కాచుకుంటూ ఉనాన్డు. 55 ముఖయ్ యాజకులు,
యూదుల మహా సభలోని సభుయ్లంతా యేసుకు మరణశికష్ విధించడానికి తగిన సాకష్ ం కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు గానీ అది
వారికి దొరకలేదు.

56 చాలామంది యేసుకు వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెపాప్రు. కాని, వారి సా లు ఒకదానితో ఒకటి పొసగలేదు.
57అపుప్డు కొందరు లేచి ఆయనకు వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెబుతూ, 58 “ఇతడు ‘మనుషులు కటిట్న ఈ దేవాలయానిన్
పడగొటిట్ మూడు రోజులోల్ మనుషులు కటట్నిమరో దేవాలయానిన్ నిరిమ్సాత్ ను’అని చెపప్డంమేము వినాన్ం”అనాన్రు. 59కాని,
వారిసాకష్ ం కూడా ఒకరితో ఒకరికి పొసగలేదు.

60అపుప్డు పధానయాజకుడు లేచిఅందరి సమకష్ంలోయేసుతో, “నీవేమీమాటాల్ డవేంటి? వీరు నీకు వయ్తిరేకంగాసాకష్ ం
చెబుతునాన్రు కదా!” అని యేసును పశిన్ంచాడు. 61కానియేసు మౌనం వహించాడు. పధానయాజకుడు, “నీవు దేవుని
కుమారుడి న కీసుత్ వా?” అనిమళీళ్యేసును పశిన్ంచాడు. 62అపుప్డుయేసు, “నేనే.
మనుషయ్ కుమారుడు సరవ్శకుని కుడి పున కూరుచ్ని ఉండటం,
పరలోకం నుండి మేఘాల రావడంమీరు చూసాత్ రు” అనాన్డు.

63 పధానయాజకుడు తన బటట్లు చింపుకుని, “ఇంకా మనకు సా లతో ఏం పని? 64 ఇతడు దేవ దూషణ చేయడం
మీరు వినాన్రు కదా! మీరేమంటారు?” అనాన్డు. ఆయనమరణశికష్కు తగిన వాడని అందరూ తీరుప్ చెపాప్రు. 65అపుప్డు
కొందరుయేసుమీదఉమిమ్వేసి,ఆయన కళళ్కు గంతలు కటిట్ ,ఆయనను గుదిద్ , “ఎవరోపవచించు”అనాన్రు. భటులు కూడా
ఆయనను కొటాట్ రు.

యేసుని గురించి పేతురు అబదధ్ం
మతత్యి 26:69-75; లూకా 22:56-62;యోహా 18:16-18; 18:25-27

66పేతురు ఇంటి లోగిటోల్ ఉనాన్డు. పధానయాజకుని పనిపిలల్ అకక్డకు వచిచ్ంది. 67పేతురు చలి కాచుకుంటూ అకక్డ
ఉండడం చూసి, “నజరేతు వా న యేసుతో నువువ్ కూడా ఉనాన్వుగదా!” అని అతనితో అంది. 68 పేతురు కాదనాన్డు.
“నేను ఆయనను ఎరగను. నీవేం అంటునాన్వో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు” అని అనాన్డు. ఆ వెంటనే లేచి ఆవరణలోకి
వెళాళ్డు. వెంటనే కోడి కూసింది.

69 ఆ పనిపిలల్ పేతురును చూసి, చుటూట్ ఉనన్ వారితో, “ఇతడు వారిలో ఒకడు” అంది. 70 పేతురు మళీళ్ కాదనాన్డు.
కాసేపటికి పకక్న నిలుచునన్వారు అతనితో, “నిజమే! నువువ్ వాళళ్లో ఒకడివే. ఎందుకంటే నువువ్ కూడా గలిలయ
వాడివే కదా!” అనాన్రు. 71 అయితే పేతురు, “మీరు మాటాల్ డుతునన్ మనిషి ఎవరో తెలియదు” అంటూ తనను తాను
శపించుకోవడం, ఒటుట్ పెటుట్ కోవడంమొదలుపెటాట్ డు. 72వెంటనే రెండోసారి కోడి కూసింది. ‘కోడి రెండు సారుల్ కూసే ముందే
ననెన్రుగననిమూడుసారుల్ బొంకుతావు’అనియేసు తనతో చెపిప్నమాటలు పేతురుకు జాఞ్ పకం వచాచ్యి. అతడు దుఃఖం
ఆపుకోలేక ఏడాచ్డు.
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15
పిలాతు ముందుయేసు
మతత్యి 27:1, 2, 11-15; లూకా 23:1-7; 13-18;యోహా 18:28-40; 19:1-16

1తెలల్వారు జామున ముఖయ్యాజకులు, పెదద్లు, ధరమ్శాస పండితులు, యూదుల మహాసభకు చెందిన సభుయ్లు కలసి
సమాలోచన చేశారు. తరువాత వారు యేసును బంధించి తీసుకువెళిళ్ రోమా గవరన్ర్ పిలాతుకు అపప్గించారు. 2 పిలాతు
యేసును, “నీవు యూదుల రాజువా?” అని పశిన్ంచాడు. అందుకు యేసు, “నువేవ్ అంటునాన్వుగా” అని అతనికి
జవాబిచాచ్డు.

3ముఖయ్ యాజకులు ఆయన మీద చాలా నేరాలు మోపారు. 4 కనుక పిలాతు మరొకసారి ఆయనను పశిన్సూత్ , “వీళ ళ్
నీకు వయ్తిరేకంగా ఎనిన్ నేరారోపణలు చేసుత్ నాన్రో చూడు! నీవేమీ జవాబు చెపప్వా?” అనాన్డు. 5అయినాయేసు మారు
పలకలేదు. ఇది చూసి పిలాతుకు చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది.

యేసు కాదు బరబాబ్యే
మతత్యి 27:16-26; లూకా 23:16-25;యోహా 18:40

6 పండగ రోజున పజల కోరిక పకారం ఒక దీని విడుదల చేయడం పిలాతుకు ఆనవాయితీ. 7 బరబబ్ అనే ఒక దీ
హంతకు న తన తోటి తిరుగుబాటుదారులతో దులో ఉనాన్డు. 8 జన సమూహం పతి సంవతస్రం విడుదల చేసినటేట్ ఆ
సంవతస్రం కూడా ఒకరిని విడుదల చేయమని పిలాతును కోరారు.

9 పిలాతు, “యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయాలని కోరుతునాన్రా?” అని అనాన్డు. 10 ఎందుకంటే ముఖయ్
యాజకులు కేవలం అసూయ చేతనే యేసును తనకు అపప్గించారని అతడు గహించాడు. 11 కాని ముఖయ్ యాజకులు,
యేసుకు బదులుగా బరబబ్ను విడుదల చెయాయ్లని కోరమని పజలను పురికొలాప్రు.

12 పిలాతు, “అలా తే ‘యూదుల రాజు’ అని పిలిచే ఈ యేసును ఏమి చేయమంటారు?” అని అడిగాడు. 13వారు
కేకలు వేసూత్ , “సిలువ వేయండి” అనాన్రు. 14పిలాతు, “ఎందుకు? అతడు చేసిన నేరమేంటి?” అనాన్డు. జనసమూహం,
“సిలువవేయండి”అంటూఇంకాఎకుక్వగాకేకలు వేశారు. 15ఆజనసమూహనిన్సంతోషపెటాట్ లనిపిలాతువారుఅడిగినటుట్
బరబబ్ను విడుదల చేసి,యేసును కొరడా దెబబ్లు కొటిట్ంచి. సిలువ వేయడానికి అపప్గించాడు.

ముళళ్ కిరీటం
మతత్యి 27:27-31

16 నికులు యేసును అధికార భవనంలోకి తీసుకు వెళిళ్ మిగిలిన నికులందరీన్ అకక్డికి పిలిచారు. 17వారాయనకు
ఊదా రంగు బటట్లు తొడిగి,ముళళ్తో ఒక కిరీటం అలిల్ ఆయన తల పెటాట్ రు. 18ఆ తరువాత, “యూదుల రాజా, జయం!”
అంటూఆయనకువందనంచేయసాగారు. 19రెలుల్ కరతోతల కొటిట్ ఆయనమీదఉమిమ్వేశారు. ఆయనముందుమోకరించి
నమసక్రించారు.

20ఈ విధంగా ఆయనను అవహేళన చేసిన తరువాత ఆ ఊదా రంగు అంగీ తీసివేసి ఆయన బటట్లు ఆయనకు తొడిగి
సిలువ వేయడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. 21 కురేనే పాంతానికి చెందిన సీమోను (ఇతడు అలెగాజ్ ండర్, రూఫస్ అనే వారి తండి)
ఆదారిలో నడిచి వసూత్ ఉండగా చూసి, నికులు అతనితో బలవంతంగాయేసు సిలువనుమోయించారు.

22వారుయేసును, “గొలొగ్ తా”అనేచోటికి తీసుకు వచాచ్రు,గొలొగ్ తాఅంటే, “కపాల సథ్లం”అనిఅరథ్ం. 23అపుప్డువారు
దా రసంలోబోళం కలిపి ఆయనకు తాగడానికి ఇచాచ్రు. కానియేసు తాగలేదు.

యేసు సిలువ శికష్
మతత్యి 27:33-56;యోహా 19:17-37

24 ఆ తరువాత వారు ఆయనను సిలువ వేశారు. ఆయన బటట్లు పంచుకోవడానికి చీటుల్ వేసి, ఎవరికి వచిచ్నవి వారు
తీసుకునాన్రు. 25ఆయనను సిలువ వేసిన సమయం ఉదయం తొమిమ్ది గంటలు. 26 “యూదుల రాజు” అని ఆయనమీద
మోపిన నేరం ఒక పలక మీద రాసి తగిలించారు. 27 ఆయనతో ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను ఒకణిణ్ కుడి పు, మరొకణిణ్
ఎడమ పు సిలువ వేశారు. 28 ‘ఆయనను అకమకారులోల్ ఒకడిగా ఎంచారు’ అని లేఖనాలోల్ రాసిన వాకుక్ దీని వలన
నెరవేరింది.

29 ఆ దారిన వెళేళ్ వారు ఆయనను దూషిసూత్ తలలాడిసూత్ , “దేవాలయానిన్ కూలదోసి మూడు రోజులోల్ మళీళ్
కటిట్సాత్ ననాన్వు కదా! 30ముందు సిలువ నుండి కిందికి దిగి నినున్ నువేవ్ ర ంచుకో!” అనాన్రు. 31ముఖయ్ యాజకులు,
ధరమ్శాస పండితులు కూడాఆయననుహేళన చేసూత్ , “వీడు ఇతరులను ర ంచాడు. తననుతాను ర ంచుకోలేడు! 32 ‘కీసుత్ ’
అనే ఈ ‘ఇశాయేలు రాజు’ సిలువ మీద నుండి కిందికి దిగి వసేత్ అపుప్డు నముమ్తాం!” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.
యేసుతోపాటు సిలువ వేసినవారు కూడా ఆయనను నిందించారు.

33 మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకూ దేశమంతా చీకటి కమిమ్ంది. 34 మూడు గంటలకు
యేసు, “ఏలీ! ఏలీ! లామా సబకానీ!” అని గావుకేక పెటాట్ డు. ఆ మాటలకు, “నా దేవా! నా దేవా! నా చెయియ్
విడిచిపెటాట్ వెందుకు?” అని అరథ్ం. 35 దగగ్ర నిలుచునన్ కొందరు అది విని, “ఇదిగో, ఇతడు ఏలీయాను పిలుసుత్ నాన్డు”
అనాన్రు.

36 ఒకడు పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ సాప్ంజ్ ని పులిసిన దా రసంలో ముంచి రెలుల్ కరకు తగిలించి యేసుకు తాగడానికి
అందించాడు. “ఏలీయా వచిచ్ ఇతనిన్ కిందికి దించుతాడేమో చూదాద్ ం” అని అతడు అనాన్డు. 37అపుప్డు యేసు పెదద్ కేక
వేసి పాణం విడిచాడు. 38ఆ వెంటనే దేవాలయంలో తెర నుండి కింది వరకూ రెండుగా చినిగిపోయింది.
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39యేసు ఎదుట నిలబడి ఉనన్ శతాధిపతి ఆయన చనిపోయిన విధానం అంతా గమనించి, “నిజంగా ఈయన దేవుని
కుమారుడు” అనాన్డు. 40 కొందరు సీలు దూరం నుండి చూసుత్ నాన్రు. వారిలో మగద్లేనే మరియ, చినన్యాకోబు, యోసేల
తలిల్ మరియ, సలోమి ఉనాన్రు. 41యేసు గలిలయలో ఉనన్పుడు వీరు ఆయనను వెంబడిసూత్ ఆయనకు సేవ చేసేవారు.
వీరే కాక ఆయన వెంటయెరూషలేముకు వచిచ్న సీలు కూడా అకక్డ ఉనాన్రు.

సమాధి
మతత్యి 27:57-61; లూకా 23:50-56;యోహా 19:38-42

42 అది విశాంతి దినానికి ముందు రోజు, సిదధ్పడే రోజు. 43 యూదుల మహా సభలో పేరు పొందిన ఒక సభుయ్డు,
అరిమతయివా నయోసేపుఅకక్డికి వచాచ్డు. అతడు దేవునిరాజయ్ం కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనన్వాడు. అతడు రయ్ంగా
పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్యేసు దేహానిన్ తనకు ఇమమ్ని అడిగాడు.

44యేసు అంత తవ్రగా చనిపోయాడని పిలాతు ఆశచ్రయ్పోయి, శతాధిపతిని పిలిచి, “యేసు అపుప్డే చనిపోయాడా?”
అని అడిగాడు. 45 ఆయన చనిపోయాడని శతాధిపతి దావ్రా తెలుసుకుని ఆయన దేహానిన్ యోసేపుకు అపప్గించాడు.
46యోసేపు సనన్ నారబటట్ కొని యేసును కిందికి దింపి ఆ బటట్లో చుటాట్ డు. ఆ తరువాత రాతిలో తొలిపించిన సమాధిలో
ఆయనను పెటాట్ డు. ఒక రాయిని అడడ్ంగా దొరిల్ంచి ఆ సమాధిని మూసివేశాడు. 47మగద్లేనే మరియ, యేసు తలిల్ అయిన
మరియఆయనను ఉంచిన చోటును చూశారు.

16
యేసు సజీవంగా తిరిగి లేవడం, ఆ దిన సంఘటనలు
మతత్యి 28:1-15; లూకా 24:1-49;యోహా 20:1-23

1విశాంతిదినంఅయిపోగానే,మగద్లేనేమరియ,యాకోబుతలిల్ మరియ,సలోమికలిసివెళిళ్యేసుదేహానికిపూయడానికి
సుగంధ దవాయ్లు కొనాన్రు. 2ఆదివారం ఉదయం తెలల్వారుతూ ఉండగావారుయేసు సమాధి దగగ్రికి వసూత్ , 3 “మన కోసం
సమాధినిమూసిన ఆ రాయిని ఎవరు దొరిల్సాత్ రు?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 4వారు వచిచ్ సమాధికేసి చూడగా ఆ
పెదద్ రాయి పకక్కి దొరిల్ంచి ఉంది.

5వారు ఆ సమాధిలోకి వెళిళ్ తెలల్టి దుసుత్ లు ధరించిన ఒక యువకుడు కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉండడం చూశారు. అది
చూసి వారు నిరాఘ్ ంతపోయారు.

6 అతడు వారితో ఇలా అనాన్డు, “భయపడకండి! మీరు వెతుకుతునన్ది సిలువ మరణం పొందిన నజరేతువా న
యేసును. ఆయన తిరిగి బతికాడు. ఇకక్డ లేడు. ఇదిగో ఆయనను ఉంచిన సథ్లం ఇదే. 7మీరు వెళిళ్ ఆయన శిషుయ్లతో,
పేతురుతో ఇలా చెపప్ండి. “యేసు మీకంటే ముందుగా గలిలయకి వెళత్ నాన్డు. ఆయన ముందుగానే చెపిప్నటుట్ మీరు
ఆయనను అకక్డ చూసాత్ రు.”

8ఆ సీలు భయపడుతూ, వణుకుతూ,ఆ సమాధినుండి పరుగెతిత్ వెళిళ్పోయారు. వారు భయం వలల్ తమలోతాము ఏమీ
మాటాల్ డుకోలేదు.

9 వారం మొదటి రోజు ఆదివారం తెలల్వారుతూ ఉండగా యేసు లేచి, తాను ఏడు దయాయ్లను వదిలించిన మగద్లేనే
మరియకు మొటట్మొదట కనిపించాడు. 10 ఆమె, యేసుతో కలిసి ఉనన్ వారి దగగ్రికి వెళిళ్ంది. వారు దుఃఖిసూత్ , విలపిసూత్
ఉనాన్రు. అపుప్డుఆమెయేసుతిరిగిలేచినసంగతివారికిచెపిప్ంది. 11యేసుమళీళ్బతికాడనీ,తానుఆయననుచూశాననీ
చెపిప్ంది. కాని,వారు ఆమెమాటలు నమమ్లేదు.

12ఆ తరువాతవారిలో ఇదద్రు శిషుయ్లు వారి గామానికి నడిచి వెళత్ ఉండగా ఆయనవారికి వేరే రూపంలో కనిపించాడు.
13వారు తిరిగి వెళిళ్ మిగిలినవారికి ఆ సంగతి చెపాప్రు గానీ వారు నమమ్లేదు.

14 ఆ తరువాత పదకొండు మంది శిషుయ్లు భోజనం చేసూత్ ఉండగా యేసు వారికి కనిపించాడు. తాను తిరిగి బతికిన
విషయం కొందరు చెపిప్నా శిషుయ్లు నమమ్లేదు కాబటిట్ వారి అపనమమ్కం,హృదయకాఠినయ్ం బటిట్ వారిని గదిద్ంచాడు.

15యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు సరవ్ లోకానికీ వెళిళ్ సృషిట్లో అందరికీ సువార పకటించండి. 16దానిన్ నమిమ్
బాపిత్సం పొందినవారు రకష్ణపొందుతారు. నమమ్ని వారు శికష్ అనుభవిసాత్ రు.

17 “నమిమ్న వారిదావ్రాఈ సూచక కియలు జరుగుతాయి,వారు నా పేరిట దయాయ్లను వెళళ్గొడతారు. కొతత్ భాషలు
మాటాల్ డతారు. 18తమ చేతులతో విషసరాప్లను పటుట్ కుంటారు. విషం తాగినా వారికి ఏ హానీ కలగదు. వారు రోగుల
మీద తమచేతులు ఉంచినపుప్డు రోగులు బాగుపడతారు.”

ఆరోహణం (లూకా 24:50-53. అపొ. కా. 1:6-11)
19 పభు యేసు వారితోమాటాల్ డిన తరవాత దేవుడు ఆయనను పరలోకంలోకి సీవ్కరించాడు. అకక్డ యేసు దేవుని కుడి

చేతి పున కూరుచ్నాన్డు. 20ఆ తరువాత శిషుయ్లు బయలుదేరి అనిన్ పాంతాలకూ వెళిళ్ యేసును పకటించారు. పభువు
వారికి తో ,వారు పకటించిన సందేశం సతయ్మని సూచనల దావ్రా, అదుభ్తాలదావ్రా సిథ్రపరిచాడు.
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లూకారాసిన సువార
గంథకర

దీని రచయిత లూకా అని సమకాలీన రచయితలు అందరూ అభిపాయపడాడ్ రు. లూకా సువార లిని బటిట్ ఇతడు
దుయ్డని, రెండవ తరం ర్సత్వుడని అరథ్ం అవుతునన్ది. సాంపదాయికంగా ఇతడు యూదేతరుడని అందరి అభిపాయం.
ఇతడు ముఖయ్ంగా సువారికుడు. పౌలుతో కలసి మిషనెరీ పయాణాలోల్ పాలొగ్ నాన్డు (కొలోసిస్ 4:14; 2 తిమోతి 4:11;
ఫిలేమోను 24).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 58 - 61
లూకా తన రచన సరయలో ఆరంభించి రోమ్ లో ముగించాడు. ముఖయ్ంగా బేతేల్హేము, గలిలయ, యూదయ,

యెరూషలేములోల్ గంథ రచన జరిగింది.
సీవ్కర

లూకా ఈ గంథానిన్ తియోఫిలాకు అంకితం చేశాడు. ఈ పేరుకు అరథ్ం “దేవుణిణ్ పేమించేవాడు.” ఈ వయ్కి అపప్టికే
ర్సత్వుడో లేక ర్సత్వుడిగా మారడానికి అలోచిసుత్ నాన్డో తెలియదు. లూకా ఇతనిన్ “ఘను న” అని సంబోధించడం వలల్
(1:3) ఇతడొక రోమా అధికారి అని అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఈ పుసత్కంలో అనేక సా ధారాలు యూదేతరుల కోసం లూకా
రాశాడని సూచిసుత్ నాన్యి. లూకా ముఖయ్ంగా “మనుషయ్ కుమారుడు,” “దేవుని రాజయ్ం” (5:24; 19:10; 17:20, 21;
13:18) వంటి విషయాల దృషిట్ కేందీకరించాడు.

పయోజనం
యేసు జీవిత చరిత కథనం ఆయనున్ మనుషయ్ కుమారునిగా చూపెడుతునన్ది. తియోఫిలాకు బోధించిన విషయాల

గురించిఅతనికితేటతెలల్ నఅవగాహనకలగడంకోసం (1:4)లూకాఈపుసత్కంరాశాడు. ర్సత్వులుహింసఎదురొక్ంటునన్
సమయంలోయేసును అనుసరించే వారిలో ఎలాటిహీనత, నిగూఢత లేదని సమరిథ్ంచడానికి లూకా రాశాడు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు, పరిపూరణ్మానవుడు.

విభాగాలు
1.యేసు పుటుట్ క,బాలయ్ం— 1:5-2:52
2.యేసు పరిచరయ్ ఆరంభం— 3:1 – 4:13
3.యేసు రకష్ణకర— 4:14-9:50
4.యేసు సిలువ దిశగా పయనం— 9:51-19:27
5.యేసుయెరూషలేము జయపవేశం, సిలువ,పునరుతాథ్ నం— 19:28-24:53

పరిచయం
1 ఘను న తియొఫిలా, 2 మొదటి నుంచీ కళాళ్రా చూసిన వాకయ్ సేవకులు మనకు అపప్గించినటుట్ మన మధయ్

నెరవేరిన కారాయ్లను గురించి వివరంగా రాయడానికి చాలా మంది పూనుకునాన్రు. 3కాబటిట్ నీకు ఉపదేశించిన సంగతులు
కచిచ్తంగాజరిగాయనినువువ్తెలుసుకోవాలనివాటినిమొదటినుండీ పరిశోధించి కూలంకషంగాతెలుసుకునన్ నేను నీ కోసం
4వాటనిన్టినీ కమపదధ్తిలో రాయడంమంచిదని నాకు అనిపించింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను జనన పకటన
5యూదా దేశానికి హేరోదు రాజుగా ఉనన్ రోజులోల్ అబీయాయాజక శాఖకు చెందిన జెకరాయ్ అనేయాజకుడు ఉండేవాడు.

అతని భారయ్ అహరోను వంశీకురాలు. ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 6వీరిదద్రూ పభువు ఆజఞ్లు, నాయ్యవిధులనిన్టి విషయంలో
నిరపరాధులుగా దేవుని దృషిట్లో నీతిమంతులుగా నడుచుకొనేవారు. 7 అయితే వారికి పిలల్లు లేరు. ఎలీసబెతు గొడాలు.
అంతేకాదు,వారిదద్రూ వయసు మళిళ్న వృదుధ్ లు.

8 జెకరాయ్ ఒక రోజు తన శాఖ వారి వంతు వచిచ్నపుప్డు దేవుని సనిన్ధానంలో యాజకుడుగా సేవ చేసూత్ ఉండగా
9యాజకులు వారి సంపదాయం పకారం చీటుల్ వేసేత్ పభువు ఆలయం లోపలికి వెళిళ్ ధూపం వేయడానికి అతనికి వంతు
వచిచ్ంది. 10ధూపం వేసే సమయంలో జనమంతా బయటపారథ్న చేసుత్ నాన్రు.

11 పభువు దగగ్ర నుండి వచిచ్న దేవదూత ధూపవేదిక కుడి పున అతనికి కనిపించాడు. 12 జెకరాయ్ అతనిని చూసి,
కంగారుపడి భయపడాడ్ డు. 13అపుప్డా దూత అతనితో, “జెకరాయ్, భయపడకు. నీపారథ్న వినబడింది. నీభారయ్ ఎలీసబెతు
నీకు కొడుకును కంటుంది. అతనికి యోహాను అని పేరు పెడతావు. 14 అతని మూలంగా నీకు హరష్ం, మహదానందం
కలుగుతుంది. అతడు పుటట్డం వలనచాలామంది సంతోషిసాత్ రు.

15 అతడు పభువు దృషిట్కి గొపప్వాడుగా ఉంటాడు, దా రసం గానీ సారాయి గానీ సేవించడు. తలిల్ గరాభ్న పుటిట్ంది
మొదలు అతడు దేవుని పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఉంటాడు. 16 ఇశాయేలీయులోల్ అనేకమందిని వారి పభు న దేవుని పుకు
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మళిళ్సాత్ డు. 17 తండుల హృదయాలను పిలల్ల పుకు మళిళ్ంచి, అవిధేయులు నీతిమంతుల జాఞ్ నానిన్ అనుసరించి
నడుచుకునేలాచేసాత్ డు. తదావ్రాపభువుకోసంసిదధ్పాటు కలిగినపజానీకానిన్తయారుచేయడానికిఅతడుఏలీయాఆతమ్తో
బలపభావాలతో పభువుకు ముందుగా వసాత్ డు” అనాన్డు.

18 దేవదూతతో జెకరాయ్, “ఇది నాకు ఎలా తెలుసుత్ ంది? నేను ముసలివాణిణ్ , నా భారయ్ కూడా వయసు మళిళ్న
వృదుధ్ రాలు” అనాన్డు 19 దూత, “నేను దేవుని సముఖంలో నిలిచే గాబియేలును. నీతోమాటాల్ డడానికి, ఈ శుభవార నీకు
తెలియజేయడానికి దేవుడు ననున్ పంపించాడు. 20నా మాటలు తగిన కాలంలో నెరవేరతాయి. అయితే నువువ్ వాటిని
నమమ్లేదు కాబటిట్ ఈ సంగతులు జరిగే వరకూ నువువ్ మూగవాడి మౌనంగా ఉంటావు” అని అతనితో అనాన్డు.

21పజలుజెకరాయ్కోసంఎదురుచూసూత్ ,ఆలయంలోఅతడుఆలసయ్ంచేసుత్ నాన్డెందుకోఅనుకుంటూఉనాన్రు. 22అతడు
బయటికి వచిచ్ వారితోమాటలాడలేక పోయాడు. ఆలయంలో అతనికి ఏదో దరశ్నం కలిగిందని వారు గహించారు. అతడు
వారికి గలు చేసూత్ మూగవాడిగా ఉండిపోయాడు. 23 అతడు సేవ చేసే కాలం పూరి అయిన తరవాత ఇంటికి వెళిళ్
పోయాడు.

24ఆ రోజు న తరువాత అతని భారయ్ ఎలీసబెతు గరభ్వతి అయింది. ఆమె ఐదు నెలల పాటు ఇతరుల కంట బడలేదు.
25ఆమె, “దేవుడు ననున్ కనికరించి మనుషులోల్ నా అవమానానిన్ తొలగించడానికి ఇలా చేశాడు” అనుకుంది.

కీసుత్ జనన పకటన
26 ఎలీసబెతు ఆరవ నెల గరభ్వతిగా ఉండగా దేవుడు తన దూత గాబియేలును గలిలయలోని నజరేతు అనే ఊరిలో

27దావీదు వంశీకు నయోసేపుఅనే వయ్కితో పదానం అయిన కనయ్ దగగ్రికి పంపించాడు. ఆ కనయ్ పేరు మరియ.
28 ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెతో, “అనుగహం పొందినదానా, నీకు శుభం. పభువు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు” అని

పలికాడు.
29 ఆమె ఆ మాటకు కంగారు పడిపోయి ఈ అభివందనం ఏమిటి అని ఆలోచించుకొంటుండగా, 30 దూత, “మరియా,

భయపడకు. నీకు దేవుని అనుగహం లభించింది. 31 ఎలాగంటే నీవు గరభ్ం ధరించి కొడుకును కంటావు. ఆయనకు యేసు
అని పేరు పెడతావు. 32 ఆయన గొపప్వాడవుతాడు. ఆయనిన్ ‘సరోవ్నన్తుని కుమారుడు’ అంటారు. పభు న దేవుడు
ఆయనపూరివ్కు న దావీదు సింహాసనానిన్ ఆయనకి ఇసాత్ డు. 33ఆయనయాకోబు సంతతిని శాశవ్తంగా పరిపాలిసాత్ డు.
ఆయనరాజాయ్నికి అంతం ఉండదు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

34 మరియ, “నేను కనయ్ను గదా, ఇదెలా జరుగుతుంది?” అంది. 35 ఆ దూత, “పరిశుదాధ్ తమ్ నినున్ ఆవరిసాత్ డు.
సరోవ్నన్తుని శకి నినున్ కముమ్కొంటుంది. అందువలల్ పుటట్బోయే పవిత శిశువును దేవుని కుమారుడు అంటారు. 36 గా నీ
బంధువు ఎలీసబెతు కూడాముసలితనంలో గరభ్వతిగాఉంది. గొడాలు అనిపించుకునన్ ఆమెకు ఇది ఆరవ నెల. 37దేవునికి
అసాధయ్ం ఏమీ లేదు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

38 అందుకు మరియ, “నేను పభువు పాదదాసిని. నీ మాట పకారం నాకు జరుగుతుంది గాక” అంది. అపుప్డా దూత
వెళిళ్పోయాడు.

మరియఎలీసబెతును సందరిశ్ంచడం
39-40ఇది జరిగిన కొదిద్కాలానికేమరియలేచియూదయమనయ్ంలో జెకరాయ్ ఉండేఊరికి తవ్రగా చేరుకుని ఇంటోల్ కి పోయి

ఎలీసబెతుకు వందనం చేసింది. 41ఎలీసబెతు ఆఅభివందనం వినగానే,ఆమెగరభ్ంలోబిడడ్ ఉలాల్ సంగా కదిలాడు. అపుప్డు
ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి గొంతెతిత్ ఇలా అంది.

42 “సీలలో నీవు ధనుయ్రాలివి. నీ గరభ్ఫలం దీవెన పొందినది. 43నా పభువు తలిల్ నా ఇంటికి రావడం నాకెంత భాగయ్ం!
44నీ అభివందనం నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ంలోని బిడడ్ ఆనందంగా గంతులు వేశాడు. 45పభువు ఆమెకు వెలల్డి చేసినది
తపప్క జరుగుతుందని నమిమ్న ఆమె ధనుయ్రాలు” అంది.

మరియసోత్ త పాఠం
1సమూ 2:1-10

46అపుప్డు మరియ ఇలాఅంది, “నాఆతమ్ పభువును కీరిసుత్ నన్ది.
47ఆయన తనదాసి దీనసిథ్తిని చూసి దయచూపించాడు.
48-49నాఆతమ్ నా రకష్కు న దేవునిలోహరిష్సుత్ నన్ది.
సరవ్శకిశాలినాకు గొపప్మేళ ళ్ చేశాడు,కాబటిట్ ఇదిమొదలుఅనిన్ తరాలవారూననున్ ధనుయ్రాలు అంటారు. ఆయననామం

పవితం.
50ఆయన పటల్ భయభకులు గలవారిమీద ఆయన కరుణ కలకాలం ఉంటుంది.
51ఆయన తనబాహ వుతో పతాపం కనపరిచాడు. గరివ్షుఠ్ లను,వారి అంతరంగంలోని ఆలోచనలను బటిట్ చెదరగొటాట్ డు.
52బలవంతులను గదెద్ల నుంచి పడదోసి దీనులను ఎకిక్ంచాడు
53ఆకలితో ఉనన్ వారికి మంచి ఆహారం దయచేసి ధనికులను వటిట్ చేతులతో పంపివేశాడు.
54-55అబాహామునూ అతని సంతానానీన్ శాశవ్తంగా కరుణతో చూసి,
వారినిజాఞ్ పకం చేసుకుంటాననిమన పితరులకుమాట ఇచిచ్నటుట్ ,
ఆయన తన సేవకు న ఇశాయేలుకు సహాయం చేశాడు.”

56మరియదాదాపుమూడు నెలలు ఆమెతోఉండి, ఆ న తన ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.
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బాపిత్సమిచేచ్యోహాను జననం
57 ఎలీసబెతు నెలలు నిండి కొడుకుని కనన్ది. 58 అపుప్డు పభువు ఆమె ఇంత గొపప్ జాలి చూపాడని ఆమె

ఇరుగుపొరుగు, బంధువులు విని ఆమెతో కలిసి సంతోషించారు. 59వారు ఎనిమిదవ రోజున ఆ బిడడ్కు సునన్తి చేయడానికి
వచిచ్, తండి పేరును బటిట్ జెకరాయ్ అనినామకరణం చేయబోతుండగా 60తలిల్, “అలాకాదు. ఆబాబుకుయోహాను అని పేరు
పెటాట్ లి” అంది. 61అందుకు వారు, “నీ బంధువులోల్ ఆ పేరుగల వారెవరూ లేరు గదా” అని, 62 “వాడికి ఏ పేరు పెటాట్ లి?”
అని తండిని గలతో అడిగారు. 63 అతడు పలక తెమమ్ని, “బాబు పేరు యోహాను” అని రాశాడు. అందుకు వారంతా
ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 64 వెంటనే అతని నోరు తెరుచుకుంది, నాలుక సడలి, అతడు దేవుణిణ్ సుత్ తించ సాగాడు. 65 అది చూసి
చుటుట్ పకక్ల కాపురం ఉనన్ వారికందరికీ భయమేసింది. ఈ సమాచారం యూదయ మనయ్ంలో అంతటా చెపుప్కోసాగారు.
66 జరిగిన సంగతులు వినన్ వారంతా పభువు హసత్ం అతనికి తోడుగా ఉండటం చూసి, “ఈ బిడడ్ ఎలాటి వాడవుతాడో!”
అనుకునాన్రు. 67అతని తండి జెకరాయ్ పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిపోయిఇలా పలికాడు,
68 “పభు న ఇశాయేలు దేవుడు సుత్ తి పొందు గాక.
ఆయన తన పజలకు దరశ్నమిచిచ్ వారికి విమోచన కలిగించాడు.
69తన సేవకు న దావీదు వంశంలోనుంచి మన కోసం శకి గల రకష్కుణిణ్ తీసుకువచాచ్డు.
70-73మన శతువులబారి నుండీ మనలను దేవ్షించే వారందరి చేతినుండీ తపిప్ంచి రకష్ణ నిచాచ్డు.
దీనిన్ గురించి ఆయన ఆదినుంచి తన పరిశుదధ్ పవకల నోట పలికిసూత్ వచాచ్డు.
ఆయనమనపూరీవ్కులను కరుణించడానికీ తన పవిత ఒడంబడికను,
అంటేమన తండి అయిన అబాహాముకు తాను ఇచిచ్న వాగాద్ నానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికీ ఈ విధంగా జరిగించాడు.
74-75మనంమన శతువుల చేతిలోనుంచి విడుదల పొంది,
పరిశుదధ్ంగా బతికిననాన్ళ ళ్ ఆయన సనిన్ధానంలో,
పవితతతోను నాయ్యపవరనతోను ఉంటూ,
భయం లేకుండా ఆయనకు సేవ చేసాత్ ము అనన్దే,
మనపూరీవ్కు న అబాహాముకు ఆయన చేసిన పమాణం.
76-78ఇకపోతే చినన్వాడా, నినున్ అందరూ సరోవ్నన్తుని పవక అంటారు.
మన దేవునిమహావాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ ఆయన తన పజలపాపాలు మనిన్ంచి,
వారికి రకష్ణజాఞ్ నం అనుగహించేలా,
ఆయనమారాగ్ లను సిదధ్పరచడానికి నీవు పభువుకు ముందుగా వెళాత్ వు.
79మనపాదాలను శాంతిమారగ్ంలో
నడిపించేలా చీకటిలోను,చావునీడలోను కూరుచ్నన్ వారి వెలుగు పకాశిసుత్ ంది.
ఆమహావాతస్లాయ్నిన్ బటిట్ నుండి ఆయనమన ఉదయకాంతి పసరింపజేశాడు.”

80ఆబాలుడు ఎదిగి, ఆతమ్లో బలం పుంజుకుంటూ, ఇశాయేలు పజానీకం ఎదుటికి వచేచ్దాకా అరణయ్ంలో నివసించాడు.

2
యేసు జననం
మతత్యి 1:18-25; 2:1

1 ఆ రోజులోల్ రోమా పాలనలో ఉనన్ పపంచమంతటా జనసంఖయ్ నిరవ్హించాలని సీజరు అగసట్స్ ఆజాఞ్ పించాడు. 2 ఇది
కురేనియస్సిరియాదేశానికి గవరన్ర్గాఉండగాజరిగినమొదటిజనసంఖయ్. 3అందులోపేరు నమోదు చేయించుకోవడానికి
అంతా తమ సవ్గామాలకు వెళాళ్రు.

4యోసేపు కూడా దావీదు వంశంలో పుటిట్నవాడు కాబటిట్ ఆ జనసంఖయ్లో నమోదు కావడానికి గలిలయలోని నజరేతు
నుండి యూదయలోని బేతెల్హేము అనే పేరునన్ దావీదు ఊరికి వెళాళ్డు. 5తనకు భారయ్గా పదానం జరిగి గరభ్వతిగా ఉనన్
మరియతో సహా వెళాళ్డు.

6వారకక్డ ఉనన్ సమయంలో ఆమెకు నెలలు నిండాయి. 7 ఆమె తన తొలిచూలు బిడడ్ను కని, మెతత్ని గుడడ్లతో చుటిట్ ,
ఆయనను ఒక పశువుల తొటిట్లో పడుకోబెటిట్ంది. ఎందుకంటే సతంలోవారికి సథ్లం దొరకలేదు.

గొలల్ వారి సందరశ్నం
8ఆ పరిసరాలోల్ కొందరు గొరెల కాపరులు పొలంలో రాతివేళ తమ మందను కాచుకొంటూ ఉనాన్రు 9 పభువు దూత వారి

దగగ్రికి వచాచ్డు. పభువు తేజసుస్ వారి చుటూట్ పకాశించింది. వారు హడలిపోయారు.
10 అయితే ఆ దూత, “భయపడకండి. ఇదిగో మీతో సహా మనుషులందరికీ మహానందకర న శుభవార నేను మీకు

తెచాచ్ను. 11దావీదుఊరిలోమీకోసం రకష్కుడు పుటాట్ డు,ఈయనపభు న కీసుత్ . 12మీకు కొండ గురు ఒకటే. ఒక పసికందు
మెతత్ని గుడడ్లతో చుటిట్ పశువుల తొటిట్లో పడుకుని ఉండడం మీరు చూసాత్ రు” అని వారితో చెపాప్డు. 13 ఉనన్టుట్ ండి
అసంఖాయ్కంగా పరలోక దూతల సమూహం ఆ దూతతోబాటు ఉండి,
14 “సరోవ్నన్త సథ్లాలోల్ దేవునికి మహిమ.
ఆయనకిషట్ న మనుషులకు భూమిమీద శాంతి సమాధానాలు కలుగు గాక!”
అంటూ దేవుణిణ్ సుత్ తించారు.
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15ఆ దూతలు తమదగగ్ర నుండి పరలోకానికి వెళిళ్పోయినతరువాతఆగొరెల కాపరులు, “జరిగినఈవిషయం పభువు
మనకు తెలియజేశాడు. మనం బేతెల్హేముకు వెళిళ్ చూదాద్ ం పదండి,” అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కుని 16 తవ్రగా వెళిళ్,
మరియను, యోసేపును, తొటిట్లో పడుకుని ఉనన్ పసికందును చూశారు. 17 ఆ పసికందును గురించి దేవదూత తమతో
చెపిప్నమాటలు పచారం చేశారు.

18గొరెలకాపరులు తమతోచెపిప్నసంగతులు వినన్వారంతాఎంతోఆశచ్రయ్పోయారు. 19మరియమాతంఆవిషయాలనీన్
హృదయంలో మననం చేసుకుంటూ పదిలపరచుకుంది. 20 ఆ గొరెల కాపరులు తమతో చెపిప్నటుట్ గా తాము వినన్వాటిని,
కనన్వాటిననిన్టిని గురించి దేవుణిణ్ మహిమ పరుసూత్ కీరిసూత్ వెళిళ్పోయారు.

యేసు సునన్తి ఆచారం
లూకా 1:59

21ఆబిడడ్కి సునన్తిఆచారంజరిగించవలసినఎనిమిదవరోజున,ఆయనగరభ్ంలోపడకమునుపుదేవదూతపెటిట్నయేసు
అనే పేరు వారు ఆయనకు పెటాట్ రు. 22-24మోషే ధరమ్శాసం పకారం శుదీధ్కరణ దినాలుపూరి అయినాయి. “పతి తొలిచూలు
మగబిడడ్ను పభువుకు పతిషఠ్ చేయాలి”అనిపభువుధరమ్శాసంలోరాసిఉంది. కాబటిట్ ఆయనను పభువుకు పతిషిఠ్ ంచడానికి,
పభువు ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్టుట్ గువవ్ల జతను గానీ రెండు పావురం పిలల్లను గానీ బలిగా సమరిప్ంచడానికి వారు
ఆయననుయెరూషలేముకు తీసుకు వెళాళ్రు.

సుమెయోను ఆరాధన, పవచనం
25యెరూషలేములో సుమెయోను అనే ఒక వృదుధ్ డు ఉనాన్డు. అతడు నాయ్యవంతుడు, భకిపరుడు. ఇశాయేలుకు

కలగబోయేఆదరణ కోసం ఎదురు చూసేవాడు. పరిశుదాధ్ తమ్ అతని ఉనాన్డు. 26అతడు పభువు అభిషికుణిణ్ చూడకుండా
చనిపోడని అతనికి పరిశుదాధ్ తమ్ వెలల్డించాడు. 27 ఆ రోజు అతడు ఆతమ్వశు దేవాలయంలోకి వచాచ్డు. ధరమ్శాస పదధ్తి
పకారం ఆయన విషయంలో జరిగించడానికి తలిల్దండులు చంటి బిడడ్ యేసును దేవాలయంలోకి తెచాచ్రు. 28 సుమెయోను
తన చేతులోల్ ఆయనను ఎతుత్ కుని దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ ఇలా అనాన్డు,
29 “పభూ, ఇపుప్డు నీమాటచొపుప్న శాంతితో నీ సేవకుణిణ్ కడతేరి పోనిసుత్ నాన్వు గదా!
30-32అనయ్జనులకు నినున్ వెలల్డించే వెలుగుగా, నీ పజ న ఇశాయేలుకు మహిమగా
నీవు పజలందరి ఎదుట సిదధ్ం చేసిన నీ రకష్ణ నేను కళాళ్రా చూశాను.”

33యోసేపు, ఆయన తలీల్ ఆయనను గురించి సుమెయోను చెపిప్న మాటలు విని ఆశచ్రయ్పోయారు. 34అతడు వారిని
దీవించి,మరియతోఇలాఅనాన్డు, “అనేకమందిహృదయాలోచనలు బయటపడేలా, ఇశాయేలులోచాలామంది పడడానికీ
లేవడానికీవివాదాసప్ద నచిహన్ంగాదేవుడుఈయనను నియమించాడు. 35అంతేగాకనీహృదయంలోకిఒక కతిత్ దూసుకు
పోతుంది.”

అనాన్ ఆరాధన
36 దేవుని మూలంగా పలికే అనాన్ అనే ఆమె కూడా అకక్డ ఉంది. ఆమెది ఆషేరు గోతం, ఆమె పనూయేలు కుమారె.

ఆమె పెళళ్యి ఏడు సంవతస్రాలు భరతో కాపురం చేసి వృదాధ్ పయ్ంలో, 37 ఎన నాలుగేళళ్ వయసు వరకూ వితంతువుగా
ఉండిపోయింది. ఆమె దేవాలయంలోనే ఉంటూ ఉపవాస పారథ్నలతో రేయింబవళ ళ్ సేవ చేసూత్ ఉండేది. 38 ఆమె కూడా
ఆ సమయంలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుణిణ్ కొనియాడి, యెరూషలేము విముకి కోసం ఎదురు చూసుత్ నన్ వారందరితో ఆ బిడడ్ను
గురించిమాటాల్ డుతూ ఉంది.

నజరేతుకు తిరిగి రాక
39ఆ విధంగాయోసేపు,మరియపభువు ధరమ్శాసం చొపుప్న ఆచారాలనీన్పూరి చేసుకుని గలిలయలోని తమ సవ్గామం

నజరేతుకు వెళిళ్పోయారు. 40 పసివాడు ఎదుగుతూ, బలపడుతూ జాఞ్ నంలో ఎదుగుతూ ఉనాన్డు. దేవుని దయ ఆయన
మీద ఉంది.

యేసుయెరూషలేముయాత
41పసాక్ పండగపుప్డు ఆయన తలిల్దండులు ఏటేటాయెరూషలేముకు వెళళ్డం కదుద్ . 42ఆయన పనెన్ండేళళ్ పాయంలో

వాడుక చొపుప్న వారు ఆ పండగకుయెరూషలేము వెళాళ్రు. 43ఆ రోజులు తీరిన తరువాతవారు తిరిగి వెళ తుండగాబాల
యేసుయెరూషలేములో ఉండిపోయాడు. ఆయన తలిల్దండులకు ఆ సంగతి తెలియలేదు.

44 ఆయన గుంపులో ఉనాన్డనుకుని, ఒక రోజు పయాణం చేసి, తమ బంధువులోల్ , అయినవారిలో ఆయనను
వెదకసాగారు. 45 ఆయన కనబడక పోవడంతో ఆయనను వెదుకుక్ంటూ యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు. 46 అపప్టికి
మూడు రోజు ంది. ఆయనఆలయంలోఉపదేశకులమధయ్ కూరుచ్ని,వారిమాటలు వింటూవారినిపశన్లడుగుతూఉండగా
చూశారు. 47ఆయనమాటలు వినన్ వారందరూ ఆయన పజఞ్కు, పతుయ్తత్రాలకు అబుబ్రపడాడ్ రు.

48 ఆయన తలిల్దండులు ఆయనను చూసి ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆయన తలిల్, “కుమారా, ఎందుకిలా చేశావు? మీ
నానన్, నేను ఆందోళనగా నినున్ వెదకుతునాన్ం” అంది. 49అందుకు ఆయన, “మీరెందుకు ననున్ వెతుకుతునాన్రు? నేను
నాతండిపనులమీదఉండాలనిమీకుతెలియదా?” అనాన్డు. 50కానీఆయనతమతోచెపిప్ందేమిటోవారికిఅరథ్ం కాలేదు.

51అపుప్డుఆయనవారితోకలిసిబయలుదేరినజరేతుకు వచిచ్వారికిలోబడిఉనాన్డు. ఆయనతలిల్ ఈసంగతులనిన్టినీ
తన హృదయంలో భదం చేసికుంది. 52యేసు జాఞ్ నంలోనూ, వయసులోనూ, దేవుని దయలోనూ, మనుషుల దయలోనూ
దినదిన పవరథ్మానమవుతూ ఉనాన్డు.
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3
బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
మతత్యి 3:1-12;మారుక్ 1:1-8;యోహా 1:6-8; 15-36

1 సీజరు తిబెరియస్ పాలించిన పదిహేనవ సంవతస్రంలో పొంతి పిలాతు యూదయకు గవరన్ర్. హేరోదు గలిలయకు
చతురాథ్ ధికారి. అతని సోదరుడు ఫిలిపుప్ ఇతూరయకూ, తకోనీతి పాంతాలకూ పాలకుడు. లుసానియ అబిలేనే పరగణాకు
రాషాట్ ర్ధికారి. 2అనన్, కయపముఖయ్యాజకులు. అపుప్డు అరణయ్ంలో ఉనన్ జెకరాయ్ కుమారుడుయోహాను దగగ్రికి దేవుని
వాకుక్ వచిచ్ంది. 3అతడుయొరాద్ ను నదీపాంతమంతాతిరుగుతూపాపకష్మాపణ కోసం పశాచ్తాత్ పానిన్ సూచించేబాపిత్సానిన్
పకటించాడు. 4యెషయాపవక వాకుక్ల గంథంలో ఇలారాసి ఉంది,
“అరణయ్ంలో ఒక కేక వినిపిసుత్ నన్ది. పభువు కోసం దారి సిదధ్ం చేయండి.
ఆయనబాటలు తినన్గా చేయండి.
5పతిలోయనూపూడాచ్లి. పతి పరవ్తానీన్,మెరకనూ పలల్ం చేయాలి.
వంకర దారులు సరి అవుతాయి. గరుకు బాటలు నునుపు అవుతాయి.
6పజలందరూ దేవుని రకష్ణను చూసాత్ రు.”

7 అతడు తన దగగ్ర బాపిత్సం పొందడానికి గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్న వారితో, “సరప్ సంతానమా, రాబోయే ఉగత
తపిప్ంచుకొమమ్నిమిమమ్లిన్ ఎవరుహెచచ్రించారు? 8పశాచ్తాత్ పానికితగినఫలాలు ఫలించండి. అబాహాముమాకుతండిఅని
మీలో మీరు చెపుప్కోవదుద్ . దేవుడు ఈ రాళల్ నుండి అబాహాముకు పిలల్లను పుటిట్ంచగలడని మీతో చెపునాన్ను. 9 ఇపప్టికే
చెటల్ వేరుకు గొడడ్లి ఆనించి ఉంది. కాబటిట్ మంచి పళ ళ్ కాయని పతి చెటుట్ నూ నరికి మంటలోల్ వేసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

10అపుప్డు గుంపులో కొంతమంది, “అయితే మేమేం చేయాలి?” అని అతనిన్ అడిగారు. 11అతడు, “రెండు అంగీలు
ఉనన్వాడు అసలు లేనివాడికి ఒకటి ఇవావ్లి,భోజనం ఉనన్వాడు కూడాఆలాగేచేయాలి”అనిచెపాప్డు. 12పనున్ వసూలు
చేసే వారు కూడా బాపిత్సం పొందడానికి వచిచ్, “బోధకా, మేమేం చేయాలి?” అని అతనిన్ అడిగారు. 13 అతడు, “మీరు
వసూలు చేయాలిస్న దాని కంటే ఎకుక్వ తీసుకోవదుద్ ” అనివారితో చెపాప్డు.

14 “మా సంగతేంటి? మేమేం చేయాలి?” అని కొంతమంది నికులు కూడా అడిగారు. “ఎవరి దగగ్ర నుంచీ అకమంగా
డబుబ్ తీసుకోవదుద్ . అనాయ్యంగా ఎవరిమీదా నేరంమోపవదుద్ . మీజీతంతో తృపిత్పడండి” అని అతడు వారితో చెపాప్డు.

15 కీసుత్ కోసం పజలు ఆశతో ఎదురు చూసూత్ ,యోహానేకీసుత్ అయిఉంటాడనిఅనిఅందరూలోలోపలఅనుకుంటునాన్రు.
16 వారందరికీ యోహాను ఇలా జవాబిచాచ్డు, “నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమిసుత్ నాన్ను, అయితే నాకనాన్ శకి గలవాడు
వసుత్ నాన్డు. ఆయనచెపుప్లు విపప్డానికి కూడానేను తగను. ఆయనపరిశుదాధ్ తమ్తో అగిన్తోమీకుబాపిత్సమిసాత్ డు. 17తన
కళళ్ంబాగుచేయడానికితూరాప్రబటేట్ ఆయనచేటఆయనచేతిలోఉంది. తనగిడడ్ంగిలోగోదుమలుపోసి,పొటుట్ ను ఆరిపోని
మంటలోల్ కాలిచ్వేసాత్ డు.”

18అతడు ఇంకాచాలామాటలు చెపిప్ పజలనుహెచచ్రిసూత్ సువార పకటించాడు. 19అయితేరాషాట్ ర్ధికారిహేరోదు చేసిన
చెడు పనులనిన్టి విషయం, అతని సోదరుని భారయ్ హేరోదియ విషయం యోహాను అతనిన్ మందలించాడు. 20హేరోదు
అంతవరకూ తాను చేసిన చెడడ్ పనులు చాలవనన్టుట్ యోహానును బంధించి చెరసాలలో పెటాట్ డు.

యేసు బాపిత్సం
మతత్యి 3:13-17;మారుక్ 1:9-11

21పజలంతాబాపిత్సంపొందుతూఉనన్పుప్డుయేసు కూడాబాపిత్సంపొందాడు. ఆయనపారథ్న చేసూత్ ఉనన్పుడు ఆకాశం
తెరుచుకుంది. 22 పరిశుదాధ్ తమ్ పావురం రూపంలో ఆయన మీదికి దిగి వచాచ్డు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి ఒక సవ్రం
వినిపించింది. “నీవునా పియ కుమారుడివి. నీవంటే నాకెంతో ఆనందం.”

యేసు తలిల్ మరియ వంశ వృకష్ం
23యేసు తన పని మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన వయసుస్ సుమారు ము సంవతస్రాలు. ఆయనయోసేపు కొడుకు

(అని పజలు ఎంచారు). యోసేపుహేలీ కొడుకు.
24హేలీమతత్తు కొడుకు. మతత్తు లేవి కొడుకు. లేవిమెలీక్ కొడుకు.
25మెలీక్యనన్ కొడుకు. యనన్యోసేపు కొడుకు. యోసేపుమతత్తీయ కొడుకు. మతత్తీయ ఆమోసు కొడుకు. ఆమోసు

నాహోము కొడుకు. నాహోము ఎసిల్ కొడుకు. ఎసిల్ నగగ్యి కొడుకు.
26 నగగ్యి మయతు కొడుకు. మయతు మతత్తీయ కొడుకు. మతత్తీయ సిమియ కొడుకు. సిమియయోశేఖు కొడుకు.

యోశేఖుయోదాకొడుకు.
27యోదాయోహనన్ కొడుకు. యోహనన్ రేసా కొడుకు. రేసా జెరుబాబ్బెలు కొడుకు. జెరుబాబ్బెలు షయలీత్యేలు కొడుకు.

షయలీత్యేలు నేరి కొడుకు.
28నేరిమెలీక్ కొడుకు. మెలీక్ అదిద్ కొడుకు. అదిద్ కోసాము కొడుకు. కోసాము ఎలమ్దాము కొడుకు. ఎలమ్దాము ఏరు కొడుకు.
29 ఏరు యెహోషువ కొడుకు. యెహోషువ ఎలీయెజెరు కొడుకు. ఎలీయెజెరు యోరీము కొడుకు. యోరీము మతత్తు

కొడుకు. మతత్తు లేవి కొడుకు.
30 లేవి షిమోయ్ను కొడుకు. షిమోయ్ను యూదా కొడుకు. యూదా యోసేపు కొడుకు. యోసేపు యోనాము కొడుకు.

యోనాము ఎలాయ్కీము కొడుకు.
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31ఎలాయ్కీము మెలెయాకొడుకు. మెలెయామెనాన్ కొడుకు. మెనాన్ మతత్తా కొడుకు. మతత్తా నాతాను కొడుకు. నాతాను
దావీదు కొడుకు.

32దావీదు యెషష్యి కొడుకు. యెషష్యి ఓబేదు కొడుకు. ఓబేదు బోయజు కొడుకు. బోయజు శలామ్ను కొడుకు. శలామ్ను
నయసోస్ను కొడుకు.

33 నయసోస్ను అమీమ్నాదాబు కొడుకు. అమీమ్నాదాబు అదిమ్ను కొడుకు. అదిమ్ను అరీన్ కొడుకు. అరీన్ ఎసోము కొడుకు,
ఎసోము పెరెసు కొడుకు. పెరెసుయూదా కొడుకు.

34యూదాయాకోబు కొడుకు. యాకోబు ఇసాస్కు కొడుకు. ఇసాస్కు అబాహాము కొడుకు. అబాహాము తెరహ కొడుకు.
తెరహ నాహోరు కొడుకు.

35నాహోరు సెరూగు కొడుకు. సెరూగు రయూ కొడుకు. రయూ పెలెగు కొడుకు. పెలెగు హెబెరు కొడుకు. హెబెరు షేలహ
కొడుకు.

36షేలహ కేయినాను కొడుకు. కేయినాను అరప్కష్దు కొడుకు. అరప్కష్దు షేము కొడుకు. షేము నోవహ కొడుకు. నోవహ
లెమెకు కొడుకు.

37 లెమెకు మెతూషెల కొడుకు. మెతూషెల హనోకు కొడుకు. హనోకు యెరెదు కొడుకు. యెరెదు మహలలేలు కొడుకు.
మహలలేలు కేయినాను కొడుకు.

38 కేయినాను ఎనోషు కొడుకు. ఎనోషు షేతు కొడుకు. షేతు ఆదాము కొడుకు. ఆదాము దేవుని కొడుకు.

4
కీసుత్ విషమ పరీకష్
మతత్యి 4:1-11;మారుక్ 1:12-13

1యేసు పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండియొరాద్ ను నది నుండి తిరిగి వచాచ్డు. పరిశుదాధ్ తమ్ ఆయనను అరణయ్ంలోకి నడిపించాడు.
2అకక్డ నల రోజులుసాతాను ఆయనను విషమపరీకష్లకు గురి చేశాడు. ఆరోజులోల్ ఆయనఏమీతినలేదు. ఆతరువాత
ఆయనకు ఆకలి వేసింది.

3సాతాను ఆయనతో, “నీవు దేవుడి కుమారుడి తే, ఈ రాయిని రొటెట్ అయిపోమని ఆజాఞ్ పించు” అనాన్డు. 4యేసు,
“ ‘మనిషి రొటెట్ వలనమాతమేబతకడు’ అనిరాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు.

5 అపుప్డు సాతాను ఆయనను ఎతత్యిన కొండ మీదికి తీసుకు వెళిళ్, పపంచ రాజాయ్లనీన్ ఒకక్ కష్ణంలో ఆయనకు
చూపించాడు. 6 “ఈ రాజాయ్ధికారమంతా వాటి భవాలతో పాటు నీకిసాత్ ను. దాని అధికారం నాదే. అది ఎవరికివవ్డం
నా ఇషట్మో వారికిసాత్ ను. 7 కాబటిట్ నీవు నాకు మొకిక్ ననున్ పూజిసేత్ ఇదంతా నీదే” అని ఆయనతో చెపాప్డు. 8 అయితే
యేసు, “ ‘నీ దేవు న పభువునుపూజించి ఆయననుమాతమేసేవించాలి’ అనిరాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు.

9ఆతరువాతసాతానుయేసునుయెరూషలేముకు తీసుకువెళిళ్ దేవాలయగోపురం ఉంచి, “నీవుదేవునికుమారుడి తే
ఇకక్డ నుండి కిందికి దూకు.
10 ‘దేవుడు నినున్ కాపాడడానికి నినున్ గురించి తన దూతలకు ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
11నీపాదాలకు రాయితగలకుండావారు నినున్ తమ చేతులోల్ ఎతిత్పటుట్ కుంటారు’
అని రాసి ఉంది గదా,” అని ఆయనతో అనాన్డు.

12 అయితే యేసు, “ ‘నీ దేవు న పభువును పరీ ంచకూడదు’ అని రాసి ఉంది” అని జవాబిచాచ్డు. 13సాతాను,
యేసును అనిన్ రకాలుగా పరీ ంచడం ముగించిమరొక అవకాశం వచేచ్వరకూ ఆయనను విడిచి వెళిళ్పోయాడు.

యేసు గలిలయతిరిగి రావడం
మతత్యి 4:12-16;మారుక్ 1:14

14 అపుప్డు యేసు పరిశుదాధ్ తమ్ శకితో గలిలయకు తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. ఆయనను గురించిన సమాచారం ఆ
పాంతమంతావాయ్పించింది. 15ఆయనవారి సమాజమందిరాలోల్ బోధిసుత్ ంటే అందరూ ఆయనను మెచుచ్కునాన్రు.

నజరేతు సమాజమందిరంలో
16 ఒక రోజు తాను పెరిగిన నజరేతుకు ఆయన వచాచ్డు. తన అలవాటు పకారం విశాంతి దినాన సమాజ మందిరానికి

వెళిళ్ చదవడానికి నిలబడాడ్ డు. 17యెషయాపవక గంథం వారు ఆయనకు అందించారు. ఆయన గంథం విపిప్తే,
18 “పభువు ఆతమ్ నామీద ఉనాన్డు.
పేదలకు సువార పకటించడానికి ఆయన ననున్ అభిషేకించాడు.
చెరలోఉనన్ వారికి సేవ్చఛ్, గుడిడ్వారికి చూపు వసుత్ ందని పకటించడానికీ అణగారినవారిని విడిపించడానికీ,
19పభువు అనుగహ సంవతస్రం పకటించడానికీ ఆయన ననున్ పంపాడు”
అని రాసిన చోటు ఆయనకు దొరికింది.
20 ఆయన గంథం మూసి సమాజ మందిర పరిచారకునికి ఇచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 21 సమాజ మందిరంలో ఉనన్ వారంతా

ఆయనను తేరి చూశారు. “మీరు వింటూ ఉండగానేఈ లేఖనం నెరవేరింది” అని ఆయనవారితో అనాన్డు.
22 అందరూ ఆయనను గురించి గొపప్గా చెపుప్కునాన్రు. ఆయన నోటి నుంచి వచేచ్ దయాపూరిత న మాటలకు

ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. “ఈయనయోసేపు కొడుకు గదా?” అని చెపుప్కునాన్రు. 23ఆయన వారితో, “ దుయ్డా, నినున్ నీవే బాగు
చేసుకో”అనేసామెతనాకుచెపిప్, కపెరన్హ ములోనీవుచేసినవాటనిన్టినీమేమువినాన్ం,వాటినిఈనీసొంతఊరులో
కూడా చేయమనిమీరు తపప్కుండానాతోఅంటారు” అనాన్డు.
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24 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఏ పవకనూ తన సొంత ఊరి వారు అంగీకరించరు. 25 ఏలీయా పవక రోజులోల్
ఇశాయేలు దేశంలోచాలామంది వితంతువులు ఉనాన్రు. మూడునన్ర సంవతస్రాలు ఆకాశంమూసుకుపోయిదేశమంతా
తీవ న కరువు రాగా, 26దేవుడు ఏలీయాను ఎవరి దగగ్రకీ పంపలేదు. సీదోను పాంతంలోసారెపతు అనే ఊరిలో ఉనన్
ఒక వితంతువు దగగ్రకే పంపాడు.

27 ఎలీషా పవక కాలంలో ఇశాయేలులో ఎందరో కుషుట్ రోగులునాన్, సిరియా వా న నయమాను తపప్ ఎవరూ
బాగుపడలేదు.”

28 సమాజ మందిరంలో ఉనన్వారంతా ఆ మాటలు విని 29 ఆగహంతో నిండిపోయి, లేచి ఆయనను ఊరి బయటకు
తోసుకుపోయి కొండ కొముమ్ వరకూ తీసికెళాళ్రు. వారి ఊరు కొండ న ఉంది. ఆయనను అకక్డ నుండి
పడదోయాలనుకునాన్రు. 30అయితే ఆయనవారిమధయ్నుంచి తపుప్కుని తన దారిన వెళిళ్పోయాడు.

కపెరన్హ ములో దయాయ్లు వెళళ్గొటట్డం
మారుక్ 1:23-26

31 అపుప్డాయన గలిలయ పాంతంలోని కపెరన్హ ము అనే ఊరు వచిచ్, విశాంతి దినాన వారికి బోధించాడు.
32వారాయనబోధకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. ఎందుకంటే ఆయనసాధికారికంగామాటాల్ డాడు. 33ఆ సమాజమందిరంలో అపవిత
దయయ్పు ఆతమ్ పటిట్న వాడొకడునాన్డు. అతడు బిగగ్రగా ఇలా కేకలు వేశాడు, 34 “నజరేతువాడాయేసూ, మాతోనీకేం పని?
మమమ్లిన్నాశనంచేయడానికివచాచ్వా? నీవెవరోనాకుతెలుసు. నీవుదేవునిపరిశుదుధ్ డివి.” 35యేసు, “ఊరుకో! ఇతనిలో
నుండిబయటకురా”అనిదయాయ్నిన్ఆజాఞ్ పించాడు. దయయ్ంఅతణిణ్ వారిమధయ్లోకిందపడేసిఅతనికిఏహానీచేయకుండా
అతనిలో నుండి బయటికి వచేచ్సింది. 36అందరూ ఆశచ్రయ్ పడాడ్ రు. “ఇది ఎలాటిమాట, ఈయన అధికారంతో పభావంతో
దయాయ్లకు ఆజాఞ్ పిసుత్ ంటే అవి బయటికి వచేచ్సుత్ నాన్యి” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 37 అపుప్డు ఆయనను
గురించిన సమాచారం ఆ చుటుట్ పకక్ల పాంతమంతాపాకిపోయింది.

పేతురు అతత్కు సవ్సథ్త
మతత్యి 8:14-17;మారుక్ 1:29-38

38ఆయన సమాజ మందిరం నుండి, సీమోను ఇంటికి వెళాళ్డు. సీమోను అతత్ తీవ న జవ్రంతో బాధపడుతూ ఉంది.
ఆమెను బాగు చేయాలని వారాయనిన్ బతిమిలాడారు. 39 ఆయన ఆమె దగగ్ర నిలబడి జవ్రానిన్ మందలించగానే జవ్రం
ఆమెను విడిచింది. వెంటనే ఆమె లేచివారికి సేవ చేయసాగింది.

40పొదుద్ గుంకుతునన్పుడు అనేక రకాల జబుబ్లునన్ వారిని యేసు దగగ్రికి తెచాచ్రు. వారిలో పతి ఒకక్రి మీదా ఆయన
చేతులుంచి బాగు చేశాడు. 41వారిలో చాలామందిలో నుండి దయాయ్లు, “నీవు దేవుని కుమారుడివి” అని కేకలు వేసూత్
బయటికి వెళిళ్పోయాయి. ఆయన కీసుత్ అని వాటికి తెలుసు కాబటిట్ ఆయనవాటిని గదిద్ంచి వాటినిమాటాల్ డనివవ్లేదు.

42 తెలల్వారినపుప్డు ఆయన బయలుదేరి ఒక ఏకాంత సథ్లానికి వెళాళ్డు. పజలు గుంపులుగా ఆయనను వెదుకుతూ
ఆయనఉనన్చోటికివచాచ్రు. తమదగగ్రనుండివెళిళ్పోకుండాఆయననుఆపాలనిచూశారు. 43అయితేఆయన, “నేనింకా
చాలా ఊళళ్లో దేవుని రాజయ్ సువారను పకటించాలి. దీని కోసమే దేవుడు ననున్ పంపాడు” అని వారితో చెపాప్డు.
44ఆ న ఆయనయూదయపాంతమంతటాఉనన్ సమాజమందిరాలోల్ పకటిసూత్ వచాచ్డు.

5
కోకొలల్లుగా చేపలు
యోహా 21:6-8

1 ఒక రోజు యేసు గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరాన నిలబడి ఉనాన్డు. పజలు గుంపుగూడి ఆయన కి తోసుకువసూత్ దేవుని
వాకుక్ వింటూ ఉనాన్రు. 2ఆ సరసుస్ తీరాన ఉనన్ రెండు పడవలను ఆయన చూశాడు. చేపలు పటేట్వారు వాటిలో నుండి
దిగి తమ వలలు కడుకుక్ంటూ ఉనాన్రు.

3 పడవలోల్ సీమోను పడవ ఒకటి. యేసు ఆ పడవ ఎకిక్ ఒడుడ్ నుండి కొంచెం దూరం తోయమని అతనిన్ అడిగాడు.
అపుప్డాయనదానిలో కూరుచ్ని పజలకు బోధించాడు.

4ఆయనమాటాల్ డడంఅయిపోయినతరువాతసీమోనుతో, “పడవనులోతుకు నడిపిచేపలు పటట్డానికి వలలు వెయియ్”
అనాన్డు. 5సీమోను, “సావ్మీ, రాతంతామేము కషట్పడాడ్ ం గాని ఏమీ దొరకలేదు. అయినా నీమాటను బటిట్ వల వేసాత్ ను”
అని ఆయనతో అనాన్డు. 6వారలా చేసినపుప్డు విసాత్ రంగా చేపలు పడి వారి వలలు పిగిలి పోసాగాయి. 7వారు వేరే
పడవలోల్ ని తమ సహచరులను వచిచ్ తమకు సహాయం చేయమనివారికి గలు చేశారు. వారు వచిచ్ రెండు పడవల నిండా
చేపలు ఎంతగా నింపారంటే ఆ బరువుకు పడవలు మునిగిపోసాగాయి.

8సీమోను పేతురు అది చూసి,యేసుమోకాళళ్ ముందు పడి, “పభూ, నేను పాపాతుమ్ణిణ్ , ననున్ విడిచి వెళ ళ్” అనాన్డు.
9ఎందుకంటే అతడూ అతనితో ఉనన్ వారంతాతాము పటిట్న చేపలు చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.

10వీరిలో సీమోను జతగాళ ళ్ జెబెదయి కుమారులుయాకోబు, యోహాను కూడా ఉనాన్రు. అందుకు యేసు సీమోనుతో,
“భయపడకు! ఇపప్టి నుంచి నీవుమనుషులను పటేట్ వాడివవుతావు” అనాన్డు. 11వారు పడవలను ఒడుడ్ కు చేరిచ్ అనీన్
వదిలేసి ఆయనను అనుసరించారు.

యేసు కుషట్రోగిని సవ్సథ్పరచడం
మతత్యి 8:2-4;మారుక్ 1:40-44
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12యేసు ఒక ఊరిలో ఉనన్పుప్డు ఒళల్ంతా కుషుట్ రోగంతో ఒకడు వచాచ్డు. యేసును చూడగానే అతడు సాగిలపడి,
“పభూ! నీకిషట్ తే ననున్ బాగు చేయగలవు” అని ఆయనను వేడుకునాన్డు. 13అపుప్డుయేసు తన చెయియ్చాపి అతనిన్
తాకి, “నాకిషట్మే. బాగు పడు” అనాన్డు. వెంటనే అతని కుషుట్ వాయ్ధి పోయింది. 14 “ఈ విషయం ఎవరికీ చెపప్వదుద్ .
అయితే వెళిళ్యాజకునికి కనబడు. వారికి సాకష్ ంగా శుదిధ్ కోసంమోషే విధించిన దానిన్ అరిప్ంచు” అనియేసు అతనిన్
ఆదేశించాడు.

15 అయితే ఆయనను గురించిన సమాచారం ఇంకా ఎకుక్వగా వాయ్పించింది. పజలు గుంపులు గుంపులుగా, ఆయన
బోధ వినడానికీ తమ రోగాలను బాగుచేసుకోడానికీ వచాచ్రు. 16 అయితే ఆయన తరచుగా జన సంచారం లేని చోటులకు
వెళిళ్పోయిపారథ్న చేసుకునేవాడు.

పకష్వాత రోగి సవ్సథ్త
మతత్యి 9:2-8;మారుక్ 2:1-12

17ఒక రోజుఆయనబోధిసుత్ నన్పుడు గలిలయ,యూదయపాంతాలోల్ నిచాలాఊళళ్ నుండీయెరూషలేము నుండీ వచిచ్న
పరిసయుయ్లూ ధరమ్శాసోపదేశకులూ అకక్డ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. సవ్సథ్పరచే పభువు శకి ఆయనలోఉంది.

18కొందరుమనుషులు పకష్వాతరోగినిపరుపుమీదమోసుకు వచాచ్రు. అతణిణ్ లోపలికితెచిచ్,ఆయనముందుఉంచాలని
చూశారు గాని 19పజలు కికిక్రిసి ఉండడం చేత అతణిణ్ లోపలికి తేవడానికి వీలు కాలేదు. కాబటిట్ ,వారు ఇంటికపుప్మీదికెకిక్
పెంకులు తీసి పరుపుతోపాటు రోగిని సరిగాగ్ యేసు ముందే దింపారు.

20యేసు వారి విశావ్సం చూసి, “అయాయ్, నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు. 21శాసులూ పరిసయుయ్లూ,
“దేవదూషణచేసుత్ నన్ ఇతడు ఎవడు? దేవుడుతపప్పాపాలు ఎవరు కష్మించగలరు?” అనుకునాన్రు 22యేసువారిఆలోచన
గహించి, “మీరుమీహృదయాలోల్ అలాఎందుకు ఆలోచిసుత్ నాన్రు? 23ఏది సులభమంటారు? ‘నీపాపాలు కష్మిసుత్ నాన్ను’
అనడమా, ‘లేచి నడువు’అనడమా? 24అయితేమనుషయ్కుమారుడికి భూమిమీదపాపాలు కష్మించే అధికారం ఉందని
మీరు తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు.
తరువాత పకష్వాత రోగిని చూసి, “లేచి, నీ పరుపు తీసుకుని ఇంటికి వెళ ళ్” అనాన్డు. 25 వెంటనే వాడు వారి ముందే

లేచి నిలబడి,తాను పడుకునన్ పరుపు ఎతుత్ కుని, దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ తన ఇంటికి వెళాళ్డు. 26అందరూ విసమ్యం చెంది, “ఈ
రోజు విచిత న విషయాలు చూశాం” అని దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ భయంతో నిండిపోయారు.

మతత్యికి పిలుపు
మతత్యి 9:9;మారుక్ 2:13-14

27 ఆ తరువాత ఆయన బయటికి వెళిళ్ పనున్లు వసూలు చేసే లేవీ అనే ఒక వయ్కిని చూశాడు. అతడు పనున్లు
కటిట్ంచుకొనే చోట కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఆయన అతనితో, “నా వెంట రా” అనాన్డు. 28 అతడు అంతా విడిచిపెటిట్ , లేచి
ఆయనను అనుసరించాడు. 29లేవీ తన ఇంటోల్ ఆయనకు గొపప్ విందు చేశాడు. చాలామంది పనున్లు వసూలు చేసే వారూ
వేరే వారూ వారితో కూడ భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు.

మతాధికారులతోవాదం
మతత్యి 9:10-17;మారుక్ 2:16-22

30 పరిసయుయ్లూ వారి శాసులూ, “మీరు పనున్లు వసూలు చేసే వారితో, పాపులతో కలిసి తిని తాగుతునాన్రేంటి?”
అని శిషుయ్ల మీద సణుకుక్నాన్రు. 31 అందుకు యేసు, “రోగులకే గాని ఆరోగయ్ంగా ఉనన్వారికి దుయ్డు అకక్ర లేదు.
32 పశాచ్తాత్ ప పడడానికి నేను పాపులనే పిలవడానికి వచాచ్ను గాని నీతిమంతులను కాదు” అనాన్డు. 33వారాయనతో,
“యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పారథ్నలు చేసాత్ రు. పరిసయుయ్ల శిషుయ్లు కూడా అలాగే చేసాత్ రు. కానీ నీ శిషుయ్లు
తిని తాగుతూ ఉనాన్రు” అని అనాన్రు. 34 అందుకు యేసు, “పెళిళ్ కొడుకు తమతో ఉనన్ంత కాలం పెళిళ్ ఇంటోల్ ఉనన్
వారితో మీరు ఉపవాసం చేయించగలరా? 35 పెళిళ్ కొడుకును వారి దగగ్ర నుండి తీసుకు పోయే రోజులు వసాత్ యి. ఆ
రోజులోల్ వారు ఉపవాసం చేసాత్ రు” అనివారితో చెపాప్డు.

పాత బటట్ ,దాకష్రసం నిలవ చేసే తోలు తితిత్
మతత్యి 9:16-17;మారుక్ 2:21-22

36 ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు, “ఎవరూ పాత బటట్కు కొతత్ గుడడ్ మాసిక వేయరు. ఒక వేళ అలా చేసేత్
కొతత్ బటట్ చింపవలసి వసుత్ ంది. కొతత్దానిలో నుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలవదు. 37 ఎవడూ పాత తితుత్ లోల్ కొతత్
దా రసంపోయడు. పోసేత్ కొతత్ దా రసంవలనఆతితుత్ లుచినిగిపోతాయి. రసంకారిపోతుంది. తితుత్ లుపాడవుతాయి.
38అయితే కొతత్ దా రసం కొతత్ తితుత్ లోల్ నే పోయాలి. 39పాతదా రసం తాగిన తరువాత కొతత్ దానిన్ ఎవరూ ఆశించరు.
ఎందుకంటే ‘పాతదేబాగుంది,’ అంటారు.”

6
విశాంతి దినం గురించియేసు ఉపదేశం
మతత్యి 12:1-8;మారుక్ 2:23-28

1 ఒక విశాంతి దినాన ఆయన పంట చేలలోల్ ంచి వెళత్ ఉనాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు కొనిన్ కంకులు తెంపి చేతులతో
నలుపుకుని తింటునాన్రు. 2అపుప్డు పరిసయుయ్లోల్ కొందరు, “విశాంతి దినాన చేయకూడని పని మీరెందుకు చేసుత్ నాన్రు”
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అనివారినడిగారు. 3యేసువారితోఇలాఅనాన్డు, “దావీదుకీ,అతనితోఉనన్వారికీఆకలివేసినపుప్డుదావీదుఏంచేశాడో
అది కూడామీరు చదవలేదా? 4అతడు దేవుని మందిరంలో పవేశించి, యాజకులు తపప్ ఇంకెవరూ తినకూడని సనిన్ధి
రొటెట్లు తీసుకుని తిని, తనతో ఉనన్వారికీ ఇచాచ్డు కదా!” అనాన్డు. 5 ఇంకా పభువు, “అయితే మనుషయ్ కుమారుడు
విశాంతి దినానికియజమాని” అనివారితో చెపాప్డు.

చెయియ్ చచుచ్బడిపోయినవాణిణ్ బాగు చెయయ్డం
మతత్యి 12:9-14;మారుక్ 3:1-6

6మరోవిశాంతి దినాన ఆయన సమాజమందిరంలోకి వెళిళ్ ఉపదేశిసుత్ నాన్డు. అకక్డ కుడి చెయియ్ చచుచ్బడిపోయిబాధ
పడుతునన్వాడు ఒకడు ఉనాన్డు. 7ధరమ్శాస పండితులూ, పరిసయుయ్లూ విశాంతి దినాన ఒకవేళ ఆయన ఎవరి నాబాగు
చేసేత్ తపుప్ పడదామని కనిపెడుతూ ఉనాన్రు.

8 వారి ఆలోచనలు ఆయన తెలుసుకుని, చచుచ్బడిన చెయియ్ గలవాడితో, “నువువ్ లేచి అందరి మధయ్లోకి వచిచ్
నిలబడు” అనాన్డు. వాడు లేచి నిలబడాడ్ డు. 9 అపుప్డు యేసు, “విశాంతి దినాన మేలు చేయడం నాయ్యమా? లేక
కీడు చేయడం నాయ్యమా? పాణానిన్ ర ంచడం నాయ్యమా? లేక హతయ్ చేయడం నాయ్యమా? అని మిమమ్లిన్
అడుగుతునాన్ను”అనివారితోచెపిప్ 10చుటూట్ ఉనన్వారందరినీ ఒకసారిచూసి, “నీచెయియ్చాపు”అనివాడితోచెపాప్డు.
వాడు అలాచాపగానేవాడి చెయియ్బాగుపడింది.

11 అపుప్డు వారు వెరి కోపంతో నిండి పోయి యేసును ఏమి చేయాలా అని తమలో తాము చరిచ్ంచుకునాన్రు. 12 ఆ
రోజులోల్ ఆయనపారథ్న చేయడానికి కొండకు వెళిళ్ దేవునికి పారథ్న చేయడంలోరాతంతా గడిపాడు.

పనెన్ండుమంది ఎంపిక
మతత్యి 10:2-4;మారుక్ 3:13-19

13ఉదయానేన్ ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచాడు. వారిలో పనెన్ండు మందిని ఏరాప్టు చేసివారికి అపొసత్లులు అని పేరు
పెటాట్ డు. 14వారు ఎవరంటే ఆయన పేతురు అని పిలిచిన సీమోను, అతని సోదరుడు అందెయ, యాకోబు, యోహాను,
ఫిలిపుప్, బరొలొమయి, 15మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడుయాకోబు, దేశభకుడు అని పిలిచే సీమోను, 16యాకోబు
సోదరుడుయూదా, నమమ్క దోహి ఇసక్రియోతుయూదా అనేవారు.

17-18 ఆయన వారితో బాటు కొండ దిగి వచిచ్ దానంలో నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు, ఇంకా ఇతర పజలు పెదద్
గుంపుగా అకక్డ చేరి ఉనాన్రు. వారంతా ఆయన సందేశం వినడానికీ, తమ రోగాలు బాగు చేసుకోడానికీ యూదయ
దేశమంతటి నుండీ, యెరూషలేము నుండీ తూరు, సీదోను అనే పటట్ణాల నుండీ, సముద తీరాల నుండీ వచాచ్రు. వారంతా
బాగుపడాడ్ రు. అలాగే అపవితాతమ్లు పటిట్ పీడిసుత్ నన్ వారు కూడా బాగయాయ్రు. 19రోగాలను బాగుచేసే పభావం ఆయనలో
నుండి బయలుదేరి అందరినీ బాగుచేసూత్ ఉంది. కాబటిట్ పజలందరూ ఆయనను తాకాలని పయతన్ం చేశారు.

నవ ధనయ్తలు
మతత్యి 5:3-12

20అపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్ల పు తిరిగి వారిని తదేకంగా చూసి ఇలా అనాన్డు,
“పేదలారా,మీరు ధనుయ్లు, దేవునిరాజయ్ం మీది.
21 “ఇపుప్డు ఆకలితో ఉనన్వారలారా,మీరు ధనుయ్లు,మీకు తృపిత్ కలుగుతుంది.
“ఇపుప్డు ఏడుసుత్ నన్ మీరు ధనుయ్లు,మీరు నవువ్తారు.
22 “మనుషయ్కుమారుడి కారణంగా మనుషులు మిమమ్లిన్ దేవ్షించి, వెలివేసి, అవమానించి మీరు చెడడ్వారంటూ మీ

పేరును తిరసక్రించినపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 23ఆ రోజుమీరు సంతోషించి గంతులు వేయండి. చూడండి, పరలోకంలో
మీకు గొపప్ పతిఫలం కలుగుతుంది. వారిపూరీవ్కులు పవకలకు అలాగే చేశారు.

24 “అయోయ్, ధనికులారా, మీకు యాతన. మీరు కోరిన ఆదరణ మీరు ఇపప్టికే పొందారు. 25 అయోయ్, ఇపుప్డు
కడుపు నిండి ఉనన్మీకుయాతన. మీకు ఆకలి వేసుత్ ంది. అయోయ్, ఇపుప్డు నవువ్తునన్ మీకుయాతన. మీరు దుఃఖించి
ఏడుసాత్ రు. 26మనుషులంతా మిమమ్లిన్ పొగుడుతూ ఉంటే మీకుయాతన. వారిపూరీవ్కులు అబదధ్ పవక లకు అలాగే
చేశారు.

ఉతత్మ ఆదరశ్ం
27 “వింటునన్ మీతో నేను చెపేప్దేమిటంటే మీ శతువులను పేమించండి. మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వారికి మేలు చేయండి.

28మిమమ్లిన్ శపించేవారిని దీవించండి. మిమమ్లిన్ బాధించేవారి కోసం పారిథ్ంచండి.
29నినున్ ఒక చెంపమీదకొటేట్ వాడికి రెండవచెంప కూడాచూపించు. నీ వసానిన్ తీసుకువెళేళ్వాడు నీఅంగీని కూడా

తీసుకోవాలంటే అడుడ్ కోవదుద్ . 30అడిగే పతివాడికీ ఇవువ్. నీ వసుత్ వులను తీసుకునన్ వాణిణ్ వాటి కోసం తిరిగి అడగవదుద్ .
31మనుషులు మీకు ఏం చేయాలనిమీరు కోరుకుంటారో అలాగేమీరు వారికి చేయండి.

32 మిమమ్లిన్ పేమించే వారినే మీరు పేమిసేత్ అందులో గొపేప్ముంది? పాపాతుమ్లు కూడా తమను పేమించే వారిని
పేమిసాత్ రు కదా. 33మీకు మేలు చేసే వారికే మీరు మేలు చేసూత్ ఉంటే మీకేం మెపుప్ కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు కూడా
అలాగే చేసాత్ రు కదా!

34మీఅపుప్తిరిగితీరుసాత్ రు అనుకునన్వారికేమీరు అపిప్సూత్ ఉంటేదాంటోల్ మీకేంమెపుప్ కలుగుతుంది? పాపాతుమ్లు
కూడామళీల్ వసూలు చేసుకోవచచ్నుకుని పాపాతుమ్లకే అపుప్లిసూత్ ఉంటారు కదా.
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35మీ తే మీ శతువులను పేమించండి. వారికి మేలు చేయండి. తిరిగి చెలిల్సాత్ రని ఆశ లేకుండా అపుప్ ఇవవ్ండి.
అపుప్డు మీ బహ మతి గొపప్గా ఉంటుంది. మీరు సరోవ్నన్తు న దేవుని సంతానంగా ఉంటారు. ఆయన కృతజఞ్త లేని
వారి పటాల్ , దురామ్రుగ్ ల పటాల్ దయాపరుడుగా ఉనాన్డు. 36మీ పరమ తండి కనికరం చూపిసాత్ డు కనుక మీరు కూడా
కనికరం గలవారుగా ఉండండి.

37 ఇతరులకు తీరుప్ తీరచ్వదుద్ . అపుప్డు ఎవరూ మీకు తీరుప్ తీరచ్రు. ఎవరి మీదా నేరారోపణ చేయవదుద్ . అపుప్డు
ఎవరూమీమీద నేరంమోపరు. ఇతరులను కష్మించండి. అపుప్డు మీకు కష్మాపణదొరుకుతుంది.

38ఇవవ్ండి. అపుప్డుమీకూ ఇసాత్ రు. అపుప్డుమనుషులుమీకు అదిమి, కుదించిపొంగిపొరిల్ పోయేంతగాకొలిచిమీ
ఒడిలోపోసాత్ రు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుసాత్ రో అదే కొలతతోమీకూ కొలవడం జరుగుతుంది.”

39 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు, “ఒక గుడిడ్వాడు మరో గుడిడ్వాడికి దారి ఎలా చూపిసాత్ డు?
వారిదద్రూ గుంటలోపడరా? 40శిషుయ్డు తన గురువు కంటే గొపప్వాడు కాడు. అయితేసంపూరణ్ న శికష్ణపొందినవాడు
తన గురువులాఉంటాడు.

41 నువువ్ నీ కంటోల్ ఉనన్ దూలానిన్ పటిట్ంచుకోకుండా నీ సోదరుడి కంటోల్ నలుసును చూడడమెందుకు? 42 నీ కంటోల్
ఉనన్ దూలానిన్ చూసుకోకుండా నీ సోదరుడితో, ‘సోదరా, నీ కంటోల్ నలుసు తీసివేయనియియ్’ అని నువెవ్లా చెపప్గలవు?
వేషధారీ,మొదటనీకంటోల్ ఉనన్దూలానిన్తీసివెయియ్. అపుప్డునీసోదరుడి కంటోల్ నలుసుతీసివేయడానికినీకు సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్ ంది.

43మంచి చెటుట్ కు పనికిమాలిన కాయలు కాయవు. అలాగే పనికిమాలిన చెటుట్ కు మంచి కాయలు కాయవు. 44 ఏ
చెటట్యినా దాని పండల్ను బటిట్ తెలిసిపోతుంది. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ ఏరుకోరు. రకెక్స పొదలో దాకష్పళ ళ్
కోయరు.

45మంచి మనిషి తన హృదయమనే ధననిధిలో నుండి మంచి విషయాలను బయటకు తెసాత్ డు. చెడడ్వాడు తన చెడడ్
ధననిధిలోనుండి చెడడ్ విషయాలను బయటకు తెసాత్ డు. హృదయందేనితోనిండిఉంటేదానిన్బటేట్ నోరుమాటాల్ డుతుంది.
46నాసందేశం పకారం చేయకుండాఊరికే, ‘పభూ, పభూ’ అని ననున్ పిలవడం ఎందుకు?

గటిట్ నేల కటిట్న ఇలుల్
మతత్యి 7:24-27

47 “నా దగగ్రికి వచిచ్, నా మాటలు విని వాటి పకారం చేసే పతివాడూ ఎవరిని పోలి ఉంటాడో వినండి. 48వాడు
ఇలుల్ కటాట్ లని లోతుగా తవివ్ బండ మీద పునాది వేసిన వాడిలాగా ఉంటాడు. వరదలు వచిచ్ నీటి పవాహం ఆ ఇంటి
వేగంగా కొటిట్నా దానిన్ బలంగా కటాట్ రు కనుక దానిన్ కదిలించలేక పోయింది. 49అయితే నామాటలు విని వాటి పకారం
చేయనివాడు పునాది వేయకుండా నేల మీద ఇలుల్ కటిట్న వాడిలా ఉంటాడు. పవాహం దాని మీద వడిగా కొటట్గానే అది
కూలిపోతుంది. ఆ ఇంటినాశనం ఎంతో దయనీయం.”

7
శతాధిపతి సేవకుని సవ్సథ్త
మతత్యి 8:5-13

1 ఆయన తన మాటలనీన్ పజలకు పూరిగా వినిపించి కపెరన్హ ముకి వచాచ్డు. 2 అకక్డ ఒక శతాధిపతికి ఇషట్ న
సేవకుడు ఒకడికి జబుబ్ చేసి చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. 3ఈ శతాధిపతి యేసును గురించి విని, ఆయన వచిచ్ తన
సేవకుణిణ్ బాగు చేయాలని ఆయనను బతిమాలడానికియూదుల పెదద్లను ఆయన దగగ్రికి పంపించాడు.

4వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్, “నువువ్ తపప్క ఈ మేలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ వయ్కి చాలాయోగుయ్డు. 5అతడు మన
పజలను పేమించాడు. మన సమాజమందిరానిన్ మన కోసం కటిట్ంచింది ఇతడే” అని ఆయనను ఎంతో బతిమాలారు.

6కాబటిట్ యేసువారితోవెళాళ్డు. ఆయనఅతనిఇంటిదగగ్రలోకి వచిచ్నపుప్డు,ఆశతాధిపతితనసేన్హితులను కొందరిని
పంపి వారితో యేసుకు ఇలా చెపిప్ంచాడు. “పభూ, నువువ్ శమ తీసుకోవదుద్ . నువువ్ నా ఇంటోల్ కి వచేచ్టంత యోగయ్త
నాకు లేదు. 7 అలాగే నీ దగగ్రికి వచేచ్ యోగయ్త కూడా నాకు లేదు. నువువ్ మాట మాతం చెపుప్. నా సేవకుడికి పూరిగా
నయమవుతుంది. 8 నేను కూడా అధికారం కింద ఉనన్వాణేణ్ . నా చేతి కింద నికులు ఉనాన్రు. నేను ఒకణిణ్ ‘వెళ ళ్’ అంటే
వెళాత్ డు, ఒకణిణ్ ‘రా’ అంటే వసాత్ డు. నా సేవకుణిణ్ ఫలానా పని చేయమంటే చేసాత్ డు.”

9 యేసు ఈ మాటలు విని, ఆ వయ్కి విషయం ఆశచ్రయ్ పోయాడు. తన వెనక వసుత్ నన్ జనసమూహం పు తిరిగి,
“ఇశాయేలు పజలోల్ కూడా ఇంత గొపప్ విశావ్సం నేను చూడలేదని మీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 10అతడు పంపిన
వారు తిరిగి వచిచ్ ఆ పనివాడు జబుబ్ నయ పూరి ఆరోగయ్ంతో ఉండడం చూశారు.

విధవరాలి కొడుకిక్ పాణం పోయడం
11 ఇది జరిగిన తరువాత ఆయన నాయీను అనే ఒక ఊరికి వెళత్ నాన్డు. ఆయన శిషుయ్లు, ఇంకా పెదద్ జనసమూహం

ఆయనతో వెళత్ నాన్రు. 12 ఆయన ఆ ఊరి పొలిమేరకు వచిచ్నపుప్డు కొందరు చనిపోయిన వాణిణ్ మోసుకుపోతూ
ఎదురయాయ్రు. చనిపోయిన వాడు అతని తలిల్కి ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఆమె వితంతువు. గామసుత్ లు చాలామంది ఆమెతో
ఉనాన్రు.
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13పభువు ఆమెను చూసి ఆమె జాలిపడి, “ఏడవ వదుద్ ” అని ఆమెకు చెపిప్, దగగ్రికి వచిచ్ ఆపాడెను ముటుట్ కునాన్డు.
దాంతో దానిన్ మోసేవారు నిలబడి పోయారు. 14 ఆయన, “అబాబ్య్, నేను చెబుతునాన్ను, లే!” అనాన్డు. 15 ఆ
చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్నిమాటాల్ డడంమొదలుపెటాట్ డు. ఆయన అతణిణ్ ఆ తలిల్కి అపప్చెపాప్డు.

16అందరూభయంతోనిండిపోయి, “మనలోగొపప్ పవక లేచాడు. దేవుడు తనపజలను సందరిశ్ంచాడు”అంటూదేవుణిణ్
కీరించారు. 17ఆయనను గురించిన ఈ సమాచారంయూదయపాంతమంతటాపాంతాలోల్ వాయ్పించింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను సందేహం
మతత్యి 11:2-6

18యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతులనన్టినీ యోహానుకు తెలియజేశారు. 19 అపుప్డు యోహాను తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని
పిలిచి, “రావలసిన వాడివి నువేవ్నా? లేక మరొకరి కోసం మేము ఎదురు చూడాలా?” అని అడగడానికి వారిని పభువు
దగగ్రికి పంపించాడు.

20వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “ ‘రావలసిన వాడివి నువేవ్నా? లేక మరొకరి కోసం ఎదురు చూడాలా?’ అని అడగమని
మమమ్లిన్ బాపిత్సమిచేచ్యోహాను నీ దగగ్రికి పంపాడు” అని చెపాప్రు. 21అదే సమయంలోఆయనఅనేకమంది రోగులనూ,
బాధితులనూ, దయాయ్లు పటిట్న వారినిబాగు చేసూత్ ఉనాన్డు. గుడిడ్వారికి చూపు పసాదిసూత్ ఉనాన్డు.

22 అపుప్డాయన వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “వెళిళ్ మీరు చూసిన వాటినీ వినిన వాటినీ యోహానుకు చెపప్ండి.
గుడిడ్వారు చూసుత్ నాన్రు, కుంటివారు నడుసుత్ నాన్రు, కుషట్ రోగులు బాగుపడుతునాన్రు, చెవిటివారు వింటునాన్రు.
చనిపోయిన వారు తిరిగి పాణంతో లేసుత్ నాన్రు. పేదవాళళ్కు సువార పకటన జరుగుతూ ఉంది. 23నా విషయంలో
అభయ్ంతరాలేమీ లేనివాడు ధనుయ్డు.”

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను గురించియేసు సాకష్ ం
మతత్యి 11:7-15

24యోహాను దగగ్ర నుండి వచిచ్న శిషుయ్లు వెళిళ్పోయిన తరువాత యేసు యోహాను గురించి జన సమూహంతో ఇలా
చెపాప్డు, “మీరు ఏం చూదాద్ మనిఅడవిలోకి వెళాళ్రు? గాలికిఊగే రెలుల్ నా? 25అదికాకుంటేమరేం చూడాడ్ నికి వెళాళ్రు?
సనన్ని వసాలు ధరించుకునన్వాడినా? వినండి, విలు న వసాలు ధరించుకుని సుఖంగా జీవించే వారు రాజ మందిరాలోల్
ఉంటారు. 26అదికాకపోతే ఇంకేం చూదాద్ మని వెళాళ్రు? పవకనా? అవును. కానీయోహాను ఒక పవక కంటే గొపప్వాడని
మీకు చెబుతునాన్ను.
27 ‘చూడు! నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను,
అతడు నీకు ముందుగా నీమారాగ్ నిన్ సిదధ్పరుసాత్ డు’ అని ఎవరిని గురించి రాశారో అతడేఈయోహాను.

28సీ గరాభ్న పుటిట్న వారిలోయోహాను కంటే గొపప్వాడెవడూ లేడు. అయినా దేవుని రాజయ్ంలో అలుప్డు అతని కంటే
గొపప్వాడనిమీతోచెబుతునాన్ను.”

29పజలందరూ, పనున్ వసూలుదారులూయోహాను సందేశం విని, దేవుడు నీతిమంతుడనిఅంగీకరించారు. అతనిదావ్రా
బాపిత్సంపొందారు. 30కానీపరిసయుయ్లూ, ధరమ్శాసానిన్ ఉపదేశించేవారూఅతనిచేతబాపిత్సంపొందకుండావారిజీవితాలోల్
దేవుని సంకలాప్నిన్ నిరాకరించారు.

31 కాబటిట్ ఈ తరం మనుషులను నేను దేనితో పోలాచ్లి? వీళ ళ్ దేనిలాగా ఉనాన్రు? 32 సంతవీధులోల్ కూరుచ్ని,
‘మేము వేణువు ఊదాం, మీరు నాటయ్ం చేయలేదు, ఏడుపు పాట పాడాం, మీరేమో ఏడవలేదు’ అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కుంటూ ఆటలాడుకునే చినన్ పిలల్లాల్ ఉనాన్రు. 33బాపిత్సమిచేచ్యోహాను రొటెట్లు తినకుండాదా రసంతాగకుండా
ఉనాన్డని ‘వీడికి దయయ్ం పటిట్ంది’అనిమీరు అంటునాన్రు. 34మనుషయ్ కుమారుడు తింటూతాగుతూఉనాన్డని ‘వీడు
తిండిబోతూ, తాగుబోతూ, సుంకరులకూ పాపులకూ సేన్హితుడు’ అంటునాన్రు. 35అయితే జాఞ్ నం దాని పిలల్లను బటిట్
జాఞ్ నమని తీరుప్ పొందుతుంది.”

పరిసయుయ్డి ఇంటోల్ యేసు
36 పరిసయుయ్లోల్ ఒకడు తనతో భోజనం చేయాలని ఆయనను ఆహావ్నించాడు. ఆయన ఆ పరిసయుయ్డి ఇంటికి వెళిళ్

భోజనానికి కూరుచ్నాన్డు.
37ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రా న ఒక సీ, యేసు పరిసయుయ్డి ఇంటోల్ భోజనానికి వచాచ్డని తెలుసుకుని, ఒక బుడిడ్లో

అతత్రు తీసుకు వచిచ్ 38ఆయనకు వెనుకగా ఆయనపాదాల దగగ్ర ఏడుసూత్ నిలబడింది. ఆమె కనీన్ళళ్తో ఆయనపాదాలు
తడిసిపోయాయి. ఆమె తన వెంటుకలతో ఆయనపాదాలు తుడిచి వాటినిముదుద్ పెటుట్ కుని వాటికి అతత్రు పూసింది.

39 ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూసి, “ఈయన పవకే అయితే తనను ముటుట్ కునన్ సీ ఎవరో, ఎలాంటిదో
తెలుసుకోగలడు. ఈమెపాపాతుమ్రాలు” అని తనలో తాను అనుకునాన్డు. 40దానికియేసు, “సీమోనూ, నీతో ఒకమాట
చెపాప్లి” అని అతనితో అనాన్డు. అతడు, “బోధకా, చెపుప్” అనాన్డు.

అపుప్ తీసుకునన్ ఇదద్రు వయ్కులు
41 అపుప్డు యేసు, “అపుప్లిచేచ్ ఒకడి దగగ్ర ఇదద్రు అపుప్ చేశారు. వారిలో ఒకడు ఐదువందల వెండి నాణేలూ

మరొకడుయా వెండి నాణేలూ బాకీ పడాడ్ రు. 42ఆ అపుప్ తీరచ్డానికి వారి దగగ్ర ఏమీ లేదు కాబటిట్ ఆ వయ్కి వారిదద్రినీ
కష్మించేశాడు. కాబటిట్ వీరిదద్రిలో అతణిణ్ ఎవరు ఎకుక్వగా పేమిసాత్ రో చెపుప్?” అని అడిగాడు.
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43అందుకు సీమోను, “అతడెవరిని ఎకుక్వ కష్మించాడోవాడేఅనినాకు అనిపిసుత్ ంది” అనాన్డు. దానికియేసు, “సరిగాగ్
ఆలోచించావు” అని అతనితో చెపిప్, 44ఆ సీ పు తిరిగి, సీమోనుతో ఇలా అనాన్డు, “ఈసీని చూసుత్ నాన్వు కదా. నేను నీ
ఇంటోల్ కి వచిచ్నపుప్డు నువువ్కాళ ళ్ కడుకోక్డానికినాకు నీళిళ్వవ్లేదు,కానీఈమెకనీన్ళళ్తోనాపాదాలు తడిపితనతల
వెంటుకలతో తుడిచింది. 45నువువ్ ననున్ ముదుద్ పెటుట్ కోలేదు,కానీ నేను లోపలికి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి ఈమెనాపాదాలను
ముదుద్ పెటుట్ కోవడం ఆపలేదు. 46నువువ్నాతలకి నూనెపూయలేదు కానీఈమెనాపాదాలకు అతత్రుపూసింది. 47దీనిన్
బటిట్ నేను చెపేప్దేమిటంటే ఎకుక్వ పాపాలు చేసినఈమెఅధిక న కష్మాపణపొందింది, అధికంగా పేమించింది. ఎవరికి
కొంచెం కష్మాపణదొరుకుతుందోవాడు కొంచెమే పేమిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

48 తరువాత యేసు ఆమెతో, “నీ పాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది” అనాన్డు. 49 అపుప్డు ఆయనతో పాటు భోజనానికి
కూరుచ్నన్ వారు, “పాపాలు కష్మించడానికి ఇతనెవరు?” అని తమలో తాము అనుకోవడం మొదలు పెటాట్ రు. 50అపుప్డు
ఆయన, “నీ విశావ్సం నినున్ ర ంచింది. శాంతిగా వెళ ళ్” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

8
గలిలయలోఉపదేశాలు, సవ్సథ్తలు

1 ఆ తరువాత ఆయన పతి పటట్ణానికీ పతి గామానికీ దేవుని రాజయ్ సువార బోధిసూత్ , పకటిసూత్ సంచారం చేసుత్ నాన్డు.
2 పనెన్ండుగురు శిషుయ్లు, అపవితాతమ్లనుంచీ, రోగాలనుంచీ ఆయన బాగుచేసిన కొందరు సీలూ, అంటే ఏడు దయాయ్లు
వదిలిపోయిన మగద్లేనే మరియ, 3హేరోదు గృహ నిరావ్హకు న కూజా అనే అతని భారయ్ యోహనాన్, సూసనాన్ ఇంకా
అనేకమంది ఇతర సీలూ ఆయనతో కూడా ఉనాన్రు. వారంతా తమ సవ్ంత ధనం, సామగిని వెచిచ్ంచి ఆయనకు, ఆయన
శిషుయ్లకు సహాయం చేసేవారు.

వితత్నాలు చలేల్ తు ఉపమానం
మతత్యి 13:1-23;మారుక్ 4:1-20

4ఒకసారిపతిపటట్ణం నుండీపజలు పెదద్ గుంపులుగాయేసు దగగ్రికి వసుత్ నాన్రు. అపుప్డుఆయనవారికిఒకఉపమానం
చెపాప్డు. 5 “వితత్నాలు చలేల్వాడు చలల్డానికి బయలుదేరాడు. అతడు చలుల్ తూ ఉండగా కొనిన్ వితత్నాలు దారి పకక్న
పడిమనుషుల కాళళ్ కింద నలిగిపోయాయి. కాబటిట్ గాలిలో ఎగిరే పకష్ులు వాటినిమింగివేశాయి.

6మరి కొనిన్ రాతి నేలమీద పడాడ్ యి. అవిమొలిచాయికానీలోపల తడి లేకపోవడంతో ఎండిపోయాయి.
7మరి కొనిన్ ముళళ్పొదలమధయ్లో పడాడ్ యి. ముళళ్పొదలు వాటితో కూడామొలిచివాటిని అణచి వేశాయి.
8మరి కొనిన్ మంచి నేల పడాడ్ యి. అవి మొలిచి నూరు రెటుల్ గా ఫలించాయి.” ఆయన ఇలా చెపిప్, “వినడానికి

చెవులునన్వాడు విను గాక” అని బిగగ్రగా అనాన్డు.
9 ఆయన శిషుయ్లు, “ఈ ఉపమానం అరథ్ం ఏమిటి?” అని అడిగారు 10 ఆయన, “దేవుని రాజయ్ రహసయ్ సతాయ్లు

తెలుసుకునే ఆధికయ్త మీరు పొందారు. ఇతరు తే చూసూత్ ఉనాన్ నిజంగా చూడకుండా, వింటూ ఉనాన్ అరథ్ం
చేసుకోకుండా ఉంటారు గనక వారికి ఉపమానాలోల్ నే బోధిసుత్ నాన్ను.

11ఈఉపమానానికిఅరథ్ం ఏమిటంటేవితత్నం దేవునివాకయ్ం. 12దారిపకక్న పడినవితత్నాలు ఎవరంటేవీరువాకుక్ను
వింటారుగానీనమిమ్ రకష్ణపొందకుండాఅపవాదివచిచ్వారిహృదయాలోల్ నుండిఆవాకాయ్నిన్ తీసివేసాత్ డు. 13రాతినేల
పడిన వితత్నాలు ఎవరంటే వింటునన్పుప్డు వాకాయ్నిన్ సంతోషంగా అంగీకరించే వారు. కానీ వారిలో వేరు లేదు కాబటిట్
కొంతకాలం నమిమ్ తరువాత విషమ పరీకష్ల కాలంలో తొలగిపోతారు. 14ముళళ్ పొదలోల్ పడిన వితత్నాలు ఎవరిని పోలిన
వారంటే, వీరు వింటారు గానీ కాలం గడిచే కొదీద్ జీవితంలో ఎదురయేయ్ చింతలతో, సుఖాలతో, సంపదలతో ఉకిక్రి బికిక్
అణగారి పోతారు. వీరి ఫలం పకావ్నికి రాదు. 15మంచి నేల పడే వితత్నాలు ఎవరంటేయోగయ్ న మంచి మనసుతో
వాకుక్ను విని, భదంగా చేపటిట్ ఓపికతో ఫలించేవారు.

వెలిగించిన దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15-16;మారుక్ 4:21-23; లూకా 11:33

16 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి బుటట్తో కపిప్వేయడు, మంచం కింద పెటట్డు. ఇంటోల్ కి వచేచ్ వారికి వెలుగు కనిపించేలా
దీపసత్ంభం ఉంచుతాడు. 17తేటతెలల్ం కాని రహసయ్మేదీలేదు. తెలియకుండా,బయటపడకుండా,దాగిఉండిపోయేది
ఏదీ లేదు. 18 కలిగిన వయ్కికే ఇసాత్ రు, లేని వయ్కి నుండి తనకు ఉంది అనుకునన్ది కూడా తీసివేసాత్ రు. కాబటిట్ మీరు ఎలా
వింటునాన్రో చూసుకోండి” అనాన్డు.

కొతత్ అనుబంధాలు
మతత్యి 12:46-50;మారుక్ 3:31-35

19ఆయన తలీల్ సోదరులూ అకక్డికి వచాచ్రు గానీ అంతా గుంపుగా ఉండడం వలల్ ఆయనకు దగగ్రగా రాలేకపోయారు.
20 అపుప్డు, “నినున్ చూడాడ్ నికి నీ తలీల్ నీ సోదరులూ వచిచ్ బయట నిలుచునాన్రు” అని ఎవరో ఆయనతో అనాన్రు.
21అందుకు ఆయన, “దేవునివాకాయ్నిన్ వినిదాని పకారం జరిగించేవారేనా తలీల్ నా తముమ్ళ ళ్” అనాన్డు.

యేసు పెనుగాలిని, అలలను అదుపుచేయడం
మతత్యి 8:23-27;మారుక్ 4:36-41
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22 మరొక రోజు ఆయన తన శిషుయ్లతో కలిసి పడవ ఎకిక్, “సరసుస్ అవతలి పుకు వెళాద్ ం” అనాన్డు. వారు ఆ
పడవను నీటిలోకి తోసి బయలుదేరారు. 23వారు పయాణమయాయ్క ఆయన నిదపోయాడు. ఈలోగాసరసుస్ మీద బల న
గాలివాన వచిచ్ పడవలోకి నీళ ళ్ వచేచ్శాయి. వారి సిథ్తి పమాదకరంగా మారింది. 24 కాబటిట్ వారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్,
“పభూ! పభూ! నశించిపోతునాన్ం” అంటూ ఆయనను లేపారు. ఆయన లేచి, గాలినీ, ఉవెవ్తుత్ న లేచే కెరటాలనూ
గదిద్ంచాడు. అవి అణిగిపోయిఅంతా నిశశ్బద్ంగా అయింది. 25అపుప్డు ఆయన, “మీవిశావ్సం ఎకక్డ?” అనాన్డు. వారు
భయపడి, “ఈయన గాలికీ నీళల్కూ ఆజాఞ్ పిసేత్ అవి లోబడుతునాన్యి. ఈయన ఎవరో” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కుంటూ
ఆశచ్రయ్పోయారు.

గదర పదేశంలో దయయ్ం పటిట్నవాణిణ్ బాగు చేయడం
మతత్యి 8:28-34;మారుక్ 5:1-17

26వారు గలిలయకి ఎదురుగా ఉండే గెరాసేను పాంతానికి వచాచ్రు. 27 ఆయన ఒడుడ్ న దిగగానే ఆ ఊరి వాడు ఒకడు
ఆయనను ఎదురోక్డానికి వచాచ్డు. వాడికి దయాయ్లు పటిట్ చాలా కాలం నుండి బటట్లు కటుట్ కోకుండా తిరుగుతునాన్డు.
సమాధులే వాడి నివాసం. ఇంటోల్ ఉండేవాడు కాదు.

28వాడు యేసును చూసి, కేకలు వేశాడు. వచిచ్ ఆయన ఎదుట సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. అతడు “సరోవ్నన్త
దేవుని కుమారా, యేసూ, నా జోలి నీకెందుకు? ననున్ బాధించకు. నినున్ బతిమాలుకుంటునాన్ను” అంటూ కేకలు పెటాట్ డు.
29 ఎందుకంటే ఆయన, “ఈ వయ్కిని వదిలి బయటకు రా” అని ఆ అపవితాతమ్కు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. అది చాలాసారుల్ వాణిణ్
పటిట్ పీడిసుత్ ంది. వాణిణ్ గొలుసులతోనూ, కాలి సంకెళళ్తోనూ బంధించి వాడికి కాపలా పెటాట్ రు గానీ వాడు ఆ బంధకాలనిన్టినీ
తెంచుకునేవాడు. దయాయ్లు వాణిణ్ చవిటి భూములోల్ కి తీసుకుపోయేవి.

30యేసు, “నీ పేరు ఏమిటి?” అని వాడిని అడిగాడు. చాలా దయాయ్లు వాడిలో చొరబడి ఉనాన్యి. కాబటిట్ వాడు, “నా
పేరు నయ్ం”అనాన్డు. 31పాతాళంలోకి వెళళ్మని తనకు ఆజఞ్ ఇవవ్వదద్ని అవి ఆయనను ఎంతో బతిమాలాయి. 32అకక్డ
పెదద్ పందులమంద ఒకటి కొండమీదమేసూత్ ఉంది. వాటిలోచొరబడడానికి అనుమతినిమమ్ని ఆయనను బతిమాలినపుప్డు
ఆయనవాటికి అనుమతినిచాచ్డు. 33అపుప్డు దయాయ్లు ఆ వయ్కిని విడిచి పెటిట్ వెళిళ్ పందులోల్ చొరబడాడ్ యి. అపుప్డు ఆ
మంద ఎతత్యిన కొండ నుండి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ సరసుస్లో పడిఊపిరాడక చచాచ్యి.

34 ఆ పందులను మేపుతునన్ వారు ఇదంతా చూసి పారిపోయారు. వారు పటట్ణంలోనూ చుటుట్ పకక్ల గామాలోల్ నూ
జరిగిందంతా చెపాప్రు.

35ఆ ఊరి పజలు అదంతా చూడడానికి వెళాళ్రు. వారంతాయేసు దగగ్రికి వచాచ్రు. అకక్డ దయాయ్లు వదిలిన వాడు
బటట్లు కటుట్ కుని సిథ్మితంగాయేసు పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని ఉండడం చూసి భయపడాడ్ రు. 36జరిగిన దానిన్ దగగ్రగా చూసిన
వారు వాడు ఎలాబాగయాయ్డో పజలకు చెపాప్రు. 37 గెరాసేను పాంతాలోల్ ఉనన్వారంతా ఎంతో భయపడాడ్ రు. తమను విడిచి
వెళళ్మని ఆయనను బతిమాలుకునాన్రు.

38ఆయనతిరిగిపడవఎకిక్ వెళళ్బోతుంటే దయాయ్లు వదిలినవయ్కి తనను కూడాఆయనతోఉండనిమమ్నిబతిమాలాడు.
39కానీ ఆయన, “నువువ్ నీ ఇంటికి వెళిళ్ దేవుడు నీకు చేసిన గొపప్ విషయాలను చెపుప్” అని వాణిణ్ పంపివేశాడు. వాడు
వెళిళ్యేసు తనకు చేసిన గొపప్ కారాయ్నిన్ గురించి ఆ పటట్ణమంతా పకటించాడు.

రకసావ రోగం ఉనన్ సీ సవ్సథ్త,యాయీరు కూతురుకి పాణదానం
మతత్యి 9:18-26;మారుక్ 5:22-43

40 ఇవతలి ఒడుడ్ న జనమంతా ఆయన కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్రు. కాబటిట్ యేసు తిరిగి రాగానే వారు ఆయనను
సంతోషంగా సీవ్కరించారు. 41 అపుప్డు యాయీరు అనే ఒక సమాజ మందిర అధికారి వచిచ్ ఆయన పాదాల పడాడ్ డు.
42సుమారు పనెన్ండేళళ్ వయసునన్ అతని ఏ క కుమారె జబుబ్పడిచావడానికి సిదధ్ంగా ఉంది కాబటిట్ ఆయనను తన ఇంటికి
రమమ్ని బతిమాలుకునాన్డు. ఆయన వెళత్ ంటే కికిక్రిసిన జన సమూహం ఆయనమీద పడుతునాన్రు.

43అపుప్డు పనెన్ండేళళ్ నుండి రక సావ రోగంతో బాధ పడుతునన్ ఒక సీ అకక్డ ఉంది. ఆమె తనకునన్దంతా దుయ్లకు
ఖరుచ్ చేసింది. కానీ ఎకక్డా నయం కాలేదు. 44ఆమె ఆయనకి వెనకగా వచిచ్ ఆయన వసం అంచును తాకింది. వెంటనే
ఆమె రకసావం ఆగిపోయింది.

45యేసు, “ననున్ తాకిందెవరు?” అని అడిగాడు. చుటూట్ ఉనన్వారు, “మాకు తెలియదే” అనాన్రు. అపుప్డు పేతురు,
“పభూ, జనమంతా తోసుకుంటూ నీ చుటూట్ కికిక్రిసి నీమీద పడుతునాన్రు” అనాన్డు. 46అయితేయేసు, “ఎవరో ననున్
తాకారు. నాలో నుండి పభావం బయటకు వెళిళ్ందని నాకు తెలిసింది” అనాన్డు. 47 ఇక తాను దాగి ఉండలేనని ఆ సీకి
అరథ్ ంది. ఆమె వణకుతూ ముందుకు వచిచ్ ఆయన ఎదుట సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి తాను ఎందుకు ఆయన వసానిన్
ముటుట్ కునన్దో,వెంటనేఎలాబాగుపడిందోఅంతాపజలందరిఎదుటావివరించిచెపిప్ంది. 48అందుకుఆయన, “అమామ్యీ,
నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది. పశాంతంగా వెళ ళ్” అనాన్డు.

49 ఆయన ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే సమాజ మందిరం అధికారి ఇంటి నుండి ఒక వయ్కి వచిచ్ యాయీరుతో, “మీ
అమామ్యి చనిపోయింది. బోధకుడిని ఇక బాధ పెటట్వదుద్ ” అని చెపాప్డు. 50యేసు ఆమాట విని, “భయపడకు, నముమ్.
ఆమె బాగవుతుంది” అని చెపాప్డు. 51 అతని ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు, యోహాను, యాకోబులనూ ఆ అమామ్యి
తలిల్దండులనూ తపప్ మరెవరీన్ లోపలికి రానివవ్లేదు.
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52 అందరూ ఆమె కోసం ఏడుసూత్ , విలపిసూత్ ఉనాన్రు. ఆయన వారితో, “ఏడవ వదుద్ , ఆమె నిదిసుత్ నన్దే గానీ
చనిపోలేదు” అనాన్డు. 53 ఆమె చనిపోయిందని వారికి తెలుసు కాబటిట్ వారు ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. 54 అయితే
ఆయన ఆమె చెయియ్ పటుట్ కుని, “అమామ్యీ, లే” అని చెపప్గానే 55ఆమెకు పాణం తిరిగి వచిచ్ంది. ఆమె వెంటనే లేచింది.
అపుప్డుఆయన, “ఆమెకుభోజనంపెటట్ండి”అనిఆదేశించాడు. 56ఆమెతలిల్దండులుఆనందాశచ్రాయ్లోల్ మునిగిపోయారు.
అపుప్డు ఆయన, “జరిగింది ఎవరికీ చెపప్వదుద్ ” అనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

9
యేసు పనెన్ండు మందిని రాజయ్ పకటనకు పంపించడం
మతత్యి 10:1-42;మారుక్ 6:7-13

1ఆయన తన పనెన్ండుగురు శిషుయ్లను పిలిచి వారికి దయాయ్లనిన్టి మీద శకినీ అధికారానీన్, రోగాలు నయం చేసే శకినీ
ఇచాచ్డు. 2దేవుని రాజాయ్నిన్ పకటించడానికీ రోగులను బాగు చేయడానికీ వారిని పంపాడు.

3అపుప్డు ఆయన, “మీరు పయాణం కోసం చేతికరను గానీ సంచిని గానీ రొటెట్ను గానీ వెండిని గానీ ఇంకా దేని నా
తీసుకు వెళళ్వదుద్ . రెండు అంగీలు దగగ్ర ఉంచుకోవదుద్ . 4మీరు ఏ ఇంటోల్ పవేశిసాత్ రో ఆ ఇంటోల్ నే బస చేయండి. అకక్డ
నుండే బయలుదేరండి. 5మిమమ్లిన్ ఎవ నా చేరుచ్కోకపోతే ఆ ఊరిలో నుండి బయలుదేరేటపుప్డు వారిమీద సాకష్ ంగా
ఉండడానికిమీకాలి దుముమ్ను దులిపివేయండి” అనాన్డు.

6వారు బయలుదేరి అనిన్ సథ్లాలోల్ సువార పకటిసూత్ , రోగులను బాగు చేసూత్ గామాలోల్ పరయ్టించారు. 7జరుగుతునన్వనీన్
రాషట్ర్పాలకుడు హేరోదు విని కలవరపడాడ్ డు. ఎందుకంటే ఆయన గురించి కొందరు ‘యోహాను చనిపోయి లేచాడు’ అనీ,
8 మరి కొందరు ‘ఏలీయా కనిపించాడు’ అనీ, ఇంకొంతమంది ‘పూరవ్కాలంలో నివసించిన పవక ఒకరు లేచాడు’ అనీ
చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు. 9అపుప్డు హేరోదు ‘నేనుయోహాను తల తీయించాను కదా. మరి ఎవరిని గురించి ఈ సంగతులు
అంటునాన్రో’ అనుకుని ఆయనను చూడాలనుకునాన్డు.

అపొసత్లుల అనుభవాలు, ఐదువేలమంది ఆకలి తీరచ్డం
మతత్యి 14:13-21;మారుక్ 6:30-44;యోహా 6:1-14

10 అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము చేసినవనీన్ ఆయనకు తెలియజేశారు. అపుప్డు ఆయన వారిని వెంట బెటుట్ కుని
బేతస్యిదా అనే ఊరికి ఏకాంతంగా వెళాళ్డు. 11 జన సమూహాలు అది తెలుసుకుని ఆయనను అనుసరించారు. ఆయన
వారిని రానిచిచ్, దేవుని రాజయ్ం గురించి వారికి బోధిసూత్ రోగులను బాగుచేశాడు.

12పొదుద్ గుంకుతూ ఉనన్పుప్డు పనెన్ండుమంది శిషుయ్లు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “మనం అరణయ్ పాంతంలో ఉనాన్ం.
వీరంతాచుటుట్ పకక్ల గామాలకూ, పలెల్లకూ వెళిళ్ రాతి బస చూసుకుని,ఆహారం సంపాదించుకోడానికి వీరిని పంపించెయియ్”
అనాన్రు. 13ఆయన, “మీరే వీళళ్కి భోజనం పెటట్ండి” అనాన్డు. అపుప్డు వారు మన దగగ్ర ఐదు రొటెట్లూ రెండు చేపలూ
తపిప్ంచి ఇంకేమీ లేవు. వీళళ్ందరికీ పెటాట్ లంటే భోజనం కొని తేవాలిస్ందే” అనాన్రు.

14 అకక్డ సుమారు పురుషులే ఐదు వేలమంది ఉనాన్రు. ఆయన, “వారిని యా మంది చొపుప్న బారులు తీరిచ్
కూరోచ్బెటట్ండి” అని శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 15 వారు అలానే చేసి అందరీన్ కూరోచ్బెటాట్ రు. 16 అపుప్డు ఆయన ఆ
ఐదు రొటెట్లనూ రెండు చేపలనూ తీసుకు, ఆకాశం పు చూసి, వాటిని దీవించి, విరిచి, జనసమూహానికి వడిడ్ంచమని
శిషుయ్లకిచాచ్డు. 17వారంతా తృపిత్గా తినన్ తరువాతమిగిలినముకక్లను పనెన్ండు గంపలోల్ ఎతాత్ రు.

కీసుత్ ను గురించి పేతురు ఒపుప్కోలు
మతత్యి 16:13-20;మారుక్ 8:27-30

18 ఒకసారి ఆయన ఒంటరిగా పారథ్న చేసుకుంటునన్పుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన దగగ్ర ఉనాన్రు. “నేను ఎవరని
పజలు చెపుప్కుంటునాన్రు?” అని ఆయన వారిని అడిగాడు. 19వారు, “బాపిత్సమిచేచ్యోహాననీ, కొందరు ఏలీయాఅనీ,
కొందరేమో పూరవ్కాలంలో నివసించిన పవక లేచాడనీ చెపుప్కుంటునాన్రు” అని ఆయనకు జవాబిచాచ్రు. 20 అపుప్డు
ఆయన, “మరి నేను ఎవరని మీరు భావిసుత్ నాన్రు?” అని వారిని అడిగాడు. అందుకు పేతురు, “నువువ్ దేవుని
అభిషికుడివి” అనాన్డు. 21ఆయనఈ విషయం ఎవరికీ చెపప్వదద్ని వారికి కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించాడు.

యేసు తనమరణ, ఉతాథ్ నాలను ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 16-21;మారుక్ 8:31

22 “మనుషయ్ కుమారుడు ఎనోన్ హింసలపాలవుతాడు. యూదు పెదద్లూ, పధానయాజకులూ, ధరమ్ శాస పండితులూ
ఆయనను తిరసక్రిసాత్ రు. ఆయనను చంపుతారు. ఆయన మూడవ రోజున తిరిగి లేసాత్ డు. ఇదంతా తపప్నిసరిగా
జరుగుతుంది.” అని చెపాప్డు.

శిషయ్తవ్ం
మతత్యి 16:22-28;మారుక్ 8:32, 38

23 ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఎవ నా ననున్ అనుసరించాలంటే తనను తాను నిరాకరించుకోవాలి. పతిదినం
తన సిలువను మోసుకుని నా వెనకే రావాలి, 24 తన పాణానిన్ కాపాడుకోవాలి అనుకునేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కొంటాడు.
నాకోసంతనపాణానిన్పోగొటుట్ కొనేవాడుదానిన్కాపాడుకుంటాడు. 25ఒకడులోకానన్ంతాసంపాదించుకునితననుతాను
పోగొటుట్ కొంటేవాడికేంలాభం? 26ననున్ గూరీచ్ నామాటలను గూరీచ్ ఇకక్డ ఎవడు సిగుగ్ పడతాడోవాణిణ్ గురించిమనుషయ్
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కుమారుడు తన తేజసుస్తోనూ, తన తండి తేజసుస్తోనూ ఆయన దూతల తేజసుస్తోనూ వచిచ్నపుప్డు సిగుగ్ పడతాడు.
27అయితే ఇకక్డ ఉనన్వారిలో కొందరు దేవుని రాజాయ్నిన్ చూసే వరకూ మరణించరనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

రూపాంతరం
మతత్యి 17:1-8;మారుక్ 9:2-8

28ఈమాటలు పలికిన తరువాత సుమారు ఎనిమిది రోజులయాయ్క ఆయన పేతురు,యోహాను,యాకోబులను తీసుకుని
పారథ్న చేయడానికి ఒక కొండ ఎకాక్డు.

29ఆయనపారిథ్సూత్ ఉండగాఆయనముఖరూపంమారిపోయింది. ఆయనధరించినవసాలు తెలల్గా ధగధగామెరిసాయి.
30 ఇదద్రు వయ్కులు ఆయనతో మాటాల్ డుతునాన్రు. వారు మోషే ఏలీయాలు. 31వారు తమ మహిమతో కనపడి ఆయన
యెరూషలేములో పొందబోయే మరణానిన్ గురించి మాటాల్ డుతూ ఉనాన్రు. 32 పేతురూ ఇంకా అతనితో ఉనన్వారూ నిద
మతుత్ లో ఉనాన్రు. వారికి మెలకువ రాగానే ఆయన తేజసుస్నూ ఆయనతోఉనన్ ఇదద్రు వయ్కులనూ చూశారు.

33 ఆ ఇదద్రు వయ్కులూ ఆయన దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోతుండగా పేతురు, “పభూ, మనం ఇకక్డ ఉండడం బాగుంటుంది.
నీకు ఒకటీ, మోషేకు ఒకటీ, ఏలీయాకు ఒకటీ మూడు పరణ్శాలలు మేము కడతాం” అంటూ తానేమి మాటాల్ డుతునాన్డో
తనకే తెలియకుండా మాటాల్ డాడు. 34 అతడు ఈ విధంగా మాటాల్ డుతూ ఉండగా ఒక మేఘం వచిచ్ వారిని ఆవరించింది.
ఆమేఘంవారిని కముమ్కోగా శిషుయ్లుచాలాభయపడాడ్ రు. 35తరువాత, “ఈయననేను ఏరాప్టు చేసుకునన్నా కుమారుడు.
ఈయనమాట వినండి” అని ఒక శబద్ం ఆ మేఘంలో నుంచి వచిచ్ంది. 36ఆ శబద్ం వచిచ్న తరువాత వారికియేసుమాతమే
కనిపించాడు. ఆ రోజులోల్ వీరు తాము చూసిన వాటిలో దేనినీ ఎవరికీ చెపప్లేదు.

దయయ్ం వదిలించే శకి లేని శిషుయ్లు
మతత్యి 17:14-21;మారుక్ 9:14-29

37మరునాడువారుఆకొండదిగివచిచ్నపుప్డు పెదద్ జనసమూహంఆయనకు ఎదురుగావచిచ్ంది. 38ఆజనసమూహంలో
ఒకడు, “బోధకుడా,నా కుమారుణిణ్ కనికరించమని నినున్ బతిమాలుకుంటునాన్ను. వీడు నాకొకక్డే కుమారుడు. 39చూడు,
ఒక దయయ్ం వాణిణ్ పడుతుంది. అది వాణిణ్ పటిట్నపుప్డు వాడు అకసామ్తుత్ గా పెడబొబబ్లు పెడతాడు. అది వాణిణ్
విలవిలలాడిసుత్ ంది. అపుప్డు వాడి నోటి నుండి నురుగు కారుతుంది. అది అతి కషట్ం మీద వాణిణ్ వదిలిపెడుతుంది గానీ
వాణిణ్ చాలాగాయాలపాలు చేసుత్ ంది. 40దానిన్ వెళళ్గొటట్మని నీ శిషుయ్లను బతిమాలాను గానీ అది వారి వలల్ కాలేదు” అని
దీనంగా చెపాప్డు.

41యేసు, “విశావ్సం లేని అకమ తరమా! నేనెంత కాలం మీతో ఉండి మిమమ్లిన్ సహించాలి?” అని, “నీ కొడుకుని
ఇకక్డికి తీసుకుని రా” అని ఆ తండితో చెపాప్డు. 42వాడు వసుత్ ండగానే ఆ దయయ్ం వాణిణ్ కింద పడదోసి అలాల్ డించింది.
యేసు ఆ దయాయ్నిన్ గదిద్ంచి ఆ అబాబ్యినిబాగుచేసి అతని తండికి అపప్గించాడు. 43అకక్డ అందరూ దేవుని పభావానిన్
చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.

యేసు మరోసారి తనమరణం గురించి చెపాప్డు
మతత్యి 17:22, 23;మారుక్ 9:30-32

44ఆయనచేసినకారాయ్లనుచూసిఅందరూఆశచ్రయ్పోతూఉండగాఆయనతనశిషుయ్లతోఇలాఅనాన్డు, “ఈమాటలు
మీ చెవులోల్ నాటుకోనివవ్ండి. మనుషయ్ కుమారుణిణ్ మనుషుల సావ్ధీనం చేయబోతూ ఉనాన్రు” 45 అయితే వారు ఆ
మాటను అరథ్ం చేసుకోలేదు. అదివారికి రహసయ్ంగానేఉండిపోయింది. కాబటిట్ వారుదానిన్ తెలుసుకోలేకపోయారు. అదీగాక
ఆమాట పభువును అడిగేందుకు వారు భయంతో సంశయించారు.

పిలల్ల గురించి ఉపదేశం
మతత్యి 18:1-5;మారుక్ 9:33-37

46తమలో ఎవరు గొపప్వాడు అనేవాదం వారిలోపుటిట్ంది. 47యేసువారిహృదయాలోల్ ని ఆలోచనలను తెలుసుకుని ఒక
చినన్ బిడడ్ను తన దగగ్ర నిలబెటుట్ కుని, 48 “ఇలాంటి చినన్ బిడడ్ను నా పేర ఎవ నా సీవ్కరిసేత్ అతడు ననున్ సీవ్కరిసుత్ నాన్డు.
ననున్ సీవ్కరించేవాడు ననున్ పంపిన దేవుణిణ్ సీవ్కరిసుత్ నాన్డు. మీలో ఎవరు అందరి కంటే చినన్వాడిగా ఉంటాడో వాడే
గొపప్వాడు.”

ముఠాతతత్ ం తగదు
మారుక్ 9:38-40

49 అపుప్డు యోహాను, “పభూ, ఎవరో ఒక వయ్కి నీ పేర దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు. వాడు మనలను
అనుసరించేవాడుకాదు కాబటిట్ వాణిణ్ అడుడ్ కునాన్ం”అనియేసుతోచెపాప్డు. 50అందుకుయేసు, “మీరువాణిణ్ అడుడ్ కోవదుద్ .
మీకు విరోధి కానివాడు మీ పుఉనన్వాడే” అని చెపాప్డు.

గలిలయ నుండి నిషక్ర్మణం
యోహా 7:2-10

51యేసుతానుపరలోకానికిఎకిక్పోవలసినసమయందగగ్ర పడిందిఅనిగహించి 52ఆయనయెరూషలేముకు వెళళ్డానికి
మనసులో నిశచ్యం చేసుకునాన్డు. ఆయన తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపాడు. వారు వెళిళ్ ఆయనకు అంతా
సిదధ్ం చేయడానికి ఒక సమరయగామంలో పవేశించారు. 53ఆయనయెరూషలేముకు వెళళ్డానికి నిశచ్యం చేసుకునాన్డని



లూకా రాసిన సువార 9:54 893 లూకా రాసిన సువార 10:24

తెలిసి వారు ఆయనను సీవ్కరించలేదు. 54 శిషుయ్ న యాకోబు యోహానులు అది చూసి, “పభూ, ఆకాశం నుండి అగిన్
దిగి వీరిని నాశనం చేయాలని మేము వీరిని శపించడం నీకిషట్మేనా?” అని అడిగారు. 55 ఆయన వారి పు తిరిగి వారిని
మందలించాడు. 56అపుప్డు వారు మరో గామానికి వెళాళ్రు.

శిషయ్తావ్నికి పరీకష్
మతత్యి 8:18, 22

57వారు దారిన వెళత్ ండగా ఒకడు వచిచ్, “నువెవ్కక్డికి వెళిళ్నా నీ వెనకే వసాత్ ను” అని ఆయనతోఅనాన్డు. 58అందుకు
యేసు, “నకక్లకు గుంటలు ఉనాన్యి. ఆకాశంలో ఎగిరే పకష్ులకు గూళ ళ్నాన్యి, కానీ మనుషయ్ కుమారుడికి తల
వాలుచ్కోడాని నాచోటు లేదు” అని అతనికి చెపాప్డు.

59ఆయనమరో వయ్కిని చూసి “నా వెంట రా” అనాన్డు. ఆ వయ్కి, “ముందు నేను వెళిళ్ నా తండిని పాతిపెటిట్ రావడానికి
నాకు అనుమతి ఇయియ్” అనాన్డు. 60అందుకాయన, “చనిపోయినవారు తమ చనిపోయినవారిని పాతి పెటుట్ కోనియియ్.
నువువ్ వెళిళ్ దేవునిరాజాయ్నిన్ పకటించు” అని అతనితో చెపాప్డు.

61మరొకడు, “పభూ, నీ వెనకే వసాత్ ను గానీ మా ఇంటోల్ ని వారి దగగ్ర అనుమతి తీసుకుని వసాత్ ను. నాకు సెలవియియ్”
అనాన్డు. 62దానికి యేసు, “నాగలి చెయియ్ పెటిట్ వెనకిక్ చూసేవాడు ఎవడూ దేవుని రాజాయ్నికి తగడు” అని వాడితో
చెపాప్డు.

10
యేసు తనకు ముందుగా డె మందిని పంపడం
మతత్యి 10:1-42

1 ఆ తరువాత పభువు డె మంది ఇతర శిషుయ్లను కూడా నియమించి తాను వెళళ్బోయే పతి ఊరికీ, పతి చోటికీ
ఇదద్రిదద్రిని తనకంటేముందుగా పంపించాడు.

2వారిని పంపిసూత్ ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “కోత ఎకుక్వగా ఉంది. పనివారు తకుక్వగా ఉనాన్రు. కాబటిట్
పనివారిని పంపమని కోత యజమానిని వేడుకోండి. 3మీరు వెళళ్ండి. ఇదిగో వినండి, తోడేళళ్ మధయ్కు గొరె పిలల్లను
పంపినటుట్ నేనుమిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను. 4మీరు డబుబ్గానీసంచిగానీచెపుప్లుగానీతీసుకువెళళ్వదుద్ . దారిలోఎవరినీ
పలకరించవదుద్ . 5మీరు ఏ ఇంటోల్ నా పవేశిసేత్, ముందుగా ‘ఈ ఇంటికి శాంతి కలుగు గాక,’ అని చెపప్ండి. 6శాంతికి
అరుహ్ డు ఆ ఇంటోల్ ఉంటే మీ శాంతి అతని మీద ఉంటుంది. లేకపోతే అది మీకు తిరిగి వసుత్ ంది. 7వారు మీకు పెటేట్
పదారాథ్ లను తింటూతాగుతూ ఆ ఇంటోల్ నే ఉండండి. ఎందుకంటే పనివాడు జీతానికిపాతుడు.ఇంటింటికీ తిరగవదుద్ .

8మీరు ఏ నా ఊరిలో పవేశించినపుప్డు అకక్డి వారు మిమమ్లిన్ సీవ్కరిసేత్ వారు మీ ఎదుట పెటిట్నవి తినండి. 9 ఆ
ఊరిలో ఉనన్ రోగులను బాగు చేయండి. ‘దేవుని రాజయ్ం మీ దగగ్రికి వచిచ్ంది’ అని వారికి పకటించండి. 10 ఒకవేళ ఏ
ఊరివా నామిమమ్లిన్ సీవ్కరించక పోతే, 11మీరు ఆఊరి వీధులోల్ కి వెళిళ్, ‘మాకాళళ్కు అంటినమీ పటట్ణం దుముమ్ను
మీముందే దులిపి వేసుత్ నాన్ం. అయినా దేవుని రాజయ్ం సమీపించిందని తెలుసుకోండి’ అని చెపప్ండి. 12తీరుప్ రోజున ఆ
ఊరికి పటేట్ గతి కంటేసొదొమ పటట్ణానికి పటిట్న గతే ఓరుచ్కోదగినది అవుతుందనిమీతోచెబుతునాన్ను.

యూదయపటట్ణాల తీరుప్
మతత్యి 11:20-24

13“అయోయ్కొరాజీనూ,నీకుయాతన. అయోయ్బేతస్యిదా,నీకుయాతన. మీమధయ్చేసినఅదుభ్తాలుతూరుసీదోను
పటట్ణాలోల్ చేసేత్ ఆ పటట్ణాలోల్ ని వారు ముందే గోనె పటట్ కటుట్ కుని బూడిదెలో కూరుచ్ని మనసు మారుచ్కుని ఉండేవారు.
14అయినా తీరుప్ రోజున మీ గతి కంటే తూరు, సీదోను పటట్ణాల గతి ఓరుచ్కోదగినదిగా ఉంటుంది. 15 కపెరన్హ మా,
ఆకాశం వరకూ హెచిచ్ంచుకునాన్ నువువ్ పాతాళం వరకూ దిగిపోతావు. 16మీమాట వినే వాడు నా మాటా వింటాడు.
మిమమ్లిన్ నిరాకరించేవాడు ననూన్ నిరాకరిసాత్ డు. ననున్ నిరాకరించేవాడు ననున్ పంపినవాణిణ్ నిరాకరిసాత్ డు.”

17ఆ డె మంది శిషుయ్లు సంతోషంతో తిరిగి వచిచ్, “పభూ, దయాయ్లు కూడా నీ పేరు చెబితేమాకు లోబడుతునాన్యి”
అని చెపాప్రు. 18 అపుప్డు ఆయన, “సాతాను మెరుపులా ఆకాశం నుండి పడడం చూశాను. 19 ఇదిగో వినండి,
పాములనూ, తేళల్నూ తొకక్డానికి శతువు బలమంతటి మీదామీకు అధికారం ఇచాచ్ను. మీకు ఏదీ ఏమాతమూ హని
చేయదు. 20అయినాదయాయ్లు లోబడుతునాన్యనికాదు,మీపేరుల్ పరలోకంలోరాసిఉనాన్యని సంతోషించండి”అని
వారికి చెపాప్డు.

21 ఆ సమయంలోనే యేసు పరిశుదాధ్ తమ్లో ఎంతో ఆనందించాడు. “తండీ, ఆకాశానికీ భూమికీ పభూ, నువువ్ ఈ
సంగతులను జాఞ్ నులకూ, తెలి నవారికీదాచిపెటిట్ పసివారికి వెలల్డి పరిచావని నినున్ కీరిసుత్ నాన్ను. అవును తండీ, అలా
చేయడం నీకు అనుకూలం ఆయింది.”

22 “నా తండి నాకు అనిన్టినీ అపప్గించాడు. కుమారుణిణ్ తండి తపప్ మరెవరూ ఎరగరు. అలాగే తండి ఎవరో
కుమారుడూ, ఆ కుమారుడు ఎవరికి ఆయనను వెలల్డి చేయడానికి ఇషట్పడతాడో అతడూ తపప్ ఇంకెవరూ ఎరగరు.”
23 అపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్ల పు తిరిగి ఏకాంతంగా వారితో, “మీరు చూసుత్ నన్ వాటిని చూసే కళ ళ్ ధనయ్ నాయి.
24 అనేకమంది పవకలూ, రాజులూ మీరు చూసుత్ నన్ వాటిని చూడాలని కోరుకునాన్ చూడలేకపోయారు, వినాలని
కోరుకునాన్ వినలేక పోయారనిమీతోచెబుతునాన్ను” అని అనాన్డు.
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మంచి సమరయుడు
మతత్యి 22:34-40;మారుక్ 12:28-34

25 ఒకసారి ఒక ధరమ్శాస ఉపదేశకుడు లేచి ఆయనను పరీ సూత్ , “బోధకుడా, నితయ్ జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే
నేను ఏమి చేయాలి?” అని అడిగాడు. 26 అందుకాయన, “ధరమ్శాసంలో ఏమని రాసి ఉంది? నువువ్ దానినెలా అరథ్ం
చేసుకునాన్వు?” అని అడిగాడు. 27అతడు, “నీ దేవు న పభువును నీ పూరణ్ హృదయంతోనూ, నీ పూరణ్ ఆతమ్తోనూ, నీ
పూరణ్ శకితోనూ, నీ పూరణ్ మనసుతోనూ పేమించాలి. నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణీణ్ పేమించాలి” అనాన్డు.
28దానికి ఆయన, “సరిగాగ్ చెపాప్వు. నువూవ్ అలా చెయియ్, జీవిసాత్ వు” అనాన్డు.

29అయితేతననునీతిమంతుడిగాచూపించుకోడానికిఅతడు, “అదిసరేగానీ,నాపొరుగువాడుఎవడు?” అనియేసును
అడిగాడు. 30 అందుకు యేసు, “ఒక వయ్కి యెరూషలేము నుండి యెరికో పటట్ణానికి పయాణ పోతూ దోపిడీ దొంగల
చేతికి చికాక్డు. వారు అతని బటట్లు దోచుకుని అతణిణ్ కొటిట్ , కొనపాణంతో విడిచి పెటాట్ రు.

31అపుప్డొకయాజకుడు ఆ దారినే వెళత్ అతణిణ్ చూసి పకక్గా వెళిళ్పోయాడు. 32ఆలాగే ఒక లేవీయుడు అటుగా
వచిచ్అతణిణ్ చూసిపకక్గావెళాళ్డు. 33అయితేఒకసమరయుడు పయాణ వెళత్ ,అతడు పడిఉనన్చోటికివచాచ్డు.
అతణిణ్ చూసి జాలి పడాడ్ డు. 34అతని నూనే, దా రసం పోసి, గాయాలకు కటుల్ కటిట్ తన గాడిద ఎకిక్ంచుకుని ఒక
సతానికి తీసుకువెళిళ్ అతనిబాగోగులు చూశాడు.

35మరుసటి రోజు అతడు రెండు వెండి నాణాలు తీసి ఆ సతం యజమానికిచిచ్, ‘ఇతణిణ్ జాగతత్గా చూసుకో. ఇతనికి
నువువ్ఇంకే నాఖరుచ్చేసేత్ ఈసారినేనుమళీళ్వచిచ్నపుప్డుఅదినీకుతీరేచ్సాత్ ను’అనిచెపిప్వెళిళ్పోయాడు. 36అయితే
ఇపుప్డు ఆముగుగ్ రిలోదొంగలచేతిలోచికిక్నవాడికిపొరుగువాడు ఎవరనినీకు అనిపిసుత్ ంది?” అనిఅతనినిఅడిగాడు.
37దానికి అతడు, “అతనిమీదజాలిచూపినవాడే”అనాన్డు. యేసు, “నువువ్ కూడావెళిళ్ అలాగేచెయియ్”అనిఅతనితో
చెపాప్డు.

మార,మరియ
38వారు పయాణ వెళత్ ఉనన్పుప్డు ఆయన ఒక గామంలో పవేశించాడు. అకక్డ మార అనే ఒక సీ ఆయనను తన

ఇంటోల్ కి ఆహావ్నించింది. 39 ఆమెకు మరియ అనే సోదరి ఉంది. ఈమె యేసు పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని ఆయన ఉపదేశం
వింటూ ఉంది. 40మార ఎనోన్ పనులు పెటుట్ కుని తొందరపడుతూ ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “పభూ, నా సోదరి ననున్ విడిచి
ఇకక్డ కూరుచ్ంది, ఒకక్దానేన్ పనులనీన్ చేసుకోవలసి వసుత్ నన్ది. నీకేం పటట్దా? వచిచ్ నాకు సాయం చేయమని ఆమెకు
చెపుప్” అంది.

41అందుకు పభువు, “మారా,మారా, నువువ్ బోలెడనిన్ పనులను గురించి తొందర పడుతునాన్వు. కానీ అవసర ంది
ఒకక్టే. 42మరియ ఉతత్మ న దానిన్ ఎంచుకుంది. దానిన్ ఆమె దగగ్రనుంచి తీసివేయడం జరగదు” అని ఆమెతో
చెపాప్డు.

11
పారథ్న నమూనా

1 ఆయన ఒకసారి ఒక చోట పారథ్న చేసూత్ ఉనాన్డు. పారథ్న ముగించిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒకడు, “పభూ,
యోహాను తన శిషుయ్లకు నేరిప్నటుట్ గా మాకు కూడా పారథ్న చేయడం నేరిప్ంచు” అని ఆయనను అడిగాడు. 2 అందుకు
ఆయన, “మీరు పారథ్న చేసేటపుప్డు, ‘పరలోకంలో ఉనన్ మా తండీ, నీ నామం పవితంగా ఎంచబడు గాక, నీ రాజయ్ం
వచుచ్గాక, 3మాకు కావలసిన అనుదిన ఆహారం పతిరోజూమాకు దయచెయియ్, 4మాకు వయ్తిరేకంగా ఎవ నా చేసిన
అపరాధాలుమేము కష్మిసూత్ ఉనాన్ం గనకమాపాపాలనూ కష్మించు. మమమ్లిన్ పరీకష్లోకితీసుకు వెళళ్కు’అనిపలకండి”
అని చెపాప్డు.

వదలకుండా అడిగినమితుడు
5 తరువాత ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు. “మీలో ఎవరి నా ఒక సేన్హితుడు ఉనాన్డనుకోండి. అరథ్రాతి వేళ ఆ

సేన్హితుడి దగగ్రికి వెళిళ్, ‘మితమా, నాకు మూడు రొటెట్లు బదులివువ్. 6నా సేన్హితుడు పయాణం చేసూత్ దారిలో నా
దగగ్రికి వచాచ్డు. అతనికి పెటట్డానికి నా దగగ్ర ఏమీ లేదు’ అని చెపాప్రనుకోండి. 7అతడు లోపలే ఉండి, ‘ననున్ తొందర
పెటట్వదుద్ . తలుపు వేసేశాను. చినన్ పిలల్లు నిదపోతునాన్రు. నేను లేచి ఇవవ్లేను’ అని చెబుతాడా?

8మీరు తన సేన్హితుడని కాకపోయినాసిగుగ్ విడిచి అదేపనిగాఅడగడం వలల్ నా లేచి కావలసినవనీన్ ఇసాత్ డనిమీకు
చెబుతునాన్ను. 9 అలాగే మీరు కూడా దేవుణిణ్ అడగండి, ఆయన ఇసాత్ డు. వెదకండి, మీకు దొరుకుతుంది. తలుపు
తటట్ండి. మీకు తెరుచుకుంటుంది. 10 అడిగే పతి వయ్కికీ లభిసుత్ ంది. వెదికే వాడికి దొరుకుతుంది. తటేట్వాడికి తలుపు
తెరుచుకుంటుందనిమీకు చెబుతునాన్ను.

తండి జం
11 “మీలో ఎవ నా ఒక తండి తన కొడుకు చేపకోసం అడిగితే చేపకు బదులుగా పామును ఇసాత్ డా? 12 గుడుడ్

అడిగితే తేలునిసాత్ డా? 13కాబటిట్ మీరు చెడడ్వా ఉండి కూడామీపిలల్లకు మంచి విషయాలనే ఇవావ్లనిఅనుకుంటుంటే
పరలోకంలో ఉనన్ మీ తండి తనను అడిగేవారికి పరిశుదాధ్ తమ్ను కచిచ్తంగా అనుగహిసాత్ డు కదా” అని చెపాప్డు.



లూకా రాసిన సువార 11:14 895 లూకా రాసిన సువార 11:41

దయాయ్ల రాజుసాయంతోయేసు దయాయ్లు వెళళ్గొడుతునాన్డని నీలాపనింద
మతత్యి 12:22-37

14 ఒకసారి ఆయన ఒక మూగ దయాయ్నిన్ వెళళ్గొడుతూ ఉనాన్డు. ఆ దయయ్ం వదలిపోయిన తరవాత ఆ మూగవాడు
మాటాల్ డాడు. అపుప్డు అకక్డ ఉనన్ పజలంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 15 అయితే వారిలో కొందరు, “వీడు దయాయ్లకు
నాయకు న బయెలెజ్బూలు సహాయంతో దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

16మరి కొందరు ఆయనను పరీ సూత్ పరలోకం నుండి ఒక సూచన చూపించమని ఆయనను అడిగారు. 17 ఆయనకు
వారి ఆలోచనలనీన్ తెలుసు. ఆయనవారితో ఇలాఅనాన్డు, “తనకు తానే వయ్తిరేకంగా వే పోయినఏరాజయ్ నా నశించి
పోతుంది. తనకు తానే విరోధ న ఇలుల్ కూలిపోతుంది. 18సాతాను కూడా తనకు తానే వయ్తిరేకంగా వే పోతే వాడి
రాజయ్ం ఎలా నిలుసుత్ ంది? 19 నేను బయెలెజ్బూలు సహాయంతో దయాయ్లను వెళళ్గొడుతునాన్నని మీరు అంటునాన్రే,
మరిమీఅనుచరులు వాటిని ఎవరి సహాయంతో వెళళ్గొడుతునాన్రు? దీని వలనమీ సంతానమేమీకు తీరుప్ తీరుసాత్ రు.
20అయితేనేను దేవునివేలితోదయాయ్లను వెళళ్గొడుతుంటేదానిఅరథ్ం,దేవునిరాజయ్ం కచిచ్తంగామీదగగ్రికి వచిచ్ందనే.
21 బలవంతుడు ఆయుధాలు ధరించుకుని, తన ఆవరణలో కాపలా కాసేత్ అతని సొతుత్ భదంగా ఉంటుంది. 22అయితే
అతని కంటే బలవంతు నవాడు అతణిణ్ ఎదిరించి ఓడించినపుప్డు అతడు నముమ్కునన్ ఆయుధాలనిన్టినీ బలవంతంగా
తీసుకుని అతని ఆసిత్నంతా దోచుకుంటాడు. 23నా పు ఉండని వాడు నాకు విరోధి. నాతో కలసి పోగుచెయయ్ని వాడు
చెదరగొటేట్ వాడే.

తనను తాను సంసక్రించుకునే పయతన్ం
మతత్యి 12:43, 45

24 “అపవితాతమ్ ఒక వయ్కిని వదిలిపోయినతరవాత విశాంతి కోసం వెతుకుతూ నీరు లేని చోటల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది.
దానికెకక్డా విశాంతిదొరకదు. అందుకని అది ‘నాపాతఇంటికేమళీళ్ వెళతాను’అనుకుంటుంది. 25అది వచిచ్,ఆ ఇలుల్
ఊడిచ్,అమరిచ్ఉండడంచూసి 26తిరిగివెళిళ్,తనకంటేచెడడ్ నమరోఏడుఅపవితాతమ్లనువెంటబెటుట్ కువసుత్ ంది. అవి
ఆ ఇంటోల్ చొరబడి ఇక అకక్డే నివాసముంటాయి. కాబటిట్ ఆ వయ్కి చివరి దశమొదటి దశ కంటే అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది”
అని చెపాప్డు.

27ఆయన ఈమాటలు చెబుతూ ఉండగా ఆ జన సమూహంలో ఉనన్ ఒక సీ ఆయనను చూసి బిగగ్రగా, “నినున్ మోసిన
గరభ్ం, నువువ్ పాలు తాగిన సత్నాలూ ధనయ్ం” అని కేకలు వేసి చెపిప్ంది. 28దానికి ఆయన, “అది నిజమేకానీ దేవునిమాట
వినిదాని పకారం జీవించేవారు ఇంకా ధనుయ్లు” అని చెపాప్డు.

యోనాసూచన
మతత్యి 12:39-42

29పజలంతా గుంపులుగాఉనన్పుప్డు ఆయనవారికి ఇలాచెపాప్డు, “ఈతరం చెడడ్ది. వీరు సూచనఅడుగుతునాన్రు.
అయితేయోనా సూచన తపిప్ంచి మరి ఏ సూచనా వీరికి చూపడం జరగదు. 30యోనా నీనెవె పటట్ణ వాసులకు ఎలా
సూచనగాఉనాన్డో ఆలాగేమనుషయ్ కుమారుడు ఈ తరానికి సూచనగా ఉంటాడు.

31 ద ణ దేశం రాణి తీరుప్ రోజున ఈ తరం వారితో నిలబడి వీరి మీద నేరం మోపుతుంది. ఆమె సొలొమోను జాఞ్ న
వాకుక్లు వినడానికి సుదూర దేశం నుండి వచిచ్ంది. సొలొమోను కంటే గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

32నీనెవె పజలు తీరుప్ రోజున ఈ తరం వారితో నిలబడి వారిమీద నేరంమోపుతారు. ఎందుకంటే వారుయోనాబోధ
వినిమారుమనసుస్ పొందారు. యోనాకంటేఘనుడు ఇకక్డ ఉనాన్డు.

వెలిగించిన దీపం ఉపమానం
మతత్యి 5:15, 16;మారుక్ 4:21, 22; లూకా 8:16

33 “ఎవరూ దీపానిన్ వెలిగించి చాటుగానో బుటట్ కిందనో పెటట్రు, లోపలికి వచేచ్వారికి వెలుగు కనబడాలని దీపసత్ంభం
నే పెడతారు. 34నీ దేహానికి దీపం నీ కనేన్. నీ కనున్ మంచి తే నీ శరీరమంతా వెలుగు ఉంటుంది. నీ కనున్ చెడిపోతే నీ
దేహం చీకటిమయ ఉంటుంది.

35 కాబటిట్ నీలో ఉనన్ వెలుగు చీకటి కాకుండా చూసుకో. 36 నీ దేహంలో ఏ భాగమూ చీకటిలో లేకుండా నీ దేహం
అంతా వెలుగే ఉనన్టట్యితే, దీపం కాంతి నీ పసరించినపుప్డు ఎలా ఉంటుందో అలాగే దేహం అంతా వెలుగుమయ
ఉంటుంది.”

37ఆయనమాటాల్ డుతూఉండగాఒకపరిసయుయ్డు తనతోకలసిభోజనంచేయమనిఆయననుఆహావ్నించాడు. ఆయన
అతనితో లోపలికి వెళిళ్ భోజనం వరసలో కూరుచ్నాన్డు. 38ఆయన భోజనానికి ముందు కాళ ళ్, చేతులు కడుకోక్కపోవడం
చూసి ఆ పరిసయుయ్డు ఆశచ్రయ్పోయాడు.

యేసు పరిసయుయ్లను తీవంగా విమరిశ్ంచడం
మతత్యి 23:13-35

39అదిచూసిపభువిలాఅనాన్డు, “పరిసయుయ్ నమీరుపాతనూపళేళ్నీన్ బయటశుభంచేసాత్ రుగానీమీఅంతరంగం
మాతం దోపిడీతో, చెడుతనంతో నిండి ఉంది.

40 అవివేకులారా, బయటి భాగానిన్ చేసినవాడే లోపలి భాగానిన్ కూడా చేశాడు కదా! 41మీకు ఉనన్వాటిని పేదలకు
ధరమ్ం చేయండి. అపుప్డు మీకు అనీన్ శుభంగా ఉంటాయి.
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42అయోయ్పరిసయుయ్లారా,మీకుయాతన. మీరుపుదీనా,సదాపమొద నపతిఆకు కూరలోనూపదోభాగందేవునికి
చెలిల్సాత్ రుగానీదేవునిపేమనూ,నాయ్యానీన్వదిలేసుత్ నాన్రు. మిగిలినవాటినిచేసూత్ నేనాయ్యంగానడుచుకోవాలి,దేవుణిణ్
పేమించాలి.

43అయోయ్ పరిసయుయ్లారా,మీకుయాతన,మీరు సమాజమందిరాలోల్ అగసాథ్ నాలూ,వాయ్పార వీధులోల్ పజల నుండి
వందనాలూ కోరుకుంటారు. 44అయోయ్,మీరు కనిపించని సమాధులాల్ ఉనాన్రు. అవి సమాధులని తెలియనిమనుషులు
వాటిమీదే నడుసాత్ రు.”

యేసు ధరమ్శాసులను తీవంగా విమరిశ్ంచడం
45అపుప్డుఒకధరమ్శాసఉపదేశకుడు, “బోధకుడా. ఇలాచెపిప్మమమ్లిన్ కూడానిందిసుత్ నాన్వు”అనిఆయనతోఅనాన్డు.
46 అందుకు యేసు, “అయోయ్, ధరమ్శాస ఉపదేశకులారా, మీకు యాతన. మీరు మనుషుల మోయలేని బరువులు

మోపుతారు. మీరుమాతం ఒక వేలితో కూడా ఆ బరువులను తాకరు.
47 అయోయ్, మీకు యాతన, మీ పూరీవ్కులు పవకలను చంపారు. మీరు చనిపోయిన పవకల సమాధులను

కటిట్సుత్ నాన్రు. 48 దీనిన్బటిట్ మీరు సాకష్ు మీ పూరీవ్కులు చేసిన పనులకు సమమ్తి తెలుపుతునాన్రు. వారు పవకలను
చంపారు. మీరు సమాధులు కడుతునాన్రు. ఈ కారణం చేత దేవుని జాఞ్ నం చెపేప్దేమిటంటే, ‘నేను వారి దగగ్రికి
పవకలనూ, అపొసత్లులనూ పంపుతాను. 49వారు కొంతమందిని చంపుతారు. కొంతమందినిహింసిసాత్ రు.’ 50-51కాబటిట్
లోకారంభం నుండీ అంటే హేబెలు రకం నుండి బలిపీఠానికీ దేవాలయానికీమధయ్ హత న జెకరాయ్ రకం వరకూ చిందిన
పవకలందరి రకం కోసం ఈ తరం వారి విచారణ జరుగుతుందనిమీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.

52అయోయ్,ధరమ్శాసానిన్ఉపదేశించేమీరుజాఞ్ నంతాళంచెవినితీసుకుపోయారు. మీరులోపలపవేశించరు. పవేశించే
వారిని అడుడ్ కుంటారు” అని చెపాప్డు.

53-54ఆయనఅకక్డ నుండి వెళిళ్పోయినతరువాతధరమ్శాస పండితులూ పరిసయుయ్లూఆయనమీదపగ పటిట్ ఆయన
మీద నేరంమోపడాని ఆయనమాటలోల్ తపుప్ పటుట్ కోడానికి చూసూత్ ఆయనతోవాదిసూత్ వచాచ్రు.

12
పరిసయుయ్ల పొంగజేసే పదారథ్ం గురించి హెచచ్రిక
మారుక్ 8:14-21

1అంతలో వేలకొదీద్ పజలు పోగయి ఒకరినొకరు తొకుక్కుంటూ ఉనాన్రు. అపుప్డు ఆయనమొదట తన శిషుయ్లతో ఇలా
చెపప్నారంభించాడు.

“పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండిని గురించి అంటే వారి వేషధారణ విషయం జాగతత్ పడండి. 2 కపిప్ పెటిట్ంది ఏదీ
బటట్బయలు కాకపోదు. రహసయ్ నదేదీ తెలియకుండా ఉండదు. 3 అందుకని మీరు చీకటిలో మాటాల్ డేవి వెలుగులో
వినబడతాయి. గదులోల్ చెపుప్కునేవి ఇంటి కపుప్ల నచాటిసాత్ రు.

4నా సేన్హితు న మీకు నేను చెపేప్దేమిటంటే దేహానిన్ చంపడం మినహా మరేమీ చేయలేని వాడికి భయపడవదుద్ .
5 ఎవరికి మీరు భయపడాలో చెబుతాను. చంపిన తరువాత నరకంలో పడవేసే శకి గల వాడికి భయపడండి. ఆయనకే
భయపడమనిమీకు చెబుతునాన్ను.

6ఐదు పిచుచ్కలను రెండు కాసులకు అముమ్తారు కదా. అయినావాటిలో ఒకక్దానిన్ కూడా దేవుడు మరిచ్పోడు. 7మీ
తలవెంటుకలనిన్టికీ లెకక్ ఉంది. భయపడకండి. మీరు ఎనోన్ పిచుచ్కల కంటే విలు న వారు కదా.

8 ఇంకా మీతో చెపేప్దేమిటంటే, ననున్ మనుషుల ముందు ఎవరు అంగీకరిసాత్ డో వాణిణ్ మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని
దూతలముందు అంగీకరిసాత్ డు. 9మనుషులముందు నేనెవరో తెలియదు అనేవారి గురించి నేను కూడా దేవుని దూతల
ముందు వారెవరో నాకు తెలియదు అని చెబుతాను. 10మనుషయ్ కుమారుడికి వయ్తిరేకంగా ఏదనాన్ మాట అనే వాడికి
పాపకష్మాపణ కలుగుతుంది గానీ పరిశుదాధ్ తమ్ను దూషిసేత్ వాడికి కష్మాపణ లేదు.

11వారు సమాజమందిరాలోల్ పెదద్ల దగగ్రకూఅధిపతుల దగగ్రకూఅధికారుల దగగ్రకూమిమమ్లిన్ తీసుకు వెళేళ్టపుప్డు
అకక్డ ఎలా జవాబివావ్లా, ఏంమాటాల్ డాలా అని చింత పడవదుద్ . 12మీరు ఏం చెపాప్లో ఆ సమయంలోనే పరిశుదాధ్ తమ్
మీకు నేరిప్సాత్ డు.”

13 ఆ జనసమూహంలో ఒకడు, “ఉపదేశకా, వారసతవ్ంగా వచిచ్న ఆసిత్లో నాకు భాగం పంచమని మా అనన్యయ్తో
చెపప్ండి”అనాన్డు. 14అందుకు ఆయన, “ఏమయాయ్,మీమీదపెదద్మనిషిగామధయ్వరిగానోననెన్వరు నియమించారు?”
అనాన్డు. 15ఆయన ఇంకా వారితో ఇలా అనాన్డు, “మీరు అతాయ్శకు చోటివవ్కండి. జీవం అంటే సంపదలు విసత్రించడం
కాదు.”

తెలివిలేని ధనికుని ఉపమానం
16తరువాత ఆయన వారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు. “ఒక ధనవంతుడి భూమిబాగా దిగుబడి ఇచిచ్ంది. 17అపుప్డు

అతడు ఇలా ఆలోచించాడు, ‘నా పంట సమకూరుచ్కోడానికి నాకు సథ్లం చాలదు. కాబటిట్ నేనేం చేయాలి? ఇలా చేసాత్ ను.
18 నా గిడడ్ంగులు పడగొటిట్ ఇంకా పెదద్వి కటిట్సాత్ ను. వాటిలో నా ధానయ్మంతటినీ, నా ఆసిత్ అంతటినీ నిలవ్ చేసాత్ ను.
19 అపుప్డు నా పాణంతో ‘పాణమా, ఎనోన్ సంవతస్రాలకు సరిపడే తరగని ఆసిత్ నీ కోసం సమకూరాచ్ను. సుఖపడు,
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తిను, తాగు, సంతోషంగా ఉండు’ అని చెబుతాను’ అనుకునాన్డు. 20అయితే దేవుడు అతడితో, ‘మూరుఖ్ డా! ఈరాతి
నీపాణం అడుగుతునాన్ను. నువువ్ కూడబెటిట్నవి ఎవరివి అవుతాయి?’ అని అతనితో అనాన్డు.

21దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కాకుండా తన కోసమే సమకూరుచ్కునే వాడు అలాగే ఉంటాడు” అనాన్డు.
22తరువాతయేసుతనశిషుయ్లతోఇలాచెపాప్డు, “అందుచేతఏంతింటామనిమీపాణంకోసమో,ఏం కటుట్ కుంటామని

మీ శరీరం కోసమో మధన పడవదుద్ . 23 ఆహారం కంటే పాణం, వసం కంటే దేహం గొపప్వి కావా? 24 కాకుల గురించి
ఆలోచించండి. అవివితత్నాలుచలల్వు,కోయవు,వాటికిగిడడ్ంగులూ,కొటూల్ లేవు. అయినావాటినిదేవుడుపోషిసుత్ నాన్డు.
మీరు పకష్ులకంటే ఎంతో ఉనన్త న వారు. 25 గా మీలో ఎవడు చింత పడడం వలల్ తన ఎతుత్ ను ఒక మూరెడు
ఎకుక్వ చేసుకోగలడు? 26కాబటిట్ చినన్ చినన్ విషయాలేమీరు చేయలేకపోతేపెదద్వాటిని గురించిఆలోచించడం ఎందుకు?
పువువ్లు ఎలా పూసుత్ నాన్యో చూడండి. 27 అవి కషట్పడవు, బటట్లు నేయవు. అయినా తన భవమంతటితో సహా
సొలొమోనుకునన్ అలంకరణఈపూలలో ఏ ఒకక్దాని అలంకరణకీ సరి తూగదనిమీకు చెబుతునాన్ను.

28 అలప్ విశావ్సులారా, ఈ వేళ పొలంలో ఉండి, రేపు పొయియ్లో వేసే అడవి గడిడ్నే దేవుడిలా అలంకరిసేత్ మీకు
మరి ఎంతో ఖాయంగా బటట్లిసాత్ డు గదా. 29 ఏం తింటాం, ఏం తాగుతాం అని దిగులు పెటుట్ కోకండి. చింతించకండి.
30లోకులు వీటిని వెతుకుతారు. ఇవి మీకు కావాలనిమీ తండికి తెలుసు. 31మీరుమాతం ఆయన రాజాయ్నిన్ వెదకండి.
దానితోపాటుగా ఇవి కూడామీకు లభిసాత్ యి.

32చినన్ మందా, భయపడకండి. మీకు రాజాయ్నిన్వవ్డం మీ తండికి ఇషట్ం. 33మీకు ఉనన్వాటిని అమిమ్ దాన ధరామ్లు
చేయండి. పరలోకంలోపాతగిలిపోని డబుబ్ సంచులనూ,నాశనం కాని ధనానీన్ సంపాదించుకోండి. అకక్డికి దొంగ రాడు,
పురుగు పటట్దు. 34మీడబుబ్ ఎకక్డ ఉంటుందోమీహృదయం అకక్డే ఉంటుంది.

రెండవ రాకకు సంబంధించిన ఉపమానాలు,హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:37-25:30

35 “మీనడుము బిగించుకుని ఉండండి. మీదీపాలు వెలుగుతూ ఉండనివవ్ండి. 36యజమానిఎపుప్డు వసాత్ డో అని
అతని కోసం ఎదురు చూసూత్ అతడు పెండిల్ విందు నుండి వచిచ్ తలుపు కొటట్గానే తలుపు తీసే సేవకులాల్ ఉండండి.

37యజమాని వచిచ్ ఏ సేవకులు మెలకువగా ఉండడం చూసాత్ డో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. అపుప్డు అతడు తన నడుం
కటుట్ కుని వారిని భోజనానికి కూరోచ్బెటిట్ , వారికి తానే పరిచరయ్ చేసాత్ డని మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 38 అతడు
రాతి రెండవ జాములో వచిచ్నా, మూడవ జాములో వచిచ్నా ఏ సేవకులు మెలకువగా ఉండడం చూసాత్ డో ఆ సేవకులు
ధనుయ్లు. 39 దొంగ ఏ సమయంలో వసాత్ డో ఇంటి యజమానికి తెలిసేత్ అతడు మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కనన్ం
వేయనివవ్డనితెలుసుకోండి. 40మీరుఊహించనిసమయంలోమనుషయ్ కుమారుడువసాత్ డుకాబటిట్ మీరు కూడాసిదధ్ంగా
ఉండండి” అనివారికి చెపాప్డు. 41అపుప్డు పేతురు, “పభూ ఈ ఉపమానంమాకోసమే చెబుతునాన్వా లేక అందరి కోసం
చెబుతునాన్వా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

గృహ నిరావ్హకుడు, సేవకులు
42 దానికి పభువు ఇలా అనాన్డు, “స న సమయంలో అందరికీ ఆహారం పెటట్డానికి యజమానుడు తన ఇంటి

నియమించే నమమ్క న, బుదిధ్గల నిరావ్హకుడెవడు? 43యజమాని వచిచ్ ఏ పనివాడు ఆ విధంగా చేయడం చూసాత్ డో
ఆ పనివాడు ధనుయ్డు. 44అపుప్డు ఆయజమానితన ఆసిత్ అంతటిమీదాఅతణిణ్ ఉంచుతాడనిమీకు చెబుతునాన్ను.

45అయితే ఆ పనివాడు నాయజమానిఆలసయ్ం చేసుత్ నాన్డని మనసులో అనుకుని తోటిదాసదాసీలను కొటట్డం, తిని
తాగిమతెత్కిక్ ఉండడం చేసేత్ 46వాడు ఎదురు చూడనిరోజునతెలియనిసమయంలోయజమానివసాత్ డు. వాణిణ్ కఠినంగా
శి ంచి నమమ్దగనివారి గతేవాడికి పటేట్లా చేసాత్ డు. 47తనయజమాని ఇషట్ం తెలిసి కూడా సిదధ్పడకుండా, ఆయన ఇషట్
పకారం చేయకుండా ఉండే సేవకుడికి చాలా దెబబ్లు తగులుతాయి. 48దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినా తెలియక చేసిన
వాడికి తకుక్వ దెబబ్లే తగులుతాయి. ఎవరికి ఎకుక్వగా ఇచాచ్రో అతని దగగ్ర ఎకుక్వగా తీసుకుంటారు. మనుషులు
ఎవరికి ఎకుక్వ అపప్గిసాత్ రో వారి దగగ్రే ఎకుక్వగా అడుగుతారు.

కీసుత్ విభేదాలు కలిగించేవాడు
49 “నేను భూమి మీద అగిన్ వేయడానికి వచాచ్ను. అది ఇపప్టికే రగులుకుని మండాలని ఎంతగానో కోరుతునాన్ను.

50అయితే నేను పొందాలిస్న బాపిత్సం ఉంది. అది జరిగే వరకూ నేను చాలా ఇబబ్ంది పడుతునాన్ను. 51 నేను భూమి
మీదశాంతినిసాథ్ పించడానికి వచాచ్ననిమీరు అనుకుంటునాన్రా? కానే కాదు. నేను చీలికలు కలగజేయడానికే వచాచ్నని
మీకు చెబుతునాన్ను.

52ఇకనుండిఒకఇంటోల్ ఉండేఐదుగురు వేరుపడిఇదద్రికి విరోధంగాముగుగ్ రూ,ముగుగ్ రికి విరోధంగాఇదద్రూఉంటారు.
53తండికొడుకీక్,కొడుకు తండికీ,తలిల్ కూతురుకీ, కూతురు తలిల్కీ,అతత్ కోడలికీ,కోడలు అతత్కూ విరోధులుగాఉంటారు”
అని చెపాప్డు.

54తరవాత ఆయన జనసమూహాలతో ఇలాఅనాన్డు, “మీరు పడమర నుండిమబుబ్ కి రావడం చూసేటపుప్డు వాన
వసుత్ ందని వెంటనే చెపేప్సాత్ రు. అలాగే జరుగుతుంది. 55 ద ణపు గాలి వీయడం చూసేటపుప్డు వడగాలి కొడుతుందని
చెబుతారు. అలాగేజరుగుతుంది. 56 కపట భకులారా,మీరు భూమి,ఆకాశాలధోరణులను గురిసాత్ రు గానీ ఇపప్టి కాలం
తీరు గురించలేక పోతునాన్రు.
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57 ఏది నాయ్యమోమీ అంతట మీరే ఎందుకు ఆలోచించరు? 58మీ నేరారోపణ చేసే వాడితో కలసి నాయ్యాధికారి
దగగ్రికి వెళత్ నన్పుప్డు దారిలోనే అతనితో రాజీపడే పయతన్ం చెయియ్. లేకుంటే అతడు నినున్ నాయ్యాధిపతి దగగ్రికి
లాకుక్పోతాడు. ఆ నాయ్యాధిపతి నినున్ భటుడికి అపప్గిసాత్ డు. ఆ భటుడు నినున్ లోల్ పెడతాడు. 59 చివరి సా
చెలిల్ంచేంత వరకూ నువువ్ బయటకు రానే రావని నీకు చెబుతునాన్ను.” అనాన్డు.

13
ఇతరులను వేలెతిత్ చూపకూడదు

1 కొందరు గలిలయ పజలు ఆలయంలో బలులరిప్సుత్ ంటే పిలాతు తన నికులను పంపి వారిని కూరంగా చంపించాడు.
కొదిద్ కాలం కితమే జరిగిన ఈ సంగతిని కొందరు యేసుకు తెలియజేశారు. 2 అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు,
“ఈ గలిలయులు ఇలా దారుణంగా చనిపోయారు కాబటిట్ వీళ ళ్ మిగిలిన గలిలయుల కంటే పాపులని మీరు
అనుకుంటునాన్రా? 3కారనిమీతోచెబుతునాన్ను. మీరుమారుమనసుస్ పొందకపోతేమీరు కూడా అలాగే నశిసాత్ రు.

4 అలాగే సిలోయంలో గోపురం కింద పడి చనిపోయిన పదెద్నిమిది మంది సంగతేంటి? వారు యెరూషలేములో
నివాసమునన్ వారందరి కంటే అపరాధులని అనుకుంటునాన్రా? 5కానే కాదని మీతో చెబుతునాన్. మీరుమారుమనసుస్
పొందకపోతేమీరు కూడా అలాగే నశిసాత్ రు.”

పండుల్ లేని అంజూరు చెటుట్ (యెషయా 5:1-7. మతత్యి 21:18-20)
6తరవాతఆయనవారితోఈఉపమానంచెపాప్డు, “ఒకమనిషితనదాకష్తోటలోఒకఅంజూరుచెటుట్ నాటాడు. అతడు

దాని పండుల్ వెదకడానికి వచిచ్ చూసేత్ అతనికి పండేల్మీ కనిపించలేదు. 7దాంతో అతడు తోటమాలిని పిలిచి అతనితో,
‘మూడేళళ్ నుండి నేను ఈ అంజూరు చెటుట్ పండల్ కోసం వసుత్ నాన్ను గానీ నాకేమీ దొరకడం లేదు. దీనిన్ నరికెయియ్. దీని
వలల్ భూమి కూడాఎందుకు వృధాకావాలి’అనాన్డు. 8అయితేఆతోటమాలి, ‘అయాయ్, నేనుదానిచుటూట్ తవివ్, ఎరువు
వేసాత్ ను. అందుకని ఈ సంవతస్రం కూడా దీనిన్ ఉండనియియ్, 9అది ఫలిసేత్ సరే, లేకపోతే నరికించి వెయియ్’ అనాన్డు.”

ఒక సీకి సవ్సథ్త
10ఒక విశాంతి దినం ఆయనఒక సమాజమందిరంలోబోధిసుత్ నాన్డు. 11బలహీనపరచేదయయ్ం పటిట్న ఒక సీ పదెద్నిమిది

ఏళ ళ్గా అకక్డ ఉంది. ఆమె నడుం వంగిపోయి ఎంత మాతమూ సరిగాగ్ నిలబడలేక పోతూ ఉంది. 12యేసు ఆమెను
చూసి, తన దగగ్రికి రమమ్ని పిలిచి, “అమామ్, నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొందావు” అని ఆమెతో చెపిప్ 13ఆమె మీద
చేతులుంచాడు. వెంటనే ఆమె చకక్గా నిలబడి దేవుణిణ్ మహిమ పరిచింది.

14యేసు విశాంతి దినాన సవ్సథ్పరచాడని ఆ సమాజమందిరం అధికారి మండిపడాడ్ డు. అతడు జనసమూహానిన్ చూసి,
“పని చేయడానికి ఆరు రోజులునాన్యి కదా, ఆ రోజులోల్ నే వచిచ్ సవ్సథ్త పొందండి. విశాంతి దినం మాతం రావదుద్ ”
అని చెపాప్డు. 15 అందుకు పభువు, “కపటులారా, మీలో పతివాడూ విశాంతిదినాన తన ఎదుద్ నా గాడిద నా గాడి
దగగ్రనుంచి విపిప్, తోలుకుపోయి నీళ ళ్ పెడతాడా లేదా. 16 ఇదిగో, పదెద్నిమిది ఏళళ్ నుండి సాతాను బంధించిన
అబాహాము కుమారె అయినఈమెను విశాంతి దినానఈ బంధకాల నుండి విడిపించకూడదా?” అనాన్డు.

17ఆయన ఈమాటలు అనన్పుప్డు ఆయనను ఎదిరించిన వారంతా సిగుగ్ పడాడ్ రు. అయితే జనసమూహమంతా ఆయన
చేసిన గొపప్ కారాయ్లను చూసి సంతోషించారు.

ఆవగింజ ఉపమానం
మతత్యి 13:31, 32;మారుక్ 4:30-32

18ఆయన ఇలా అనాన్డు, “దేవుని రాజయ్ం ఎలా ఉంటుంది? దానిన్ దేనితోపోలచ్గలం? 19అది ఒక వయ్కి తన తోటలో
వేసిన ఆవగింజలాగాఉంది. అది పెరిగి పెదద్ చెటుట్ అయింది. ఆకాశంలోని పకష్ులు దాని కొమమ్ల నివసించాయి.”

పొంగజేసే పదారథ్ం ఉపమానం
మతత్యి 13:33

20మళీళ్ ఆయన, “దేవుని రాజాయ్నిన్ దేనితోపోలచ్గలం? 21ఒక సీ మూడు కుంచాల పిండి పొంగడానికి, దానిలో వేసే
పులల్ని పిండిలాగాఉంది” అనాన్డు.

యెరూషలేముమారగ్ంలో బోధనలు
22 ఆయన యెరూషలేముకు పయాణ దారిలోని పటట్ణాలోల్ గామాలోల్ సంచరించి పజలకు బోధించాడు. 23 ఒకడు,

“పభూ, రకష్ణపొందేది కొదిద్ మందేనా?” అని ఆయనను అడిగాడు. 24దానికి పభువు ఇలా జవాబిచాచ్డు, “ఇరుకు దావ్రం
గుండా పవేశించడానికి తీవ పయతన్ం చెయయ్ండి. చాలా మంది పవేశించడానికి పయతిన్సాత్ రుగానీ వారి వలల్ కాదని
చెబుతునాన్ను. 25 ఇంటి యజమాని తలుపు వేసుకునన్ తరువాత మీరు బయట నిలబడి తలుపు కొడుతూ, ‘అయాయ్,
దయచేసి తలుపు తెరవండి’అనిపారిథ్సేత్ 26ఆయన, ‘మీరు ఎవరో, ఎకక్డివారోనాకు తెలియదు’అనిమీతోఅంటాడు.
అపుప్డు మీరు, ‘నీ ఎదుటనే మేము తినాన్ం, తాగాం, మావీధులోల్ నువువ్ పచారం చేశావు కదా’ అంటారు. 27అపుప్డు
ఆయన, ‘మళీళ్చెబుతునాన్,మీరుఎకక్డివారోనాకుతెలియదు. మీరంతాఅకమాలుచేసేవారు. నాదగగ్రనుంచిపొండి’
అంటాడు.



లూకా రాసిన సువార 13:28 899 లూకా రాసిన సువార 14:23

28అబాహాముఇసాస్కుయాకోబు,పవకలందరూదేవునిరాజయ్ంలోఉండటం,మిమమ్లిన్ బయటకుతోసివేయడంచూసి
మీరు ఏడుసూత్ పండుల్ కొరుకుతారు. 29ఇంకా పజలు తూరుప్ నుండీ పడమర నుండీ ఉతత్రం నుండీ ద ణం నుండీ వచిచ్,
దేవుని రాజయ్ంలో భోజనానికి కూరుచ్ంటారు. 30 ఇదిగో వినండి, చివరి వారుమొదటి వారవుతారు, అలాగేమొదటివారు
చివరి వారవుతారు.”

31 అదే రోజున కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్, “నువువ్ ఇకక్డినుంచి వెంటనే వెళిళ్పో. ఎందుకంటే హేరోదు నినున్
చంపాలని చూసుత్ నాన్డు” అని ఆయనతో చెపాప్రు. 32 ఆయన వారిని చూసి, “మీరు వెళిళ్, ఆ గుంట నకక్తో ఇలా
చెపప్ండి, ఇదిగో ఈ రోజూ, రేపూ నేను దయాయ్లను వెళళ్గొడతాను. రోగులను సవ్సథ్ పరుసాత్ ను. మూడవ రోజున నా
గమయ్ం నేను చేరుకుంటాను. 33 అయితే ఈ రోజూ రేపూ ఆ తరువాత కూడా నేను యెరూషలేముకు నా పయాణం
కొనసాగించాలిస్ందే. ఎందుకంటేయెరూషలేముకు బయట పవక హతం కావడం జరగదు.

యెరూషలేము కోసంయేసు విలాపం
మతత్యి 23:37-39; లూకా 19:41-44

34 “యెరూషలేమా, ఓ యెరూషలేమా, పవకలను చంపుతూ నీ దగగ్రికి పంపిన వారిని రాళళ్తో కొడుతూ ఉండే
పటట్ణమా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కింద ఎలా చేరుచ్కుంటుందో ఆలాగే నేను నీ పిలల్లను చేరుచ్కోవాలని ఎనోన్సారుల్
ఇషట్పడాడ్ ను. కాని నువువ్ కలిసి రాలేదు. 35 ఇదిగో విను! నీ ఇలుల్ నీకు పాడుగా విడిచి పెడుతునాన్ను. ‘పభువు పేరిట
వచేచ్ వాడు ధనుయ్డు’ అని నువువ్ చెపేప్ంతవరకూ ననున్ మళీళ్ చూడవని నీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,” అనాన్డు.

14
విశాంతి దినానయేసు సవ్సథ్పరిచాడు

1 ఒక విశాంతి దినం ఆయన ఒక పరిసయుయ్ల అధికారి ఇంటోల్ భోజనానికి వెళాళ్డు. అకక్డ ఆయనను అందరూ
గమనిసుత్ నాన్రు. 2 అకక్డ వాపు రోగం ఉనన్ ఒకడు ఆయనకు ఎదురుగా ఉనాన్డు. 3 అపుప్డు యేసు, “విశాంతి దినాన
సవ్సథ్పరచడంనాయ్యమాకాదా?” అని ధరమ్శాసబోధకులనూ పరిసయుయ్లనూ అడిగాడు. 4వారుమాటాల్ డలేదు. అపుప్డు
ఆయన అతణిణ్ దగగ్రికి తీసుకుని అతని రోగం బాగు చేసి పంపించేశాడు. 5 “మీలో ఎవరి గాడి నా ఎదెనా విశాంతి దినాన
గుంటలోపడిపోతేదానిన్బయటకుతీయకుండాఉంటారా?” అనివారినిఅడిగాడు. 6ఈపశన్కువారుఆయనకుజవాబేమీ
ఇవవ్లేకపోయారు.

తన గురించి ఎకుక్వగాఊహించుకునే అతిథి
7ఆవిందుకు ఆహావ్నం అందినవారు భోజనపంకిలోఅగసాథ్ నాలను ఎనున్కోవడం చూసి ఆయనఇలాఅనాన్డు, 8 “నినున్

ఎవ నా పెళిళ్ విందుకు పిలిసేత్ అకక్డ అగ సాథ్ నంలో కూరోచ్వదుద్ . ఒకవేళ నీకంటే గొపప్వాణిణ్ అతడు పిలిచి ఉండవచుచ్.
9మిమమ్లిన్దద్రీన్ పిలిచినవాడువచిచ్, ‘ఈయనిన్ఇకక్డకూరోచ్నివువ్’అనవచుచ్. అపుప్డునువువ్సిగుగ్ పడిచివరిసాథ్ నంలో
కూరోచ్డానికివెళాత్ వు. 10కాబటిట్ నీకు ఆహావ్నంఅందినపుప్డు వెళిళ్చివరిసాథ్ నంలోకూరోచ్. అపుప్డు నినున్ ఆహావ్నించిన
వాడు వచిచ్ నీతో ‘మితమా, సాథ్ నానికి వెళ ళ్.’ అనవచుచ్. అపుప్డు నీకు అందరి ముందూ గౌరవం కలుగుతుంది.
11తనను తాను గొపప్ చేసుకునేవాడు తగగ్డం, తగిగ్ంచుకునేవాడు హెచచ్డం జరుగుతుంది.”

12 తరువాత ఆయన తనను పిలిచిన వయ్కితో ఇలా అనాన్డు, “నువువ్ పగ నా రాతి అయినా విందు చేసినపుప్డు
నీ సేన్హితులనూ నీ సోదరులనూ నీ బంధువులనూ ధనికు న నీ పొరుగువారినీ పిలవకు. ఎందుకంటే నువువ్ వారిని
పిలిచావుకాబటిట్ వారు నినున్ తిరిగి పిలవవచుచ్. కాబటిట్ ఆ విధంగావారు నీ రుణం తీరుచ్కుంటారు. 13అందుకని నువువ్
విందు చేసినపుప్డు పేదలనూ వికలాంగులనూ కుంటివారినీ గుడిడ్వారినీ పిలువు. 14 నీకు తిరిగి ఉపకారం చేయడానికి
వారి దగగ్రేమీ ఉండదు. కాబటిట్ నువువ్ దీవెన పొంది ధనుయ్డివి అవుతావు. చనిపోయిన నీతిమంతులు సజీవంగా
లేచినపుప్డు నీకు పతిఫలం దొరుకుతుంది” అని చెపాప్డు. 15ఆయనతోభోజనానికి కూరుచ్నన్ వారిలో ఒకడు ఈమాటలు
విని, “దేవుని రాజయ్ంలోభోజనం చేసేవాడు ధనుయ్డు” అని ఆయనతో అనాన్డు.

గొపప్ విందు ఉపమానం
మతత్యి 22:1-14

16అపుప్డు ఆయనఅతనితో ఇలాచెపాప్డు, “ఒకమనిషి పెదద్ విందు చేయించిచాలామందిని పిలిచాడు. 17విందుకు
వేళయినపుప్డు అతడు ‘ఇపుప్డు విందు సిదధ్ంగా ఉంది, రండి’ అని తాను పిలిచిన వారితో చెపప్డానికి తన సేవకుణిణ్
పంపాడు.

18అయితేవారంతా ఒకక్పెటుట్ న సాకులు చెపప్డంమొదలు పెటాట్ రు. మొదటివాడు ‘నేనొక పొలం కొనాన్ను. వెంటనే
వెళిళ్ దానిన్ చూసుకోవాలి. ననున్ కష్మించాలని వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 19మరొకడు ‘నేను ఐదు జతల ఎదుద్ లు
కొనాన్ను. ఇపుప్డు నేను వాటిని పరీ ంచడానికి వెళత్ నాన్ను. ననున్ కష్మించాలని వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు.
20మరొకడు ‘నేను పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. కాబటిట్ రాలేను’ అనాన్డు. 21 అపుప్డా పనివాడు తిరిగి వచిచ్ ఈ మాటలు
తనయజమానికి చెపాప్డు.
దాంతో ఆ యజమాని కోపగించుకుని ఆ సేవకుడితో ‘నువువ్ తవ్రగా ఊరి వీధులోల్ కీ, సందులోల్ కీ వెళిళ్ అకక్డ ఉనన్

పేదలనూవికలాంగులనూగుడిడ్వారినీకుంటివారినీతీసుకునిరా’అనాన్డు. 22తరవాతఆపనివాడువచిచ్ ‘పభూ,నువువ్
చెపిప్నటేట్ చేశాను. కానీఇంకాచోటు ఉంది’అనాన్డు. 23అపుప్డు ఆయజమానితనసేవకుడితో ‘నాఇలుల్ నిండిపోవాలి.
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కాబటిట్ నువువ్రాజమారాగ్ లోల్ కీ, కంచెలోల్ కీ వెళిల్ అకక్డివారినిబలవంతంగాతీసుకురా. 24నేను నీకు చెబుతునాన్ను. నేను
మొదట పిలిచినవారిలో ఒకక్డు కూడానా విందు రుచి చూడడు’ ” అనాన్డు.

శిషయ్రికానికి పరీకష్
మతత్యి 10:37-39

25 గొపప్ జన సమూహాలు ఆయనతో వసూత్ ఉనాన్రు. ఆయన వారి పు తిరిగి ఇలా అనాన్డు, 26 “నా దగగ్రికి వచేచ్
వాడెవ నా సరే, తన తండినీ తలిల్నీ భారయ్నీ పిలల్లనూ అనన్దముమ్లనూ అకక్చెలెల్ళళ్నూ చివరకూ తనపాణానిన్ కూడా
దేవ్షించకపోతే వాడు నా శిషుయ్డు కాలేడు. 27అలాగే తన సిలువను మోసుకుంటూ నా వెనుక రానివాడు నా శిషుయ్డు
కాలేడు.

గోపురం
28 “మీలో ఎవ నా ఒక గోపురం కటాట్ లని అనుకుంటే దానిన్ మొదలుపెటిట్ కొనసాగించడానికి కావలసింది తన దగగ్ర

ఉందో లేదో లెకక్ చూసుకోడా? 29 అలా చూసుకోకుండా మొదలు పెటేట్సి ఆ తరువాత గోపురం పూరి చేయలేకపోతే,
30చూసుత్ నన్ వారంతా ‘ఈమనిషి కటట్డంమొదలు పెటాట్ డు గానీముగించ లేకపోయాడు’ అంటూ వేళాకోళం చేసాత్ రు.

యుదధ్ం
31 “అలాగే ఒక రాజు మరో రాజు యుదాధ్ నికి బయలుదేరినపుప్డు, ఇర వేల మంది నయ్ంతో తన మీదికి

వసుత్ నన్వాణిణ్ ఎదురోక్డానికి తన వదద్ ఉనన్ పదివేల మంది నయ్ం సరిపోతుందో లేదో ఆలోచించుకోడా? 32 తన శకి
చాలదనుకుంటేఆరాజుదూరంగాఉనన్పుప్డేరాయబారంపంపిసంధిచేసుకోడానికిపయతిన్సాత్ డు కదా! 33అదేవిధంగా
మీలోతనకు ఉనన్దంతా వదులుకోనివాడు నాకు శిషుయ్డు కాలేడు.

చపప్బడిపోయినఉపుప్
మతత్యి 5:13;మారుక్ 9:50

34 “ఉపుప్మంచిదే. అయితేఉపుప్ తనసారానిన్ కోలోప్తేదానికి తిరిగిసారం దేనివలల్ కలుగుతుంది? 35అది భూమికి
గానీ, ఎరువులావాడడానికిగానీపనికిరాదు. కాబటిట్ దానిన్ బయటపారవేసాత్ రు. వినడానికిచెవులునన్వాడు వినుగాక.”

15
సణుకుక్నన్ పరిసయుయ్లు

1 తరువాత ఒకసారి పనున్లు వసూలు చేసేవారూ, పాపులూ అనేకమంది ఆయన ఉపదేశం వినడానికి ఆయన దగగ్రికి
వచాచ్రు. 2పరిసయుయ్లూ, ధరమ్శాస పండితులూ అది చూసి, “ఈమనిషిపాపులను దగగ్రికి రానిసూత్ వారితో కలసి భోజనం
చేసుత్ నాన్డు” అని సణుకుక్నాన్రు. 3అందుకాయనవారికి ఈ ఉపమానం చెపాప్డు,

కనిపించకుండాపోయిన గొరె ఉపమానం
మతత్యి 18:12-24

4“మీలోఏమనిషి నావందగొరెలుఉండివాటిలోఒకటితపిప్పోతేఅతడుమిగిలినతొం తొమిమ్దిగొరెలనుఅడవిలో
వదిలి, వెళిళ్ ఆతపిప్పోయినగొరెదొరికేంత వరకూ వెదకడా?” 5అదిదొరికినపుప్డు సంతోషంతోదానిన్ తనభుజాలమీద
వేసుకునిఇంటికివచిచ్తనసేన్హితులనూ,ఇరుగుపొరుగువారినీపిలిచి 6 ‘మీరునాతోకలిసిసంతోషించండి. ఎందుకంటే
తపిప్పోయిన నా గొరె దొరికింది’ అని వారితో చెబుతాడు కదా. 7 అలాగే పశాచ్తాత్ పం అకక్రలేని తొం తొమిమ్ది మంది
నీతిమంతుల విషయంలో కలిగే సంతోషం కంటే పశాచ్తాత్ పం పొందే ఒకక్ పాపి విషయ పరలోకంలో ఎకుక్వ సంతోషం
కలుగుతుంది.

పోయిననాణెం
8 “ఒకామెకు పది వెండినాణాలు ఉండివాటిలోఒకటిపోతే ఆమెదాని కోసం దీపం వెలిగించి ఇలల్ంతాఊడిచ్పోయిన

నాణెందొరికే వరకూజాగతత్గావెదకదా? 9అదిదొరికినపుప్డు తనసేన్హితురాళళ్నూ ఇరుగుపొరుగువారినీపిలిచి, ‘నేను
పోగొటుట్ కునన్ నాణెం దొరికింది కాబటిట్ నాతో కలసి సంతోషించండి’ అంటుంది కదా. 10అలాగే పశాచ్తాత్ పం పొందే పాపిని
గురించి దేవుని దూతల సముఖంలో సంతోషం కలుగుతుందనిమీకు చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయిన కొడుకు
11ఆయన ఇంకా ఇలా అనాన్డు, “ఒక మనిషికి ఇదద్రు కొడుకులు ఉనాన్రు. 12వారిలో చినన్వాడు ‘నానాన్, ఆసిత్లో నా

వాటా నాకు పంచి ఇవువ్’ అనాన్డు. తండి తన ఆసిత్ని వారికి పంచి ఇచాచ్డు. 13 కొదిద్ రోజుల తరువాత చినన్ కొడుకు
తనకునన్దంతా కూడగటుట్ కుని దూర దేశానికి పయాణ వెళాళ్డు. అకక్డతనడబబ్ంతాదురవ్ సనాల విచచ్లవిడిగా
ఖరుచ్ చేశాడు. 14అంతా ఖరచ్యిపోయాక ఆ దేశంలో తీవ న కరువు వచిచ్ంది. అతనికి ఇబబ్ందులు మొద నాయి.
15దాంతో అతడు వెళిళ్ ఆ దేశంలో ఒక వయ్కి దగగ్ర పనికి కుదిరాడు. ఆ వయ్కి అతనిని తన పందులు మేపడానికి తన
పొలాలోల్ కి పంపించాడు. 16అతడు ఆ పందులు తినే పొటుట్ తో తన కడుపు నింపుకోవాలని ఆశ పడాడ్ డు. కానీ అతనికి
ఎవరూ ఏమీ ఇవవ్లేదు.

17అతనికి బుదిధ్ వచిచ్ంది. అతడిలాఅనుకునాన్డు, ‘నాతండి దగగ్ర ఎంతోమంది కూలివాళళ్కు ఆహారంపుషక్లంగా
ఉంది. నేనేమోఇకక్డఆకలికి చచిచ్పోతునాన్ను. 18నేను లేచినాతండి దగగ్రికి వెళిళ్పోతాను. నానాన్, నేను పరలోకానికి
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విరోధంగానూ నీ దృషిట్లోనూ పాపం చేశాను. 19ఇక నుండి నీ కొడుకు అనిపించుకోవడానికి నాకు ఏ అరహ్తా లేదు. ననున్
నీ కూలీలోల్ ఒకడిగా పెటుట్ కో అని చెబుతాను.’ ఇలా అనుకుని అతడు లేచి తన తండి దగగ్రికి వచాచ్డు.

20 అతడింకా దూరంగా ఉండగానే తండి అతణిణ్ చూసి కనికరపడి, పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ కౌగలించుకుని ముదుద్
పెటుట్ కునాన్డు. 21అపుప్డు ఆ కొడుకు తండితో, ‘నానాన్, నేను పరలోకానికి విరోధంగానూ నీ దృషిట్లోనూ పాపం చేశాను.
ఇక నుండి నీ కొడుకునని చెపుప్కోడానికినాకు ఏయోగయ్తా లేదు’ అనాన్డు.

22 “అయితే తండి తన సేవకులతో, “శేషఠ్ న బటట్లు తెచిచ్ ఇతనికి తొడగండి. ఇతని చేతికి ఉంగరం పెటిట్ , కాళళ్కు
చెపుప్లు తొడగండి. 23 కొవివ్న దూడను తెచిచ్ వధించండి. మనం తిని సంబరాలు చేసుకుందాం. 24నా ఈ కొడుకు
చనిపోయిమళీళ్ బతికాడు. తపిప్పోయిదొరికాడు’ అని చెపాప్డు. అపుప్డు వారంతా సంబరాలు చేసుకోవడంమొదలు
పెటాట్ రు.

పరిసయుయ్ల మనసత్తవ్ం
25 “ఆ సమయంలో అతని పెదద్ కొడుకు పొలంలో ఉనాన్డు. అతడు ఇంటిని సమీపిసుత్ ండగా సంగీతం, నాటయ్ధవ్ని

అతనికి వినిపించాయి. 26 ఒక సేవకుణిణ్ పిలిచి, ‘ఏం జరుగుతోంది?’ అని అడిగాడు. 27 ఆ పనివాడు అతనితో, ‘నీ
తముమ్డు వచాచ్డు. అతడు తన దగగ్రికి మంగా తిరిగి వచిచ్నందుకు నీ తండి కొవివ్న దూడను వధించాడు’ అని
చెపాప్డు.

28 దాంతో పెదద్ కొడుకిక్ కోపం వచిచ్ ఇంటోల్ కి వెళళ్లేదు. అతని తండి బయటకు వచిచ్ అతణిణ్ లోపలికి రమమ్ని
బతిమాలాడు. 29కాని అతడు, ‘ఇదిగో విను, ఇనేన్ళళ్ నుండి నీకు సేవలు చేసుత్ నాన్ను. ఏనాడూ నీమాట జవదాటలేదు.
అయినా నా సేన్హితులతో కలసి సంబరం చేసుకోడానికి నువువ్ నాకు ఒకక్ మేకపిలల్ను కూడా ఇవవ్లేదు. 30 కానీ నీ
ఆసిత్ని వేశయ్లకు ఖరుచ్ చేసిన నీ చినన్ కొడుకు రాగానే వాడి కోసం కొవివ్న దూడను వధించావు’ అంటూ నిషూట్ రంగా
మాటాల్ డాడు. 31అందుకతని తండి, ‘నాయనా, నువెవ్పుప్డూ నా దగగ్రే ఉనాన్వు. నావనీన్ నీవే. 32మనం సంతోషంగా
పండగ చేసుకోవాలిస్ందే. ఎందుకంటే నీ తముమ్డు చనిపోయిబతికాడు, తపిప్పోయిదొరికాడు’ అని చెపాప్డు.”

16
నాయ్యం తపిప్న మేనేజర్ ఉపమానం

1ఆయనతన శిషుయ్లకు ఇలా చెపాప్డు, “ఒక ధనవంతుడి దగగ్ర ఒక అధికారి ఉనాన్డు. అతడు ఆ ధనవంతుని ఇంటి
ఆరిధ్క వయ్వహారాలు చూసేవాడు. అతడు తన ఆసిత్ని పాడు చేసుత్ నాన్డనే ఫిరాయ్దు ధనవంతుడికి వచిచ్ంది.

2అతడు ఆఅధికారినిపిలిపించి, ‘నీ గురించి నేను వింటునన్దేమిటి? నీపనికి సంబంధించినలెకక్ అంతాఅపప్గించు.
ఇక న నువువ్ నిరవ్హణాధికారిగా ఉండడానికి వీలేల్దు’ అనాన్డు. 3అపుప్డతడు ‘యజమాని ననున్ నిరవ్హణ పనిలో
నుండి తీసివేసుత్ నాన్డు. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? తవవ్కం పని నాకు చేతకాదు. భికష్మెతాత్ లంటే అవమానం. 4 ననున్
ఈ నిరావ్హకతవ్పు పని నుండితొలగించిన తరువాత నలుగురూ తమఇళళ్లోకి ననున్ ఆహావ్నించాలంటే ఎలాచేయాలో
నాకు తెలుసులే’ అనుకునాన్డు.

5 ఆ తరువాత అతడు తన యజమానికి బాకీ ఉనన్ వారందరినీ పిలిపించాడు. ఒకడితో, ‘నా యజమానికి నువువ్
ఎంతబాకీ ఉనాన్వు?’ అని అడిగాడు. 6 ‘మూడు వేల లీటరల్ నూనె’ అని అతడు జవాబిచాచ్డు. ఈఅధికారి ఆ వయ్కితో,
‘నీ పతంలో పదిహేను వందల లీటరల్ని రాసుకో’ అనాన్డు. 7 ‘నువువ్ ఎంత బాకీ ఉనాన్వు?’ అని మరొకణిణ్ అడిగితే
అతడు, ‘వందమానికల గోదుమలు’ అని చెపాప్డు. నిరవ్హణాధికారి అతనితో, ‘నీ పతంలో ఎన మానికలనిరాసుకో’
అనాన్డు. 8నాయ్యంతపిప్ వయ్వహరించినఆఅధికారితెలి నపనిచేశాడనియజమానిఅతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు. ఈలోక
సంబంధులు తమ వారి విషయంలో ఎంతో తెలివిగా వయ్వహరిసాత్ రు. ఈ విషయంలో వారు దేవుని పజల కంటే తెలి న
వారు.

9అనాయ్య న ధనంతో సేన్హితులను సంపాదించుకోండి. ఎందుకంటే ఆ ధనంమిమమ్లిన్ వదిలిపోయినపుప్డు వారు
తమ శాశవ్త న నివాసాలోల్ మిమమ్లిన్ చేరుచ్కుంటారని మీతో చెబుతునాన్ను. 10 చినన్ చినన్ విషయాలోల్ నమమ్కంగా
ఉండేవాడు పెదద్ విషయాలోల్ కూడా నమమ్కంగా ఉంటాడు. చినన్ విషయాలోల్ అనాయ్యంగా ఉండేవాడు పెదద్ విషయాలోల్
కూడా అనాయ్యంగానే ఉంటాడు. 11కాబటిట్ మీరు అనాయ్య న ధనం విషయంలోనే నమమ్కంగా లేకపోతే, ఇక నిజ న
ధనంమీకెవరిసాత్ రు? 12మీరు ఇతరుల ధనం విషయంలో నమమ్కంగా లేకపోతేమీసొంత నదిమీకు ఎవరిసాత్ రు?

13 ఏ సేవకుడూ ఇదద్రు యజమానులకు సేవ చేయలేడు. అతడు ఒకరిని దేవ్షించి రెండవ యజమానిని పేమిసాత్ డు.
లేదా ఒకరికి కటుట్ బడి ఉండిమరొకరిన్ చినన్ చూపు చూసాత్ డు. మీరు దేవుణీణ్ సిరినీ సేవించలేరు.”

పరిసయుయ్లకుయేసు జవాబు
14డబుబ్ను పేమించే పరిసయుయ్లు ఈమాటలనీన్ విని ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. 15ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు.

“మీరు మనుషుల దృషిట్లో నీతిమంతులని అనిపించుకునేవారే గానీ దేవునికి మీ హృదయాలు తెలుసు. మనుషులు
ఘనంగా ఎంచేది దేవునికి అసహయ్ం.

16బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను వచేచ్ంతవరకూ ధరమ్శాసమూ పవకల బోధలూ ఉనాన్యి. అపప్టి నుండి దేవుని రాజయ్
సువార పకటన జరుగుతూనే ఉంది. పతి ఒకక్రూ ఆ రాజయ్ంలో బలవంతంగా చొరబడుతూ ఉనాన్రు. 17 ధరమ్శాసంలో
ఒకపొలల్యినాతపిప్పోవడం కంటే ఆకాశం, భూమీ నశించిపోవడమేతేలిక.
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విడాకులు
మతత్యి 5:31, 32; 19:3-11;మారుక్ 10:2-12; 1కొరింతీ 7:10-15

18 “భారయ్కు విడాకులు ఇచిచ్ మరో సీని పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు. అలాగే విడాకులు తీసుకునన్
సీని పెళిళ్ చేసుకొనేవాడు వయ్భిచారం చేసుత్ నాన్డు.

ధనికుడు,లాజరు
19 “ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు. అతడుఊదారంగు బటట్లు,ఖరీ న బటట్లూ ధరించేవాడు. పతిరోజూవిలాసంగా

జీవించేవాడు. 20లాజరు అనే నిరుపేద కూడా ఉండేవాడు. ఇతనికి ఒంటినిండా కురుపులుండేవి. ఇతడు ధనవంతుని
ఇంటి గుమమ్ం ముందు పడి ఉండేవాడు. 21 ధనవంతుని భోజన బలల్ నుంచి కింద పడే రొటెట్ ముకక్లతో తన ఆకలి
తీరుచ్కోడానికి పయతన్ం చేసేవాడు. అంతేకాకుండా వీధి కుకక్లు వచిచ్ అతని కురుపులు నాకేవి. 22 ఆ నిరుపేద
చనిపోయాడు. దేవదూతలు వచిచ్ అతణిణ్ అబాహాముకు సనిన్హితంగా ఉండడానికి తీసుకు వెళాళ్రు. తరువాత
ధనవంతుడు కూడా చనిపోయాడు. అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.

23 “అతడు పాతాళంలోయాతనపడుతూ కి తేరి చూసి దూరంగాఉనన్ అబాహామునూ అతనికి సనిన్హితంగాఉనన్
లాజరునూ చూసి. 24 ‘తండీ అబాహామూ, ననున్ కరుణించు. నేను ఈ మంటలోల్ అలాల్ డిపోతూ ఉనాన్ను. లాజరు తన
వేలి కొనను నీళళ్లోముంచినానాలుక చలల్డానికి అతణిణ్ పంపు’ అని కేకలు పెటాట్ డు.

25 దానికి జవాబుగా అబాహాము, ‘నాయనా, గురుందా? నువువ్ జీవించి ఉనన్పుప్డు నీకిషట్ న వాటిని నువువ్
అనుభవించావు. అపుప్డు లాజరు ఎనోన్ కషాట్ లు పడాడ్ డు. ఇపుప్డు ఇకక్డ అతడు సేద దీరుతునాన్డు. నువువ్యాతన
పడుతునాన్వు. 26అదీగాక ఇకక్డ నుండిమీదగగ్రికి రావాలనుకునేవారు రాలేకుండాఅకక్డివారుమాదగగ్రికి రాకుండా
మీకూమాకూమధయ్ పెదద్ అగాధం ఉంది,’ అనాన్డు.

27-28 అపుప్డతడు, ‘అలా తే తండీ, నాకు ఐదుగురు సోదరులునాన్రు. వారు కూడా ఈ వేదనకర న సథ్లానికి
రాకుండా సాకష్ ం ఇవవ్డానికి లాజరును మా ఇంటికి పంపించమని నినున్ వేడుకుంటునాన్ను’ అనాన్డు. 29 అందుకు
అబాహాము, ‘వారి దగగ్ర మోషే, పవకలూ ఉనాన్రు. నీ సోదరులు వారి మాటలు వినాలి’ అనాన్డు. 30 అతడు,
‘తండీ,అబాహామూఅలాఅనకు, చనిపోయినవారిలోనుండి ఎవ నా వెళేత్ వారు తపప్క పశాచ్తాత్ పపడతారు’అనాన్డు.
31 అందుకు అబాహాము అతనితో, ‘మోషే, పవకలూ చెపిప్న మాటలు వారు వినకపోతే చనిపోయిన వారిలో నుండి
ఎవ నా సజీవంగా లేచి వెళిళ్నా నమమ్రు’ ” అనాన్డు.

17
కష్మాపణ గురించిన ఉపదేశం
మతత్యి 18:7, 15

1 ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇలా అనాన్డు, “ఆటంకాలు రాకుండా ఉండడం అసాధయ్ం. కానీ అవి ఎవరి వలల్ వసాత్ యో
అతని సిథ్తి ఎంత భయానకమో! 2అలాంటి వయ్కి ఈ చినన్ బిడడ్లోల్ ఎవరి నాఆటంకం కలగజేయడం కంటే అతడిమెడకు
తిరగలి రాయి కటిట్ సముదంలో పడవేయడం అతనికిమేలు.

3మీవరకూమీరుజాగతత్గా ఉండండి. అయితేమీసోదరుడు అపరాధం చేసేత్ అతణిణ్ మందలించండి. తనఅపరాధం
విషయ అతడు పశాచ్తాత్ ప పడితే అతణిణ్ కష్మించండి.

4అతడు ఒకే రోజుమీకు వయ్తిరేకంగా ఏడు సారుల్ అపరాధం చేసి అదే రోజు ఏడు సారుల్ మీ దగగ్రికి వచిచ్, ‘పశాచ్తాత్ ప
పడుతునాన్ను’అంటేమీరుఅతణిణ్ కష్మించాలి.” 5అపుప్డుఅపొసత్లులు, “పభూ,మావిశావ్సానిన్వృదిధ్ చెయియ్”అనాన్రు.
6పభువు, “మీరు ఆవగింజంత విశావ్సం గలవా తేఈమారేడు చెటుట్ ను చూసి, ‘నీవువేళల్తో సహాపెళల్గించుకునిపోయి
సముదంలోనాటుకు పో’ అంటే అదిమీరు చెపిప్నటుట్ చేసుత్ ంది.

ఉపచారం గురించిన ఉపమానం
7“మీలోఎవరిసేవకు నాపొలంలోభూమిదునున్తూనో,మందనుమేపుతూనోఉండిఇంటికి వసేత్ యజమాని ‘నువువ్

వెంటనే వచిచ్ భోజనానికి కూరోచ్’ అంటాడా? అనడు. 8 గా ‘నాకు భోజనం సిదధ్ం చెయియ్. తువావ్లు కటుట్ కుని నేను
భోజనం చేసిముగించే వరకూ నాకు సేవ చెయియ్. ఆ తరువాత నువువ్ తినవచుచ్’ అంటాడు.

9 తాను ఆజాఞ్ పించిన పనులనీన్ ఆ పనివాడు చకక్గా చేశాడని యజమాని ‘నా దయ చూపించావు’ అని వాణిణ్
మెచుచ్కుంటాడా? 10 అలాగే మీరు కూడా మీకు ఆజాఞ్ పించిన పనులనీన్ చేసిన తరువాత ‘మేము ఏ యోగయ్తా లేని
సేవకులం. మేము చేయాలిస్ందే చేశాం’ అని చెపాప్లి.”

పదిమంది కుషట్రోగుల సవ్సథ్త
11 ఆయన యెరూషలేముకు పయాణ దారిలో సమరయ, గలిలయ పాంతాల గుండా వెళత్ 12 ఒక గామంలో

పవేశించాడు. అకక్డ కుషుట్ రోగులు పదిమంది ఆయనకు ఎదు దూరంగా నిలిచారు. 13 “యేసూ, పభూ, మా జాలి
చూపు”అని గటిట్గా కేకలు వేశారు. 14ఆయనవారిని చూసి, “మీరు వెళిళ్,యాజకులకు కనపడండి”అని చెపాప్డు. వారు
వెళత్ ండగా కుషుట్ రోగం నయ శుదుధ్ లయాయ్రు.

15వారిలో ఒకడు తన రోగం నయం కావడం చూసి 16 బిగగ్రగా దేవుణిణ్ కీరిసూత్ , తిరిగి వచిచ్ ఆయన పాదాల ముందు
సాషాట్ ంగపడి ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెపాప్డు. వాడు సమరయ పాంతం వాడు. 17 అందుకు యేసు, “పది మంది
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శుదుధ్ లయాయ్రు కదా, తకిక్న తొమిమ్ది మంది ఏరీ? 18 దేవుణిణ్ కీరించడానికి ఈ విదేశీయుడు తపప్ ఇంకెవవ్రూ కనబడక
పోవడం ఏమిటి?” అనాన్డు. 19 “నువువ్ లేచి వెళ ళ్, నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అనివాడితో చెపాప్డు.

రాజయ్ం గురించిన ఆధాయ్తిమ్క అంతరారథ్ం
లూకా 19:11, 12

20 ఒకసారి పరిసయుయ్లు, “దేవుని రాజయ్ం ఎపుప్డు వసుత్ ంది” అని ఆయనను అడిగారు. దానికి ఆయన, “దేవుని
రాజయ్ం అందరికీ కనిపించేలా రాదు. 21 ఎందుకంటే దేవుని రాజయ్ం మీ మధయ్నే ఉంది. కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ం ఇదిగో
ఇకక్డ ఉంది, అదిగో అకక్డ ఉంది అని చెపప్డానికి కుదరదు” అనివారికి జవాబిచాచ్డు.

యేసు తన రెండవ రాక విషయం వెలల్డించడం
22ఇంకాఆయనతన శిషుయ్లతో ఇలాఅనాన్డు, “మనుషయ్ కుమారుడి రోజులోల్ ఒక రోజును చూడాలనిమీరు ఎంతగానో

కోరుకునే సమయంవసుత్ ంది. కానీమీరుఆరోజునుచూడరు. 23వారు, ‘ఇదిగోఇకక్డుంది,అదిగోఅకక్డుంది’అంటారు.
మీరు వెళళ్వదుద్ . అసలు వారిని అనుసరించవదుద్ . 24ఆకాశంలో ఒక దికుక్న తళ కుక్నమెరుపుమెరిసి ఆ వెలుగు మరో
దికుక్ వరకూ ఎలా పకాశిసుత్ ందో అలాగే ఆ రోజున మనుషయ్ కుమారుడు కూడా ఉంటాడు. 25అయితే దీనికి ముందుగా
ఆయన అనేకహింసలు పొందాలి. ఈతరం వారు ఆయననుపూరిగా నిరాకరించాలి.

26 “నోవహ రోజులోల్ జరిగినటుట్ గానే మనుషయ్ కుమారుడి రోజులోల్ కూడా జరుగుతుంది. 27నోవహ ఓడలోకి వెళిళ్న
రోజు వరకూ పజలు తినడం తాగడం పెళిళ్ళళ్కు ఇవవ్డం పుచుచ్కోవడం చేసూత్ ఉనాన్రు. అపుప్డు జలపళయం వచిచ్
అందరీన్ నాశనం చేసింది.

28లోతు రోజులోల్ జరిగినటుట్ గా కూడా జరుగుతుంది. అపుప్ తే పజలు తింటూ తాగుతూ కొంటూ అముమ్తూ నాటుల్
వేసూత్ ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటూ ఉనాన్రు. 29 అయితే లోతు సొదొమ విడిచి వెళిళ్న రోజునే ఆకాశం నుండి అగిన్ గంధకాలు
కురిసి అందరూ నాశనం అయాయ్రు.

30 “అలాగే మనుషయ్ కుమారుడు పతయ్కష్మయేయ్ రోజున కూడా జరుగుతుంది. 31 ఆ రోజున మేడ మీద ఉండేవాడు
ఇంటోల్ సామానుతీసుకుపోవడంకోసం కిందకు దిగకూడదు. అలాగేపొలంలోపనిచేసుత్ నన్వాడుఇంటికితిరిగిరాకూడదు.
32లోతు భారయ్ను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. 33తన పాణానిన్ ర ంచుకోవాలనుకునేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. కానీ తన
పాణానిన్ పోగొటుట్ కునేవాడు దానిన్ ర ంచుకుంటాడు.

34 నేను చెపేప్దేమిటంటే ఆ రాతి ఒక మంచం మీద ఇదద్రు ఉంటే వారిలో ఒకరిని తీసుకుపోవడం, మరొకరిని విడిచి
పెటట్డం జరుగుతుంది. 35 ఇదద్రు సీలు తిరగలి విసరుతూ ఉంటారు. వారిలో ఒకామె వెళిళ్పోవడం, మరొకామె
ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. ఇదద్రు పొలంలో పని చేసూత్ ఉంటారు. వారిలో ఒకడు వెళిళ్పోతాడు. మరొకడు
ఉండిపోతాడు.”

36 అపుప్డు శిషుయ్లు, “పభూ, ఇదంతా ఎకక్డ జరుగుతుంది” అని అడిగారు. 37దానికి జవాబుగా ఆయన, “శవం
ఎకక్డ ఉంటే రాబందులు అకక్డ పోగవుతాయి” అనాన్డు.

18
నాయ్యం లేని నాయ్యాధికారి ఉపమానం

1తన శిషుయ్లు నిరుతాస్హపడకుండా ఎలల్ వేళలాపారథ్న చేసూత్ ఉండాలనడానికి ఆయనవారికి ఈఉపమానం చెపాప్డు.
2 “ఒక పటట్ణంలో ఒక నాయ్యాధిపతి ఉనాన్డు. అతనికి దేవుడంటే భయం లేదు, మనుషులంటే లెకక్లేదు. 3 ఆ

పటట్ణంలో ఒక విధవరాలు కూడాఉంది. ఆమెఅతని దగగ్రికి తరచుగా వచిచ్ ‘నాపతివాదితో వివాదం విషయంలోనాకు
నాయ్యం చెయియ్’ అని అడుగుతూ ఉండేది. 4అతడు ఆమెకు నాయ్యం చేయడానికి చాలాకాలం వరకూ ఇషట్పడలేదు.
కాని ఆ తరువాత ఇలాఅనుకునాన్డు, ‘నేను దేవుడికి భయపడను,మనుషులనూ లెకక్చెయయ్ను. 5కానీఈ విధవరాలు
ననున్ ఒకటే విసిగిసూత్ ఉంది. కాబటిట్ ఆమె మాటిమాటికీ వచిచ్ ననున్ సతాయించకుండా ఆమెకి నాయ్యం జరిగిసాత్ ను’
అనుకునాన్డు.”

6ఇంకాపభువుఇలాఅనాన్డు, “అనాయ్యసుత్ న ఆనాయ్యాధిపతిచెపిప్నమాటవినాన్రు కదా! 7తానుఏరప్రచుకునన్
వారు రాతింబగళ ళ్ తనకు విజాఞ్ పనలు చేసూత్ ఉంటే దేవుడు వారికి నాయ్యం తీరచ్డా? వారి విషయ ఆయన ఆలసయ్ం
చేసాత్ డా? 8 ఆయన వారికి తవ్రగానే నాయ్యం జరిగిసాత్ డు. అయినా మనుషయ్ కుమారుడు వచిచ్నపుప్డు భూమి మీద
విశావ్సం అనేది ఆయనకు కనిపిసుత్ ందా?”

పరిసయుయ్డు, పనున్ వసూలుదారుడు
9తామే నీతిమంతులని, తమ నే నమమ్కం పెటుట్ కుని ఇతరులను చినన్ చూపు చూసే వారితో ఆయన ఒక ఉపమానం

చెపాప్డు. 10 “ఇదద్రు వయ్కులు పారథ్న చేయడానికి దేవాలయానికి వెళాళ్రు. వారిలో ఒకడు పరిసయుయ్డు. ఇంకొకడు
పనున్లు వసూలు చేసే వాడు. 11 పరిసయుయ్డు నిలబడి, ‘దేవా, నేను దొంగలూ, అనాయ్యం చేసేవారూ, వయ్భిచారులూ
అయిన ఇతరులాల్ కాకుండా, ఇంకా ఈ పనున్లు వసూలు చేసే వాడిలా కాకుండా ఉనన్ందుకు నీకు కృతజఞ్తలు
చెపుప్కుంటునాన్ను. 12 వారానికి రెండుసారుల్ ఉపవాసం ఉంటునాన్ను. నా సంపాదన అంతటిలో పదవ వంతు
నీకిసుత్ నాన్ను’ అంటూ తనలో తాను పారథ్న చేసూత్ ఉనాన్డు. 13 అయితే పనున్లు వసూలు చేసేవాడు దూరంగా
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నిలబడాడ్ డు. కళ ళ్ కెతిత్ చూడడానికి కూడావాడికి రయ్ంచాలలేదు. వాడు గుండెలుబాదుకుంటూ, ‘దేవా,నేనుపాపిని.
ననున్ కరుణించు’ అనాన్డు.

14 పరిసయుయ్డి కంటే పనున్లు వసూలు చేసే వాణేణ్ దేవుడు నీతిమంతుడిగా ఎంచాడు. ఇతడు నిరోద్ షిగా ఇంటికి
తిరిగి వెళాళ్డని మీతో చెబుతునాన్ను. తనను తాను హెచిచ్ంచుకొనే వాణిణ్ తగిగ్ంచడం, తగిగ్ంచుకొనే వాణిణ్ గొపప్చేయడం
జరుగుతుంది.

యేసు చినన్పిలల్లను దీవించడం
మతత్యి 19:13-15;మారుక్ 10:13-16

15తమ పసిపాపలమీదయేసు తన చేతులుంచాలని కొందరు వారిని ఆయన దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. ఆయన శిషుయ్లు
అదిచూసిఆతీసుకువచిచ్నవారినిఅదిలించారు. 16అయితేయేసువారినితనదగగ్రికి పిలిపించాడు. “పిలల్లనునాదగగ్రికి
రానివవ్ండి. వారిని ఆటంకపెటట్వదుద్ . ఎందుకంటే దేవుని రాజయ్ం ఇలాటి వారిదే. 17 చినన్ పిలల్లాల్ గా దేవుని రాజాయ్నిన్
సీవ్కరించనివాడు దానిలో ఎంతమాతమూ పవేశించడనిమీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

ధనికు నయువ అధికారి
మతత్యి 19:16-30;మారుక్ 10:17-31

18 ఒక అధికారి ఆయనను చూసి, “మంచి ఉపదేశకా, నితయ్ జీవానికి వారసుణిణ్ కావాలంటే నేనేం చేయాలి?” అని
అడిగాడు. 19 అందుకు యేసు, “ననున్ మంచివాడని ఎందుకంటునాన్వు? దేవుడు తపిప్ంచి ఇంకెవరూ మంచి వారు
కారు. 20వయ్భిచారం చేయవదుద్ , హతయ్ చేయవదుద్ , దొంగతనం చేయవదుద్ , అబదధ్ సాకష్ ం చెపప్వదుద్ , నీ తండినీ, తలిల్నీ
గౌరవించు అనే ఆజఞ్లు నీకు తెలుసు కదా” అని అతనితో అనాన్డు.

21దానికి జవాబుగా అతడు, “వీటిని చినన్పప్టి నుండిపాటిసూత్ నే ఉనాన్ను”అనాన్డు. 22యేసు అతనిమాటవిని ఇలా
అనాన్డు, “నీకు ఇంకాఒకక్టికొదువగాఉంది. నీఆసుత్ లనీన్అమిమ్నిరుపేదలకివువ్. అపుప్డుపరలోకంలోనీకుసంపదలు
కలుగుతాయి. ఆ న నువువ్ వచిచ్ ననున్ అనుసరించు” అనాన్డు. 23 అయితే అతడు ఎంతో ధనవంతుడు కాబటిట్ ఈ
మాటలు వినిచాలావిచారపడాడ్ డు. 24యేసు అతనిన్ చూసి, “ఆసిత్పాసుత్ లునన్ వారు దేవునిరాజయ్ంలో పవేశించడం ఎంతో
కషట్ం. 25ధనవంతుడు దేవునిరాజయ్ంలో పవేశించడం కంటే ఒక ఒంటె సూది రంధం గుండా వెళళ్డం తేలిక” అనాన్డు.

26 ఇది వినన్ వారు, “అలా తే ఎవరు రకష్ణ పొందగలరు?” అని అడిగారు 27 అందుకు ఆయన, “మనుషుయ్లకు
అసాధయ్ నవి దేవునికి సాధయ్మే” అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డు పేతురు ఇలా అనాన్డు, “చూడు, మేము అనీన్
వదులుకుని నినున్ అనుసరించాం.” 29 అందుకు ఆయన, “దేవుని రాజయ్ం కోసం ఎవ నా తన ఇంటి నా, భారయ్ నా,
అనన్దముమ్ల నా, తలిల్దండుల నా, పిలల్ల నా వదులుకుంటే అతనికి, 30ఈ లోకంలో ఎనోన్ రెటుల్ , రాబోయే లోకంలో
నితయ్ జీవం కలుగుతాయనిమీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

యేసు తనమరణ ఉతాథ్ నాల గురించి చెపప్డం
మతత్యి 20:17-19;మారుక్ 10:32-34

31 ఆయన తన పనెన్ండు మంది శిషుయ్లను ఓ పకక్కు పిలిచి, “వినండి, మనం యెరూషలేము వెళత్ నాన్ం. పవకలు
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ గురించి రాసిన మాటలనీన్ జరుగుతాయి. 32 ఆయనను యూదేతరులకు పటిట్సాత్ రు. వారేమో
ఆయనను ఎగతాళి చేసాత్ రు, అవమానిసాత్ రు, ఆయన మీద ఉమిమ్ వేసాత్ రు. 33 ఆయనను కొరడాలతో కొడతారు,
చంపివేసాత్ రు. కానీ మూడవ రోజున ఆయన తిరిగి లేసాత్ డు” అని చెపాప్డు. 34వారికి ఈ మాటలోల్ ఒకక్టి కూడా అరథ్ం
కాలేదు. ఈ సంగతి వారికి మరమ్ంగా ఉంది. కాబటిట్ ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి అంతు బటట్లేదు.

యెరికో దగగ్ర గుడిడ్వాడికి చూపునివవ్డం
మతత్యి 20:29-34;మారుక్ 10:46-52

35ఆయనయెరికోపటట్ణంసమీపానికివచిచ్నపుప్డుదారిపకక్నేఒక గుడిడ్వాడు కూరుచ్నిఅడుకుక్ంటూఉనాన్డు. 36పెదద్
సంఖయ్లో జనం వెళత్ నన్టుట్ అతడు పసిగటిట్ , “ఏం జరుగుతోంది?” అని అడిగాడు. 37 నజరేతు వా నయేసు వెళత్ నాన్డని
వారు అతనికి చెపాప్రు. 38అపుప్డు వాడు, “యేసూ, దావీదు కుమారా, ననున్ కరుణించు” అని కేకలు వేయడంమొదలు
పెటాట్ డు. 39ముందు నడుసుత్ నన్వారు, “నోరు మూసుకో” అని గదిద్ంచారు. కానీ వాడు, “యేసూ, దావీదు కుమారా, ననున్
కరుణించు” అనిమరింత బిగగ్రగా కేకలు వేశాడు.

40అపుప్డు యేసు నిలబడి, వాణిణ్ తన దగగ్రికి తీసుకురమమ్నాన్డు. 41వాడు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఆయన, “నీ కోసం
నేనేంచేయాలని కోరుతునాన్వు?” అని అడిగాడు. దానికివాడు, “పభూ,నాకు చూపు కావాలి” అనాన్డు. 42దానికియేసు,
“చూపు పొందు, నీ విశావ్సం నినున్ బాగు చేసింది” అని వాడితో చెపాప్డు. 43 వెంటనే వాడు చూపు పొందాడు. దేవుణిణ్
కీరిసూత్ యేసు వెనకాలే వెళాళ్డు. పజలంతా ఇది చూసి దేవుణిణ్ సుత్ తించారు.

19
జకక్యమారుప్

1 ఆయన పయాణం చేసూత్ సంచరిసూత్ యెరికో పటట్ణంలో పవేశించి 2దానిగుండా వెళత్ నాన్డు. అకక్డ జకక్యయ్ అనే
వయ్కి ఉనాన్డు. ఇతడు ముఖయ్పనున్ వసూలుదారు, ధనవంతుడు. 3 ఇతడు యేసు ఎవరో చూడాలని ఆశించాడు. కాని
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జనసమూహం గుమిగూడడం వలనా ఇతడుపొటిట్వాడు కావడం వలనాచూడలేకపోయాడు. 4అపుప్డుయేసు ఆదారిలోనే
వసుత్ నాన్డు, కాబటిట్ అతడు ముందుగా పరిగెతిత్ వెళిళ్ ఒక మేడి చెటుట్ ఎకాక్డు.

5యేసుఆచోటికివచిచ్నపుప్డు,తలెతిత్ చూసి, “జకక్యాయ్,తవ్రగాదిగిరా. ఈరోజునేనునీఇంటోల్ ఉండాలి”అనాన్డు.
6అతడు తవ్రగాదిగి సంతోషంతోఆయనను తన ఇంటికి తీసుకువెళాళ్డు. 7అదిచూసిఅందరూ, “ఈయనఒకపాపాతుమ్డి
ఇంటికి అతిథిగా వెళాళ్డు” అని గొణగడంమొదలుపెటాట్ రు.

8 జకక్యయ్ నిలబడి, “ఇదిగో పభూ, నా ఆసిత్లో సగం పేదలకిసుత్ నాన్ను. నేనెవరి నా మోసం చేసి ఏదనాన్ తీసుకుంటే
అతనికినాలుగంతలు మళీళ్ చెలిల్సాత్ ను”అనాన్డు. 9అందుకుయేసు, “ఈఇంటికిఈరోజు రకష్ణ వచిచ్ంది. ఇతడు కూడా
అబాహాము కుమారుడే. 10నశించినదానిన్ వెతికి ర ంచడానికిమనుషయ్ కుమారుడు వచాచ్డు” అని చెపాప్డు.

పది బంగారు నాణేల ఉపమానం
11వారు ఈ మాటలు వింటునన్పుప్డు ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు. ఎందుకంటే ఆయన యెరూషలేముకు

దగగ్రలో ఉండడం వలల్ దేవుని రాజయ్ం వెంటనే వచేచ్సుత్ ందని వారు అనుకుంటునాన్రు.
12“గొపప్వంశానికిచెందినఒకవయ్కితనకోసంరాజయ్ంసంపాదించుకునిరావాలనిదూరదేశానికిపయాణంఅయాయ్డు.

13దానికిముందు తన సేవకులు పది మందిని పిలిచివారికి పది బంగారు నాణాలు ఇచాచ్డు. “నేను తిరిగి వచేచ్ వరకూ
మీరు వీటితోవాయ్పారం చేయండి”అని చెపాప్డు. 14అయితేఅతని పటట్ణంలోనిపౌరులు అతణిణ్ దేవ్షించారు. ‘ఇతడు
మమమ్లిన్ పరిపాలించడం మాకు ఇషట్ం లేదు’ అంటూ అతని వెనుకే రాయబారం పంపారు. 15 అయినా అతడు ఆ
రాజాయ్నిన్ సంపాదించుకుని తిరిగి వచాచ్డు. తన దాసులు వాయ్పారం చేసి ఎంత సంపాదించారో తెలుసుకోవాలని వారిని
పిలిపించాడు.

16 “మొదటి వాడు వచిచ్, ‘అయాయ్, మీరిచిచ్న నాణెం మరో పది నాణేలను సంపాదించింది” అనాన్డు. 17దానికి ఆ
యజమాని, ‘భలే,మంచిసేవకా! నువువ్ఈచినన్ విషయంలోనమమ్కంగాఉనాన్వుకాబటిట్ పది పటట్ణాలమీదఅధికారిగా
ఉండు’అనాన్డు. 18ఇక రెండవపనివాడు వచాచ్డు. ‘అయాయ్,మీరిచిచ్ననాణెంతోమరోఐదునాణాలు సంపాదించాను’
అనాన్డు. 19యజమానివాడితో, ‘నువువ్ ఐదు పటట్ణాలమీద అధికారిగా ఉండు’ అనాన్డు.

20అపుప్డు మరో పనివాడు వచాచ్డు. వాడిలా అనాన్డు, ‘అయాయ్, ఇదిగో నువువ్ ఇచిచ్న నాణెం. 21 దీనిన్ జాగతత్గా
గుడడ్లో కటిట్ దాచిపెటాట్ ను. నువువ్ కఠినుడివని నాకు తెలుసు. నువువ్ పెటట్ని చోట తీసుకుంటావు, నాటని చోట పంట
కోసాత్ వు,’ అనాన్డు. 22అందుకాయజమాని, ‘చెడడ్ సేవకా, నీ నోటిమాట నే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ ను. నేను పెటట్ని చోట
తీసుకుంటాను,నాటనిచోటపంటకోసాత్ ను, కఠినుడిననినీకుతెలుసు కదా, 23అలాంటపుప్డునాడబుబ్నివడీడ్ వాయ్పారుల
దగగ్ర ఎందుకు పెటట్లేదు? అలాచేసేత్ నేను వచిచ్ వడీడ్తో సహా తీసుకునే వాణిణ్ కదా’ అనివాడితోచెపిప్, 24తన దగగ్ర ఉనన్
వారితో, “వీడిదగగ్రఉనన్నాణెంతీసేసుకునిపదినాణాలుఉనన్వాడికివవ్ండి’అనాన్డు. 25దానికివారు, ‘అయాయ్అతని
దగగ్ర పది నాణాలు ఉనాన్యి కదా’ అనాన్రు. 26అందుకు అతడు, ‘ఉనన్ పతి వాడికీ ఇవవ్డం, లేని వాడి దగగ్ర నుండి
వాడికి ఉనన్ది కూడా తీసివేయడం జరుగుతుందని మీకు చెబుతునాన్ను.’ 27మరోమాట, ‘నేను తమని పరిపాలించడం
ఇషట్ం లేని నా శతువులను ఇకక్డికి తీసుకుని వచిచ్ నా కళెళ్దుట వారిని వధించండి’ అనాన్డు.”

యెరూషలేము జయపవేశం
మతత్యి 21:1-9;మారుక్ 11:1-10;యోహా 12:12-19

28యేసు ఈమాటలు చెపిప్ యెరూషలేముకు పయాణ సాగిపోయాడు. 29 ఆయన ఒలీవ కొండ దగగ్ర ఉనన్ బేతప్గే,
బేతనీ అనే గామాల సమీపానికి వచిచ్నపుడు తన శిషుయ్లోల్ ఇదద్రిని పిలిచాడు. 30 “మీరు ఎదురుగా ఉనన్ గామంలోకి
వెళళ్ండి. దానిలో మీరు పవేశించగానే కటిట్ ఉనన్ ఒక గాడిద పిలల్ మీకు కనిపిసుత్ ంది. దాని మీద ఇంతవరకూ ఎవవ్రూ
కూరోచ్లేదు. దానిన్ విపిప్ తోలుకు రండి. 31 ఎవ నా ‘దీనిన్ ఎందుకు విపుప్తునాన్రు’ అని మిమమ్లిన్ అడిగితే ‘ఇది
పభువుకు కావాలి’ అని చెపప్ండి” అని చెపిప్ వారిని పంపించాడు.

32 ఆయన పంపిన వారు వెళిళ్ ఆయన తమతో చెపిప్నటేట్ దానిన్ చూశారు. 33 ఆ గాడిద పిలల్ను విపుప్తుంటే దాని
యజమానులు, “మీరు, గాడిద పిలల్ను ఎందుకు విపుప్తునాన్రు?” అని వారినడిగారు. 34దానికి వారు, “ఇది పభువుకు
కావాలి” అనాన్రు. 35 తరువాత యేసు దగగ్రికి దానిన్ తోలుకు వచాచ్రు. దాని తమ బటట్లు వేసి ఆయనను దాని
కూరోచ్బెటాట్ రు. 36 ఆయన వెళత్ ంటే దారి పొడుగునా తమ బటట్లు పరిచారు. 37 ఒలీవ కొండ నుండి దిగే చోటికి
ఆయన వచిచ్నపుప్డు శిషుయ్ల గుంపంతా తాము చూసిన అదుభ్తాలను గురించి సంతోషంతో గొంతెతిత్ దేవుణిణ్ సుత్ తించడం
మొదలుపెటాట్ రు. 38“పభువుపేరిటవచేచ్రాజునుఅందరూసుత్ తిసాత్ రుగాక! పరలోకంలోశాంతీ,ఉనన్తసథ్లంలోమహిమ!”
అనాన్రు.

39 ఆ జనసమూహంలో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు, “బోధకా, నీ శిషుయ్లను గదిద్ంచు” అని ఆయనతో అనాన్రు.
40ఆయన, “వీరు ఊరుకుంటే ఈ రాళ ళ్ కేకలు వేసాత్ యనిమీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

యేసుయెరూషలేము గురించి విలపించడం
లూకా 13:34, 35

41 ఆయన యెరూషలేము పటట్ణానికి దగగ్రగా వచిచ్నపుప్డు దానిన్ చూసూత్ దాని విషయం విలపించాడు. 42 “నువువ్
కూడా కనీసం ఈ రో నా శాంతి కోసం కావలసిన విషయాలను తెలుసుకుంటే నీకు ఎంత మేలు! కాని ఇపుప్డు అవి నీ
కళళ్కు కనిపించడం లేదు. 43పభువు నినున్ సందరిశ్ంచిన కాలం నువువ్ తెలుసుకోలేదు. కాబటిట్ నీ శతువులు నీ చుటూట్
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మటిట్దిబబ్ కటిట్ నినున్ ముటట్డించి అనిన్ పుల నుండి నినున్ అణచివేసాత్ రు. నినూన్ నీలో ఉనన్ నీ పిలల్లనూ మంటిపాలు
చేసాత్ రు. 44నీలో ఒక రాయి మరొక రాయిఉండకుండాా కూలిచ్వేసే రోజు వసుత్ ంది” అనాన్డు.

ఆలయ శుదిధ్ రెండవ సారి
మతత్యి 21:12-16;మారుక్ 11:15-18;యోహా 2:13-17

45-46 అపుప్డు ఆయన దేవాలయంలో పవేశించి అకక్డ అమమ్కాలు చేసేవారితో, “ ‘నా మందిరం పారథ్న మందిరం’
అని రాసి ఉంది. కాని మీరు దానిన్ దొంగల గుహగా చేశారు” అంటూ వారిని అకక్డ నుండి వెళళ్గొటట్డం పారంభించాడు.
47ఆయనపతి రోజూదేవాలయంలోఉపదేశిసూత్ ఉనన్పుప్డు పధానయాజకులూ, ధరమ్శాస పండితులూ, పజలోల్ ముఖుయ్లు
ఆయననుఅంతంచేయాలనిచూసూత్ వచాచ్రు. 48కానిఏంచేయాలోవారికిఅరథ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పజలంతాఆయనను
విడిచి పెటట్కుండా ఆయనమాటలు వింటూ ఉనాన్రు.

20
యేసుకు అధికారం ఎకక్డిది?
మతత్యి 21:23-27;మారుక్ 11:27-33

1 ఆ రోజులోల్ ఒకసారి ఆయన దేవాలయంలో పజలకు బోధిసూత్ సువార పకటిసుత్ నాన్డు. అపుప్డు పధానయాజకులూ,
ధరమ్శాస పండితులూ పెదద్లతో కూడా ఆయనకు వయ్తిరేకంగా వచిచ్, 2 “నువువ్ ఏ అధికారంతోఈ పనులనీన్ చేసుత్ నాన్వు? ఈ
అధికారం నీకెవరు ఇచాచ్రు? మాకు చెపుప్” అని ఆయనను అడిగారు.

3దానికి ఆయన, “నేను కూడా మిమమ్లిన్ ఒక పశన్ అడుగుతాను. నాకు జవాబివవ్ండి. 4యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సం
పరలోకం నుండి కలిగిందా, మనుషులోల్ నుండి కలిగిందా?” అని వారినడిగాడు. 5వారు ఇలా ఆలోచించారు, “మనం
‘పరలోకంనుండి కలిగింది’అంటే, ‘అలా తేమీరెందుకు నమమ్లేదు?’ అనిఅడుగుతాడు. 6 ‘మనుషులోల్ నుండి కలిగింది’
అంటే జనం మనలను రాళళ్తో కొడతారు. ఎందుకంటే యోహాను ఒక పవక అని అంతా కచిచ్తంగా నముమ్తునాన్రు.”
7 ఇలా ఆలోచించుకుని వారు, “అది ఎకక్డ నుండి కలిగిందోమాకు తెలీదు” అని జవాబిచాచ్రు. 8దానికియేసు, “నేను
కూడా ఏ అధికారంతో ఇవనీన్ చేసుత్ నాన్నోమీతో చెపప్ను” అనాన్డు.

దాకష్తోట ఉపమానం
మతత్యి 21:33-46;మారుక్ 12:1-12;యెష 5:1-7

9ఆయనపజలతోఈఉపమానంచెపాప్డు, “ఒకమనిషిదాకష్తోటనాటించి,దానిన్ తులకుకౌలుకిచాచ్డు. ఆతరువాత
వేరే దేశానికి వెళిళ్ అకక్డచాలాకాలం ఉనాన్డు.

10కోతల కాలం వచిచ్నపుడు అతడు ఆ దాకష్ తోటలో తనభాగం కోసం తుల దగగ్రికి తన పనివాడు ఒకణిణ్ పంపాడు.
ఆ తులు వాణిణ్ కొటిట్ వటిట్ చేతులతో పంపి వేశారు. 11మళీళ్ అతడు మరో పనివాణిణ్ పంపాడు. వారు వాణిణ్ కూడా కొటిట్ ,
అవమానపరిచి వటిట్ చేతులతో పంపివేశారు. 12మళీళ్ అతడు మూడవ వాణిణ్ పంపాడు. ఆ తులు వాణిణ్ గాయపరిచి
బయటకు తోసివేశారు.

13 అపుప్డా దాకష్తోట యజమాని ఇలా అనుకునాన్డు, “ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? ఇక నా సొంత కుమారుణిణ్
పంపుతాను. వారు ఒకవేళ అతణిణ్ గౌరవిసాత్ రేమో.” 14 అయితే ఆ కౌలు తులు అతణిణ్ చూసి, “ఇతడే వారసుడు.
ఇతనిన్ చంపివేసేత్ ఈ పొలం మనదవుతుంది” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 15వారు అతణిణ్ దాకష్ తోట బయటకు
తోసి చంపివేశారు. ఇపుప్డు ఆ దాకష్తోటయజమానివారినేం చేసాత్ డు? 16అతడు వచిచ్ ఆ తులను నాశనం చేసి తన
దాకష్తోటను మరొకరికి అపప్గిసాత్ డు.” వారు అది విని, “అలా ఎనన్టికీ కాకూడదు” అనాన్రు. 17 ఆయన వారిని చూసి,
“అలా తే, ‘ఇలుల్ కటేట్వారు పనికి రాదని తీసివేసిన రాయే ముఖయ్ న మూలరాయి అయింది’ అని రాసి ఉనన్ మాట
సంగతి ఏమిటి? 18ఈరాయి నపడే పతివాడూముకక్ పోతాడు. కానీఈరాయిఎవరిమీద పడుతుందోవాణిణ్ పిండి
చేసేసుత్ ంది.”

పనున్కటట్డం విషయ పశన్
మతత్యి 22:15-22;మారుక్ 12:13-17

19ఆయన తమను ఉదేద్శించే ఈ ఉపమానం చెపాప్డని పధానయాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ గహించి ఆయనను ఆ
సమయంలోనే పటుట్ కోవాలని చూశారు కానీ పజలకు భయపడాడ్ రు. 20వారాయనిన్ కనిపెటిట్ చూసూత్ ఉనాన్రు. ఆయనను
గవరన్ర్ వశం చేసి అతని అధికారానికి అపప్గించడం కోసం ఆయననుమాటలోల్ తపుప్ పటుట్ కోవాలని, నీతిపరులుగా నటించే
వేగుల వారిని ఆయన దగగ్రికి పంపారు. 21వారు వచిచ్ బోధకా, “నీవు నాయ్యంగా మాటలాడుతూ ఉపదేశిసూత్ ఉనాన్వు.
మొహమాటం లేకుండా యథారథ్ంగా దేవుని మారగ్ం బోధిసుత్ నాన్వని మాకు తెలుసు. 22 మనం సీజరుకు పనున్ కటట్డం
నాయ్యమాకాదా?” అని ఆయనను అడిగారు.

23 ఆయన వారి కుతంతానిన్ గురెరిగి, 24 “ఒక నాణెం చూపించండి. దీని మీది బొమమ్, అకష్రాలు ఎవరివి?” అని
అడిగాడు. వారు, “సీజరువి” అనాన్రు. 25అందుకాయన, “ఆలా తే సీజరువి సీజరుకు, దేవునివి దేవునికి చెలిల్ంచండి”
అనాన్డు. 26వారు పజల ఎదుటఈమాటలోల్ తపుప్ పటట్డం చేతగాక ఆయన ఇచిచ్న జవాబుకు ఆశచ్రయ్పడిఊరుకునాన్రు.

పునరుతాథ్ నం గురించి సదూద్ కయుయ్లకు యేసు ఇచిచ్న జవాబు
మతత్యి 22:23-33;మారుక్ 12:18-27
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27పునరుతాథ్ నం లేదని చెపేప్ సదూద్ కయుయ్లు కొందరు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనను ఇలా అడిగారు.
28 “బోధకా, ఒక వయ్కి సంతానం లేకుండా చనిపోయిభారయ్ బతికే ఉంటే, అతనిసోదరుడు అతని భారయ్ను వివాహమాడి

తన సోదరునికి సంతానం కలిగించాలి అని మోషే మనకు రాసి ఇచాచ్డు కదా, 29 ఏడుగురు అనన్దముమ్లు ఉనాన్రు.
మొదటివాడు ఒకామెను పెళాళ్డి సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు. 30 రెండవవాడు, మూడవవాడు కూడా ఆమెను
పెళాళ్డారు. 31 ఆ విధంగా ఏడుగురూ ఆమెను పెళాళ్డి పిలల్లు లేకుండానే చనిపోయారు. 32 ఆ న ఆ సీ కూడా
చనిపోయింది. కాబటిట్ పునరుతాథ్ నంలో ఆమె వారిలో ఎవరికి భారయ్గా ఉంటుంది? 33 ఇకక్డ ఆ ఏడుగురికీ ఆమె భారయ్గా
ఉంది గదా” అనాన్రు.

34 అందుకు యేసు, “ఈ లోక పజలు పెళిళ్కి ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటారు గానీ, 35 పరలోకంలో నితయ్జీవానికీ, మృతుల
పునరుతాథ్ నానికీ అరుహ్ లు ఆ కాలంలో పెళిళ్ చేసుకోరు, ఎవరూ వారిని పెళిళ్కి ఇయయ్రు. 36 వారు పునరుతాథ్ నంలో
భాగసుత్ లు. దేవదూతలతో సమానులు, దేవుని బిడడ్లు. కాబటిట్ ఇక వారికి చావు లేదు. 37మండుతునన్ పొద గురించిన
భాగంలోమోషేరాసూత్ పభువు అబాహాము దేవుడనీ ఇసాస్కు దేవుడనీయాకోబు దేవుడనీ చెపప్డంలో చనిపోయినవారు
లేసాత్ రని సూచించాడు గదా, 38ఆయన సజీవులకే దేవుడు, మృతులకు కాదు. ఆయన దృషిట్కి అందరూ సజీవులే” అని
వారికి జవాబిచాచ్డు.

యేసు శాసులను పశిన్ంచడం
మారుక్ 12:35-37

39-40 ఆ మీదట వారాయనిన్ మరేదీ అడగడానికి తెగించలేదు. అది చూసి శాసులోల్ కొందరు, “బోధకా, చాలా బాగా
చెపాప్వు” అనాన్రు. 41ఆయనవారితో, “కీసుత్ దావీదు కుమారుడనిమనుషులు ఎలా చెబుతునాన్రు?
42-43 “నేను నీ శతువులను నీ పాదాల కింద ఉంచేవరకూ, నీవు నా కుడి పున కూరోచ్మని పభువు నా పభువుతో

చెపాప్డు,” అని కీరనల గంథంలోదావీదే చెపాప్డు.
44దావీదు ఆయనను పభువని చెపాప్డంటే ఆయన అతని కుమారుడెలా అవుతాడు?” అనాన్డు. 45 పజలందరూ

వింటుండగా ఆయన, “శాసులను గురించి జాగతత్గా ఉండండి. వారు నిలువుటంగీలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉండాలని
చూసాత్ రు. 46వాయ్పార వీధులోల్ వందనాలను, సమాజమందిరాలోల్ పెదద్ ఆసనాలను, విందులోల్ అగ సాథ్ నాలను ఆశిసాత్ రు.
47 వారు వితంతువుల ఇళ ళ్ దిగమింగుతూ కపటంగా దీరఘ్పారథ్నలు చేసుత్ ంటారు. వారు మరింత కఠిన న శికష్
పొందుతారు” అని తన శిషుయ్లతో చెపాప్డు.

21
వితంతువు వేసిన కానుక. దేవునికి ఇవవ్డం గురించియేసు అభిపాయం
మారుక్ 12:41, 44

1హ ండీలో కానుకలు వేసుత్ నన్ సంపనున్లను ఆయన చూశాడు. 2 ఒక పేద వితంతువు అతి తకుక్వ విలువగల రెండు
నాణాలు అందులో వేసుత్ ంటే చూశాడు. 3 అపుప్డాయన “ఈ పేద వితంతువు అందరి కంటే ఎకుక్వ వేసిందని మీతో
నిజంగా చెబుతునాన్ను. 4వారంతాతమ కలిమిలోనుండి కానుకలు వేశారు. కానీఈమెతన లేమిలోనుంచి తన బతుకు
తెరువంతా వేసింది” అనివారితో చెపాప్డు.

ఒలీవ కొండ పసంగం
మతత్యి 24-25;మారుక్ 13

5దేవాలయానిన్ అంద న రాళళ్తోనూ, కానుకలతోనూ అలంకరించారని కొందరుమాటాల్ డుకుంటూ ఉనాన్రు. 6అపుప్డు
ఆయన, “ఈ కటట్డాలను మీరు చూసుత్ నాన్రు గదా, వీటిలో రాయి మీద రాయి నిలవకుండా పడదోసే రోజు వసుత్ ంది”
అనాన్డు. 7 అపుప్డు వారు, “బోధకా, ఇవి ఎపుప్డు జరుగుతాయి. ఇవి జరిగే ముందు ఏ సూచన కనిపిసుత్ ంది?” అని
ఆయనను అడిగారు.

భావిమానవ చరిత
మతత్యి 24:3-14

8ఆయన, “మీరుమోసానికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. చాలామంది నా పేర వచిచ్, ‘నేనే ఆయనను’ అంటారు. ‘ఆ
కాలందగగ్ర పడింది’అంటారు. మీరువారినిఅనుసరించవదుద్ . 9మీరుయుదాధ్ లను గూరీచ్ విపల్వాలను గూరీచ్ వినన్పుప్డు
భయపడవదుద్ . ఇవి మొదట తపప్క జరగాలి కాని అంతం అపుప్డే రాదు” అనాన్డు. 10 ఆయన వారితో ఇంకా ఇలా
అనాన్డు, “ఒక జాతి కి మరో జాతీ ఒక రాజయ్ం కి మరో రాజయ్మూ దాడి చేసుత్ ంది. 11కొనిన్ చోటల్ గొపప్ భూకంపాలూ
కరువులూఈతిబాధలూ కలుగుతాయి. ఆకాశంలో భయంకర న ఉతాప్తాలూ గొపప్ సూచనలూ కనిపిసాత్ యి.

12 ఇవనీన్ జరగడానికి ముందు వారు మిమమ్లిన్ పటుట్ కుని హింసిసాత్ రు. నా నామం కోసం మిమమ్లిన్ రాజుల ఎదుటికీ
అధికారుల ఎదుటికీ తీసుకువెళిళ్, సమాజ మందిరాలకీ చెరసాలలకూ అపప్గిసాత్ రు. 13 దీని వలన సాకష్ ం ఇవవ్డానికి
మీకు అవకాశం దొరుకుతుంది. 14 కనుక మేము ఏం జవాబులు చెపాప్లా అని ముందే ఆలోచించుకోకూడదని మీ
మనసులో నిశచ్యం చేసుకోండి. 15 మీ విరోధులు ఎదిరించలేని, కాదనలేని జాఞ్ నానీన్, నోటిమాటలనూ మీకిసాత్ ను.
16తలిల్దండులూ, అనన్దముమ్లూ, బంధువులూ, సేన్హితులేమిమమ్లిన్ పటిట్సాత్ రు. వారు మీలో కొంతమందిని చంపిసాత్ రు.
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17నానామం కారణంగా అందరూమిమమ్లిన్ దేవ్షిసాత్ రు. 18కానీమీతల వెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడారాలదు. 19మీరు మీ
సహనం వలనమీపాణాలను కాపాడుకుంటారు.

యెరూషలేము వినాశనం
20 యెరూషలేమును నాయ్లు ముటట్డించడం మీరు చూసినపుప్డు దాని నాశనం దగగ్ర పడిందని తెలుసుకోండి.

21అపుప్డు యూదయలో ఉనన్ వారు కొండలకు పారిపోవాలి. పటట్ణంలో ఉనన్వారు బయటకు పోవాలి. గామవాసులు
దానిలో పవేశించ కూడదు. 22 ఎందుకంటే అవి పగ తీరుచ్కునే రోజులు. రాసి ఉనన్వనీన్ నెరవేరేలా ఆ రోజులు వసాత్ యి.
23 ఆ రోజులోల్ గరభ్వతులకూ బాలింతలకూ ఎంతోయాతన కలుగుతుంది. దేశంలో చాలా దురవసథ్ కలుగుతుంది. ఈ
పజల కిఉగతదిగి వసుత్ ంది. 24వారు కతిత్పా చనిపోతారు. శతువులువారినిచెరపటిట్ యూదులు కానిఅనయ్జనాలోల్ కి
తీసుకువెళాత్ రు. యూదేతరజాతులు తమకాలాలుపూరి అయేయ్వరకూయెరూషలేమును కాళళ్ కింద తొకుక్తారు.

మహాతేజసుస్లో పభువు రాక
మతత్యి 24:29-31

25 “ఇంకా సూరయ్ చంద నకష్తాలోల్ సూచనలు కలుగుతాయి. సముదం,దానిఅలలహోరు శబాద్ నికి భూమిమీదపజలు
భయకంపితు యాతన పడతారు. 26ఆకాశంలోని శకులు కదిలిపోతాయి. కాబటిట్ లోకం కి రాబోయేవాటిని గురించిన
భయంపజలకికలుగుతుంది. వారుగుండెలవిసిపోయికూలిపోతారు. 27అపుప్డుమనుషయ్ కుమారుడుబలపభావంతో,
గొపప్యశసుస్ కలిగిమేఘాల రావడంచూసాత్ రు. 28ఇవిజరగడం ఆరంభ నపుప్డు రయ్ం తెచుచ్కోండి. తలలు కెతిత్
చూడండి. మీవిముకి దగగ్రవుతూ ఉంటుంది” అనాన్డు.

అంజూరు చెటుట్ ఉపమానం
మతత్యి 24:32, 33;మారుక్ 13:28, 29

29 తరువాత ఆయన వారికి ఒక ఉపమానం చెపాప్డు. “అంజూర చెటుట్ నూ మిగిలిన అనిన్ చెటల్నూ చూడండి.
30అవి చిగురించినపుప్డు వసంత రుతువు వచేచ్సిందని మీరు తెలుసుకుంటారు కదా! 31అదే విధంగా ఈ సంగతులు
జరుగుతునన్పుప్డు దేవునిరాజయ్ం దగగ్రలో ఉందని తెలుసుకోండి. 32ఇవనీన్ జరిగే వరకూఈజాతిఅంతం కాదనిమీకు
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. 33ఆకాశమూ భూమీఅంతం అవుతాయికానీనామాటలు ఎనన్టికీ అంతం కావు.

పభువు రాక,హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:34-51;మారుక్ 13:30-37

34 “తినడం, తాగడం వలాల్ , మతుత్ గా ఉండడం వలాల్ , ఇహలోక చింతల వలాల్ మీ హృదయాలు బరువెకిక్ ఉండగా, ఆ
రోజు ఒక వలలాగా ఆకసిమ్కంగా మీ మీదికి వచిచ్ పడకుండా జాగతత్ పడండి. 35 ఆ రోజు లోకంలో ఉనన్ వారందరి కి
అకసామ్తుత్ గా వసుత్ ంది. 36కాబటిట్ జరగబోయే వీటనిన్టి నుండి తపిప్ంచుకుని, మనుషయ్ కుమారుడి ముందు నిలవడం
కోసం శకిగల వారుగా ఉండడానికి ఎపుప్డూపారథ్న చేసూత్ మెలకువగా ఉండండి” అని చెపాప్డు.

37 ఆయన పతి రోజూ పగలు దేవాలయంలో బోధిసూత్ రాతి ఒలీవ కొండ గడిపేవాడు. 38 పజలంతా పొదుద్ నేన్
దేవాలయంలో ఆయనఉపదేశం వినడానికి వసూత్ ఉనాన్రు.

22
యేసును పటిట్వవ్డానికియూదాలాలూచీ
మతత్యి 26:2, 4;మారుక్ 14:1, 2, 10, 11

1పొంగని రొటెట్ల పండగ అని పిలిచే పసాక్ దగగ్ర పడింది. 2 పధానయాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ యేసును ఎలా
చంపించాలాఅని ఆలోచిసుత్ నాన్రు. అయితేవారు పజలకి భయపడుతునాన్రు.

3అపుప్డు పనెన్ండు మంది శిషుయ్లోల్ ఒక న ఇసక్రియోతు యూదాలో సాతాను పవేశించాడు. 4దాంతో యూదా వెళిళ్
ఆయనను ఎలా పటిట్వావ్లనే విషయ పధానయాజకులతో, అధికారులతో మాటాల్ డాడు. 5దానికి వారు సంతోషించారు.
అతనికి డబిబ్వవ్డానికి అంగీకరించారు. 6 అతడు దానికి అంగీకరించి జనసందోహం లేనపుప్డు ఆయనను వారికి
అపప్గించడానికి అను న సమయం కోసం చూసుత్ నాన్డు.

పసాక్ ఏరాప్టుల్
మతత్యి 26:17-19;మారుక్ 14:12-16

7పొంగని రొటెట్ల పండగ సందరభ్ంగా పసాక్ పశువును వధించాలిస్న రోజు వచిచ్ంది. 8యేసు పేతురు యోహానులతో,
“మీరు వెళిళ్ మనం భోజనం చేయడానికి పసాక్ను సిదధ్ం చేయండి” అనాన్డు. 9వారు, “మేము దానిన్ ఎకక్డ సిదధ్ం
చేయాలి?” అనిఅడిగారు. 10ఆయన, “మీరుఊరిలోపవేశిసుత్ నన్పుప్డు నీళల్కుండమోసుకుంటూఒక వయ్కిమీకు ఎదురు
వసాత్ డు. అతనివెనకేఅతనిఇంటివరకూ వెళళ్ండి. 11మాగురువు, ‘నేనునాశిషుయ్లతో కలసిపసాక్భోజనంతినడానికి
విశాంతి గది ఎకక్డుంది?’ అని అడుగుతునాన్డని ఆ ఇంటి యజమానితో చెపప్ండి. 12అతడు అనిన్ సదుపాయాలూ
ఉనన్ ఒక పెదద్ మేడ గది మీకు చూపిసాత్ డు. అకక్డ సిదధ్ం చేయండి” అని వారితో చెపాప్డు. 13 సరిగాగ్ ఆయన తమతో
చెపిప్నటేట్ అనీన్ వారికి జరిగాయి. దాంతో ఆయన చెపిప్నటేట్ వారు పసాక్భోజనం సిదధ్పరిచారు.

చివరి పసాక్
మతత్యి 26:20;మారుక్ 14:17;యోహా 13



లూకా రాసిన సువార 22:14 909 లూకా రాసిన సువార 22:43

14సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆయనా ఆయనతో కూడా అపొసత్లులూ భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. 15అపుప్డాయన, “నేను
హింస పొందక ముందు మీతో కలిసి ఈ పసాక్ విందు ఆరగించాలని ఎంతో ఆశించాను. 16 ఎందుకంటే అది దేవుని
రాజయ్ంలో నెరవేరే వరకూ మళీళ్ దానిన్ తిననని మీతో చెబుతునాన్ను.” 17 తరువాత ఆయన ఒక గినెన్ తీసుకుని
కృతజఞ్తలు చెపిప్, “మీరు దీనిన్ తీసుకుని పంచుకోండి. 18 ఇక దేవుని రాజయ్ం వచేచ్ వరకూ నేను దా రసం తాగనని
మీతోచెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

పభు రాతి భోజన సంసాక్రం సాథ్ పన
మతత్యి 26:26-29;మారుక్ 14:22-25

19ఆతరవాతఆయనఒక రొటెట్ తీసుకుని కృతజఞ్తలు అరిప్ంచి,దానిన్ విరిచివారికిచిచ్, “ఇదిమీకోసంధారాదతత్ ననా
శరీరం. ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోడానికి దీనిన్ చేయండి” అని చెపాప్డు. 20అలాగే భోజన న తరువాత ఆయన ఆ పాతను
తీసుకుని, “ఈపాతమీకోసం చిందే నా రకం దావ్రా వచిచ్న కొతత్ నిబంధన.

యేసు తనకు జరగ యునన్ దోహం గురించి వెలల్డించడం
మతత్యి 26:21-25;మారుక్ 14:18-21;యోహా 13:18-30

21 “వినండి, ననున్ శతువులకు పటిట్ంచే వాడు నాతో కూడా ఈ బలల్ దగగ్రే ఉనాన్డు. 22 దేవుని నిరణ్యం పకారం
మనుషయ్ కుమారుడు వెళిళ్పోతునాన్డు. కానీఆయనను పటిట్సుత్ నన్ ఆ వయ్కికిమాతంయాతనతపప్దు”అనాన్డు, 23ఇది
చేయబోయేదెవరో అంటూ వారు తమలోతాము పశిన్ంచుకోవడంమొదలు పెటాట్ రు.

తమలో ఎవరు గొపప్వారని శిషుయ్ల మధయ్ వాదం
మతత్యి 20:25, 28;మారుక్ 10:42-45

24 తమలో ఎవరు గొపప్ అనే వివాదం వారిలో తలెతిత్ంది. 25 అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా అనాన్డు, “ఇతర
పజల రాజులు తమ పజల మీద పభుతవ్ం చేసాత్ రు. పజల మీద అధికారం చెలాయించే వారు ‘ధరమ్దాతలు’ అని
పిలిపించుకుంటారు. 26మీరుఅలాఉండకూడదు. మీలోపముఖుడుతకుక్వవాడుగా,నాయకుడుసేవకుడిలాఉండాలి.
27 అసలు గొపప్వాడు అంటే ఎవరు? భోజనానికి కూరుచ్నే వాడా లేక సేవ చేసేవాడా? భోజనానికి కూరుచ్నే వాడే కదా!
అయినానేను మీమధయ్ సేవ చేసేవాడిలాఉనాన్ను.

రానునన్ రాజయ్ంలో అపొసత్లుల సాథ్ నం
మతత్యి 19:28; పక 3:21

28“నాకు కలిగినవిషమపరీకష్లోల్ మీరేనాతోనిలిచిఉనాన్రు. 29నాతండినాకురాజాయ్నిన్పసాదించాడు. నారాజయ్ంలో
నాభోజన బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసి, 30సింహాసనాల కూరుచ్ని ఇశాయేలు పనెన్ండు గోతాలకూ మీరు తీరుప్ తీరచ్డానికి
నేను కూడామీకు రాజాయ్నిన్ పసాదిసుత్ నాన్ను.

పేతురు చెపప్నునన్ అబదధ్ం
మతత్యి 26:33-35;మారుక్ 14:29-31

31 “సీమోనూ, సీమోనూ, విను. సాతానుమిమమ్లిన్ పటుట్ కుని గోదుమలాల్ జలిల్ంచడానికి కోరుకునాన్డు. 32నీ విశావ్సం
విఫలం కాకుండా నేను నీ కోసం పారిథ్ంచాను. నువువ్ మళీళ్ దేవుని పు తిరిగిన తరువాత నీ సోదరులను సిథ్రపరచు.”
33కానీ పేతురు, “పభూ, నీతో కూడాచెరసాలకు వెళళ్డాని నా,మరణించడాని నానేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను”అనిఆయనతో
అనాన్డు. 34అపుప్డు ఆయన, “ఈరోజు నేనెవరో తెలియదని నువువ్ మూడుసారుల్ బొంకిన తరువాతనే కోడి కూసుత్ ందని
నీకు చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

వాటిలల్బోయే గడుడ్ పరిసిథ్తి గురించి శిషుయ్లకు హెచచ్రికలు
35 ఇంకా ఆయన “నేను డబుబ్ సంచీ, చెపుప్లూ లేకుండామిమమ్లిన్ పంపినపుప్డు మీకేమనాన్ తకుక్వయిందా?” అని

అడిగాడు. దానికి వారు, “ఏమీ తకుక్వ కాలేదు” అనాన్రు. 36 ఆయన, “కానీ ఇపుప్డు సంచీ జోలే ఉనన్వాడు వాటిని
తీసుకువెళాళ్లి. కతిత్ లేని వాడు తన బటట్ అమిమ్ కతిత్ కొనుకోక్వాలి.

37 ‘ఆయనను అకమాలు చేసేవారిలో ఒకడిగా ఎంచారు’ అని రాసి ఉనన్ లేఖనం నా విషయంలో నెరవేరాలి. ననున్
గురించిన విషయాలనీన్ తపప్క నెరవేరతాయని మీతో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 38 శిషుయ్లు, “పభూ ఇకక్డ రెండు
కతుత్ లునాన్యి” అనాన్రు. ఆయన, “చాలు” అనాన్డు.

గేతెస్మనే వనంలోయేసు
మతత్యి 26:36-46;మారుక్ 14:32, 42;యోహా 18:1

39భోజనంఅయాయ్కఆయనబయలేద్రితనఅలవాటుపకారంఒలీవకొండకు వెళాళ్డు. ఆయనశిషుయ్లు కూడాఆయనతో
వెళాళ్రు. 40వారు అకక్డికి చేరుకునన్ తరువాత ఆయన వారితో, “మీరు విషమ పరీకష్లో పడకుండా పారథ్న చేయండి”
అనాన్డు. 41వారి దగగ్ర నుండి ఆయన రాతివేత దూరం వెళిళ్ అకక్డ మోకరించి ఇలా పారథ్న చేశాడు. 42 “తండీ, నీకు
ఇషట్ తే ఈపాతను నా నుంచి తొలగించు. అయినానా ఇషట్ం కాదు. నీ ఇషట్మే జరగాలి.” 43అపుప్డు పరలోకం నుండి
ఒక దూత ఆయనకు కనపడి ఆయనను బలపరిచాడు.
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44ఆయనతీవంగాపారిథ్సూత్ మరింతయాతన పడాడ్ డు. అపుప్డు ఆయన చెమట రక బిందువులాల్ నేల పడుతూ ఉంది.
45ఆయనపారథ్నముగించితనశిషుయ్లదగగ్రికి వచాచ్డు. వారుదుఃఖంచేతనిదపోవడంచూశాడు. 46వారితో, “మీరెందుకు
నిదపోతునాన్రు? విషమ పరీకష్లో పడకుండామేలొక్నిపారిథ్ంచండి” అనాన్డు.

యూదాదోహం
మతత్యి 26:47-56;మారుక్ 14:43-50;యోహా 18:3-11

47ఆయనఇంకామాటాల్ డుతూఉండగానేపజలు సమూహంగావచాచ్రు. పనెన్ండుమంది శిషుయ్లోల్ ఒక నయూదావారికి
ముందుగా నడుసూత్ యేసును ముదుద్ పెటుట్ కోడానికి దగగ్రగా వచాచ్డు. 48 అపుప్డు యేసు, “యూదా, ముదుద్ పెటుట్ కుని
మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పటిట్సుత్ నాన్వా?” అనాన్డు. 49 ఆయన చుటూట్ ఉనన్వారు జరుగుతునన్దేమిటో గహించి, “పభూ,
కతిత్తో నరకమంటావా?” అని అడిగారు. 50ఈలోగా వారిలో ఒకడు పధానయాజకుడి సేవకుణిణ్ కొటిట్ వాడి చెవి నరికాడు.
51దానికియేసు, “అంతటితో ఆగండి” అని అతని చెవినితాకిబాగుచేశాడు.

52 తనను పటుట్ కోడానికి వచిచ్న పెదద్లతో, పధానయాజకులతో, దేవాలయం అధికారులతో, “ఒక బందిపోటు దొంగను
పటుట్ కోడానికి వచిచ్నటుట్ కతుత్ లతో దుడుడ్ కరలతో బయలేద్రి వచాచ్రా? 53 నేను పతిరోజూ మీ దగగ్ర దేవాలయంలో
ఉనన్పుప్డు ననున్ పటుట్ కోలేదు. అయితే ఇదిమీ సమయం, చీకటి ఆధిపతయ్ం” అనాన్డు.

యేసును బంధించడం. పేతురు అబదధ్ం
మతత్యి 26:57, 69-75;మారుక్ 14:53, 54, 66-72;యోహా 18:12, 15-18, 25-27

54వారు ఆయనను పటుట్ కుని ఈడుచ్కుంటూ పధానయాజకుడి ఇంటోల్ కి తీసుకు వెళాళ్రు. పేతురు దూరంగా వారి వెనకే
వెళాళ్డు. 55అపుప్డు కొంతమంది ఆ ఇంటి ఆవరణలో చలిమంట వేసుకుని దాని చుటూట్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. పేతురు కూడా
వెళిళ్ వారితో కూరుచ్నాన్డు.

56 అపుప్డు ఒక పనిపిలల్ మంట వెలుతురులో కూరుచ్ని ఉనన్ పేతురును పరీకష్గా చూసి, “ఈ మనిషి కూడా అతనితో
ఉనన్వాడే” అంది. 57 దానికి పేతురు, “అమామ్యీ, అతనెవరో నాకు తెలియదు” అనాన్డు. 58 కాసేపటికి మరొకడు
పేతురును చూసి, “నువువ్ కూడా వారిలో ఒకడివే” అనాన్డు. దానికి పేతురు, “నేను కాదయాయ్” అనాన్డు. 59మరో గంట
గడిచాక ఇంకొకడు పేతురును చూసి, “ఇతడు కచిచ్తంగా అతనితో కూడా ఉనాన్డు. ఇతడు గలిలయ వాడే” అని నొకిక్
చెపాప్డు. 60అందుకు పేతురు, “నువువ్ అంటునన్దేమిటో నాకు తెలియడం లేదు” అనాన్డు. అతడు ఇలామాటాల్ డుతూ
ఉండగానే కోడి కూసింది. 61 అపుప్డు పభువు అటు తిరిగి పేతురు పు చూశాడు. “నేనెవరో తెలియదని నువువ్
మూడుసారుల్ చెపిప్న తరువాత కోడి కూసుత్ ందని” పభువు తనతో చెపిప్న మాట పేతురుకి జాఞ్ పకం వచిచ్ంది. 62దాంతో
పేతురు బయటకు వెళిళ్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు.

యేసును కొటట్డం
మతత్యి 26:67, 68;మారుక్ 14:65;యోహా 18:22, 23

63యేసును పటుట్ కునన్వారు ఆయనను ఎగతాళి చేశారు, కొటాట్ రు. 64ఆయన కళళ్కు గంతలు కటిట్ , కొటిట్ “నినున్ ఎవరు
కొటాట్ రో పవచనం చెపుప్” అనాన్రు. 65 ఆయనను నీచంగా దూషించారు. ఆయనకు వయ్తిరేకంగా అనేక దూషణ మాటలు
పలికారు.

సన్హెడిన్ సభ ఎదుటయేసు
మతత్యి 26:59-68;మారుక్ 14:55-65;యోహా 18:19-24

66 ఉదయం కాగానే పజల నాయకులూ, ముఖయ్ యాజకులూ, ధరమ్శాస పండితులూ సమావేశమయాయ్రు. ఆయనను
మహాసభకు తీసుకువెళాళ్రు. 67“నువువ్అభిషికుడి తేఅదిమాకు చెపుప్”అనాన్రు. అందుకాయన, “నేనుమీతోచెపిప్నా
మీరు నమమ్రు. 68 అంతే కాకుండా నేను మిమమ్లిన్ పశిన్సేత్ జవాబివవ్రు. 69 అయితే ఇక మనుషయ్ కుమారుడు బల
పభావాలునన్ దేవుని కుడి పున కూరుచ్ని ఉంటాడు” అనాన్డు. 70 “అయితే నువువ్ దేవుని కుమారుడివా?” అనాన్రు.
ఆయన వారితో, “మీరనన్టుట్ ఆయనను నేనే” అనాన్డు. 71అందుకు వారు, “మనకిక సాకష్ులతో పనేముంది? ఇతని నోటి
మాటమనమే వినాన్ం కదా” అనాన్రు.

23
పిలాతు ఎదుటయేసు
మతత్యి 27:2, 11-14;మారుక్ 15:1-5;యోహా 18:28-38

1 అపుప్డు వారంతా కలసి ఆయనను పిలాతు దగగ్రికి తీసుకువెళాళ్రు. 2 “ఇతడు మా పజలను తిరుగుబాటుకు
పోతస్హిసుత్ నాన్డు. సీజరుకి పనున్ చెలిల్ంచ వదద్నీ తాను కీసుత్ అనే రాజుననీ ఇతడు చెబుతుంటే వినాన్ము” అని ఆయన
మీద నేరారోపణ చేశారు. 3అపుప్డు పిలాతు, “నువువ్ యూదుల రాజువా?” అని ఆయనను అడిగాడు. దానికి ఆయన,
“నువేవ్ అంటునాన్వు కదా” అనాన్డు.

4 పిలాతు పధాన యాజకులతోనూ, జనంతోనూ, “ఈ వయ్కిలో నాకు ఎలాంటి దోషమూ కనిపించడం లేదు,” అనాన్డు.
5అయితేవారు, “ఇతడు గలిలయనుండిఇకక్డవరకూయూదయదేశమంతాపచారంచేసూత్ పజలను రెచచ్గొడుతునాన్డు”
అనిమరింత తీవంగా నొకిక్ చెపాప్రు.

హేరోదు ఎదుటయేసు
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6 పిలాతు ఈ మాట విని, “ఇతడు గలిలయ పాంతం వాడా?” అని అడిగాడు. 7 ఆయన హేరోదు అధికారం కింద
ఉనన్ పదేశానికి చెందినవాడని తెలియగానే ఆయనను హేరోదు దగగ్రికి పంపించాడు. ఆ రోజులోల్ హేరోదుయెరూషలేములోనే
ఉనాన్డు.

8హేరోదు యేసును చూసి ఎంతో సంతోషించాడు. ఆయనను గురించి అతడు ఎనోన్ విషయాలు విని ఉనాన్డు. ఎంతో
కాలంగా ఆయనను చూడాలని ఆశిసుత్ నాన్డు. ఆయన ఏ నా ఒక అదుభ్తం చేసేత్ చూడాలని కూడా ఆశిసుత్ నాన్డు. 9హేరోదు
ఆయనను ఎనోన్ పశన్లు వేశాడు కానీ ఆయన అతనికి జవాబేమీ ఇవవ్లేదు.

10ముఖయ్ యాజకులూ ధరమ్శాస పండితులూ అకక్డే నిలబడి ఆయన మీద తీవ న ఆరోపణలు చేశారు. 11హేరోదు
తన నికులతో కలిసి,ఆయనను అవమానించి,అపహసించి,ఆయనకు పశసత్ న వసానిన్తొడిగించితిరిగి పిలాతు దగగ్రికి
పంపించాడు. 12అంతకు ముందు హేరోదూ, పిలాతూ శతువులుగా ఉండేవారు. కానీ ఆ రోజువారిదద్రూ సేన్హితులయాయ్రు.

మళీళ్ పిలాతు ఎదుటికి, బరబాబ్ విడుదల,యేసుకు మరణ శికష్
మతత్యి 27:15-26;మారుక్ 15:6-15;యోహా 18:39, 40

13 అపుప్డు పిలాతు ముఖయ్ యాజకులనూ అధికారులనూ పజలనూ పిలిపించాడు. 14 “పజలు తిరగబడేలా
చేసుత్ నాన్డంటూ మీరు ఈ వయ్కిని నా దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు కదా. మీ ముందే నేను ఇతణిణ్ పశిన్ంచాను. కానీ మీరితని
మీదమోపిన నేరాలోల్ ఒకక్టి కూడా నాకు నిజమనిపించడం లేదు. 15హేరోదుకు కూడా ఏ దోషమూ కనిపించలేదు. హేరోదు
ఇతణిణ్ నా దగగ్రకే తిరిగి పంపాడు కదా. మరణ శికష్కు తగిన నేరమేదీ ఇతడు చేయలేదు. 16 అందుచేత నేనితణిణ్ శి ంచి
విడుదల చేసాత్ ను” అనాన్డు.

17 పండగ సమయంలో పిలాతు పజల కోసం ఒక దీని విడుదల చేయడం వాడుక. 18అయితే వారంతా, “వీణిణ్ చంపి
మాకు బరబబ్ను విడుదల చెయయ్ండి” అని ఒకక్పెటుట్ న కేకలు వేశారు. 19 బరబబ్ పటట్ణంలో జరిగిన ఒక తిరుగుబాటు,
హతాయ్నేరాల చెరసాలలోఉనాన్డు.

20పిలాతుయేసును విడుదల చేయాలని ఆశించి వారితోమళీళ్మాటాల్ డాడు. 21కాని వారంతా, “వీణిణ్ సిలువ వేయాలి,
సిలువవేయాలి”అనిమరింతగాకేకలు వేశారు. 22మూడవసారిఅతడు, “ఎందుకు? ఇతడేమిదురామ్రగ్ం చేశాడు? ఇతనిలో
మరణ శికష్కు తగిన నేరమేదీనాకు కనపడలేదు. అందుచేత ఇతణిణ్ శి ంచి వదిలేసాత్ ను” అనాన్డు.

23 కాని వారంతా పటుట్ బటిట్ పెదద్గా కేకలు వేసి, “వీణిణ్ సిలువ వేయండి” అని అరిచారు. చివరికి వారి కేకలే గెలిచాయి.
24వారు కోరినటేట్ జరగాలని పిలాతు తీరుప్ తీరాచ్డు. 25వారు కోరినటేట్ తిరుగుబాటు, హతాయ్నేరాల చెరసాలలో ఉనన్వాణిణ్
విడుదల చేసి,యేసును వారికిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేయడానికి వారికి అపప్గించాడు.

26వారాయనిన్ తీసుకు వెళిళ్పోతూ ఉనన్పుప్డు పలెల్టూరి నుండి వసుత్ నన్ కురేనీ పాంతానికి చెందిన సీమోను అనే వయ్కిని
పటుట్ కుని,యేసు వెంటే సిలువమోయడానికి దానిన్ అతనిమీద పెటాట్ రు.

సిలువ
మతత్యి 27:33-38;మారుక్ 15:22-28;యోహా 19:17-19

27పెదద్ జనసమూహం, ఆయనను గురించి రొముమ్ కొటుట్ కుంటూ దుఃఖిసుత్ నన్ చాలమంది సీలూ ఆయనను వెంబడించారు.
28యేసు వారి పు తిరిగి, “యెరూషలేము సీలారా,నాకోసం ఏడవవదుద్ . మీకోసం,మీపిలల్ల కోసం ఏడవండి.
29వినండి, ‘గొడాళ ళ్ ధనుయ్లు, కనని గరాభ్లూపాలియయ్ని సత్నాలూ ధనయ్ం’ అని చెపేప్ రోజులు వసుత్ నాన్యి.
30 అపుప్డు ‘మా మీద పడండి’ అని పరవ్తాలతో, ‘మమమ్లిన్ కపిప్వేయండి’ అని కొండలతో పజలు చెపప్డం

మొదలుపెడతారు.
31చెటుట్ పచిచ్గా ఉనన్పుప్డే వారు ఇలా చేసేత్ ఇక ఎండినదానికేం చేసాత్ రో” అని చెపాప్డు.
32ఇదద్రు నేరసుత్ లను ఆయనతోబాటు చంపడానికి తీసుకు వచాచ్రు. 33వారు కపాలం అనే చోటికి వచిచ్నపుప్డు అకక్డ

వారాయనిన్ సిలువ వేశారు. ఆ నేరసుత్ లోల్ ఒకణిణ్ ఆయనకు కుడి పున, మరొకణిణ్ ఎడమ పున ఆయనతోబాటు సిలువ
వేశారు.

34 అపుప్డు యేసు, “తండీ, వీళేళ్ం చేసుత్ నాన్రో వీళళ్కి తెలియదు. కాబటిట్ వీళళ్ను కష్మించు” అని చెపాప్డు. వారు
ఆయన బటట్లు పంచుకోడానికి చీటుల్ వేసుకునాన్రు.

35 పజలు నిలబడి ఇదంతా చూసుత్ నాన్రు. అధికారులు, “వీడు ఇతరులను ర ంచాడు. వీడు దేవుడేరప్రచుకునన్ కీసుత్
అయితే తనను తాను ర ంచుకోవాలి” అంటూ ఎగతాళి చేశారు.

36 ఇక నికులు కూడా ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనకు పులిసిపోయిన దా రసం ఇవవ్బోతూ 37 “నువువ్ యూదుల
రాజు తే నినున్ నువేవ్ ర ంచుకో” అని ఆయనను వెకిక్రించారు. 38 “ఇతడు యూదుల రాజు” అని ఒక చెకక్ రాసి
ఆయనకు గా ఉంచారు.

పరితాపం చెందిన దొంగ
మతత్యి 27:44;మారుక్ 15:32

39వేలాడుతునన్ ఆ నేరసుథ్ లోల్ ఒకడు ఆయనను దూషిసూత్ , “నువువ్ నిజంగా కీసుత్ తే నినున్ నువువ్ ర ంచుకునిమమమ్లిన్
కూడా ర ంచు” అనాన్డు.

40కాని రెండోవాడువాణిణ్ చీవాటుల్ పెటాట్ డు. “నువూవ్ అదే శికష్ అనుభవిసుత్ నాన్వు కదా. దేవునికి భయపడవా? 41మన తే
ఇది నాయ్యమే. మనం చేసిన వాటికి తగిన పతిఫలం పొందుతునాన్ం. కానీఈయన ఏ తపూప్ చేయలేదు” అనాన్డు.
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42 తరువాత ఆయనను చూసి, “యేసూ, నువువ్ నీ రాజయ్ంలో పవేశించేటపుప్డు ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకో” అనాన్డు.
43 అందుకాయన వాడితో, “ఈ రోజు నువువ్ నాతో కూడా పరలోకంలో ఉంటావని నీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను”
అనాన్డు.

44 అపుప్డు సుమారుగా మధాయ్హన్ ంది. మూడు గంటల వరకూ ఆ దేశమంతటి మీదా చీకటి అలముకుంది.
45సూరుయ్డు అంతరాథ్ నమయాయ్డు. దేవాలయంలో గరాభ్లయం తెర రెండుగా చిరిగిపోయింది.

యేసు తన ఆతమ్ను తండికి అపప్గించడం
మతత్యి 27:50;మారుక్ 15:37;యోహా 19:30

46అపుప్డుయేసు పెదద్ సవ్రంతో కేకవేసి, “తండీ,నీచేతికినాఆతమ్ను అపప్గిసుత్ నాన్ను.” అనాన్డు. ఆయనఈవిధంగా
చెపిప్ పాణం విడిచాడు.

47శతాధిపతిజరిగిందంతాచూసి, “ఈవయ్కినిజంగానీతిపరుడే”అనిచెపిప్ దేవుణిణ్ కీరించాడు. 48ఈదృశయ్ంచూడడానికి
సమకూడిన పజలు జరిగిందంతా చూసి గుండెలు బాదుకుంటూ తిరిగి వెళాళ్రు. 49 ఆయనతో పరిచయమునన్ వారూ,
గలిలయ నుండి ఆయనను అనుసరించిన సీలూ దూరంగా నిలబడి చూసుత్ నాన్రు.

భూసాథ్ పన
మతత్యి 27:57-61;మారుక్ 15:42, 47;యోహా 19:38, 42

50యూదుల మహాసభలోయోసేపు అనే వయ్కి ఉనాన్డు. ఇతడు అరిమతయి ఊరివాడు. మంచివాడు, నీతిపరుడు.
51మహాసభ చేసిన తీరామ్నానికి ఇతడు సమమ్తించలేదు. ఇతడు దేవుని రాజయ్ం కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. 52అతడు
పిలాతు దగగ్రికి వెళిళ్,యేసు శరీరానిన్ తనకిమమ్ని అడిగాడు.

53తరువాత ఆయన శరీరానిన్ సిలువ నుండి దించి, సనన్ నారబటట్తో చుటిట్ ,తొలిచిన ఒక రాతి సమాధిలోఉంచాడు. ఆ
సమాధిలో ఎవరి దేహానీన్ అంతకు ముందు ఎపుప్డూ ఉంచలేదు.

54 అది సిదధ్పడే రోజు. విశాంతి దినం మొదలు కాబోతూ ఉంది. 55 అపుప్డు గలిలయ నుండి ఆయనతో వచిచ్న సీలు
వెంట వెళిళ్ ఆ సమాధినీ, ఆయన దేహానీన్ ఎలా ఉంచారో చూసి 56తిరిగి వెళిళ్, సుగంధ దవాయ్లూ, పరిమళ లాలూ సిదధ్ం
చేసుకునాన్రు. తరువాత దేవుని ఆజఞ్ పకారం విశాంతి దినం ఏ పనీ లేకుండా ఉనాన్రు.

24
యేసు కీసుత్ పునరుతాథ్ నం
మతత్యి 28:1-6;మారుక్ 16:1-8;యోహా 20:1-17

1 ఆదివారం తెలల్వారిన తరువాత ఆ సీలు తాము సిదధ్ం చేసిన సుగంధ దవాయ్లను తీసుకుని సమాధి దగగ్రికి వచాచ్రు.
2సమాధినిమూసినరాయిదొరిల్ంచి ఉండడం చూసిలోపలికి వెళాళ్రు. 3కానీపభుయేసు దేహంవారికి కనబడలేదు. దాంతో
వారికేమీతోచలేదు.

4అయితే ధగధగలాడే బటట్లు ధరించిన ఇదద్రు వయ్కులు వారి దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్రు. 5వారిని చూసి ఈ సీలు భయపడి
ముఖాలు నేలకు వంచుకుని ఉండగా వారు, “సజీవు న వయ్కిని మీరు చనిపోయిన వారిలో ఎందుకు వెదుకుతునాన్రు?
6ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచాడు. ఆయన ఇంతకు ముందు గలిలయలోఉనన్పుప్డు 7మనుషయ్ కుమారుణిణ్ పాపుల
చేతికి పటిట్సాత్ రనీ,వారు ఆయనను సిలువ వేసి చంపుతారనీ, తిరిగి ఆయనమూడవ రోజున సజీవుడిగా లేసాత్ డనీమీతో
చెపిప్ంది జాఞ్ పకం చేసుకోండి” అనాన్రు.

8 అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు జాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు. 9వారు సమాధి దగగ్ర నుండి తిరిగి వెళిళ్ ఈ సంగతులను
పదకొండుమంది శిషుయ్లకూ మిగిలినవారికందరికీ చెపాప్రు.

10 ఇలా ఈ సంగతులను అపొసత్లులకు చెపిప్న సీలు ఎవరంటే మగద్లేనే మరియ, యోహనన్, యాకోబు తలిల్ మరియ,
వారితో ఉనన్ యితర సీలూ. 11 అయితే వినన్వారికి ఈ మాటలు పిచిచ్ మాటలుగా అనిపించాయి. కాబటిట్ వారెవరూ వీరి
మాటలు నమమ్లేదు. 12 అయితే పేతురు లేచి, సమాధి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్డు. అకక్డ సమాధిలోకి తొంగి
చూశాడు. అకక్డనారబటట్లుమాతం కనిపించాయి. అతడు జరిగినదానిన్ గురించిఆశచ్రయ్పడుతూ ఇంటికి వెళిళ్పోయాడు.

పునరుతాథ్ న కీసుత్ పరిచరయ్
13 ఆ రోజే ఇదద్రు శిషుయ్లు యెరూషలేముకు సుమారు పదకొండు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ ఎమామ్యిస్ గామానికి

వెళత్ నాన్రు. 14 జరిగిన ఈ విషయాలనిన్టి గురించి మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. 15 అలా వారు మాటాల్ డుకుంటూ,
చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండగా యేసు వారి దగగ్రికి వచిచ్ వారితో కూడా నడుసూత్ ఉనాన్డు. 16 అయితే వారు ఆయనను గురు
పటట్లేకపోయారు. ఎందుకంటే వారి కళ ళ్ మూతలు పడడ్టుట్ అయింది.

17ఆయన, “మీరు నడుసూత్ పరసప్రం చరిచ్ంచుకుంటునన్ విషయాలు ఏమిటి?” అని వారిని అడిగాడు. దాంతో వారు
దుఃఖంతో నిండిపోయి నిలబడిపోయారు. 18వారిలో కెల్యొపా అనేవాడు, “యెరూషలేములో కాపురముంటూ ఈ రోజులోల్
అకక్డ జరుగుతునన్ విషయాలు తెలియని వయ్కివి నువువ్ ఒకక్డివే అనుకుంటా” అనాన్డు.

19 ఆయన, “ఏ విషయాలు?” అని అడిగాడు. అపుప్డు వారు, “నజరేతు వా న యేసును గురించిన విషయాలే.
ఆయన దేవుని దృషిట్లోనూ పజలందరి దృషిట్లోనూమాటలోల్ పనులోల్ శకిగల పవకగా ఉనాన్డు. 20మనముఖయ్యాజకులూ
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అధికారులూ ఆయనను మరణశికష్కు అపప్గించి, ఎలా సిలువ వేయించారో నీకు తెలియదా? 21ఇశాయేలు పజను విడుదల
చేసేవాడు ఈయనే అనిమేము ఆశించాం. ఈ విషయాలనీన్ మూడు రోజుల కితం జరిగాయి.

22 అయితే మాలో కొందరు సీలు తెలల్వారగానే సమాధి దగగ్రికి వెళిళ్ అకక్డ ఆయన దేహం కనిపించక తిరిగి వచాచ్రు.
23 కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి, ‘ఆయన బతికే ఉనాన్డు’ అని చెపాప్రు అని మాకు తెలిపినపుప్డు మాకు చాలా
ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 24మావాళ ళ్కొంతమందిసమాధిదగగ్రికి వెళిళ్ ఆసీలు చెపిప్నటేట్ ఖాళీసమాధినిచూశారుగానీఆయనను
చూడలేదు” అని ఆయనకు చెపాప్రు.

25అందుకాయన, “అవివేకులారా, పవకలు చెపిప్న మాటలననిన్టినీ నమమ్ని మందమతులారా, 26 కీసుత్ ఈ విధంగా
హింసలు అనుభవించి తన మహిమలో పవేశించడం తపప్నిసరి కాదా?” అని వారితో అనాన్డు. 27 ఇంకా మోషే నుండి
పవకలందరి వరకూ లేఖనాలనిన్టిలో తనను గురించి రాసినమాటల అరాథ్ నిన్ వారికి తెలియజేశాడు.

28ఇంతలోవారిగామం వచిచ్ంది. ఆయన ఇంకాముందుకు పయాణం చేసుత్ నన్టుట్ కనిపించింది. 29దాంతోవారు, “పొదుద్
వాలుతునన్ది. చీకటి పడుతుంది. ఈరాతికి ఇకక్డే ఉండు” అంటూ ఆయనను బలవంతం చేశారు. కాబటిట్ ఆయనవారితో
కూడా ఇంటోల్ కి వెళాళ్డు.

30 ఆయన వారితో భోజనానికి కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్ కుని దానికోసం కృతజఞ్తలు చెపిప్, విరిచి తినడానికి
వారికిచాచ్డు. 31 అపుప్డు వారి కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి. వారు ఆయనను గురు పటాట్ రు. అయితే ఆయన వారికి
కనబడకుండా మాయమయాయ్డు. 32 అపుప్డు వారు, “దారిలో ఆయన మనతో మాటాల్ డుతూ లేఖనాలను మనకు అరథ్ం
అయేయ్లా చెబుతునన్పుప్డు మనహృదయాలు దహించుకు పోతునన్టుట్ అనిపించ లేదూ” అని చెపుప్కునాన్రు.

33అపుప్డేవారు లేచి తిరిగియెరూషలేము వెళాళ్రు. అకక్డ పదకొండు మంది శిషుయ్లూ,వారితోఉనన్వారూ కలుసుకుని
34 “పభువు నిజంగా లేచి సీమోనుకు కనిపించాడు” అని చెపుప్కుంటునాన్రు. వారది విని 35దారిలో జరిగిన సంగతులూ,
ఆయన రొటెట్ విరిచిన వెంటనే తమకెలా పతయ్కష్మయాయ్డో తెలియజేశారు.

36 వారు ఇలా మాటాల్ డుకుంటూ ఉండగా యేసే వారి మధయ్ నిలబడి, “మీకు శాంతి కలుగు గాక” అనాన్డు.
37 అయితే వారు తమకేదో ఆతమ్ కనిపించిందనుకుని భయంతో హడలిపోయారు. 38 అపుప్డాయన, “మీరు ఎందుకు
భయపడుతునాన్రు? మీ హృదయాలోల్ ఎందుకు సందేహపడుతునాన్రు? 39 నేనే ఆయనను అనడానికి రుజువుగా నా
చేతులూ, నా పాదాలూ చూడండి. ననున్ ముటుట్ కుని చూడండి. నాకు ఉనన్టుట్ గా ఆతమ్కు ఎముకలూ మాంసమూ
ఉండవు” అని చెపాప్డు. 40అలా చెపిప్ తన చేతులనూ, కాళళ్నూ వారికి చూపించాడు.

41అయితేవారుసంతోషంతోతబిబ్బుబ్ పోతూఇంకానమమ్కుండాఆశచ్రయ్పోతూఉనాన్రు. అపుప్డుఆయన, “మీదగగ్ర
ఏ నా ఆహారం ఉందా?” అని అడిగాడు. 42వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకు ఇచాచ్రు. 43ఆయనదానిన్ తీసుకుని
వారి కళళ్ ముందే తినాన్డు. 44తరువాత ఆయన, “మోషేధరమ్శాసంలోనూ, పవకల గంథాలోల్ నూ, కీరనలోల్ నూనా గురించి
రాసినవనీన్ నెరవేరాలని నేను మీతో ఉనన్పుప్డు చెపాప్ను గదా” అనాన్డు. 45 అపుప్డు లేఖనాలను గహించగలిగేలా
ఆయనవారిమనసులను తెరిచాడు.

మహాభినియామకం
మతత్యి 28:18-20;మారుక్ 16:15-18;యోహా 1:8

46 “కీసుత్ హింసల పా చనిపోయి మూడవ రోజున చనిపోయిన వారిలో నుండి లేసాత్ డనీ, 47 యెరూషలేములో
పారంభ సమసత్ జాతులకూ ఆయన పేర పశాచ్తాత్ పం, పాప కష్మాపణ పకటన జరుగుతుందనీ రాసి ఉంది. 48మీరు
ఈ విషయాలనిన్టికీ సాకష్ులు.

కీసుత్ ఆరోహణం
మారుక్ 16:19, 20; అపొ.కా. 1:9, 11

49 “వినండి, నా తండి చేసిన వాగాద్ నానిన్ మీ మీదికి పంపుతునాన్ను. మీరు నుండి శకి పొందే వరకూ పటట్ణంలోనే
ఉండండి” అని వారికి చెపాప్డు. 50 ఆయన బేతనియ వరకూ వారిని తీసుకు పోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించాడు.
51అలావారిని ఆశీరవ్దిసూత్ ఉండగానే ఆయనవారిలో నుండి వే పరలోకానికి ఆరోహణం అయాయ్డు. 52వారు ఆయనను
ఆరాధించి గొపప్ ఆనందంతో యెరూషలేముకు తిరిగి వెళాళ్రు. 53 దేవాలయంలో నిరంతరం ఉంటూ దేవుణిణ్ కీరిసూత్ ,
ఆరాధిసూత్ ఉనాన్రు.
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యోహాను రాసిన సువార
గంథకర

యోహాను 21:20-24ను బటిట్ ఈసువార రచయితజెబెదయికుమారుడుయోహానుఅనితెలుసుత్ నన్ది. యోహానుతనను
యేసు శిషుయ్డిగాచెపుప్కునాన్డు. అతడు,అతనిసోదరుడుయాకోబు “ఉరిమేవారు”అనిపేరుపొందారు (మారుక్ 3:17).
యేసు జీవిత సంభవాలను పతయ్కష్ంగా చూసే అవకాశం వీరిదద్రికీ దకిక్ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 80 - 95
యోహాను తన సువారను ఎఫెసు నుండి రాసి ఉండవచుచ్. రచన జరిగినముఖయ్ పదేశాలు బేతని, గలిలయ,యూదయ,

సమరయ,యెరూషలేము.
సీవ్కర

యోహాను సువారను అతడు యూదులకు రాశాడు. యేసే మెసిస్య అని రుజువు చెయయ్డంయోహాను ఉదేద్శం. వారు
“యేసే కీసుత్ అని, ఆయనలో నమమ్కం ఉంచడం దావ్రా అయననామానిన్ బటిట్ జీవం పొందాలని” రచయితఉదేద్శం.

పయోజనం
20:31లో చెపిప్నటుట్ ఈ సువార ఉదేద్శం ర్సత్వులను విశావ్సంలో సిథ్రపరచి నిరాధ్ రించడం. “యేసు దేవుని కుమారు న

కీసుత్ అనిమీరు నముమ్నటుల్ ను, నమిమ్ అయననామమందు జీవము పొందునటుల్ ను ఇవి వాయబడెను.” యేసేదేవుడు అని
యోహాను సప్షట్ంగా పకటించాడు (1:1). అనిన్టినీఅయనఉనికిలోకితెచాచ్డు (1:3). ఆయనేవెలుగు (1:4, 8, 12), జీవం
(1:4; 5:26; 14:6).యేసు కీసుత్ దేవుని కుమారుడు అని రుజువు చేయడానికియోహాను తన సువార రాశాడు.

ముఖాయ్ంశం
యేసు దేవుని కుమారుడు.

విభాగాలు
1.యేసు జీవనాథుడు— 1:1-18
2.మొదటి శిషుయ్లకు పిలుపు— 1:19-51
3.యేసు బహిరంగ పరిచరయ్— 2:1-16:33
4. పధానయాజకుని పారథ్న— 17:1-26
5.యేసు సిలువ,పునరుతాథ్ నం— 18:1-20:10
6.యేసు పునరుతాథ్ నానంతర పరిచరయ్— 20:11-21:25

యేసు కీసుత్ వతవ్ం
హెబీ 1:5-13

1పారంభంలో వాకుక్ ఉనాన్డు. ఆ వాకుక్ దేవుడి దగగ్ర ఉనాన్డు. ఆ వాకుక్ దేవుడే. 2ఆ వాకుక్ పారంభంలో దేవుడితో
ఉనాన్డు.

ఆయన అవతారపూరవ్ కారయ్ం
హెబీ 1:2

3 సృషిట్ అంతా ఆ వాకుక్ దావ్రానే కలిగింది. ఉనికిలో ఉనన్ వాటిలో ఏదీ ఆయన లేకుండా కలగలేదు. 4 ఆయనలో
జీవం ఉంది. ఆ జీవం సమసత్ మానవాళికీ వెలుగుగా ఉంది. 5 ఆ వెలుగు చీకటిలో పకాశిసుత్ నన్ది. చీకటి ఆ వెలుగును
లొంగదీసుకోలేక పోయింది.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను పరిచరయ్
యోహా 1:29-34;మతత్యి 3:1-17;మారుక్ 1:1-11; లూకా 3:1-23

6దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న ఒక వయ్కి ఉనాన్డు. అతని పేరుయోహాను. 7అందరూ తన దావ్రా ఆ వెలుగును నమమ్డం
కోసం అతడు ఆ వెలుగుకుసా గాఉండడానికి వచాచ్డు. 8ఈయోహానేఆవెలుగు కాదు. కానీఆవెలుగును గురించిసాకష్ ం
చెపప్డానికి వచాచ్డు.

యేసుకీసుత్ నిజ న వెలుగు
యోహా 8:12; 9:5; 12:46

9లోకంలోకి వసుత్ నన్ నిజ న వెలుగు ఇదే. ఈ వెలుగు పతి వయ్కినీ వెలిగిసూత్ ఉంది. 10లోకం అంతా ఆయన దావ్రానే
కలిగింది. ఆయనలోకంలో ఉనాన్డు. అయినాలోకం ఆయనను తెలుసుకోలేదు.

కుమారులు, అవిశావ్సులు
1యోహా 2:5, 11, 12; 3:1
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11ఆయనతనసొంతపజలదగగ్రికివచాచ్డు. కానీవారుఆయననుసీవ్కరించలేదు. 12తననుఎవరెవరుఅంగీకరించారో,
అంటే తననామంలో నమమ్కం ఉంచారో,వారికందరికీ దేవుని పిలల్లు అయేయ్హకుక్ను ఆయన ఇచాచ్డు. 13వారంతా దేవుని
వలన పుటిట్నవారే గాని,వారిపుటుట్ కకు రకమూ, శరీర వాంఛలూ,మనుషుల ఇషాట్ లూ కారణం కానే కావు.

ఆయన అవతారం
మతత్యి 1:18-23; లూకా 1:30-35; రోమా 1:3, 4

14 ఆ వాకుక్ శరీరంతో మన మధయ్ కృపా సతాయ్ల సంపూరణ్ సవ్రూపంగా నివసించాడు. తండి నుండి వచిచ్న ఏ క
కుమారునికి ఉండేమహిమలాగాఉనన్ ఆయనమహిమను మేము చూశాము.

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను సాకష్ ం
మతత్యి 3:1-17;మారుక్ 1:1-11; లూకా 3:1-18

15యోహాను ఆయనను గురించి పెదద్ సవ్రంతో ఇలా సాకష్ ం చెపాప్డు, “నా వెనుక వచేచ్వాడు నాకు ముందే ఉనన్వాడు
కాబటిట్ ఆయననాకంటే గొపప్వాడు, అంటూ నేను ఎవరిని గురించి చెపాప్నో ఆయనేఈయన.”

16 ఆయన సంపూరణ్తలో నుండి మనమందరం కృప తరువాత కృపను పొందాం. 17మోషే దావ్రా దేవుడు ధరమ్శాసానిన్
ఇచాచ్డు. కృప, సతయ్ం యేసు కీసుత్ మూలంగా కలిగాయి. 18దేవుణిణ్ ఇంతవరకూ ఎవరూ చూడలేదు. తండిని అనునితయ్ం
హతుత్ కుని ఉండే దేవు న ఏ క కుమారుడే ఆయనను వెలల్డి చేశాడు.

19యెరూషలేము నుండి యూదులు, “నువువ్ ఎవరు?” అని యోహానును అడగడానికి యాజకుల నుండీ లేవీయుల
నుండీ కొందరిని పంపించారు. అపుప్డు అతడు ఇదే సాకష్ ం ఇచాచ్డు. 20అతడు, “నాకు తెలియదు” అనకుండా, “నేను
కీసుత్ ను కాదు” అంటూ ఒపుప్కునాన్డు. 21కాబటిట్ వారు, “అయితే నువువ్ ఎవరివి? ఏలీయావా?” అంటే అతడు, “కాదు”
అనాన్డు. “నువువ్ పవకవా?” అని అడిగితే కాదని జవాబిచాచ్డు. 22దాంతో వారు, “అయితే అసలు నువువ్ ఎవరివి?
మమమ్లిన్ పంపిన వారికి మేమేం చెపాప్లి? అసలు నీ గురించి నువేవ్ం చెపుప్కుంటునాన్వ్?” అనాన్రు. 23దానికి అతడు,
“యెషయాపవక పలికినటుట్ నేను,
‘పభువు కోసం దారి తినన్గా చేయండి’ అని
అరణయ్ంలో బిగగ్రగా కేక పెటేట్ ఒక వయ్కి సవ్రానిన్” అనాన్డు.

24 అలాగే అకక్డ పరిసయుయ్లు పంపిన కొందరునాన్రు. 25వారు, “నువువ్ కీసుత్ వు కావు, ఏలీయావు కావు, పవకవూ
కావు. అలాంటపుప్డు మరి బాపిత్సం ఎందుకు ఇసుత్ నాన్వు?” అని అడిగారు. 26దానికియోహాను, “నేను నీళల్లో బాపిత్సం
ఇసుత్ నాన్ను. కానిమీమధయ్ మీరు గురించని వయ్కి నిలిచి ఉనాన్డు. 27నా వెనుక వసుత్ నన్ది ఆయనే. నేను ఆయన చెపుప్ల
పటీట్ విపప్డానికి కూడాయోగుయ్ణిణ్ కాదు” అని వారితో చెపాప్డు. 28ఈ విషయాలనీన్యొరాద్ ను నదికి అవతల పు ఉనన్
బేతనీలో జరిగాయి. ఇకక్డేయోహాను బాపిత్సం ఇసూత్ ఉండేవాడు.

29మరుసటిరోజుయేసుయోహానుదగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయననుచూసియోహాను ఇలాఅనాన్డు, “చూడండి,లోకపాపానిన్
తీసివేసే దేవునిగొరెపిలల్! 30 ‘నావెనక వచేచ్వాడునాకుముందే ఉనన్వాడు కాబటిట్ ఆయననాకంటే గొపప్వాడు’అంటూ నేను
ఎవరి గురించి చెపాప్నోఆయనేఈయన. 31నేను ఆయనను గురించలేదు,కానీఆయనఇశాయేలు పజలకు వెలల్డి కావాలని
నేను నీళళ్లోబాపిత్సం ఇసూత్ వచాచ్ను.”

32యోహాను ఇంకా సాకష్మిసూత్ , “ఆతమ్ ఒక పావురంలా ఆకాశం నుండి దిగి వచిచ్ ఆయన నిలిచి పోవడం చూశాను.
33నేను ఆయనను గురు పటట్లేదు. కాని ‘ఎవరిమీదఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలిచిపోవడం చూసాత్ వో ఆయనేపరిశుదాధ్ తమ్లోబాపిత్సం
ఇచేచ్వాడు’ అని నీళళ్లో బాపిత్సం ఇవవ్డానికి ననున్ పంపినవాడు నాకు చెపాప్డు. 34ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను
తెలుసుకునాన్ను,సాకష్ం ఇచాచ్ను.”

యేసుకీసుత్ బహిరంగ పరిచరయ్
యోహా 1:35-12:50

35 మరుసటి రోజు యోహాను తన శిషుయ్లు ఇదద్రితో నిలబడి ఉనాన్డు. 36 అపుప్డు యేసు అకక్డ నడిచి వెళత్ ంటే
యోహాను ఆయన పు చూసి, “ఇదిగో, చూడండి, దేవుని గొరెపిలల్” అనాన్డు.

37అతడు చెపిప్న మాట విని ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు యేసు వెనకే వెళాళ్రు. 38యేసు వెనకిక్ తిరిగి, వారు తన వెనకాలే
రావడం చూసి, “మీకేం కావాలి?” అని అడిగాడు. వారు, “రబీబ్, (రబీబ్ అనేమాటకు బోధకుడు అని అరథ్ం) నువువ్ ఎకక్డ
ఉంటునాన్వ్?” అని అడిగారు. 39 ఆయన, “వచిచ్ చూడండి” అనాన్డు. వారు వచిచ్ ఆయన ఉంటునన్ సథ్లం చూశారు.
అపప్టికి సాయంతం నాలుగు గంట ంది. దాంతోవారు ఆ రోజుకి ఆయనతోఉండిపోయారు.

40యోహానుమాటవినిఆయనవెనకాలవెళిళ్నఇదద్రిలోఒకరుఅందెయ. ఇతడు సీమోనుపేతురుసోదరుడు. 41ఇతడు
అనిన్టికంటే ముందు తన సోదరు న సీమోనును వెతికి పటుట్ కుని, అతనితో, “మేము మెసీస్యను (మెసీస్య అంటే కీసుత్
అని అరథ్ం) కనుకుక్నాన్ం” అని చెపాప్డు. 42యేసు దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకుని వచాచ్డు. యేసు అతణిణ్ చూసి, “నువువ్
యోహాను కొడుకువి, నీ పేరు సీమోను. నినున్ ఇక కేఫా అని పిలుసాత్ రు” అనాన్డు (కేఫా అనేమాటకి పేతురు (రాయి) అని
అరథ్ం).

43 మరాన్డు యేసు గలిలయకు వెళాళ్లని బయలుదేరినపుప్డు ఫిలిపుప్ను చూశాడు. ఫిలిపుప్తో, “నా వెనకే రా”
అనాన్డు. 44 ఫిలిపుప్ సొంత ఊరు బేతస్యిదా. అందెయ, పేతురుల సొంత ఊరు కూడా అదే. 45 ఫిలిపుప్ నతనయేలును
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చూసి, “ధరమ్శాసంలోమోషే, పవకలూ ఎవరి గురించి రాశారో ఆ వయ్కిని మేము చూశాం. ఆయన నజరేతు వాడూ, యోసేపు
కుమారుడూ అయినయేసు” అని చెపాప్డు.

46 దానికి నతనయేలు, “నజరేతులో నుండి మంచిదేమనాన్ రాగలదా?” అనాన్డు. ఫిలిపుప్, “నువేవ్ వచిచ్ చూడు”
అనాన్డు. 47 నతనయేలు తన దగగ్రికి రావడం యేసు చూసి, “చూడండి. ఇతడు నిజ న ఇశాయేలీయుడు. ఇతనిలో
ఎలాంటి కపటమూ లేదు” అనాన్డు. 48 అపుప్డు నతనయేలు, “నేను నీకెలా తెలుసు?” అనాన్డు. అందుకు యేసు,
“ఫిలిపుప్ నినున్ పిలవక ముందు ఆ అంజూరపు చెటుట్ కింద ఉనన్పుప్డే నేను నినున్ చూశాను” అనాన్డు.

49దానికి నతనయేలు, “బోధకా, నువువ్ దేవుని కుమారుడివి! ఇశాయేలు రాజువి నువేవ్” అని ఆయనకు బదులిచాచ్డు.
50 అందుకు యేసు, “ఆ అంజూరు చెటుట్ కింద నినున్ చూశానని చెపిప్నందుకే నువువ్ నమేమ్సుత్ నాన్వా? దీని కంటే
గొపప్ విషయాలు చూసాత్ వు” అనాన్డు. 51 తరువాత యేసు ఇలా అనాన్డు, “నేను కచిచ్తంగా చెపేప్దేమంటే, ఆకాశం
తెరుచుకోవడం, దేవుని దూతలు మనుషయ్ కుమారుడిమీదుగా ఎకక్డం, దిగడం చేసూత్ ఉండడంమీరు చూసాత్ రు.”

2
కానా పెండిల్ –మొదటిఅదుభ్తకారయ్ం

1మూడవ రోజున గలిలయ పాంతంలో కానా అనే ఊరిలో ఒక పెళిళ్ జరిగింది. యేసు తలిల్ అకక్డే ఉంది. 2 ఆ పెళిళ్కి
యేసునూ ఆయన శిషుయ్లనూ కూడా పిలిచారు.

3 విందులో దా రసం అయిపోయింది. అపుప్డు యేసు తలిల్ ఆయనతో, “వీళళ్ దగగ్ర దాకష్రసం అయిపోయింది” అని
చెపిప్ంది. 4యేసు ఆమెతో, “అయితే నాకేంటమామ్? నా సమయం ఇంకా రాలేదు” అనాన్డు. 5ఆయన తలిల్ పనివారితో,
“ఆయనమీకు ఏం చెబుతాడోఅది చేయండి” అంది. 6యూదుల సంపదాయం పకారం శుదిధ్ చేసుకోడానికి సుమారు నూరు
లీటరల్ నీళ ళ్ పటేట్ ఆరు రాతి బానలు అకక్డ ఉనాన్యి. 7యేసు, “ఆబానలను నీళల్తో నింపండి” అనాన్డు. వారు అలాగే
వాటిని నిండుగా నింపారు. 8అపుప్డు ఆయన, “ఇపుప్డు బానలో నుంచి కొంచెం రసం విందు పధాన పరయ్వేకష్కుడి దగగ్రికి
తీసుకువెళళ్ండి” అనాన్డు. వారు అలాగే తీసుకువెళాళ్రు.

9దాకష్రసంగామారిన ఆ నీటిని విందు పధాన పరయ్వేకష్కుడు రుచి చూశాడు. ఆదాకష్రసం ఎకక్డి నుండి వచిచ్ందో అతనికి
తెలియలేదు (కానీ దానిన్ తీసుకుని వచిచ్న పనివాళళ్కు మాతం తెలుసు). అపుప్డు అతడు పెళిళ్ కొడుకుని పిలిపించి
అతనితో, 10“అందరూముందునాణయ్ నదాకష్రసం ఇసాత్ రు. అందరూతాగిమతుత్ గాఉనన్పుప్డుచౌకబారు రసంపోసాత్ రు.
అయితే నువువ్ చివరి వరకూ నాణయ్ న రసానిన్ ఉంచావు” అనాన్డు.

11యేసు చేసిన అదుభ్తాలోల్ ఈమొదటిదానిన్ ఆయన గలిలయకు చెందిన కానాలో చేసి, తనమహిమను పకటించాడు.
దీని వలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనలో విశావ్సముంచారు. 12 ఇదయాయ్క ఆయన తన తలీల్, సోదరులూ, శిషుయ్లతో కలిసి
కపెరన్హ ముకు వెళాళ్డు. అకక్డ వారు కొనిన్ రోజులు ఉనాన్రు.

మొదటి పసాక్
యోహా 6:4-11:55
మొదటి ఆలయ శుదిధ్
మతత్యి 21:12, 13;మారుక్ 11:15-17; లూకా 19:45, 46

13యూదుల పండగ పసాక్ దగగ్ర పడినపుప్డు యేసుయెరూషలేముకు వెళాళ్డు. 14అకక్డ దేవాలయంలో ఎదుద్ లనూ,
గొరెలనూ, పావురాలనూ అముమ్తునన్ వారిని చూశాడు. అకక్డే కూరుచ్ని డబుబ్ మారకం చేసే వారిని కూడా చూశాడు.
15 ఆయన పేనిన తాళళ్ను ఒక కొరడాగా చేసి దానితో వారందరీన్ దేవాలయం నుండి వెళళ్గొటాట్ డు. గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ
కూడా అకక్డి నుంచి తోలివేశాడు. డబుబ్ను మారకం చేసే వారి బలల్లను పడదోశాడు. వారి డబుబ్ను చెలాల్ చెదరు చేశాడు.
16పావురాలు అమేమ్వారితో ఆయన, “వీటిని ఇకక్డిన్ంచి తీసివేయండి. నా తండి ఇంటిని వాయ్పార సథ్లంగా చేయడం
మానండి” అనాన్డు. 17ఆయన శిషుయ్లు, “నీ ఇంటిని గురించిన ఆసకి ననున్ తినివేసూత్ ఉంది” అని రాసి ఉనన్ మాటను
జాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు.

18 అపుప్డు అకక్డి యూదు అధికారులు ఆయనతో, “నీవు ఈ పనులు చేసుత్ నాన్వే. ఇవి చేయటానికి నీకు
అధికారముందని చూపటానికి ఏ సూచన చూపుతావు?” అనాన్రు. 19 దానికి యేసు, “ఈ దేవాలయానిన్ కూలచ్ండి.
మూడు రోజులోల్ దీనిన్ లేపుతాను” అనాన్డు. 20 అపుప్డు యూదు అధికారులు, “ఈ దేవాలయానిన్ నిరిమ్ంచడానికి నల
ఆరు సంవతస్రాలు పటిట్ంది. దీనిన్ మూడు రోజులోల్ నే లేపుతావా?” అనాన్రు. 21 అయితే ఆయన చెపిప్ంది తన శరీరం
అనే దేవాలయం గురించి. 22 ఆయన చనిపోయి లేచిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు ఆయన పలికిన ఈ మాటను జాఞ్ పకం
చేసుకునాన్రు. ఆయనమాటను, లేఖనాలను వారు నమామ్రు.

23ఆయన పసాక్ పండగ రోజులోల్ యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు చాలామంది ఆయన చేసిన అదుభ్తాలను చూసి ఆయన
నామంలో విశావ్సం ఉంచారు. 24 అయితే యేసుకు అందరూ తెలుసు. కాబటిట్ ఆయన వారిని సంపూరణ్ంగా నమమ్లేదు.
25ఆయనకు మనుషుల అంతరంగం బాగా తెలుసు. ఎవరూ మనుషుల గురించి ఆయనకు చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

3
నికోదేముతోయేసు: నూతన జనమ్
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1 నికోదేము అనే పేరు గల ఒక పరిసయుయ్డు ఉనాన్డు. అతడు యూదుల చటట్ సభలో సభుయ్డు. 2అతడు రాతి వేళ
యేసు దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయనతో, “బోధకా, నువువ్ దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్న బోధకుడివి అనిమాకు తెలుసు. దేవుడు
తోడు లేకపోతే ఎవరూ నువువ్ చేసే అదుభ్తాలు చేయలేరనిమాకు తెలుసు” అనాన్డు. 3దానికి జవాబుగాయేసు అతనితో,
“ఎవ నా కొతత్గా జనిమ్ంచకపోతే దేవునిరాజాయ్నిన్ చూడలేరని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

4అందుకు నికోదేము, “మనిషిముసలివాడయాయ్కమళీళ్ ఎలాపుడతాడు? రెండవసారిపుటట్డానికిమళీళ్ తలిల్ గరభ్ంలో
పవేశించలేడు గదా! అలా పవేశిసాత్ డా?” అని ఆయనను అడిగాడు.

5అపుప్డుయేసు ఇలాజవాబిచాచ్డు, “కచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. నీళళ్మూలంగాఆతమ్మూలంగాతిరిగిపుటట్కుండా
ఎవరూ దేవుని రాజయ్ంలో పవేశించలేరు. 6 శరీర మూలంగా పుటిట్ంది శరీరం, ఆతమ్ మూలంగా పుటిట్ంది ఆతమ్. 7 నువువ్
కొతత్గా పుటాట్ లని చెపిప్నందుకు అదొక విడూడ్ రంగా భావించవదుద్ . 8గాలి తనకిషట్ న పుకు వీసుత్ ంది. నువువ్ దాని
శబాద్ నిన్ మాతం వినగలవు, కానీ అది ఎకక్డి నుండి వసుత్ ందో ఎకక్డికి వెళత్ ందో నీకు తెలియదు. ఆతమ్ మూలంగా
పుటిట్నవాడు అలాగే ఉనాన్డు.”

9 దానికి జవాబుగా నికోదేము, “ఈ విషయాలు ఎలా సాధయ్ం?” అనాన్డు. 10 యేసు ఇలా అనాన్డు, “నువువ్
ఇశాయేలు పజలకు బోధకుడి ఉండీ ఈ సంగతులు అరథ్ం చేసుకోలేవా? 11మాకు తెలిసిన సంగతులను చెబుతునాన్ం,
మేము చూసిన వాటి గురించి వివరిసుత్ నాన్ం. అయినా మీరు మా సా నిన్ ఒపుప్కోరని కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను.
12 భూసంబంధ న సంగతులు నేను మీకు చెపిప్నపుప్డు నమమ్ని వారు ఇక నేను పరలోక సంబంధ న సంగతులు
చెపిప్నపుప్డు ఎలా నముమ్తారు? 13 పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న మనుషయ్ కుమారుడు తపప్ పరలోకానికి ఎకిక్ వెళిళ్న
వాడు ఎవడూ లేడు.

14 అరణయ్ంలో మోషే సరాప్నిన్ ఎలా కి ఎతాత్ డో, 15 అలాగే విశవ్సించే పతి ఒకక్రూ నశించకుండా ఆయన వలల్
నితయ్జీవం పొందడానికిమనుషయ్ కుమారుడు కూడా కి ఎతత్బడాలి.

16“దేవుడులోకానిన్ఎంతోపేమించాడు. అందుకేఆయనతనఏ క కుమారుణిణ్ ఈలోకానికిఇచాచ్డు. తదావ్రాఆయనలో
విశావ్సంఉంచేపతివాడూనశించకుండానితయ్జీవంపొందుతాడు. 17తన కుమారుడివలల్ లోకం రకష్ణపొందడానికేదేవుడు
ఆయనను పంపాడు గానీ లోకానికి శికష్ విధించడానికి కాదు.

18 ఆయనలో విశావ్సం ఉంచిన వాడికి శికష్ ఉండదు. ఆయనలో విశావ్సం ఉంచని వాడికి ఇదివరకే శికష్ విధించడం
జరిగింది. ఎందుకంటేవాడు దేవునిఏ క కుమారుడినామంలోవిశావ్సంఉంచలేదు. 19ఆశికష్విధించడానికికారణంఇది,ఈ
లోకంలోకి వెలుగు వచిచ్ంది. వారు చేసే పనులు దురామ్రగ్ నవి కాబటిట్ మనుషులు వెలుగును కాకుండా చీకటిని పేమించారు.
20దురామ్రగ్కారాయ్లు చేసేవాడు వెలుగు దగగ్రికిరాడు. వెలుగులోవాడుచేసేదురామ్రగ్ం అంతాతెలిసిపోతుందికాబటిట్ అలాటివి
చేసే పతివాడూ వెలుగును దేవ్షిసాత్ డు.

21 అయితే సతాయ్నిన్ అనుసరించే వాడు తన పనులు మరింత సప్షట్ంగా కనిపించడానికీ దేవుని పటల్ విధేయతలో అవి
జరిగాయని వెలల్డి చేయడానికీ వెలుగు దగగ్రికి వసాత్ డు.”

బాపిత్సమిచేచ్యోహాను చివరి సాకష్ ం
22ఇదయాయ్కయేసు తన శిషుయ్లతో కూడాయూదయపాంతానికి వెళాళ్డు. అకక్డబాపిత్సం ఇసూత్ , తన శిషుయ్లతోకాలం

గడుపుతూఉనాన్డు. 23సలీము అనేపాంతం దగగ్ర ఉనన్ ఐనోను అనేసోచ్ట నీళ ళ్పుషక్లంగాఉనాన్యికాబటిట్ యోహాను
అకక్డబాపిత్సం ఇసుత్ నాన్డు. పజలుఅకక్డికివెళిళ్బాపిత్సంతీసుకుంటూఉనాన్రు. 24అపప్టికియోహానును ఇంకాచెరసాలోల్
వేయలేదు.

25అపుప్డు శుదిధ్ ఆచారాల గురించియోహాను శిషుయ్లకీ ఒక యూదుడికీ వివాదం పుటిట్ంది. 26వారుయోహాను దగగ్రికి
వచాచ్రు. “బోధకా,యొరాద్ ను నది అవతల నీతోఒక వయ్కి ఉనాన్డే,ఆయన గురించి నువువ్సాకష్ ం కూడాచెపాప్వు. చూడు,
పసుత్ తం ఆయన కూడా బాపిత్సం ఇసుత్ నాన్డు. అందరూ ఆయన దగగ్రకే వెళత్ నాన్రు” అని చెపాప్రు. 27అందుకుయోహాను
ఇలా అనాన్డు, “పరలోకం నుండి ఇసేత్నే గానీ ఎవరూ ఏదీపొందలేరు.

28 నేను కీసుత్ ను కాననీ ఆయన కంటే ముందుగా ననున్ పంపడం జరిగిందనీ నేను చెపాప్ను. దానికి మీరే సాకష్ులు.
29 పెళిళ్ కొడుకేక్ పెళిళ్ కూతురు ఉంటుంది. అయితే పెళిళ్ కొడుకు సేన్హితుడు నిలబడి పెళిళ్కొడుకు సవ్రం వింటూ ఎంతో
సంతోషిసాత్ డు. అందుకే నా సంతోషం సంపూరణ్ం అయింది. 30ఆయనహెచాచ్లి, నేను తగాగ్ లి.”

యేసుకీసుత్ గురించిన అమోఘపకటన
31 నుండి వచిచ్న వాడు అందరికంటే వాడే. భూమి నుండి వచిచ్న వాడు భూసంబంధి గనక భూ సంబంధ న

సంగతులేమాటాల్ డతాడు. పరలోకం నుండి వచిచ్నవాడు అందరికీ నునన్వాడు. 32ఆయనతాను చూసిన వాటిని గురించీ
వినన్వాటిని గురించీ సాకష్ ం ఇసాత్ డు కానీ ఎవరూ ఆయనసా నిన్ అంగీకరించరు. 33ఆయనసా నిన్ అంగీకరించిన వాడు
దేవుడు సతయ్వంతుడనినిరూపిసుత్ నాన్డు. 34దేవుడు పంపినవయ్కి దేవునిమాటలు పలుకుతాడు. ఎందుకంటేతాను పంపిన
వయ్కికి ఆయన అపరిమితంగా ఆతమ్ను దయ చేసాత్ డు. 35 తండి కుమారుణిణ్ పేమిసుత్ నాన్డు. సమసాత్ నీన్ ఆయన చేతులకు
అపప్గించాడు.

36 కుమారుడిలో విశావ్సం ఉంచేవాడికి నితయ్జీవం ఉంటుంది. అయితే కుమారుడికి విధేయుడు కాని వాడు జీవానిన్
చూడడు. వాడి న దేవునిమహా కోపం నిలిచి ఉంటుంది.”



యోహాను రాసిన సువార 4:1 918 యోహాను రాసిన సువార 4:36

4
యేసు గలిలయకు తరలి పోవడం

1 యేసు యోహాను కనాన్ ఎకుక్వ మందిని శిషుయ్లుగా చేసుకుంటునాన్డని, అతని కనాన్ ఎకుక్వ మందికి
బాపిత్సమిసుత్ నాన్డని పరిసయుయ్లు వినాన్రని పభువుకు తెలిసింది. 2 నిజానికి యేసు తానే బాపిత్సం ఇవవ్లేదు, ఆయన
శిషుయ్లు ఇసూత్ ఉనాన్రు. 3అపుప్డు ఆయనయూదయ దేశం నుండి పయాణ గలిలయ దేశానికి వెళాళ్డు. 4మారగ్ంలో
సమరయ పాంతం గుండా ఆయన పయాణం చేయాలిస్ వచిచ్ంది. 5అలా ఆయన సమరయలో ఉనన్ సుఖారు అనే ఊరికి
వచాచ్డు. ఈఊరి దగగ్రేయాకోబు తన కొడుకుయోసేపుకు కొంత భూమిని ఇచాచ్డు.

సమరయ సీతోయేసు
6యాకోబు బావి అకక్డ ఉంది. యేసు పయాణంలో అలిసిపోయిఆబావి దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. అదిమిటట్ మధాయ్హన్ం.
7ఒక సమరయ సీ నీళ ళ్ తోడుకోవడానికి ఆ బావి దగగ్రికి వచిచ్ంది. యేసు ఆమెతో, “తాగడానికి నీళ ళ్ ఇసాత్ వా?” అని

అడిగాడు. 8 ఆయన శిషుయ్లు ఆహారం కొనడానికి ఊరిలోకి వెళాళ్రు. 9 ఆ సమరయ సీ యేసుతో ఇలా అంది, “నువువ్
యూదుడివి. సమరయ సీ అయిన ననున్ నీళ ళ్ ఎలా అడుగుతునాన్వు?” ఎందుకంటేయూదులు సమరయులతో ఎలాంటి
సంబంధాలూపెటుట్ కోరు. 10దానికియేసు, “నువువ్దేవునిబహ మానానీన్,తాగడానికినీళ ళ్కావాలనినినున్అడుగుతునన్
వయ్కినీ తెలుసుకుంటే నువేవ్ ఆయనను అడిగేదానివి. ఆయన నీకు జీవజలం ఇచిచ్ ఉండేవాడు” అనాన్డు.

11అపుప్డా సీ, “అయాయ్, ఈ బావి చాలా లోతు. తోడుకోడానికి నీ దగగ్ర చేద లేదు. ఆ జీవజలం నీకెలా దొరుకుతుంది?
12మనతండిఅయినయాకోబుఈబావినీళ ళ్తాగాడు. తన సంతానానికీ,తన పశువులకూతాగడానికిఈనీళేళ్ ఇచాచ్డు.
మాకూతాగడానికిఈబావిని ఇచాచ్డు. నువువ్ ఆయన కంటే గొపప్వాడివా?” అంది. 13దానికియేసు, “ఈనీళ ళ్తాగే పతి
ఒకక్రికీ మళీళ్ దాహం వేసుత్ ంది.

అంతరంగంలో నివాసముండే ఆతమ్
యోహా 7:37-39

14కానీనేను ఇచేచ్నీళ ళ్తాగేవారికిఇకఎపప్టికీదాహంవేయదు. నేనువారికిచేచ్నీళ ళ్అయితేవారిలోనితయ్జీవానికి
ఊరుతూ ఉండేఊట అవుతాయి” అనాన్డు.

15అపుప్డు ఆమె ఆయనతో, “అయాయ్, నీళ ళ్ చేదుకోడానికి నేను ఇంత దూరం రానవసరం లేకుండా ఆ నీళ ళ్ నాకివువ్”
అంది. 16యేసు ఆమెతో, “నువువ్ వెళిళ్ నీ భరను ఇకక్డికి తీసుకురా”అనాన్డు. 17దానికిఆ సీ, “నాకు భర లేడు”అంది.
యేసు ఆమెతో, “ ‘భర లేడని సరిగాగ్ నే చెపాప్వు. 18ఎందుకంటే నీకు ఐదుగురు భరలునాన్రు. ఇపుప్డు నీతో ఉనన్వాడు
నీ భర కాడు. ఈవిషయంలో నువువ్ బాగానే చెపాప్వు” అనాన్డు.

19అపుప్డా సీ, “అయాయ్, నువువ్ ఒక పవకవి అనినాకు అరథ్మౌతునన్ది. 20మాపూరీవ్కులు ఈ కొండ న ఆరాధించారు.
కానీ ఆరాధించే సథ్లంయెరూషలేములో ఉందనీ అందరూ అకక్డికే వెళిళ్ ఆరాధించాలనీమీరు అంటారు” అంది.
అందుకు యేసు ఇలా చెపాప్డు. 21 “అమామ్, తండిని ఈ కొండమీదో,యెరూషలేములోనో ఆరాధించని కాలం వసుత్ ంది.

నామాట నముమ్. 22మీరు మీకు తెలియనిదానిన్ ఆరాధిసాత్ రు. మేముమాకు తెలిసిన దానిన్ ఆరాధిసాత్ ము. ఎందుకంటే
రకష్ణ యూదులోల్ నుండే వసుత్ ంది. 23 నిజ న ఆరాధికులు తండిని హృదయ పూరవ్కంగా ఆతమ్తోనూ సతయ్ంతోనూ
ఆరాధించే కాలం వసుత్ ంది. ఇపప్టికే వచేచ్సింది. తనను ఆరాధించేవారు అలాటివారే కావాలని తండి చూసుత్ నాన్డు.

24 దేవుడు ఆతమ్ కాబటిట్ ఆయనను ఆరాధించే వారు ఆతమ్తో, సతయ్ంతో ఆరాధించాలి.” 25అపుప్డు ఆ సీ ఆయనతో,
“కీసుత్ అని పిలిచే మెసీస్య వసుత్ నాన్డని నాకు తెలుసు. ఆయన వచిచ్నపుప్డు మాకు అంతా వివరిసాత్ డు” అంది. 26అది
వినియేసు, “నీతోమాటాల్ డుతునన్ నేనే ఆయనిన్” అని చెపాప్డు.

27 ఇదే సమయానికి ఆయన శిషుయ్లు తిరిగి వచాచ్రు. ఆ సీతో ఆయన మాటాల్ డుతూ ఉండడం చూసి ‘ఎందుకు
మాటాల్ డుతునాన్డా’అనిఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. కానీ ‘నీకేంకావాలని’గానీ ‘ఆమెతోఎందుకుమాటాల్ డుతునాన్వు’అనిగానీఎవరూ
అడగలేదు. 28ఇక ఆ సీ తన నీళళ్ కుండ అకక్డే వదిలిపెటిట్ ఊరిలోకి వెళిళ్ంది. 29ఆఊరివారితో, “మీరు నాతో వచిచ్ నేను
చేసిన పనులనిన్టినీ నాతో చెపిప్న వయ్కిని చూడండి. ఈయన కీసుత్ కాడా?” అంది. 30వారంతా ఊరి నుండి బయలు దేరి
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు.

31 ఆలోగా శిషుయ్లు, “బోధకా, భోజనం చెయియ్” అని ఆయనను బతిమాలారు. 32దానికి ఆయన, “తినడానికి మీకు
తెలియని ఆహారం నాకుంది” అని వారితో చెపాప్డు. 33 “ఆయన తినడానికి ఎవ నా భోజనం ఏ నా తెచాచ్రా ఏమిటి?”
అని శిషుయ్లు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.

34 యేసు వారిని చూసి, “ననున్ పంపించిన వాని ఇషాట్ నిన్ చేయడం, ఆయన పని చేసి ముగించడమే నా
ఆహారం. 35 పంట కోయడానికి కోతకాలం రావాలంటే ఇంకా నాలుగు నెలలు ఉనాన్యని మీరు చెబుతారు కదా!
మీ తలలెతిత్ పొలాలను చూడండి. అవి ఇపప్టికే పకావ్నికి వచిచ్ కోతకు సిదధ్ంగా ఉనాన్యని మీతో చెబుతునాన్ను.
36 వితత్నాలు చలేల్వాడూ పంట కోసేవాడూ కలసి సంతోషించేలా కోసేవాడు జీతం తీసుకుని శాశవ్త జీవం కోసం ఫలానిన్
సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.
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37ఈ విషయంలో “వితత్నాలు చలేల్ది ఒకరు, పంట కోసేది మరొకరు, అనేమాట నిజమే. 38మీరు దేని కోసం పయాస
పడలేదో దానిన్ కోయడానికి మిమమ్లిన్ పంపాను. ఇతరులు చాకిరీ చేశారు. వారి కషట్ఫలానిన్ మీరు అనుభవిసుత్ నాన్రు”
అనాన్డు.

39 ‘నేను చేసినవనీన్ ఆయన నాతో చెపాప్డు’ అంటూ సాకష్ ం ఇచిచ్న సీ మాటను బటిట్ ఆ పటట్ణంలోని అనేక మంది
సమరయులు ఆయనలో విశావ్సముంచారు.

సమరయపజానీకంతోయేసు
40ఆ సమరయవారు ఆయన దగగ్రికి వచిచ్ తమతో ఉండమని ఆయనను వేడుకునాన్రు. కాబటిట్ ఆయన అకక్డ రెండు

రోజులు ఉనాన్డు. 41 ఆయన మాటలు విని ఇంకా చాలా మంది ఆయనలో విశావ్సముంచారు. వారు ఆ సీతో, “మేము
విశవ్సించింది కేవలం నీమాటమీదే కాదు. 42మేము కూడా ఆయనమాటలు వినాన్ం. ఇపుప్డు ఈయన నిజంగా ఈ లోక
రకష్కుడని తెలుసుకునాన్ం” అనాన్రు.

43ఆ రెండు రోజులయాయ్క ఆయన గలిలయకు పయాణ వెళాళ్డు. 44 ఎందుకంటే ఏ పవకా తన సవ్దేశంలో గౌరవం
పొందడని ఆయనే సవ్యంగా పకటించాడు. 45 ఆయన గలిలయకు వచిచ్నపుప్డు గలిలయులు ఆయనకు సావ్గతం
పలికారు. పండగ ఆచరించడం కోసం గలిలయులు కూడాయెరూషలేముకు వెళాత్ రు. అకక్డ ఆయన చేసిన పనులనీన్ వారు
చూశారు.

46యేసు గలిలయలోని కానా అనే ఊరికి వచాచ్డు. ఆయన నీటిని దాకష్రసంగా మారిచ్ంది ఇకక్డే. అదే సమయంలో
కపెరన్హ ములో ఒక అధికారి కొడుకు జబుబ్పడి ఉనాన్డు. 47యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచాచ్డని అతడు
వినాన్డు. ఆయన దగగ్రికి వెళాళ్డు. తన కొడుకు చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డనీ వచిచ్ బాగుచేయాలనీ ఆయనను
వేడుకునాన్డు. 48 యేసు అతడితో ఇలా అనాన్డు, “సూచనలూ అదుభ్తాలూ చూడందే మీరు నమమ్నే నమమ్రు.”
49 అందుకా అధికారి, “పభూ, నా కొడుకు చావక ముందే రా” అని వేడుకునాన్డు. 50యేసు అతడితో, “నువువ్ వెళ ళ్.
నీ కొడుకు బతుకుతాడు” అని చెపాప్డు. ఆమాట నమిమ్ అతడు వెళిళ్ పోయాడు.

51 అతడు దారిలో ఉండగానే అతడి సేవకులు ఎదురొచాచ్రు. అతని కొడుకు బతికాడని తెలియజేశారు. 52 “ఏ
సమయంలో వాడు బాగవవ్డం పారంభ ంది” అని అతడు వారిని అడిగాడు. వారు, “నినన్ ఒంటి గంటకు జవ్రం తగగ్డం
మొద ంది” అని చెపాప్రు. 53 ‘నీ కొడుకు బతికి ఉనాన్డు’ అని యేసు తనతో చెపిప్న సమయం సరిగాగ్ అదేనని అతడు
తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడూ, అతని ఇంటోల్ అందరూ నమామ్రు. 54 ఇది యేసు యూదయ నుండి గలిలయకు వచిచ్
చేసిన రెండవ సూచకకియ.

5
పండగ: బెతెసద్ కోనేటి వదద్ సవ్సథ్త

1 ఇది అయిన తరువాత యూదుల పండగ ఒకటి వచిచ్ంది. యేసు దానికోసం యెరూషలేముకు వెళాళ్డు.
2యెరూషలేములోగొరెలదావ్రం దగగ్ర ఒక కోనేరు ఉంది. హీబూభాషలోదానిపేరు బేతెసద్ . దానికిఐదుమంటపాలునాన్యి.
3-4 (కొనిన్ సమయాలోల్ పభువు దూత నీటిలోకి దిగి ఆ నీటిని కదిలిసూత్ ఉండేవాడు. అలా నీరు కదలగానేమొదటగా ఎవ తే
నీటిలోకి దిగుతారో అతనికి వాయ్ధి నివారణ జరిగేది). రకరకాల రోగాలునన్వారూ, గుడిడ్వారూ, కుంటివారూ చచుచ్బడిన
కాళ ళ్ చేతులునన్వారూ గుంపులుగా ఆమంటపాలోల్ పడి ఉనాన్రు.

5అకక్డము ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి ఒక వయ్కి అంగ కలయ్ంతో పడి ఉనాన్డు. 6యేసు అతనిని చూసి అతడు
అకక్డ చాలా కాలం నుండి పడి ఉనాన్డని గహించాడు. అతనిని చూసి, “బాగవావ్లని కోరిక ఉందా?” అని అడిగాడు.
7అపుప్డు ఆ రోగి, “అయాయ్, దేవదూత నీటిని కదిలించినపుప్డు ననున్ కోనేటిలో దించడానికి ఎవరూ లేరు. నేను సరుద్ కుని
దిగేంతలో నాకంటే ముందు మరొకడు దిగుతాడు” అని జవాబిచాచ్డు. 8యేసు, “నువువ్ లేచి నీ చాప తీసుకుని నడిచి
వెళ ళ్” అని అతనితో చెపాప్డు. 9వెంటనే ఆ వయ్కి బాగుపడి తన పడక తీసుకుని నడవడంమొదలు పెటాట్ డు.
ఆ రోజు విశాంతి దినం. 10అందుకనియూదామత నాయకులు ఆ వయ్కితో, “ఈ రోజు విశాంతి దినం. నువువ్ పరుపును

మోయకూడదు కదా!” అనాన్రు. 11అందుకు ఆ వయ్కి, “ననున్ బాగుచేసిన వాడు ‘నీ చాప ఎతుత్ కుని నడువు’ అని నాకు
చెపాప్డు” అనాన్డు. 12 అపుప్డు వారు, “నీకసలు నీ పరుపెతుత్ కుని నడవమని చెపిప్ందెవరు?” అని అతణిణ్ అడిగారు.
13అయితేతననిబాగు చేసినదెవరోఅతనికి తెలియదు. ఎందుకంటే అకక్డ పజలంతా గుంపు కూడిఉండడం వలనయేసు
నెమమ్దిగా అకక్డి నుంచి వెళిళ్పోయాడు.

14ఆ తరువాత యేసు దేవాలయంలో అతణిణ్ చూశాడు. “చూడు, నీవు సవ్సథ్త పొందావు. ఇపుప్డు పాపం చేసేత్ నీకు
ఎకుక్వ కీడు కలుగుతుంది. అందుకని ఇక పాపం చేయవదుద్ .” అని అతడితో చెపాప్డు. 15వాడు యూదా నాయకుల
దగగ్రికి వెళిళ్ తనను బాగు చేసిందియేసు అని చెపేప్శాడు.

16ఈ పనులనుయేసు విశాంతి దినాన చేశాడు కాబటిట్ యూదులు ఆయనను బాధించారు. 17యేసు వారితో, “నాతండి
ఇపుప్డు కూడా పని చేసుత్ నాన్డు. నేను కూడా చేసుత్ నాన్ను” అనాన్డు. 18ఆయన విశాంతి దినాచారానిన్ భంగం చేయడం
మాతమే కాక దేవుణిణ్ తండి అని సంబోధించి తనను దేవునికి సమానుడిగా చేసుకునన్ందుకు వారు ఆయనను చంపాలని
మరింత గటిట్ పయతన్ం చేశారు.

19 కాబటిట్ యేసు వారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. కుమారుడు తనంతట తానుగా
ఏదీ చేయడు. తండి దేనిని చేయడం చూసాత్ డో దానినే కుమారుడు కూడా చేసాత్ డు. ఎందుకంటే తండి ఏది చేసాత్ డో
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అదే కుమారుడు కూడా చేసాత్ డు. 20 తండి కుమారుణిణ్ పేమిసాత్ డు కాబటిట్ తాను చేసే పనులనిన్టినీ కుమారుడికి
చూపిసుత్ నాన్డు. అంతమాతమేకాదు. ఆయనమీకందరికీ విభాంతి కలిగేలా ఇంతకంటే గొపప్ సంగతులను కుమారుడికి
చూపిసాత్ డు.

21 “తండి చనిపోయిన వారిని లేపి ఎలా పాణం ఇసాత్ డో అలాగే కుమారుడు కూడా తనకు ఇషట్ం అయిన వారిని
బతికిసాత్ డు. 22తండి ఎవరికీ తీరుప్ తీరచ్డు కానీఅందరికీ తీరుప్ తీరేచ్ సమసత్ అధికారానిన్ ఆయన కుమారుడికి ఇచాచ్డు.
23 దీని వలల్ తండిని గౌరవించే అందరూ అదే విధంగా కుమారుణిణ్ కూడా గౌరవించాలి. కుమారుణిణ్ గౌరవించని వాడు
ఆయనను పంపిన తండిని కూడా గౌరవించడు. 24 కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. నామాట విని ననున్ పంపించిన వానిలో
విశావ్సం ఉంచేవాడు నితయ్జీవం గలవాడు. అతనికి ఇక శికష్ ఉండదు. అతడుమరణం నుండి జీవంలోకిదాటి వెళాళ్డు.
25మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. చనిపోయిన వారు దేవుని కుమారుడి సవ్రం వినే సమయం రాబోతుంది. ఇపుప్డు
వచేచ్సింది. ఆ సవ్రానిన్ వినేవారు బతుకుతారు.

26తండి ఎలా సవ్యంగా జీవం కలిగి ఉనాన్డో అలాగే కుమారుడు కూడా సవ్యంగా తనలో జీవం కలిగి ఉండడానికి
కుమారుడికి అధికారం ఇచాచ్డు. 27 అలాగే ఆయన కుమారుడికి తీరుప్ తీరేచ్ అధికారం ఇచాచ్డు. ఆయన మనుషయ్
కుమారుడు కాబటిట్ ఈ అధికారం ఇచాచ్డు.

రెండు పునరుతాథ్ నాలు
28 “దీనికి మీరు ఆశచ్రయ్పడవదుద్ . సమాధులోల్ ఉనన్వారు ఆయన సవ్రానిన్ వినే కాలం వసుత్ ంది. 29అలా వినన్వారు

బయటికి వసాత్ రు. మంచి చేసిన వారు జీవపు పునరుతాథ్ నానికీ చెడు చేసిన వారు తీరుప్ పునరుతాథ్ నానికీ బయటకు
వసాత్ రు.

30“నాఅంతటనేనేదేనినీచేయలేను. నేను వినన్దానిపకారంతీరుప్ తీరుసాత్ ను. నాసవ్ంత ఇషాట్ నిన్ నెరవేరుచ్కోవాలని
నేను చూడనుగానీననున్ పంపినవానిఇషట్ం నెరవేరాలనిచూసాత్ ను. కాబటిట్ నాతీరుప్నాయ్యవంతంగాఉంటుంది. 31నా
గురించి నేనేసాకష్ ం చెపుప్కుంటేఅదిసతయ్ంకాదు. 32నాగురించిసాకష్మిచేచ్వాడుమరొకడునాన్డు. నాగురించిఆయన
ఇచేచ్ సాకష్ ం సతయ్మనినాకు తెలుసు.

యేసును గురించి నాలుగు సా లు
33 “మీరుయోహాను దగగ్రికి కొందరిని పంపారు. అతడు సతాయ్నిన్ గురించి సాకష్ ం చెపాప్డు. 34కానీ నేను పొందిన

సాకష్ ం మనుషులు ఇచిచ్నది కాదు. మీ రకష్ణ కోసం ఈ మాటలు చెబుతునాన్ను. 35యోహాను మండుతూ పకాశించే
దీపంలా ఉండేవాడు. మీరు అతని వెలుగులో కొంతకాలం సంతోషించడానికి ఇషట్పడాడ్ రు.

36అయితేయోహాను నా గురించి చెపిప్న సాకష్ ం కంటే గొపప్ సాకష్ ం నాకుంది. నేను చేయడానికి నా తండి నాకిచిచ్న
పనులే ఆ సాకష్ ం. పసుత్ తం నేను చేసుత్ నన్ ఈ కారాయ్లే తండి ననున్ పంపాడని నా గురించి సాకష్ ం చెబుతునాన్యి.
37 ననున్ పంపిన తండి తానే నాగురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు. ఆయన సవ్రానిన్ మీరు ఏనాడూ వినలేదు. ఆయన
సవ్రూపానీన్ఏనాడూచూడలేదు. 38ఆయనపంపించినవయ్కినిమీరునమమ్లేదుకాబటిట్ ఆయనవాకుక్మీలోనిలిచిలేదు.
39లేఖనాలోల్ మీకు నితయ్ జీవం ఉందనుకుని మీరు వాటిని పరిశోధిసుత్ నాన్రు. కానీ అవేనా గురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి.
40 అయితే మీకు జీవం కలిగేలా నా దగగ్రికి రావడానికి మీరు ఇషట్పడడం లేదు. 41మనుషులు ఇచేచ్ గౌరవానిన్ నేను
సీవ్కరించను. 42ఎందుకంటే దేవుని పేమమీలోలేదనినాకు తెలుసు.

43 “నేను నా తండి పేరిట వచాచ్ను. మీరు ననున్ అంగీకరించలేదు. మరొకడు తన సవ్ంత పేరు పతిషట్లతోమీ దగగ్రికి
వసేత్ మీరు వాణిణ్ అంగీకరిసాత్ రు. 44 ఇతరుల నుండి కలిగే మెపుప్ను అంగీకరిసూత్ ఏ క దేవుని నుండి కలిగే మెపుప్ను
వెదకని మీరు ఎలా విశవ్సిసాత్ రు? 45 నేను తండి ముందు మీమీద నేరం మోపుతానని అనుకోవదుద్ . మీ మీద నేరం
మోపడానికిమరో వయ్కీ ఉనాన్డు. మీరుమీ ఆశలనీన్ పెటుట్ కునన్మోషేయేమీమీద నేరంమోపుతాడు. 46మీరుమోషేను
నమిమ్నటట్యితే ననున్ కూడా నముమ్తారు. ఎందుకంటేమోషేనా గురించే రాశాడు. 47మీరు అతడు రాసిందే నమమ్కపోతే
ఇక నామాటలు ఎలా నముమ్తారు?”

6
ఐదు వేలమందికి ఆహారం
మతత్యి 14:13-21;మారుక్ 6:32-44; లూకా 9:10-17

1 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత యేసు తిబెరియ సముదం, అంటే గలిలయ సముదానిన్ దాటి అవతలి తీరానికి
వెళాళ్డు. 2రోగుల విషయంలో ఆయన చేసే అదుభ్తాలను చూసుత్ నన్ పజలు పెదద్ సంఖయ్లో ఆయన వెనక వెళత్ ఉనాన్రు.
3యేసు ఒక కొండ ఎకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూరుచ్నాన్డు. 4యూదుల పసాక్ పండగ దగగ్ర పడింది.

5 యేసు తలెతిత్ చూసినపుప్డు పెదద్ జన సమూహం తన పు రావడం కనిపించింది. అపుప్డు ఆయన ఫిలిపుప్తో,
“వీరంతా భోజనం చేయడానికి రొటెట్లు ఎకక్డ కొనబోతునాన్ం?” అని అడిగాడు. 6యేసుకు తాను ఏం చేయబోతునాన్డో
సప్షట్ంగా తెలుసు. కేవలం ఫిలిపుప్ను పరీ ంచడానికి అలాఅడిగాడు. 7దానికి ఫిలిపుప్, “రెండు వందల దేనారాలతో రొటెట్లు
కొని తెచిచ్నా ఒకొక్కక్డికి చినన్ ముకక్ ఇవవ్డానికి కూడా చాలదు” అనాన్డు. 8ఆయన శిషుయ్లోల్ మరొకడు, అంటే సీమోను
పేతురు సోదరుడు అందెయ 9 “ఇకక్డ ఒక చినన్ కురాడి దగగ్ర ఐదు బారీల్ రొటెట్లూ రెండు చినన్ చేపలూ ఉనాన్యిగాని ఇంత
మందికి ఎలా సరిపోతాయి?” అని ఆయనతో అనాన్డు.



యోహాను రాసిన సువార 6:10 921 యోహాను రాసిన సువార 6:51

10 యేసు “పజలందరీన్ కూరోచ్బెటట్ండి” అని శిషుయ్లకు చెపాప్డు. అకక్డ చాలా పచిచ్క ఉండటంతో ఆ పజలంతా
కూరుచ్నాన్రు. వారంతాపురుషులే సుమారు ఐదువేలమంది ఉంటారు. 11యేసు ఆ రొటెట్లను చేతిలో పటుట్ కుని కృతజఞ్తలు
చెపిప్ కూరుచ్నన్ వారికి పంచి ఇచాచ్డు. అలాగే చేపలు కూడా వారికి ఇషట్ నంత వడిడ్ంచాడు. 12 అందరూ కడుపు నిండా
తినాన్రు. తరువాత ఆయన, “మిగిలిన రొటెట్ల, చేపల ముకక్లనీన్ పోగు చేయండి. ఏదీ వయ్రథ్ం కానీయవదుద్ ” అని
శిషుయ్లతో చెపాప్డు. 13 అందరూ తినన్ తరువాత మిగిలిన ఐదు బారీల్ రొటెట్ల ముకక్లనీన్ పోగు చేశారు. అవి పనెన్ండు
గంపలు నిండాయి.

14వారందరూ యేసు చేసిన అదుభ్తానిన్ చూసి, “ఈ లోకానికి రాబోయే పవక ఈయనే” అని చెపుప్కునాన్రు. 15వారు
తనను పటుట్ కుని బలవంతంగా రాజుగా చేయడానికి సిదధ్పడుతునాన్రని యేసుకు అరథ్ తిరిగి ఒంటరిగా కొండ కి వెళిళ్
పోయాడు.

యేసు నీటి నడవడం
మతత్యి 14:22-36;మారుక్ 6:45-56

16సాయంకాల నపుప్డుఆయనశిషుయ్లు సముదందగగ్రికివెళిళ్పడవ నసముదానికిఅవతలఉనన్ కపెరన్హ ముకు
వెళత్ నాన్రు. 17అపప్టికే చీకటి పడింది. యేసు వారి దగగ్రికి ఇంకా రాలేదు. 18అపుప్డు పెనుగాలి వీయడం మొద ంది.
సముదం అలల్కలోల్ లంగా తయా ంది. 19వారు సుమారు ఐదారు కిలోమీటరుల్ పయాణించాకయేసు సముదం మీద నడుసూత్
రావడం చూసి భయపడాడ్ రు. 20అయితే ఆయన, “నేనే, భయపడవదుద్ ” అని వారితో చెపాప్డు. 21ఆయన అలా చెపాప్క
వారు ఆయనను పడవ ఎకిక్ంచుకోడానికి ఇషట్పడాడ్ రు. వెంటనే ఆ పడవ తీరానికి చేరింది.

జీవాహారం గురించి ఉపదేశం
22తరువాతిరోజుసముదానికి ఇవతలఉండిపోయినజనసమూహంఅకక్డికి వచాచ్రు. అకక్డఒకచినన్ పడవమాతమే

ఉంది. మరోపడవవారికి కనిపించలేదు. శిషుయ్లుయేసు లేకుండానే పడవలోపయాణ వెళాళ్రనివారు తెలుసుకునాన్రు.
23 అయితే పభువు కృతజఞ్తలు చెపిప్ వారికి రొటెట్లు పంచగా వారు తినన్ సథ్లానికి దగగ్రలో ఉనన్ తిబెరియ నుండి వేరే
చినన్ పడవలు వచాచ్యి. 24యేసూ ఆయన శిషుయ్లూ అకక్డ లేక పోవడంతో పజలందరూ ఆ చినన్ పడవలెకిక్ యేసును
వెతుకుతూ కపెరన్హ ముకు వచాచ్రు. 25 సముదం అవతలి తీరాన వారు ఆయనను చూశారు. “బోధకా, నువువ్ ఇకక్డికి
ఎపుప్డొచాచ్వు?” అని అడిగారు.

26యేసు, “కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. మీరు సూచనలను చూసినందువలల్ కాదు, రొటెట్లు కడుపు నిండా తిని తృపిత్
పొందడం వలల్నే ననున్ వెతుకుతునాన్రు. 27పా పోయే ఆహారం కోసం కషట్పడవదుద్ , నితయ్జీవం కలగజేసే పా పోని
ఆహారం కోసం కషట్పడండి. దానిన్ మనుషయ్ కుమారుడు మీకిసాత్ డు. దానికోసం తండి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద
వేసి అధికారమిచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డు వారు, “దేవుని పనులు చేయాలంటే మేమేం చేయాలి?” అని
ఆయనను అడిగారు. 29దానికియేసు, “దేవుడు పంపిన వయ్కి న విశావ్సముంచడమే దేవుని కారాయ్లు చేయడమంటే”
అనాన్డు. 30వారు, “అలా అయితే మేము నినున్ నమమ్డానికి నువువ్ ఏ అదుభ్తం చేసుత్ నాన్వు? ఇపుప్డు ఏం చేసాత్ వు?
31 ‘వారుతినడానికిపరలోకం నుండిఆయనఆహారంఇచాచ్డు’అనిరాసిఉనన్టుట్ గామనపూరీవ్కులు అరణయ్ంలోమనాన్ను
భుజించారు”అనిచెపాప్రు. 32అపుప్డుయేసు ఇలాజవాబిచాచ్డు, “పరలోకంనుండివచేచ్ఆహారానిన్మోషేమీకివవ్లేదు.
పరలోకం నుండి వచేచ్ నిజ న ఆహారానిన్ నా తండే మీకిసుత్ నాన్డు. 33 అందుచేత దేవుడిచేచ్ ఆహారం ఏమిటంటే,
పరలోకంనుంచి దిగివచిచ్ లోకానికి జీవం ఇచేచ్వాడే” అనివారితో అనాన్డు.” 34అందుకు వారు, “పభూ,మాకు ఎపుప్డూ
ఈ ఆహారానిన్ ఇసూత్ ఉండు” అనాన్రు.

35దానికి జవాబుగాయేసు, “జీవానిన్చేచ్ ఆహారానిన్ నేనే. నాదగగ్రికి వచేచ్ వాడికి ఆకలి వేయదు. నా విశావ్సముంచే
వాడికిదాహంవేయదు. 36కానినేనుమీతోచెపిప్నటుట్ ,ననున్ చూసి కూడామీరు నమమ్లేదు. 37తండినాకు ఇచేచ్వారంతా
నా దగగ్రికి వసాత్ రు. ఇక నా దగగ్రికి వచేచ్వారిని నేను ఎంతమాతం నా దగగ్ర నుండి తోలివేయను. 38 ఎందుకంటే నేను
నా సవ్ంత ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికి రాలేదు. ననున్ పంపించిన వాని ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికే పరలోకం నుండి వచాచ్ను.
39ఆయన నాకు ఇచిచ్న వారిలో ఏ ఒకక్రినీ పోగొటుట్ కోకుండా ఉండడమూ, వారందరినీ అంతయ్దినాన లేపడమూ ననున్
పంపినవాడిఇషట్ం. 40ఎందుకంటే కుమారుణిణ్ చూసిఆయనలోవిశావ్సముంచిన పతిఒకక్రూ నితయ్ జీవంపొందాలనన్దే
నా తండి ఇషట్ం. అంతయ్దినాన నేను వారిని సజీవంగా లేపుతాను.”

41 ‘నేను పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న ఆహారానిన్’ అని ఆయన చెపిప్నందుకు యూదు నాయకులు సణగడం మొదలు
పెటాట్ రు. 42 “ఈయనయోసేపు కుమారుడుయేసు కదా? ఇతని తలిల్దండులు మనకు తెలుసు కదా! ‘నేను పరలోకం నుండి
వచాచ్ను’ అని ఎలా చెబుతునాన్డు?” అనుకునాన్రు.

43యేసువారికి ఇలా జవాబిచాచ్డు, “మీలోమీరు సణుకోక్వడం ఆపండి. 44తండి ఆకరిష్ంచకపోతే ఎవరూనా దగగ్రికి
రాలేరు. అలా వచిచ్న వాణిణ్ నేను అంతయ్దినాన సజీవంగా లేపుతాను. 45వారికి దేవుడు ఉపదేశిసాత్ డు, అని పవకలు
రాశారు. కాబటిట్ తండి దగగ్ర విని నేరుచ్కునన్వాడు నా దగగ్రికి వసాత్ డు. 46దేవుని దగగ్ర నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ తండిని
ఎవరూ చూడలేదు. ఆయనే తండిని చూశాడు. 47 కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. విశవ్సించేవాడు నితయ్జీవం గలవాడు.

48జీవాహారం నేనే. 49మీపూరీవ్కులు అరణయ్ంలో మనాన్ను తినాన్రు. అయినా చనిపోయారు. 50 పరలోకం నుండి
దిగి వచిచ్న ఆహారం ఇదే. దీనిన్ తినన్వాడు చనిపోడు. 51 పరలోకం నుండి దిగి వచిచ్న జీవానిన్చేచ్ ఆహారం నేనే. ఈ
ఆహారం ఎవ నా తింటేవాడు కలకాలం జీవిసాత్ డు. లోకానికి జీవానిన్చేచ్ ఈ ఆహారం నా శరీరమే.”
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52యూదులకు కోపం వచిచ్ంది. “ఈయన తన శరీరానిన్ ఎలా తిననిసాత్ డు” అంటూ తమలో తాము వాదించుకునాన్రు.
53అపుప్డు యేసు వారితో ఇలా చెపాప్డు, “మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. మీరు మనుషయ్ కుమారుడి శరీరానిన్ తిని
ఆయన రకానిన్తాగకపోతేమీలోమీకు జీవం ఉండదు. 54నాశరీరానిన్ తినినా రకానిన్తాగేవాడే నితయ్జీవం ఉనన్వాడు.
అంతయ్దినాన నేను అతణిణ్ లేపుతాను. 55నా శరీరమే నిజ న ఆహారం, నా రకమే నిజ న పానీయం. 56నా శరీరానిన్
తిని నా రకానిన్ తాగేవాడు నాలో ఉండిపోతాడు. నేను అతనిలో ఉండిపోతాను. 57 సజీవు న తండి ననున్ పంపాడు.
ఆయన వలల్నే నేను జీవిసుత్ నాన్ను. అలాగే ననున్ తినేవాడు కూడా నా వలల్ జీవిసాత్ డు. 58 పరలోకం నుండి దిగివచిచ్న
ఆహారం ఇదే. మీపూరీవ్కులుమనాన్ను తిని చనిపోయినటుట్ గా కాకుండాఈఆహారానిన్ తినేవాడు కలకాలం జీవిసాత్ డు.”
59ఆయనఈమాటలనీన్ కపెరన్హ ములోని సమాజమందిరంలో ఉపదేశిసూత్ చెపాప్డు.

యేసును అనుసరించేవారికి పరీకష్
60ఆయన శిషుయ్లోల్ అనేకమంది ఈమాటలు వినన్పుప్డు, “ఇది చాలా కషట్ న బోధ. దీనిన్ ఎవరు అంగీకరిసాత్ రు” అని

చెపుప్కునాన్రు. 61తనశిషుయ్లు ఇలాసణుకుక్ంటునాన్రనియేసుకుతెలిసింది. ఆయనవారితోఇలాఅనాన్డు, “ఈమాటలు
మీకు అభయ్ంతరంగా ఉనాన్యా? 62మనుషయ్ కుమారుడు ఇంతకు ముందు ఉనన్ చోటికే ఆరోహణం కావడం చూసేత్ మీరు
ఏమంటారు? 63జీవానిన్ఇచేచ్దిఆతమ్. శరీరంవలల్ పయోజనంలేదు. నేనుమీతోచెపిప్నమాటలేఆతమ్. అవేజీవం. 64కానీ
మీలోవిశవ్సించనివారుకొందరుఉనాన్రు.” తనమీదనమమ్కంఉంచనివారెవరో,తనను పటిట్ ఇచేచ్దెవరోయేసుకుమొదటి
నుంచీ తెలుసు. 65ఆయన, “నాతండి ఇసేత్ తపప్ ఎవరూ నా దగగ్రికి రాలేరనిఈకారణం బటేట్ చెపాప్ను” అనాన్డు.

66ఆ తరువాత ఆయన శిషుయ్లోల్ చాలామంది వెనకిక్ వెళిళ్పోయారు. వారు ఆయనను ఇక ఎపుప్డూ అనుసరించలేదు.
పేతురు విశావ్సపు ఒపుప్కోలు
మతత్యి 16:13-20;మారుక్ 8:27-30; లూకా 9:18-21

67 అపుప్డు యేసు, “మీరు కూడా వెళాళ్లనుకుంటునాన్రా?” అని తనతో ఉనన్ పనెన్ండుమంది శిషుయ్లను అడిగాడు.
68సీమోనుపేతురుఆయనతో, “పభూ,మేముఇకఎవరిదగగ్రికివెళాళ్లి? నీదగగ్రమాతమేనితయ్జీవపుమాటలుఉనాన్యి.
69 నువువ్ దేవుని పరిశుదుధ్ డివి అని మేము విశవ్సించాం, తెలుసుకునాన్ం” అని చెపాప్డు. 70యేసు వారితో, “నేను మీ
పనెన్ండు మందిని ఎంపిక చేసుకునాన్ను కదా, అయినా మీలో ఒకడు సాతాను” అని చెపాప్డు. 71 పనెన్ండు మందిలో
ఒకడుగాఉండిఆయనకుదోహంచెయయ్బోతునన్సీమోనుఇసక్రియోతుకొడుకుయూదాగురించిఆయనఈమాటచెపాప్డు.

7
పరణ్శాలల పండగకుయేసు పయనం
లూకా 9:51-62

1 ఆ తరువాత యేసు గలిలయకు వెళిళ్ అకక్డే సంచరిసూత్ ఉనాన్డు. ఎందుకంటే యూదయలోయూదులు ఆయనను
చంపాలని వెతుకుతూ ఉండటంతో అకక్డ సంచరించడానికి ఆయన ఇషట్పడలేదు. 2 ఇంతలోయూదుల పరణ్శాలల పండగ
సమీపించింది.

3 అపుప్డు ఆయన తముమ్ళ ళ్ ఆయనతో, “నువువ్ చేసే కారాయ్లు నీ శిషుయ్లు చూడాలి కదా. అందుకే ఈ సథ్లం వదిలి
యూదయకు వెళ ళ్. 4అందరూమెచుచ్కోవాలనిచూసేవాడు తన పనులు రహసయ్ంగాచేయడు. నువువ్ నిజంగాఈకారాయ్లు
చేసుత్ నన్టట్యితేలోకమంతటికీ తెలిసేలా చెయియ్. నినున్ నువేవ్ చూపించుకో” అనాన్రు.

5 ఆయన తముమ్ళ ళ్ కూడా ఆయనలో విశావ్సం ఉంచలేదు. 6 అపుప్డు యేసు, “నా సమయం ఇంకా రాలేదు. మీ
సమయం ఎపుప్డూ సిదధ్ంగానే ఉంటుంది. 7లోకం మిమమ్లిన్ దేవ్షించదు. కానీ దాని పనులనీన్ చెడడ్వని నేను సాకష్ ం
చెబుతునాన్ను కాబటిట్ అది ననున్ దేవ్షిసూత్ ఉంది. 8మీరు పండకిక్ వెళళ్ండి. నా సమయం ఇంకా సంపూరణ్ం కాలేదు.
కాబటిట్ నేను ఈ పండకిక్ ఇపుప్డే వెళళ్ను”అనివారితోచెపాప్డు. 9వారికి ఇలాచెపిప్ ఆయన గలిలయలోఉండిపోయాడు.

గలిలయ నుండి అంతిమ నిషక్ర్మణం
10కానీతనతముమ్ళ ళ్ పండకిక్ వెళిళ్నతరువాతఆయనబహిరంగంగాకాకుండారహసయ్ంగావెళాళ్డు. 11ఆఉతస్వంలో

యూదులు ‘ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు’ అంటూ ఆయన కోసం వెతుకుతూ ఉనాన్రు. 12పజలమధయ్ ఆయనను గురించి పెదద్
వాదం పారంభ ంది. కొందరేమో, “ఆయనమంచివాడు” అనాన్రు. మరికొందరు, “కాదు. ఆయనమోసగాడు” అనాన్రు.
13అయితేయూదులకు భయపడి ఆయనను గురించి ఎవరూ బయటకుమాటాల్ డలేదు.

పరణ్శాలల పండగలోయేసు
14 పండగ ఉతస్వాలోల్ సగం రోజులు గడిచాక యేసు దేవాలయానికి వెళిళ్ అకక్డ ఉపదేశించడం పారంభించాడు.

15 ఆయన ఉపదేశానికి యూదులు ఆశచ్రయ్పడి, “చదువూ సంధాయ్ లేని వాడికి ఇంత పాండితయ్ం ఎలా కలిగింది” అని
చెపుప్కునాన్రు.

16దానికియేసు, “నేనుచేసేఉపదేశంనాదికాదు. ఇదిననున్ పంపినవాడిదే. 17దేవునిఇషట్పకారంచేయాలనినిరణ్యం
తీసుకునన్వాడు నేను చేసే ఉపదేశం దేవుని వలన కలిగిందో లేక నా సవ్ంత ఉపదేశమో తెలుసుకుంటాడు. 18తనంతట
తానే బోధించేవాడు సొంత గౌరవం కోసం పాకులాడతాడు. తనను పంపిన వాని గౌరవం కోసం తాపతయ పడేవాడు
సతయ్వంతుడు. ఆయనలో ఎలాంటి దురీన్తీ ఉండదు. 19మోషే మీకు ధరమ్శాసం ఇచాచ్డు కదా! కానీ మీలో ఎవరూ
ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి జీవించరు. మీరు ననున్ చంపాలని ఎందుకు చూసుత్ నాన్రు?” అనాన్డు.
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20అందుకు ఆ పజలు, “నీకు దయయ్ం పటిట్ంది. నినున్ చంపాలని ఎవరు కోరుకుంటారు?” అనాన్రు. 21యేసు వారితో,
“నేనొక కారయ్ం చేశాను. దానికిమీరంతాఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు. 22మోషేమీకు సునన్తి అనే ఆచారానిన్ నియమించాడు.
ఈఆచారంమోషేవలల్ కలిగింది కాదు. ఇదిపూరీవ్కుల వలల్ కలిగింది. అయినావిశాంతి దినానమీరు సునన్తి కారయ్కమం
చేసుత్ నాన్రు. 23విశాంతి దినాన సునన్తిపొందినామోషేధరమ్ శాసానిన్ అతికమించినటుట్ కాదు గదా! అలాంటపుప్డు నేను
విశాంతి దినాన ఒక వయ్కిని బాగు చేసేత్ నా మీద ఎందుకు కోపం చూపుతునాన్రు? 24బయటకు కనిపించే దానిన్ బటిట్ కాక
నాయ్యసమమ్తంగా నిరణ్యం చేయండి” అనాన్డు.

25 యెరూషలేము వారిలో కొందరు, “వారు చంపాలని వెదకుతునన్వాడు ఈయన కాదా? 26 చూడండి, ఈయన
బహిరంగంగామాటాల్ డుతునాన్ ఈయనను ఏమీఅనరు. ఈయనే కీసత్ని అధికారులకి తెలిసిపోయిందా ఏమిటి? 27అయినా
ఈయన ఎకక్డి వాడోమనకు తెలుసు. కీసుత్ వచిచ్నపుప్ తే ఆయన ఎకక్డి వాడో ఎవరికీ తెలియదు” అని చెపుప్కునాన్రు.

28కాబటిట్ యేసు దేవాలయంలో ఉపదేశిసూత్ , “మీకు నేను తెలుసు. నేను ఎకక్డ నుండి వచాచ్నో కూడామీకు తెలుసు.
నేను నా సవ్ంతంగా ఏమీరాలేదు. ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు. ఆయనమీకు తెలియదు. 29నేను ఆయన దగగ్ర
నుండి వచాచ్ను. ఆయనేననున్ పంపాడుకాబటిట్ నాకు ఆయనతెలుసు”అనిగొంతెతిత్ చెపాప్డు. 30దానికివారు ఆయనను
పటుట్ కోడానికి పయతన్ం చేశారు. కానీ ఆయన సమయం ఇంకా రాలేదు. కాబటిట్ ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేకపోయారు.
31పజలోల్ అనేక మంది ఆయనలో విశావ్సముంచారు. “కీసుత్ వచిచ్నపుప్డు ఇంతకంటే గొపప్ కారాయ్లు చేసాత్ డా ఏమిటి” అని
వారు చెపుప్కునాన్రు. 32పజలు ఆయనను గురించి ఇలామాటాల్ డుకోవడం పరిసయుయ్ల దృషిట్కి వెళిళ్ంది. అపుప్డు పధాన
యాజకులూ, పరిసయుయ్లూ ఆయనను పటుట్ కోడానికి నికులను పంపించారు.

33యేసుమాటాల్ డుతూ, “నేను ఇంకా కొంత కాలంమాతమేమీతో ఉంటాను. ఆ తరువాత ననున్ పంపినవాడి దగగ్రికి
వెళిళ్పోతాను. 34అపుప్డు మీరు ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేను మీకు కనిపించను. నేను ఉండే చోటికి మీరు రాలేరు”
అనాన్డు. 35దానికి యూదులు, “మనకు కనిపించకుండా ఈయన ఎకక్డికి వెళాత్ డు? గీసు దేశం వెళిళ్ అకక్డ చెదరి ఉనన్
యూదులకు, గీకు వారికి ఉపదేశం చేసాత్ డా? 36 ‘ననున్ వెతుకుతారు. కానీ నేను మీకు కనిపించను. నేను ఉండే చోటికి
మీరు రాలేరు’ అనన్మాటలకి అరథ్ం ఏమిటో” అంటూ తమలోతాము చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.

పరిశుదాధ్ తమ్ గురించిన గొపప్ పవచనం
అపొ.కా. 2:2-4;యోహా 4:14

37 ఆ పండగలో మహాదిన న చివరి దినాన యేసు నిలబడి, “ఎవరి నా దాహం వేసేత్ నా దగగ్రికి వచిచ్ దాహం
తీరుచ్కోవాలి. 38లేఖనాలు చెబుతునాన్యి, నా విశావ్సముంచే వాడి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పవహిసాత్ యి”
అని బిగగ్రగా చెపాప్డు. 39 తన నమమ్కం ఉంచేవారు పొందబోయే దేవుని ఆతమ్ను గురించి ఆయన ఈ మాట చెపాప్డు.
యేసు అపప్టికి తనమహిమాసిథ్తి పొందలేదు కనుక దేవుని ఆతమ్ దిగి రావడం జరగలేదు.

పజలోల్ భేదాభిపాయాలు
40పజలోల్ కొందరు ఆమాట విని, “ఈయన నిజంగా పవకే” అనాన్రు. 41మరికొందరు, “ఈయన కీసేత్” అనాన్రు. దానికి

జవాబుగా ఇంకా కొందరు, “ఏమిటీ, కీసుత్ గలిలయ నుండి వసాత్ డా? 42 కీసుత్ దావీదు వంశంలో పుడతాడనీ, దావీదు ఊరు
బేతెల్హేము అనే గామంలో నుండి వసాత్ డనీ లేఖనాలోల్ రాసి లేదా?” అనాన్రు. 43ఈ విధంగా పజలోల్ ఆయనను గురించి
భేదాభిపాయం కలిగింది. 44వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్ కోవాలని అనుకునాన్రు కానీ ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేదు.

45 పరిసయుయ్లు పంపిన నికులు తిరిగి వచాచ్రు. పధానయాజకులూ, పరిసయుయ్లూ, “మీరు ఆయనను ఎందుకు
తీసుకురాలేదు?” అని అడిగారు. 46దానికి ఆ నికులు, “ఆ వయ్కి మాటాల్ డినటుట్ ఇంతకు ముందు ఎవరూమాటాల్ డలేదు”
అనిజవాబిచాచ్రు. 47దానికిపరిసయుయ్లు, “మీరు కూడామోసపోయారా? 48అధికారులోల్ గానీపరిసయుయ్లోల్ గానీఎవ నా
ఆయనను నమామ్రా? 49 ధరమ్శాసం తెలియని ఈ పజల న శాపం ఉంది” అని నికులతో అనాన్రు. 50అంతకు ముందు
యేసు దగగ్రికి వచిచ్న నికోదేము అనే పరిసయుయ్డు, 51 “ఒక వయ్కి చెపేప్మాట వినకుండా అతడేం చేశాడో తెలుసుకోకుండా
మన ధరమ్శాసం అతడికి తీరుప్ తీరుసుత్ ందా?” అనాన్డు. 52దానికి వారు, “నువువ్ కూడా గలిలయుడవేనా? ఆలోచించు,
గలిలయలో ఎలాంటి పవకాపుటట్డు” అనాన్రు. 53ఇక ఎవరి ఇంటికి వారు వెళాళ్రు.

8
వయ్భిచారంలో దొరికిన సీ

1యేసు ఒలీవ కొండకు వెళాళ్డు. 2ఉదయం పెందలకడనేయేసు తిరిగి దేవాలయంలోకి వచాచ్డు. అపుప్డు పజలంతా
ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. ఆయన కూరుచ్ని వారికి ఉపదేశించడం మొదలుపెటాట్ డు. 3 అపుప్డు ధరమ్శాస పండితులూ
పరిసయుయ్లూ ఒక సీని తీసుకుని వచాచ్రు. వారు ఆమెను వయ్భిచారం చేసుత్ ండగా పటుట్ కునాన్రు. ఆమెను అందరి మధయ్
నిలబెటాట్ రు.

4వారు ఆయనతో, “బోధకా,ఈసీవయ్భిచారంచేసూత్ పటుట్ బడింది. 5ఇలాంటివారినిరాళళ్తోకొటిట్ చంపాలనిధరమ్శాసంలో
మోషే ఆదేశించాడు కదా! నువేవ్మంటావ్?” అని అడిగారు. 6ఆయనమీద ఎలా నా నేరంమోపాలని ఆయనను పరీ సూత్
ఇలా అడిగారు. అయితేయేసు విననటుట్ తన వేలితో నేలమీద ఏదోరాసూత్ ఉనాన్డు. 7వారు పటుట్ విడవకుండా ఆయనను
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అడుగుతూనే ఉనాన్రు. దాంతో ఆయన తల ఎతిత్ చూసి, “మీలోపాపం లేనివాడు ఆమెమీదమొదటిరాయివేయవచుచ్”
అనివారితో చెపిప్ 8మళీళ్ వంగి వేలితో నేలమీద రాసూత్ ఉనాన్డు.

9 ఆయన పలికిన మాట విని పెదాద్ చినాన్ అంతా ఒకరి తరువాత ఒకరు బయటకు వెళాళ్రు. చివరికి యేసు ఒకక్డే
మిగిలిపోయాడు. ఆ సీ అలానేమధయ్లో నిలబడి ఉంది. 10యేసు తలెతిత్ ఆమెను చూశాడు. “నీమీద నిందారోపణ చేసిన
వారంతాఎకక్డమామ్? నీకు ఎవరూ శికష్ వేయలేదా?” అని అడిగాడు. 11ఆమె, “లేదు పభూ”అంది. దానికియేసు, “నేను
కూడా నీకు శికష్ వేయను. వెళ ళ్, ఇంకెపుప్డూపాపం చేయకు” అనాన్డు.
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12మళీళ్యేసు ఇలాఅనాన్డు, “నేను లోకానికి వెలుగును. ననున్ వెంబడించేవాడు చీకటిలోనడవడు. జీవపువెలుగు
కలిగి ఉంటాడు.” 13అపుప్డు పరిసయుయ్లు, “నీ గురించి నువేవ్ సాకష్ ం చెపుప్కుంటునాన్వు. నీ సాకష్ ం స నది కాదు”
అనాన్రు. 14జవాబుగాయేసు, “నాగురించి నేనుసాకష్ ం చెపిప్నాఅది సతయ్మేఅవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఎకక్ణిణ్ంచి
వచాచ్నో, ఎకక్డికి వెళత్ నాన్నో నాకు తెలుసు. నేను ఎకక్ణిణ్ంచి వచాచ్నో ఎకక్డికి వెళత్ నాన్నో మీకు తెలియదు. 15మీరు
శరీర సంబంధంగా తీరుప్ తీరుసాత్ రు. నేను ఎవరికీ తీరుప్ తీరచ్ను. 16అయినా నేను ఒంటరిని కాదు. నేను ననున్ పంపిన
నాతండినాతోఉనాన్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ నేను తీరుప్ తీరిచ్నా అది సతయ్మేఅవుతుంది. 17ఇదద్రు వయ్కులసాకష్ ం సతయ్ం
అవుతుందనిమీ ధరమ్శాసంలోనేరాసి ఉంది కదా!

18నా గురించి సాకష్ ం నేను చెపుప్కొంటాను. ననున్ పంపిన తండి కూడా నా గురించి సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు” అనాన్డు.
19వారు, “నీ తండి ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగారు. అందుకు యేసు, “మీకు నేను గానీ నా తండి గానీ తెలియదు.
ఒకవేళ నేను మీకు తెలిసేత్ నా తండి కూడా తెలిసే ఉంటాడు” అనాన్డు. 20ఆయన దేవాలయంలోఉపదేశిసూత్ చందా పెటెట్
ఉనన్చోటఈమాటలు చెపాప్డు. ఆయన సమయం రాలేదు కాబటిట్ ఎవరూ ఆయనను పటుట్ కోలేదు.

21మరోసారి ఆయన, “నేను వెళిళ్పోతునాన్ను. నేను వెళాళ్క మీరు నాకోసం వెతుకుతారు. కానీ మీపాపాలోల్ నే మీరు
మరణిసాత్ రు. నేను వెళేళ్ చోటికిమీరు రాలేరు” అనివారితో చెపాప్డు.

22దానికియూదులు, “ ‘నేను వెళేళ్ చోటికిమీరు రాలేరు’ అంటునాన్డేమిటి? ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడా ఏమిటి?” అని
చెపుప్కునాన్రు.

23అపుప్డు ఆయన, “మీరు కిందఉండేవారు. నేను నఉండేవాణిణ్ . మీరుఈలోకానికిసంబంధించినవారు. నేనుఈ
లోకానికి సంబంధించినవాణిణ్ కాదు. 24కాబటిట్ మీరు మీపాపాలోల్ నేమరణిసాత్ రని చెపాప్ను. ఎందుకంటే నేనే ఆయననని
మీరు నమమ్కపోతేమీరు మీపాపాలోల్ నే మరణిసాత్ రు” అనివారితో చెపాప్డు.

25కాబటిట్ వారు “అసలు నువువ్ ఎవరు?” అని అడిగారు. అపుప్డు ఆయన వారితో ఇలా చెపాప్డు. “నేను పారంభం
నుండి ఎవరినని మీకు చెబుతూ ఉనాన్నో ఆయననే. 26మీ గురించి చెపప్డానికీ మీకు తీరుప్ తీరచ్డానికీ నాకు చాలా
సంగతులు ఉనాన్యి. అయితే ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు. నేను ఆయన దగగ్ర వినన్ విషయాలనే ఈ లోకానికి
బోధిసుత్ నాన్ను.” 27తండి అయిన దేవుని గురించి ఆయన తమకు చెబుతునాన్డని వారు అరథ్ం చేసుకోలేక పోయారు.

28కాబటిట్ యేసు, “మీరు మనుషయ్ కుమారుణిణ్ కెతిత్నపుప్డు ‘ఉనన్వాడు’ అనేవాణిణ్ నేనే అని తెలుసుకుంటారు. నా
సవ్ంతగా నేను ఏమీచేయననీతండినాకు చెపిప్నటుట్ గానేఈ సంగతులుమాటాల్ డుతునాన్ననీమీరు గహిసాత్ రు. 29ననున్
పంపినవాడు నాకు తోడుగా ఉనాన్డు. ఆయనకు ఇషట్ న వాటినే నేను చేసూత్ ఉనాన్ను కాబటిట్ ఆయన ననున్ విడిచి
పెటట్లేదు” అని చెపాప్డు.

30 ఆయన ఇలా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే చాలామంది ఆయనలో నమమ్కముంచారు. 31 కాబటిట్ యేసు, తనలో
నమమ్కముంచినయూదులతో, “మీరు నా వాకుక్లో సిథ్రంగా ఉంటే నిజంగా నాకు శిషుయ్లౌతారు. 32 సతాయ్నిన్ గహిసాత్ రు.
అపుప్డు ఆ సతయ్మేమిమమ్లిన్ విడుదల చేసుత్ ంది” అనాన్డు. 33అపుప్డు వారు, “మేము అబాహాము వారసులం. మేము
ఎపుప్డూ ఎవరికీ బానిసలుగా ఉండలేదే. ‘మీరు విడుదల పొందుతారు’ అని ఎలా అంటునాన్వు?” అనాన్రు.

34దానికి యేసు, “మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, పాపం చేసే పతివాడూ పాపానికి బానిసే. 35బానిస ఎపుప్డూ
ఇంటోల్ ఉండడు. కానీ కుమారుడు ఎపుప్డూ ఇంటోల్ నే నివాసం ఉంటాడు. 36 కుమారుడు మిమమ్లిన్ విడుదల చేసేత్ మీరు
నిజంగా సవ్తంతు ఉంటారు. 37మీరు అబాహామువారసులనినాకు తెలుసు. అయినామీలోనావాకుక్కు చోటు లేదు.
కాబటేట్ ననున్ చంపడానికి పయతిన్సుత్ నాన్రు. 38నేను ఉపదేశించేదంతానాతండి దగగ్ర నేను చూసినదే. అలాగేమీరుమీ
తండి దగగ్ర వినన్ సంగతుల పకారమే పనులు చేసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

39దానికి వారు, “మాతండి అబాహాము” అనాన్రు. అపుప్డు యేసు, “మీరు అబాహాము పిలల్ తే అబాహాము చేసిన
పనులేచేసేవారు. 40దేవునిదగగ్రనేనువినన్సతాయ్నిన్మీకుచెపిప్నందుకు ననున్చంపాలనిపయతిన్సుత్ నాన్రుగా. అయితే
అబాహాము అలా చేయలేదు. 41మీరు మీ తండి పనులే చేసుత్ నాన్రు” అని వారితో చెపాప్డు. దానికి వారు, “మేము
వయ్భిచారం వలల్ పుటిట్నవారం కాదు. మాకు ఒకక్డే తండి. ఆయన దేవుడు” అనాన్రు.

42 యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “దేవుడు మీ తండి అయితే మీరు ననున్ పేమించి ఉండేవారు. నేను వచిచ్ంది
దేవుని దగగ్రున్ంచే. నా అంతట నేను రాలేదు. ఆయనే ననున్ పంపించాడు. 43 నా మాటలు మీరు ఎందుకు అరథ్ం
చేసుకోవడం లేదు? నామాటవినేమీకు సహనం లేదు. 44మీరు మీ తండి అయినసాతానుకు సంబంధించినవారు. మీ
తండి దురాశలను నెరవేరాచ్లని మీరు చూసుత్ నాన్రు. మొదటిన్ంచీ వాడు హంతకుడు, వాడు సతయ్ంలో నిలిచి ఉండడు.
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ఎందుకంటే వాడిలో సతయ్ం లేదు. వాడు అబదధ్ం చెపిప్నపుప్డలాల్ తన సవ్భావానిన్ అనుసరించి మాటాల్ డతాడు. వాడు
అబదిధ్కుడు, అబదాధ్ నికి తండి.

45 నేను చెబుతునన్ది సతయ్మే అయినా మీరు ననున్ నమమ్రు. 46నాలో పాపం ఉనన్దని మీలో ఎవరు నిరూపించ
గలరు? నేను సతాయ్నేన్ చెబుతునాన్మీరెందుకు నమమ్డం లేదు? 47ఒకడు దేవునికి చెందినవాడు అయితేదేవునిమాటలు
వింటాడు. మీరు దేవుని సంబంధులు కారు కాబటిట్ మీరు ఆయనమాటలు వినరు.” 48 అందుకు యూదులు, “నువువ్
సమరయవాడివి, నీకు దయయ్ం పటిట్ంది అనిమేము చెబుతునన్మాట నిజమే!” అనాన్రు.

49 అపుప్డు యేసు, “నాకు దయయ్ం పటట్లేదు. నేను నా తండిని గౌరవిసుత్ నాన్ను. మీరు ననున్ అవమానిసుత్ నాన్రు.
50నేనునాపేరు పతిషట్ల కోసం వెతకడం లేదు. అలావెదికేవాడూ,తీరుప్ తీరేచ్వాడూ వేరేఉనాన్డు. 51మీకు కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను. నామాటలు అంగీకరించినవాడు మరణం రుచి చూడడు” అని జవాబిచాచ్డు.

52 అందుకు యూదులు, “నీకు దయయ్ం పటిట్ందని ఇపుప్డు మేము సప్షట్ంగా తెలుసుకునాన్ం. అబాహామూ, పవకలూ
చనిపోయారు. ‘నా మాట వినన్ వాడు మరణం రుచి చూడడు’ అని నువువ్ అంటునాన్వు. 53మన తండి అబాహాము
చనిపోయాడు కదా! నువువ్ అతని కంటే గొపప్వాడివా? పవకలూ చనిపోయారు. అసలు నువువ్ ఎవరినని
చెపుప్కుంటునాన్వు?” అని ఆయనను అడిగారు.

54 అందుకు యేసు, “ననున్ నేనే గౌరవించుకుంటే ఆ గౌరవం అంతా ఒటిట్ది. ఎవరిని మా దేవుడు అని మీరు
చెపుప్కుంటునాన్రో ఆయనేనా తండి. ఆయనే ననున్ మహిమ పరుసుత్ నాన్డు. 55మీకు ఆయన ఎవరో తెలియదు. నాకు
ఆయన తెలుసు. ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అని నేను చెబితే మీలాగా నేనూ అబదిధ్కుడిని అవుతాను. కానీ నాకు
ఆయనతెలుసు. ఆయనమాటను నేనుపాటిసాత్ ను. 56నారోజును చూడడంమీతండిఅబాహాముకు సంతోషం. అతడు
దానిన్ చూసి ఎంతో సంతోషించాడు” అనాన్డు.

57 అందుకు యూదులు, “నీకింకా యా సంవతస్రాలు కూడా లేవు. నువువ్ అబాహామును చూశావా?” అనాన్రు.
58 దానికి జవాబుగా యేసు “మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను. అబాహాము పుటట్క ముందు నుంచీ నేను ఉనాన్ను”
అనాన్డు. 59 అపుప్డు వారు ఆయన మీద విసరడానికి రాళ ళ్ తీశారు. కానీ యేసు దేవాలయంలో దాగి అకక్డనుంచి
బయటకు వెళిళ్పోయాడు.

9
పుటుట్ గుడిడ్ వాడు చూపుపొందడం

1 ఆయన దారిలో వెళత్ ఉనాన్డు. అకక్డ పుటిట్నపప్టి నుండీ గుడిడ్వాడుగా ఉనన్ ఒక వయ్కి కనిపించాడు. 2 ఆయన
శిషుయ్లు, “బోధకా,వీడు గుడిడ్వాడిగాపుటట్డానికికారణంవీడుచేసినపాపమా,లేకవీడితలిల్దండులుచేసినపాపమా?” అని
ఆయననుఅడిగారు. 3అందుకుయేసు, “వీ నా,వీడినికనన్వా నాఏపాపమూచేయలేదు. దేవునిపనులువీడిలోవెలల్డి
కావడానికే వీడు గుడిడ్వాడుగా పుటాట్ డు. 4పగలునన్ంత వరకూ ననున్ పంపిన వాడి పనులు మనం చేసూత్ ఉండాలి. రాతి
వసుత్ ంది. అపుప్డిక ఎవరూ పని చేయలేరు. 5ఈలోకంలో ఉనన్ంతవరకూ నేను ఈలోకానికి వెలుగుని” అని చెపాప్డు.

6ఆయన ఇలా చెపిప్, నేల ఉమిమ్ వేసి, దానితో బురద చేసి ఆ బురదను ఆ గుడిడ్వాడి కనున్ల పూశాడు. 7 “సిలోయం
కోనేటికి వెళిళ్ దాంటోల్ కడుకోక్” అని వాడికి చెపాప్డు. సిలోయం అనేమాటకు ‘వేరొకరు పంపినవాడు’ అని అరథ్ం. వాడు
వెళిళ్ ఆ కోనేటిలో కడుకుక్ని చూపు పొంది తిరిగి వచాచ్డు. 8 అపుప్డు ఇరుగు పొరుగు వారూ, ఇంతకు ముందు వాడు
అడుకుక్ంటుంటే చూసినవారూ, “ఇకక్డ కూరుచ్ని అడుకుక్నేవాడు ఇతడే కదా!” అనాన్రు. 9 “వీడే”అనికొందరూ, “వీడు
కాదు” అని కొందరూ అనాన్రు. ఇక వా తే, “అది నేనే” అనాన్డు.

10వారు, “నీ కళ ళ్ ఎలా తెరుచుకునాన్యి?” అనివాణిణ్ అడిగారు. 11దానికి వాడు, “యేసు అనే ఒకాయన బురద చేసి
నా కళల్ పూసి సిలోయం కోనేటికి వెళిళ్ కడుకోక్మని నాకు చెపాప్డు. నేను వెళిళ్ కడుకుక్ని చూపు పొందాను” అనాన్డు.
12వారు, “ఆయన ఇపుప్డు ఎకక్డ ఉనాన్డు?” అని అడిగితే వాడు, “నాకు తెలియదు” అనాన్డు. 13 ఇంతకు ముందు
గుడిడ్ వాడుగాఉనన్ ఆమనిషినివారు పరిసయుయ్ల దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు. 14యేసు బురద చేసివాడి కళ ళ్ తెరచిన రోజు
విశాంతిదినం.

15వాడు చూపు ఎలా పొందాడో చెపప్మని పరిసయుయ్లు కూడా వాడినడిగారు. వాడు, “ఆయన నా కనున్ల బురద
పూశాడు. నేను వెళిళ్ కడుకుక్ని చూపుపొందాను” అనివారికి చెపాప్డు.

16 “ఈ వయ్కి విశాంతి దినానిన్ ఆచరించడం లేదు కాబటిట్ ఇతడు దేవుని దగగ్ర నుండి రాలేదు” అని పరిసయుయ్లోల్ కొందరు
అనాన్రు. మరి కొందరు, “ఇతడు పాపి అయితే ఇలాటి అదుభ్తాలు ఎలా చేయగలడు?” అనాన్రు. ఈ విధంగా వారిలో
భేదాభిపాయం కలిగింది. 17 దాంతో వారు గుడిడ్వాడుగా ఉనన్వాడితో, “నీ కళ ళ్ తెరిచాడు కదా! ఆయన గురించి నీ
అభిపాయం ఏమిటి?” అని అడిగారు. అపుప్డు వాడు, “ఆయన ఒక పవక” అనాన్డు.

18 వాడు గుడిడ్వాడుగా ఉండి చూపు పొందాడని యూదులు మొదట నమమ్లేదు. అందుకని వాడి తలిల్దండులను
పిలిపించారు. 19 “గుడిడ్వాడుగా పుటాట్ డని మీరు చెపేప్ మీ కొడుకు వీడేనా? అలా తే ఇపుప్డు వీడు ఎలా
చూడగలుగుతునాన్డు?” అని వారిని అడిగారు. 20దానికి వాడి తలిల్దండులు, “వీడు మా కొడుకే. వీడు గుడిడ్వాడిగానే
పుటాట్ డు. 21అయితే ఇపుప్డు వీడు ఎలా చూసుత్ నాన్డో మాకు తెలీదు. వీడి కళ ళ్ తెరిచినదెవరోమాకు తెలీదు. అయినా
వీడికి వయసుస్ వచిచ్ంది. వీడినే అడగండి. తన సంగతి వీడే చెపుప్కోగలడు” అనాన్రు.
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22వాడి తలిల్దండులు యూదులకు భయపడి ఆ విధంగా చెపాప్రు. ఎందుకంటేయూదులు అపప్టికే ఎవ నా ఆయనను
కీసుత్ అని ఒపుప్కుంటే వారిని తమ సమాజ మందిరాలోల్ నుండి బహిషక్రించాలని నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. 23కాబటేట్ వాడి
తలిల్దండులు ‘వాడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు, వాడినే అడగండి’ అనాన్రు. 24కాబటిట్ వారు అపప్టివరకూ గుడిడ్వాడిగా ఉనన్
వయ్కిని రెండవసారి పిలిపించారు. “దేవునికిమహిమచెలిల్ంచు. ఈమనిషిపాపాతుమ్డు అనిమాకు తెలుసు”అని అతనితో
అనాన్రు. 25అందుకు వాడు, “ఆయనపాపాతుమ్డో కాదోనాకేం తెలుసు? అయితేనాకు ఒకక్టి తెలుసు. నేను గుడిడ్వాడుగా
ఉండేవాణిణ్ , ఇపుప్ తే చూసుత్ నాన్ను” అనాన్డు.

26దానికి వారు, “అసలు ఆయన నీకేం చేశాడు? నీ కళ ళ్ ఎలా తెరిచాడు?” అని మళీళ్ అడిగారు. 27దానికి వాడు,
“ఇంతకు ముందే మీకు చెపాప్ను. మీరు వినలేదు. మళీళ్ ఎందుకు వినాలనుకుంటునాన్రు? మీరు కూడా ఆయన శిషుయ్లు
కావాలనుకుంటునాన్రా ఏంటి?” అనివారితో అనాన్డు.

28అందుకు వారు “నువేవ్ వాడి శిషుయ్డివి. మేముమోషే శిషుయ్లం. 29 దేవుడు మోషేతోమాటాల్ డాడని తెలుసు కానీ ఈ
మనిషి విషయ తేఅసలు ఇతడు ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో కూడాతెలియదు”అంటూవాణిణ్ బాగా దూషించారు. 30అయితే
వాడు, “ఆయన ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో కూడా మీకు తెలియక పోవడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఏది ఏ నా ఆయన నా కళ ళ్
తెరిచాడు. 31 దేవుడు పాపుల పారథ్నలు వినడని మనకు తెలుసు. అయితే దేవునిలో భకి కలిగి ఆయన ఇషాట్ నిన్ జరిగిసేత్
అతని పారథ్నలు ఆయన వింటాడు. 32 గుడిడ్వాడిగా పుటిట్న వయ్కి కళ ళ్ ఎవ నా తెరిచినటుట్ లోకం మొద నపప్టి నుండి
ఎవరూ వినలేదు. 33ఈయనదేవునిదగగ్ర నుండిరాకపోతే ఇలాంటివిచేయలేడు”అనిచెపాప్డు. 34దానికివారు, “పాపిగా
పుటిట్న వాడివి, నువువ్మాకు బోధిసుత్ నాన్వా?” అని చెపిప్ వాణిణ్ తమ సమాజమందిరం నుండి బహిషక్రించారు.

35 పరిసయుయ్లు వాణిణ్ బహిషక్రించారని యేసు వినాన్డు. ఆయన వాణిణ్ కలుసుకుని, “నువువ్ దేవుని కుమారుడిలో
విశావ్సముంచుతునాన్వా?” అని వాణిణ్ అడిగాడు. 36అందుకు వాడు, “పభూ, అలా విశావ్సముంచడానికి ఆయన ఎవరో
నాకు తెలియదే” అనాన్డు. 37యేసు, “ఇపుప్డు నువువ్ ఆయనను చూసుత్ నాన్వు. నీతోమాటాల్ డుతునన్ నేనే ఆయనిన్”
అనాన్డు. 38అపుప్డు వాడు, “నేను నముమ్తునాన్ను పభూ” అంటూ ఆయనను ఆరాధించాడు.

39 అపుప్డు యేసు, “ ‘చూడనివారు చూడాలి. చూసేవారు గుడిడ్వారు కావాలి’ అనే తీరుప్ జరగడం కోసం నేను ఈ
లోకంలోకి వచాచ్ను” అనాన్డు. 40 ఆయనకు దగగ్రలో ఉనన్ పరిసయుయ్లోల్ కొంత మంది ఆ మాట విని, “అయితే మేము
కూడా గుడిడ్వాళళ్మేనా?” అనిఅడిగారు. 41అందుకుయేసు, “మీరు గుడిడ్వా తేమీకుపాపం ఉండేదికాదు. కానీ ‘మాకు
చూపుఉంది’ అనిమీరు చెపుప్కుంటునాన్రు కాబటిట్ మీపాపం నిలిచి ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.
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1మీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను,గొరెలదొడిడ్లోకిపవేశదావ్రంగుండాకాకుండావేరేవిధంగాఎకిక్లోపలికివచేచ్వాడు
దొంగే, వాడు దోపిడీగాడే. 2 పవేశ దావ్రం దావ్రా వచేచ్వాడు గొరెల కాపరి. 3 అతని కోసం కాపలావాడు దావ్రం
తెరుసాత్ డు. గొరెలు అతని సవ్రం వింటాయి. తనసొంతగొరెలను అతడు పేరు పెటిట్ పిలిచి బయటకు నడిపిసాత్ డు. 4తన
సొంత గొరెలననిన్టిని బయటకి ఎపుప్డు నడిపించినా, వాటికి ముందుగా అతడు నడుసాత్ డు. అతని సవ్రం గొరెలకు
తెలుసు కాబటిట్ అవి అతని వెంట నడుసాత్ యి. 5 వేరేవారి సవ్రం వాటికి తెలియదు కాబటిట్ అవి వారి వెంట వెళళ్కుండా
పారిపోతాయి.

6యేసు ఈ ఉపమానం దావ్రా వారితో మాటాల్ డాడు గాని ఆయన వారితో చెపిప్న ఈ సంగతులు వారికి అరథ్ం కాలేదు.
7అందుకుయేసుమళీళ్వారితోఇలాఅనాన్డు, “మీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను,గొరెల పవేశదావ్రం నేనే. 8నాముందు
వచిచ్న వారంతాదొంగలు,దోపిడిగాళేళ్. గొరెలు వారిమాట వినలేదు.

9 నేనే పవేశ దావ్రం, నాదావ్రా ఎవ నా లోపల పవేశిసేత్ వాడికి రకష్ణ దొరుకుతుంది. వాడు లోపలికి వసూత్ బయటకి
వెళత్ పచిచ్కను కనుగొంటాడు. 10దొంగ కేవలం దొంగతనం, హతయ్, నాశనం చెయయ్డానికి మాతమే వసాత్ డు. గొరెలకు
జీవం కలగాలని, ఆ జీవం సమృదిధ్గా కలగాలని నేను వచాచ్ను.

11 నేను గొరెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొరెల కోసం తన పాణం ఇసాత్ డు. 12 జీతం కోసం పని చేసేవాడు
కాపరిలాంటి వాడు కాదు. గొరెలు తనవి కావు కాబటిట్ తోడేలు రావడం చూసి గొరెలను వదిలిపెటిట్ పారిపోతాడు. తోడేలు
ఆ గొరెలను పటుట్ కుని చెదరగొడుతుంది. 13జీతగాడు జీతంమాతమే కోరుకుంటాడు కాబటిట్ గొరెలను పటిట్ంచుకోకుండా
పారిపోతాడు.

14 నేను గొరెలకు మంచి కాపరిని. నా గొరెలు నాకు తెలుసు. నా సొంత గొరెలకు నేను తెలుసు. 15నా తండికి నేను
తెలుసు. నాకు నా తండి తెలుసు. నా గొరెల కోసం పాణం పెడతాను. 16ఈ గొరెలశాలకు చెందని ఇతర గొరెలు నాకు
ఉనాన్యి. వాటిని కూడా నేను తీసుకురావాలి. అవినా సవ్రం వింటాయి. అపుప్డు ఉండేది ఒకక్ మంద, ఒకక్ కాపరి.

17నా పాణం మళీళ్ పొందడానికి దానిన్ పెడుతునాన్ను. అందుకే నా తండి ననున్ పేమిసుత్ నాన్డు. 18నా పాణానిన్
నానుంచి ఎవవ్రూ తీసివేయలేరు. నేను సవ్యంగా నా పాణం పెడుతునాన్ను. దానిన్ పెటట్డానికి, తిరిగి తీసుకోవడానికి
నాకు అధికారం ఉంది. ఈఆజఞ్ నా తండి నుంచి నేను పొందాను.”
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19ఈమాటలవలల్ యూదులోల్ మళీళ్ విభేదాలు వచాచ్యి. 20వారిలో చాలా మంది, “ఇతనికి దయయ్ం పటిట్ంది. ఇతను
పిచిచ్వాడు. ఇతనిమాటలుమీరు ఎందుకు వింటునాన్రు?” అనాన్రు. 21ఇంకొంతమంది, “ఇవిదయయ్ంపటిట్నవాడిమాటలు
కాదు. దయయ్ం గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరవగలదా?” అనాన్రు.

యేసు తన వతావ్నిన్ రూఢి పరచడం
యోహా 14:9; 20:28, 29

22ఆ తరువాత యెరూషలేములో పతిషట్ పండగ వచిచ్ంది. అది చలికాలం. 23అపుప్డు యేసు దేవాలయ పాంగణంలో
ఉనన్సొలొమోనుమంటపంలోనడుసూత్ ఉండగా 24యూదులు ఆయనచుటూట్ చేరి ఆయనతో. “ఎంతకాలంమమమ్లిన్ ఇలా
సందేహంలో ఉంచుతావు? నువువ్ కీసుత్ తేమాతో సప్షట్ంగా చెపుప్” అనాన్రు.

25 అందుకు యేసు వారితో ఇలా అనాన్డు, “నేను మీకు చెపాప్ను గాని మీరు నమమ్డం లేదు. నా తండి పేరిట నేను
చేసుత్ నన్ కియలునా గురించిసాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి. 26అయినా,మీరునాగొరెలు కానందువలల్ మీరు నమమ్డం లేదు. 27నా
గొరెలు నా సవ్రం వింటాయి, అవి నాకు తెలుసు, అవి నా వెంట వసాత్ యి. 28 నేను వాటికి శాశవ్త జీవం ఇసాత్ ను కాబటిట్
అవి ఎపప్టికీ నశించిపోవు. వాటిని ఎవరూ నా చేతిలోనుంచి లాగేసుకోలేరు. 29వాటినినాకిచిచ్న నా తండి అందరికనాన్
గొపప్వాడు కాబటిట్ నా తండి చేతిలోనుంచి ఎవరూ వాటినిలాగేసుకోలేరు. 30నేను,నాతండి, ఒకటే!”

31 అపుప్డు యూదులు ఆయనను కొటట్డానికి రాళ ళ్ పటుట్ కునాన్రు. 32యేసు వారితో, “తండి నుంచి ఎనోన్ మంచి
పనులు మీకు చూపించాను. వాటిలో ఏ మంచి పనినిబటిట్ ననున్ రాళళ్తో కొటాట్ లని అనుకుంటునాన్రు?” అనాన్డు.
33అందుకు యూదులు, “నువువ్ మనిషి ఉండి నినున్ నీవు దేవుడుగా చేసుకుంటునాన్వు. దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్
రాళల్తో కొడుతునాన్ం. మంచి పనులు చేసినందుకు కాదు” అని ఆయనతో అనాన్రు. 34యేసు వారికి జవాబిసూత్ ఇలా
అనాన్డు, “ ‘మీరు దేవుళళ్ని నేననాన్ను’అనిమీధరమ్శాసంలోరాసిలేదా? 35లేఖనం వయ్రథ్ం కాదు. దేవునివాకుక్ ఎవరికి
వచిచ్ందో,వారినిఆయనదేవుళళ్ని పిలిసేత్, 36తండి పవితంగాఈలోకంలోకి పంపినవాడు ‘నేను దేవుని కుమారుణిణ్ ’అని
అంటే ‘నువువ్ దేవదూషణ చేసుత్ నాన్వు’ అనిమీరు అంటారా? 37నేను నా తండి పనులు చెయయ్కపోతే ననున్ నమమ్కండి.
38అయితే,నేనునాతండిపనులుచేసూత్ ఉంటే,మీరుననున్ నమమ్కపోయినా,తండినాలోనునేనుతండిలోనుఉనాన్మని
మీరు తెలుసుకుని అరథ్ం చేసుకునేందుకు ఆ పనులను నమమ్ండి.” 39వారు మళీళ్ ఆయనను పటుట్ కోవాలనుకునాన్రు గాని
ఆయనవారి చేతిలో నుండి తపిప్ంచుకునాన్డు.

40యేసు మళీళ్ యొరాద్ ను నది అవతలికి వెళిళ్ అకక్డే ఉనాన్డు. యోహాను మొదట బాపిత్సం ఇసూత్ ఉనన్ సథ్లం ఇదే.
41చాలామంది ఆయనదగగ్రికి వచాచ్రు. వారు, “యోహాను ఏ సూచక కియలూ చేయలేదు గానిఈయన గురించియోహాను
చెపిప్న సంగతులనీన్ నిజమే” అనాన్రు. 42అకక్డ చాలామందియేసుని నమామ్రు.
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1బేతనియగామానికిచెందినలాజరుకు జబుబ్ చేసింది. మరియ,మారఅతనిసోదరీలు. 2ఈమరియేపభువుపాదాలకు
అతత్రు పూసి తన తల వెంటుకలతో తుడిచినమరియ. 3అపుప్డు ఆ అకక్ చెలెల్ళ ళ్, “పభూ, నువువ్ పేమించేవాడికి జబుబ్
చేసింది” అనియేసుకు కబురు పంపించారు.

4యేసు అది విని, “ఈజబుబ్ చావు కోసం రాలేదు. దీనిదావ్రా దేవుని కుమారుడికి మహిమ కలిగేలా దేవునిమహిమ
కోసమేవచిచ్ంది”అనాన్డు. 5మారను,ఆమెసోదరినిలాజరునుయేసు పేమించాడు. 6లాజరు జబుబ్ పడాడ్ డనియేసు విని
కూడాతాను ఉనన్ చోటనే ఇంకా రెండు రోజులు ఉండిపోయాడు.

7దాని తరువాత ఆయన తన శిషుయ్లతో, “మనం మళీళ్ యూదయకు వెళాద్ ం పదండి” అనాన్డు. 8 ఆయన శిషుయ్లు
ఆయనతో, “రబీబ్, ఇంతకు ముందే యూదులు నినున్ రాళళ్తో కొటేట్ పయతన్ం చేశారు కదా, అకక్డికి మళీళ్ వెళాత్ వా?” అని
అనాన్రు.

9 అందుకు యేసు జవాబిసూత్ , “పగలు పనెన్ండు గంటల వెలుగు ఉండదా? ఒకడు పగటి వేళ నడిసేత్ తడబడడు.
ఎందుకంటే అతడు వెలుగులో అనీన్ చూసాత్ డు. 10 అయితే ఒకడు రాతివేళ నడిసేత్ అతనిలో వెలుగు లేదు కాబటిట్
తడబడతాడు” అని చెపాప్డు.

11యేసు ఈ సంగతులు చెపిప్న తరువాత వారితో ఇలా అనాన్డు, “మన సేన్హితుడు లాజరు నిదపోయాడు. అతనిన్
నిదలేపడానికివెళత్ నాన్ను.” 12అందుకు శిషుయ్లుఆయనతో, “పభూ,అతడునిదపోతూఉంటేబాగుపడతాడు”అనాన్రు.
13యేసు అతని చావు గురించి మాటాల్ డాడు గాని వారు నిదలో విశాంతి తీసుకోవడం గురించి ఆయనమాటాల్ డుతునాన్డు
అని అనుకునాన్రు.

14అపుప్డు యేసు వారితో సప్షట్ంగా, “లాజరు చనిపోయాడు. 15 నేను అకక్డ లేకపోవడానిన్ బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్ను.
ఇది మీ కోసమే. మీకు నమమ్కం కలగడానికే. అతని దగగ్రకి వెళాద్ ం పదండి” అనాన్డు. 16 దిదుమ అనే మారుపేరునన్
తోమా, “యేసుతో చనిపోవడానికిమనం కూడా వెళాద్ ం పదండి” అని తన తోటి శిషుయ్లతో అనాన్డు.

17యేసు అకక్డికి చేరుకుని, అపప్టికే నాలుగు రోజులుగా లాజరు సమాధిలో ఉనాన్డని తెలుసుకునాన్డు. 18బేతనియ
యెరూషలేముకు దగగ్రే. సుమారు మూడు కిలోమీటరల్ దూరం ఉంటుంది. 19చాలామంది యూదులు మార, మరియలను
వారి సోదరుని విషయం ఓదారచ్డానికి వచిచ్, అకక్డ ఉనాన్రు. 20 అపుప్డు మార, యేసు వసుత్ నాన్డని విని ఆయనను
ఎదురోక్డానికి వెళిళ్ంది గానిమరియ ఇంటోల్ నే ఉండిపోయింది.
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21 అపుప్డు మార యేసుతో, “పభూ, నువువ్ ఇకక్డ ఉండి ఉంటే, నా సోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు, 22 ఇపుప్ నా
నువువ్ దేవుణిణ్ ఏమడిగినా దేవుడు నీకు ఇసాత్ డని నాకు తెలుసు” అంది. 23యేసు ఆమెతో, “నీ సోదరుడు మళీళ్ బతికి
లేసాత్ డు” అనాన్డు. 24మారఆయనతో, “చివరి రోజునపునరుతాథ్ నంలో బతికి లేసాత్ డని నాకు తెలుసు” అంది.

25అందుకుయేసు, “పునరుతాథ్ నం,జీవం నేనే. ననున్ నమిమ్నవాడు చనిపోయినామళీళ్ బతుకుతాడు, 26బతికిఉండి
ననున్ నమిమ్న వారు ఎపుప్డూ చనిపోరు. ఇది నువువ్ నముమ్తునాన్వా?” అనాన్డు. 27 ఆమె, “అవును పభూ, నువువ్
లోకానికి రావలసిన దేవుని కుమారుడ న కీసుత్ వి అని నముమ్తునాన్ను” అని ఆయనతో చెపిప్ంది.

28 ఈ మాట చెపిప్న తరువాత ఆమె వెళిళ్ ఎవరికీ తెలియకుండా తన సోదరి మరియను పిలిచి, “బోధకుడు ఇకక్డ
ఉనాన్డు, నినున్ పిలుసుత్ నాన్డు” అంది. 29మరియఅది వినన్పుప్డు, తవ్రగా లేచియేసు దగగ్రికి వెళిళ్ంది.

30 యేసు ఇంకా గామంలోకి రాలేదు. మారను కలుసుకునన్ చోటే ఉనాన్డు. 31 మరియతో ఇంటోల్ ఉండి ఆమెను
ఓదారుసుత్ నన్ యూదులు ఆమె తవ్రగా లేచి బయటకు వెళళ్డం చూసి ఆమె వెంట వెళాళ్రు. ఆమె ఏడవడానికి సమాధి
దగగ్రికి వెళత్ ఉందని వారు అనుకునాన్రు. 32అపుప్డు మరియయేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూసి ఆయన కాళళ్
మీద పడి, “పభూ, నువువ్ ఇకక్డ ఉండి ఉంటే,నాసోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు” అంది.

33 ఆమె ఏడవడం, ఆమెతో వచిచ్న యూదులు కూడా ఏడవడం యేసు చూసినపుప్డు, ఆయన కలవరంతో ఆతమ్లో
మూలుగుతూ, “అతణిణ్ ఎకక్డ పెటాట్ రు?” అనాన్డు. 34వారు, “పభూ, వచిచ్ చూడు” అనాన్రు. 35యేసు ఏడాచ్డు.
36అపుప్డు యూదులు, “ఆయనలాజరును ఎంతగా పేమించాడో చూడండి” అని చెపుప్కునాన్రు. 37వారిలో కొంతమంది,
“ఆయన గుడిడ్వారి కళ ళ్ తెరిచాడు కదా, ఇతను చనిపోకుండా చెయయ్లేడా?” అనాన్రు.

లాజరు సమాధి దగగ్రయేసు
38యేసు తనలో తాను మూలుగుతూ ఆ సమాధి గుహ దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఒక రాయి దానికి అడడ్ంగా నిలబెటిట్ ఉంది.

39యేసు, “ఆ రాయి తీసి వెయయ్ండి” అనాన్డు. చనిపోయిన లాజరు సోదరి మార యేసుతో, “పభూ, ఇపప్టికి నాలుగు
రోజులయియ్ంది. శరీరం కుళిళ్పోతూ ఉంటుంది”అంది. 40యేసు ఆమెతో, “నువువ్ నమిమ్తే, దేవునిమహిమను చూసాత్ వని
నేను నీతో చెపప్లేదా?” అనాన్డు.

41కాబటిట్ వారు ఆ రాయితీసి వేశారు. యేసు కి చూసూత్ , “తండీ,నాపారథ్న వినన్ందుకు నీకు కృతజఞ్తలు. 42నువువ్
నా పారథ్న ఎపుప్డూ వింటావని నాకు తెలుసు. కాని, నా చుటూట్ నిలుచుని ఉనన్ ఈ పజలు నువువ్ ననున్ పంపించావని
నమామ్లనిఈమాట పలికాను” అనాన్డు.

43 ఆయన ఈ మాట చెపిప్న తరువాత పెదద్ సవ్రంతో కేక వేసి, “లాజరూ, బయటికి రా!” అనాన్డు. 44 అపుప్డు
చనిపోయినవాడు కాళ ళ్ చేతులు సమాధి బటట్లతో చుటిట్ ఉండగా బయటికి వచాచ్డు. అతని ముఖానికి ఒక బటట్ చుటిట్
ఉంది. అపుప్డుయేసు వారితో, “అతని కటుల్ విపిప్, అతణిణ్ వెళళ్నివవ్ండి” అనాన్డు.

బేతనిమరియసేన్హితులుయేసు విశావ్సముంచడం
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45అపుప్డు మరియ దగగ్రికి వచిచ్నయూదులోల్ చాలామందియేసు చేసింది చూసి ఆయనను నమామ్రు. 46కాని, వారిలో
కొంతమంది వెళిళ్యేసు చేసిన పనులు పరిసయుయ్లకు చెపాప్రు.

యేసును సంహరించాలని పరిసయుయ్ల కుట
47 అపుప్డు ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు, మహా సభను సమావేశపరిచి, “మనం ఏం చేదాద్ ం? ఈ మనిషి అనేక

సూచక కియలు చేసుత్ నాన్డే, 48 మనం ఇతనిన్ ఇలాగే వదిలేసేత్, అందరూ ఇతనేన్ నముమ్తారు. రోమీయులు వచిచ్ మన
భూమినీ,మనరాజాయ్నీన్, రెంటినీ తీసుకుపోతారు” అనాన్రు.

49 అయితే, వారిలో ఒకడు, ఆ సంవతస్రం పధాన యాజకుడిగా ఉనన్ కయప వారితో, “మీకేమీ తెలియదు. 50మన
జాతి అంతా నాశనం కాకుండా ఉండాలంటే ఒకక్ మనిషి పజలందరి కోసం చనిపోవడం మీకు లాభం అనన్ది మీరు అరథ్ం
చేసుకోవడం లేదు” అనాన్డు. 51అతడు తనంతట తానే ఈ విధంగా చెపప్లేదు గానీ ఆ సంవతస్రం పధానయాజకుడిగా
ఉనాన్డుకాబటిట్ ,జాతిఅంతటికోసంయేసుచనిపోవాలనిఅతడు పవచించాడు. 52ఆజాతికోసంమాతమేకాకుండా,వివిధ
పాంతాలోల్ కి చెదరిపోయిన దేవుని పిలల్లను ఒకటిగా సమకూరేచ్లాయేసు చనిపోవాలని అతడు పవచించాడు. 53కాబటిట్ , ఆ
రోజు నుండియేసును ఎలా చంపాలాఅనివారు ఆలోచన చేసూత్ వచాచ్రు.

54అందుచేతయేసు అపప్టినుంచియూదులోల్ బహిరంగంగాతిరగకుండా,అకక్డనుంచి వెళిళ్ అరణయ్పాంతానికి దగగ్రగా
ఉనన్ ఎఫాయిము అనే గామంలో తన శిషుయ్లతో కలిసి ఉనాన్డు. 55యూదుల పసాక్ పండగ దగగ్ర పడింది. చాలామంది
పజలు తమనుతాము శుదిధ్ చేసుకోడానికి పండగకుముందేగామాలనుంచియెరూషలేముకు వచాచ్రు. 56వారుయేసు కోసం
చూసుత్ నాన్రు. దేవాలయంలో నిలబడి, ఒకరితో ఒకరు ఇలా మాటాల్ డుకుంటునాన్రు, “మీరేమంటారు? ఆయన పండగకు
రాడా?”

57 యేసు ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవరి నా తెలిసేత్, తాము ఆయనను పటుట్ కోవడం కోసం, వారికి తెలియజేయాలని ముఖయ్
యాజకులు, పరిసయుయ్లు, ఒక ఆజఞ్ జారీ చేశారు.
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12
బేతనిలోరాతిభోజనం
మతత్యి 26:6-13;మారుక్ 14:3-9; లూకా 7:37-38

1 పసాక్కు ఆరు రోజుల ముందు యేసు బేతనియ వచాచ్డు. మరణించిన లాజరును యేసు మళీళ్ బతికించిన గామం
ఇదే. 2అకక్డ ఆయన కోసం భోజనం ఏరాప్టు చేశారు. మార వడిడ్సూత్ ఉంది. యేసుతోభోజనం బలల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్వారిలో
లాజరు కూడా ఒకడు. 3 అపుప్డు మరియ, అరకిలో బరువు ఉనన్ సవ్చచ్ న జటామాంసి చెటల్నుంచి తీసిన ఖరీ న
అతత్రును యేసు పాదాల మీద పోసి అభిషేకించి, ఆయన పాదాలు తన తలవెంటుకలతో తుడిచింది. ఇలల్ంతా ఆ అతత్రు
సువాసనతోనిండిపోయింది. 4ఆయననుఅపప్గించబోతునన్వాడు,ఆయనశిషుయ్లోల్ ఒకడు అయినఇసక్రియోతుయూదా,
5 “ఈ అతత్రు మూడువందల దేనారాలకు అమిమ్ పేదలకు ఇవవ్చుచ్ గదా?” అనాన్డు. 6అతనికి పేదవాళళ్ పటల్ శదధ్ ఉండి
ఇలా అనలేదు. అతడు దొంగ. అతని ఆధీనంలో ఉనన్ డబుబ్ సంచిలో నుండి కొంత సొముమ్ తన సొంతానికి తీసుకుంటూ
ఉండేవాడు. 7యేసు, “ఈమెను ఇలా చెయయ్నివవ్ండి, నా సమాధి రోజు కోసం ఈమె దీనిన్ సిదధ్పరచింది. 8 పేదవారు
ఎపుప్డూమీతోఉంటారు,కాని నేను ఎపుప్డూమీతోఉండను కదా” అనాన్డు.

9 అపుప్డు పెదద్ యూదుల సమూహం యేసు అకక్డ ఉనాన్డని తెలుసుకుని, యేసు కోసమే కాక, యేసు చావు నుంచి
తిరిగి లేపిన లాజరును కూడా చూడాలని అకక్డికి వచాచ్రు. 10-11లాజరును బటిట్ చాలా మంది యూదులు వెళిళ్ యేసు
మీద నమమ్కం ఉంచారు. కాబటిట్ ముఖయ్యాజకులు లాజరును కూడా చంపాలని అనుకునాన్రు.

జయ పవేశం
మతత్యి 21:4-9;మారుక్ 11:7-10; లూకా 19:35-38

12ఆ తరువాతి రోజున పండగకి వచిచ్న గొపప్ జనసమూహం అకక్డ పోగయియ్ంది. యేసుయెరూషలేముకు వసుత్ నాన్డని
వినన్పుప్డు, 13 వారంతా ఖరూజ్ రం మటట్లు తీసుకుని ఆయనకు ఎదురుగా వెళిళ్, “హోసనాన్! పభువు పేరిట వసుత్ నన్
ఇశాయేలు రాజుకు సుత్ తి కలుగు గాక!” అని కేకలు వేశారు.
14-15 “సీయోను కుమారీ, భయపడకు! నీ రాజుగాడిద పిలల్ మీద కూరుచ్ని వసుత్ నాన్డు”
అని రాసి ఉనన్ విధంగాయేసు చినన్ గాడిదను చూసి దానిమీద కూరుచ్నాన్డు. 16ఆయన శిషుయ్లు ఈ సంగతులుమొదటోల్
గహించలేదుగానియేసుమహిమపొందినతరువాత,ఈసంగతులుఆయనగురించిరాసినవనీ,వారుఆయనకుఈవిధంగా
చేశారనీ గురు చేసుకునాన్రు.

17 ఆయన లాజరును సమాధిలో నుంచి పిలిచి, చావు నుండి తిరిగి బతికించినపుప్డు యేసుతో ఉనన్ పజలు ఆయన
గురించి ఇతరులకు సాకష్ ం ఇచాచ్రు. 18 ఆయన ఈ సూచక కియ చేశాడని వినన్ కారణంగా జన సమూహం ఆయనను
కలుసుకోడానికి వెళాళ్రు. 19 దీని గురించి పరిసయుయ్లు, “చూడండి, మనం ఏమీ చెయయ్లేం. లోకం ఆయన వెంట
వెళిళ్ంది.” అని తమలోతాము చెపుప్కునాన్రు.

యేసును చూడగోరిన గీకులు
20ఆపండగలోఆరాధించడానికి వచిచ్నవారిలోకొంతమంది గీకులు ఉనాన్రు. 21వారు, గలిలయలోనిబేతస్యిదావా న

ఫిలిపుప్ దగగ్రికి వచిచ్, “అయాయ్, మాకు యేసును చూడాలని ఉంది” అనాన్రు. 22 ఫిలిపుప్ వెళిళ్ అందెయతో చెపాప్డు.
అందెయ ఫిలిపుప్తో కలిసి వెళిళ్యేసుతో చెపాప్రు.

యేసు జవాబు
23 యేసు వారికి జవాబిసూత్ , “మనుషయ్ కుమారుడు మహిమ పొందే గడియ వచిచ్ంది. 24 మీతో కచిచ్తంగా

చెబుతునాన్ను, గోదుమ గింజ భూమిలో పడి చావకపోతే, అది ఒకటిగానే ఉండిపోతుంది. అది చసేత్ అధికంగా ఫలం
ఇసుత్ ంది. 25తనపాణానిన్ పేమించుకొనేవాడు దానిన్ పోగొటుట్ కుంటాడు. కాని,ఈలోకంలో తనపాణానిన్ దేవ్షించేవాడు
శాశవ్తజీవంకోసందానిన్భదంచేసుకుంటాడు. 26నాకుసేవచేసేవాడునావెంటరావాలి. అపుప్డునేనుఎకక్డఉనాన్నో,
నాసేవకుడూ అకక్డ ఉంటాడు. నాకు సేవ చేసేవాణిణ్ తండిఘనపరుసాత్ డు.

27 ఇపుప్డు నా పాణం ఆందోళన చెందుతూ ఉంది. నేనేం చెపప్ను? ‘తండీ, ఈ గడియ నుంచి ననున్ తపిప్ంచు’ అని
చెపప్నా? కాని, దీని కోసమే నేను ఈ గడియకు చేరుకునాన్ను. 28 తండీ, నీ పేరుకు మహిమ కలిగించుకో” అనాన్డు.
అపుప్డుఆకాశంలోనుంచిఒకసవ్రంవచిచ్ఇలాఅంది, “నేనుదానికిమహిమకలిగించాను. మళీళ్మహిమకలిగిసాత్ ను.”
29అపుప్డు,అకక్డనిలుచునిదానిన్ వినన్ జనసమూహం, “ఉరిమింది”అనాన్రు. మిగతావారు, “ఒక దేవదూతఆయనతో
మాటాల్ డాడు” అనాన్రు.

30 అందుకు యేసు జవాబిసూత్ ఇలా అనాన్డు, “ఈ సవ్రం నా కోసం కాదు. మీ కోసమే వచిచ్ంది. 31 ఇపుప్డు ఈ
లోకానికి తీరుప్ సమయం. ఇది ఈ లోకపాలకుణిణ్ తరిమివేసే సమయం. 32 ననున్ భూమిమీద నుంచి కి ఎతిత్నపుప్డు,
మనుషులందరినీ నా దగగ్రికి ఆకరిష్ంచుకుంటాను.” 33ఆయన ఎలాంటిమరణంపొందుతాడో,దానికి సూచనగా ఆయన
ఈమాట చెపాప్డు. 34ఆ జనసమూహం ఆయనతో, “కీసుత్ ఎలల్కాలం ఉంటాడని ధరమ్శాసంలో ఉందని వినాన్ం. ‘మనుషయ్
కుమారుణిణ్ కెతత్డం జరగాలి’ అని నువెవ్లా చెబుతావు? ఈ మనుషయ్ కుమారుడు ఎవరు?” అనాన్రు. 35 అపుప్డు
యేసువారితో, “వెలుగుమీమధయ్ఉండేది ఇంకాకొంతకాలంమాతమే. చీకటిమిమమ్లిన్ కముమ్కోకముందే, ఇంకా వెలుగు
ఉండగానే, నడవండి. చీకటోల్ నడిచేవాడికి,తాను ఎకక్డికి వెళత్ నాన్డో అతనికే తెలియదు. 36మీకు వెలుగుండగానే, ఆ
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వెలుగులో నమమ్కముంచి వెలుగు సంబంధులు కండి” అనాన్డు. యేసు ఈ సంగతులు చెపిప్, అకక్డ నుంచి వెళిళ్ వారికి
కనబడకుండా రహసయ్ంగా ఉనాన్డు.

37యేసు వారిముందు ఎనోన్ సూచక కియలు చేసినా,వారు ఆయనను నమమ్లేదు.
38పభూ,మాసమాచారం ఎవరు నమామ్రు? పభువుహసత్ం ఎవరికి వెలల్డయియ్ంది?”
అనిపవకయెషయాచెపిప్నమాటనెరవేరేలాఇదిజరిగింది. 39ఈకారణంగావారునమమ్లేకపోయారు,ఎందుకంటేయెషయా
మరొక చోట ఇలా అనాన్డు,
40 “ఆయనవారి కళళ్కు గుడిడ్తనం కలగజేశాడు. ఆయనవారిహృదయాలను కఠినం చేశాడు.
అలా చెయయ్కపోతేవారు తమ కళళ్తో చూసి,
హృదయాలతో గహించి,నా పుతిరిగేవారు.
అపుప్డు నేను వారినిబాగు చేసేవాణిణ్ .”

41యెషయా యేసు మహిమను చూశాడు కాబటిట్ ఆయన గురించి ఈ మాటలు చెపాప్డు. 42 అయినా, పాలకవరగ్ం
వారిలోకూడాచాలామందియేసులోనమమ్కంఉంచారు,కానిపరిసయుయ్లు సమాజమందిరంలోనుంచితమను వెలివేసాత్ రని
భయపడి,ఆవిషయంఒపుప్కోలేదు. 43వారు దేవునినుంచివచేచ్మెపుప్కంటే,మనుషుల నుంచివచేచ్మెపుప్నే ఇషట్పడాడ్ రు.

44 అపుప్డు యేసు పెదద్ సవ్రంతో, “నాలో నమమ్కం ఉంచినవాడు నాలో మాతమే కాక ననున్ పంపినవాడిలో కూడా
నమమ్కం ఉంచుతాడు. 45ననున్ చూసినవాడు ననున్ పంపినవాణిణ్ కూడా చూసుత్ నాన్డు.

46నాలో నమమ్కం ఉంచేవాడు చీకటోల్ ఉండిపోకూడదని, ఈ లోకంలోకి నేను వెలుగుగా వచాచ్ను. 47 ఎవ నా నా
మాటలు విని,వాటినిపాటించకపోతే నేను అతనికి తీరుప్ తీరచ్ను. ఎందుకంటే నేను ఈలోకానిన్ ర ంచడానికి వచాచ్ను,
తీరుప్ తీరచ్డానికి కాదు.

48 ననున్ తోసిపుచిచ్, నామాటలు అంగీకరించని వాడికి తీరుప్ తీరేచ్వాడు ఒకడునాన్డు. నేను పలికిన వాకేక్ చివరి
రోజున అతనికి తీరుప్ తీరుసుత్ ంది. 49ఎందుకంటే, నా అంతట నేనేమాటాల్ డడం లేదు. నేనేం చెపాప్లో, ఏంమాటాల్ డాలో
ననున్ పంపిన తండి నాకు ఆదేశించాడు. 50ఆయన ఆదేశం శాశవ్త జీవం అని నాకు తెలుసు. అందుకే నేను ఏ మాట
చెపిప్నా తండినాతో చెపిప్నటేట్ వారితో చెబుతునాన్ను” అనాన్డు.

13
చివరి రాతిభోజనం
మతత్యి 26:7-30;మారుక్ 14:17-26; లూకా 22:14-29

1 అది పసాక్ పండగకు ముందు సమయం. తాను ఈ లోకం విడిచి తండి దగగ్రికి వెళేళ్ సమయం వచిచ్ందని యేసు
గహించాడు. ఈలోకంలో ఉనన్ తన సొంతవారిని ఆయన పేమించాడు. చివరి వరకూ ఆయనవారిని పేమించాడు.

యేసు తన శిషుయ్ల పాదాలు కడగడం
2యేసు, ఆయన శిషుయ్లు రాతి భోజనం చేయడానికి కూరుచ్నాన్రు. అపప్టికే సాతాను సీమోను కొడుకు ఇసక్రియోతు

యూదాహృదయంలోయేసునుఅపప్గించాలనేఉదేద్శం పెటాట్ డు. 3తండిసమసత్ం తనచేతులోల్ పెటాట్ డనీ,తానుదేవునిదగగ్ర
నుంచి వచాచ్డనీ, తిరిగి దేవుని దగగ్రకే వెళత్ నాన్డనీ యేసుకు తెలుసు. 4ఆయన భోజనం దగగ్ర నుంచి లేచి, తన వసం
పకక్న పెటిట్ , తువాలు తీసుకునిదానిన్ నడుముకు చుటుట్ కునాన్డు. 5అపుప్డు పళెళ్ంలో నీళ ళ్పోసి, శిషుయ్లపాదాలు కడిగి,
తన నడుముకు చుటుట్ కునన్ తువాలుతో తుడవడం పారంభించాడు.

6 ఆయన సీమోను పేతురు దగగ్రికి వచాచ్డు. అపుప్డు పేతురు ఆయనతో, “పభూ, నువువ్ నా కాళ ళ్ కడుగుతావా?”
అనాన్డు. 7 యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “నేను చేసుత్ నన్ది ఇపుప్డు నీకు అరథ్ం కాదు. కాని, నువువ్ తరవాత అరథ్ం
చేసుకుంటావు” అనాన్డు. 8పేతురు ఆయనతో, “నువువ్ నాపాదాలు ఎనన్డూ కడగకూడదు” అనాన్డు. యేసు అతనికి
జవాబిసూత్ , “నేను నినున్ కడగకపోతే,నాతో నీకు సంబంధం ఉండదు” అనాన్డు. 9సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పభూ,
నా కాళ ళ్ మాతమే కాదు. నా చేతులు, నా తల కూడా కడుగు” అనాన్డు. 10యేసు అతనితో, “సాన్నం చేసినవాడు తన
పాదాలు తపప్ ఇంకేమీ కడుకోక్వలసిన అవసరం లేదు. అతడు పూరిగా శుదుధ్ డే. మీరూ శుదుధ్ లే గాని, మీలో అందరూ
శుదుధ్ లు కాదు” అనాన్డు.

11 ఎందుకంటే, తనకు దోహం చేసేది ఎవరో ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఆయన, “మీలో అందరూ శుదుధ్ లు కాదు”
అనాన్డు. 12యేసువారికాళ ళ్ కడిగి, తన వసాలు తీసుకుని,యథాపకారం కూరుచ్ని,వారితో, “నేనుమీకోసం ఏం చేశానో
మీకు తెలుసా? 13మీరు ననున్ బోధకుడు, పభువు అని సరిగానే పిలుసుత్ నాన్రు. 14బోధకుడు, పభువు అయిన నేను మీ
కాళ ళ్ కడిగితే,మీరు కూడా ఒకరి కాళ ళ్ ఒకరు కడగాలి. 15నేను మీకోసం చేసినటేట్ మీరు కూడా చెయయ్డానికిమీకు ఒక
ఆదరశ్ం చూపించాను.

16 నేను మీకు కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, దాసుడు తన యజమానికనాన్ గొపప్వాడు కాదు. వెళిళ్నవాడు వాణిణ్
పంపినవానికనాన్ గొపప్వాడు కాదు. 17ఈ సంగతులు మీకు తెలుసు కాబటిట్ , వీటి పకారం చేసేత్ మీరు ధనుయ్లు. 18మీ
అందరి గురించి నేను మాటాల్ డడం లేదు. నేను ఎంపిక చేసిన వారు నాకు తెలుసు. అయితే, ‘నా రొటెట్ తినేవాడు నాకు
వయ్తిరేకంగా తనమడిమ ఎతాత్ డు’ అనన్ లేఖనం నెరవేరేలాఈ విధంగా జరుగుతుంది. 19అది జరగక ముందే, ఇపుప్డు
దీనిన్ మీతో చెబుతునాన్ను. ఎందుకంటే అది జరిగినపుప్డు నేనుఉనన్వాణిణ్ అని మీరు నమామ్లని నా ఉదేద్శం. 20 నేను
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మీతోకచిచ్తంగాచెబుతునాన్ను. నేను పంపినవాణిణ్ సీవ్కరించినవాడుననున్ సీవ్కరిసాత్ డు. ననున్ సీవ్కరించినవాడుననున్
పంపినవాణీణ్ సీవ్కరిసాత్ డు.

తనను శతువులకు పటిట్సాత్ రనియేసు ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 26:20-25;మారుక్ 14:17-21; లూకా 22:21, 22

21యేసుఈమాటలు చెపిప్న తరువాత ఆతమ్లో కలవరం చెంది, “మీలోఒకడు నాకు దోహం చేసాత్ డనిమీతో కచిచ్తంగా
చెబుతునాన్ను” అనాన్డు. 22 ఆయన ఎవరి గురించి ఇలా చెబుతునాన్డో తెలియక శిషుయ్లు ఒకరి ముఖం ఒకరు
చూసుకునాన్రు. 23భోజనం బలల్ దగగ్ర, ఆయన శిషుయ్లోల్ ఒక న యేసు పేమించిన శిషుయ్డు, యేసు రొముమ్న ఆనుకుని
ఉనాన్డు. 24సీమోను పేతురు ఆ శిషుయ్డికి, “యేసు ఎవరి గురించి అలాఅనాన్డనన్ విషయానిన్ ఆయనిన్ అడిగి తెలుసుకో”
అని గ చేశాడు.

25 ఆ శిషుయ్డు యేసు రొముమ్న ఆనుకుని ఆయనతో, “పభూ, ఆ వయ్కి ఎవరు?” అని అడిగాడు. 26 అపుప్డు యేసు
జవాబిసూత్ , “ఈ రొటెట్ ముకక్ ఎవరికి ముంచి ఇసాత్ నో, అతడే” అనాన్డు. తరువాత ఆయన రొటెట్ ముంచి ఇసక్రియోతు
సీమోను కొడుకు యూదాకు ఇచాచ్డు. 27అతడు ఆ ముకక్ తీసుకోగానే, సాతాను అతనిలో పవేశించాడు. అపుప్డు యేసు
అతనితో, “నువువ్ చెయయ్బోయేది తవ్రగా చెయియ్” అనాన్డు. 28 ఆయన అతనితో ఇలా ఎందుకు చెపాప్డో, బలల్ దగగ్ర
ఉనన్వాళళ్కు తెలియలేదు. 29 డబుబ్ సంచి యూదా దగగ్ర ఉంది కాబటిట్ యేసు అతనితో, “పండగకు కావలసినవి కొను”
అని గాని, పేదవాళళ్కు ఇమమ్ని గాని చెపాప్డని వారిలో కొంతమంది అనుకునాన్రు. 30అది రాతి సమయం. అతడు ఆ రొటెట్
ముకక్ తీసుకుని వెంటనే బయటకు వెళిళ్పోయాడు.

31యూదా వెళిళ్పోయిన తరువాత, యేసు, “ఇపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు మహిమ పొందాడు. దేవుడు ఆయనలో
మహిమ పొందుతునాన్డు” అనాన్డు. 32 దేవుడు ఆయనలో మహిమ పరచబడినటట్యితే, తనలో ఆయనను మహిమ
పరుసాత్ డు. వెంటనే ఆయనను మహిమ పరుసాత్ డు. 33 పిలల్లూ, ఇంకా కొంత కాలం నేను మీతో ఉంటాను. మీరు నా
కోసం వెదుకుతారు. కాని, నేనుయూదులకు చెపిప్నటుట్ మీతో కూడా చెబుతునాన్ను, ‘నేను వెళేళ్ సథ్లానికిమీరు రాలేరు.’
34మీరుఒకరినిఒకరు పేమించాలనన్కొతత్ ఆజఞ్మీకు ఇసుత్ నాన్ను. నేనుమిమమ్లిన్ పేమించినటేట్ మీరు కూడాఒకరినిఒకరు
పేమించాలి. 35మీరు ఒకడి పటల్ ఒకడు పేమగలవా తే, దానిన్బటిట్ మీరు నా శిషుయ్లు అని అందరూ తెలుసుకుంటారు”
అనాన్డు.

యేసును గురించి పేతురు చెపప్నునన్ అబదాధ్ నిన్ గురించియేసు ముందుగా చెపప్డం
మతత్యి 26:33-35;మారుక్ 14:29-31; లూకా 22:33, 34

36 సీమోను పేతురు ఆయనతో, “పభూ, నువెవ్కక్డికి వెళత్ నాన్వు?” అనాన్డు. యేసు జవాబిసూత్ , “నేను వెళేళ్ సథ్లానికి
ఇపుప్డు నువువ్ నా వెంట రాలేవు,కాని తరవాత వసాత్ వు” అనాన్డు. 37అందుకు పేతురు, “పభూ, నేను ఇపుప్డే నీ వెంట
ఎందుకు రాలేను? నీకోసం నాపాణం పెడతాను” అనాన్డు. 38యేసు జవాబిసూత్ , “నాకోసంపాణం పెడతావా? నేను నీతో
కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, నేనెవరో తెలియదని నువువ్ మూడు సారుల్ చెపప్క ముందు కోడి కూయదు” అనాన్డు.

14
పసాక్ భోజనగదిలోమాటలు: తనవారికోసం వసాత్ ననియేసు అభయం
1తెసస్ 4:14-17

1 “మీహృదయం కలవర పడనీయవదుద్ . మీరు దేవుణిణ్ నమమ్ండి. ననూన్ నమమ్ండి. 2నాతండిలోగిలిలోఎనోన్ నివాస
సథ్లాలు ఉనాన్యి. అవి లేకపోతే మీతో చెపేప్వాణిణ్ . మీకు సథ్లం సిదధ్ం చెయయ్డానికి వెళత్ నాన్ను. 3 నేను వెళిళ్ మీకు
సథ్లం సిదధ్ం చేసేత్, నేను మళీళ్ వచిచ్, నేను ఉండే సథ్లంలో మీరు కూడా ఉండేలా, నా దగగ్రికి మిమమ్లిన్ తీసుకు వెళాత్ ను.
4నేను ఎకక్డికి వెళత్ నాన్నోమీకు తెలుసు,ఆదారి కూడాతెలుసు”అనాన్డు. 5తోమాయేసుతో, “పభూ, నువువ్ ఎకక్డికి
వెళత్ నాన్వోమాకు తెలియదు. మాకు దారి ఎలా తెలుసుత్ ంది?” అనాన్డు. 6యేసు అతనితో, “నేనేమారాగ్ నిన్, సతాయ్నిన్,
జీవానిన్. నాదావ్రా తపప్ ఎవవ్రూ తండి దగగ్రికి రారు.

యేసూ, తండీ ఒకక్టే
7మీరు ననున్ తెలుసుకుని ఉంటే, నా తండిని కూడా తెలుసుకుని ఉండేవాళేళ్. ఇపప్టినుంచి మీకు ఆయన తెలుసు.

ఆయననుమీరుచూశారు”అనాన్డు. 8ఫిలిపుప్యేసుతో, “పభూ,తండినిమాకుచూపించు. అదిమాకుచాలు”అనాన్డు.
9యేసు అతనితో, “ఫిలిపూప్, ఇంత కాలం నేను మీతో ఉనాన్నే, అయినా నేను నీకు తెలియదా? ఎవ నా ననున్ చూసేత్
తండిని చూసినటేట్ . ‘తండిని చూపించు’ అని నువువ్ ఎలా అంటునాన్వు? 10 నేను తండిలో, తండి నాలో ఉనాన్ం అని
నువువ్ నమమ్డం లేదా? నేను మాటాల్ డే మాటలు నా సొంత మాటలు కాదు. నాలో నివాసం ఉంటునన్ తండి తన పని
చేసుత్ నాన్డు. 11తండిలో నేను, నాలో తండి ఉనాన్ం అని నమమ్ండి. అదీ కాకపోతే, ఈ కియల గురించి అయినా ననున్
నమమ్ండి.

12 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, నా మీద నమమ్కం ఉంచినవాడు, నేను చేసే కియలు కూడా చేసాత్ డు.
అంతమాతమేకాదు, ఇంతకనాన్ గొపప్ కియలు చేసాత్ డు. ఎందుకంటే, నేను నా తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను.

పారథ్న గురించిన కొతత్ వాగాద్ నం
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13 “మీరు నా పేరిట ఏం అడిగినా, అది నేను చేసాత్ ను. తదావ్రా తండికి తన కుమారుడిలో మహిమ కలుగుతుంది.
14మీరు నా పేరిట ఏం అడిగినా, అది నేను చేసాత్ ను. 15మీరు ననున్ పేమిసేత్,నాఆజఞ్లు పాటిసాత్ రు.

ఆతమ్ను గురించిన వాగాద్ నం
16 “నేను తండిని అడుగుతాను. మీతోఎలల్పుప్డూ ఉండేలా ఇంకొక ఆదరణకరను ఆయనమీకు ఇసాత్ డు. 17ఆయన

సతయ్ం అయిన ఆతమ్. లోకం ఆయనను చూడదు, తెలుసుకోదు కాబటిట్ ఆయనను సీవ్కరించదు. అయితే మీకు ఆయన
తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన మీతో ఉంటాడు, ఆయనమీలో ఉంటాడు. 18 నేను మిమమ్లిన్ అనాథలుగా విడిచిపెటట్ను.
మీకోసం నేను మళీళ్ వసాత్ ను. 19కొదిద్కాలం తరువాత ఇంక ఈలోకం ననున్ చూడదు. కాని,మీరు ననున్ చూసాత్ రు. నేను
జీవిసుత్ నాన్ను కాబటిట్ మీరు కూడా జీవిసాత్ రు. 20నేను నా తండిలో, మీరు నాలో, నేను మీలో ఉనాన్ం అని ఆ రోజుమీరు
తెలుసుకుంటారు.

21నా ఆజఞ్లను కలిగిఉండి, వాటిని పాటించేవాడే ననున్ పేమించేవాడు. ననున్ పేమించేవాణిణ్ నా తండి పేమిసాత్ డు.
నేను అతనిన్ పేమించి, ననున్ అతనికి పతయ్కష్ం చేసుకుంటాను” అనాన్డు. 22యూదా (ఇసక్రియోతు కాక వేరొకయూదా)
యేసుతో, “పభూ, నీవు లోకానికి కాకుండామాకుమాతమే నినున్ నీవు పతయ్కష్ం చేసుకోడానికి కారణం ఏమిటి?” అనాన్డు.
23యేసు జవాబిసూత్ , “ఎవ నా ననున్ పేమిసేత్ వాడు నామాట పకారం చేసాత్ డు. నా తండి అతణిణ్ పేమిసాత్ డు. మేము
అతని దగగ్రికి వచిచ్ అతనితో నివాసం చేసాత్ ము.

24ననున్ పేమించనివాడునామాటపకారం చెయయ్డు. మీరు వినేఈమాటనాదికాదు, ననున్ పంపిన తండిది. 25మీ
మధయ్ నేను బతికిఉండగానేఈసంగతులుమీతోచెపాప్ను. 26నాతండినాపేరిటపంపేఆదరణకరఅయినపరిశుదాధ్ తమ్
మీకు అనిన్ సంగతులు బోధించి, నేను మీతో చెపిప్నవనీన్ మీకు గురు చేసాత్ డు.

శాంతి పదాతయేసు
27 శాంతి మీకిచిచ్ వెళత్ నాన్ను. నా శాంతి మీకు ఇసుత్ నాన్ను. లోకం ఇచిచ్నటుట్ గా కాదు. మీ హృదయం కలవరం

చెందనివవ్కండి, భయపడకండి. 28 ‘నేను వెళిళ్పోతునాన్ను గాని మీ దగగ్రికి తిరిగి వసాత్ ను’ అని నేను చెపప్డం మీరు
వినాన్రు. మీరు ననున్ పేమిసేత్, మీరు సంతోషిసాత్ రు. ఎందుకంటే నేను నా తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను. నా తండి నాకనాన్
గొపప్వాడు. 29ఈసంగతిజరగకముందే నేనుమీతోచెపాప్ను. ఎందుకంటే, ఇదినిజంగాజరిగినపుప్డుమీరు నమామ్లని
నాఉదేద్శం.

30 ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ మీతోమాటాల్ డను. ఈలోకాధికారి వసుత్ నాన్డు. అతనికి నామీద అధికారం లేదు. 31నేను నా
తండిని పేమిసుత్ నాన్నని ఈ లోకానికి తెలిసేలా, నా తండి నాకు ఆజాఞ్ పించింది ఉనన్ది ఉనన్టుట్ నేను చేసాత్ ను. లేవండి,
ఇకక్డి నుంచి వెళాద్ ం.”

15
తోటకు వెళేళ్ దారిలో చెపిప్నమాటలు. దాకష్ చెటుట్ ,దాని తీగెలు

1“నేను నిజ నదాకష్తీగని. నాతండిదాకష్ తు. 2నాలోఫలించనిపతికొమమ్నూఆయనతీసేసాత్ డు. పళ ళ్కాసేపతి
కొమమ్ ఇంకా ఎకుక్వ పళ ళ్ కాసేలాదానిన్ కతిత్రించి సరిచేసాత్ డు. 3నేను మీతో చెపిప్న సందేశం కారణంగామీరు ఇపప్టికే
శుదుధ్ లు.

4 నాలో మీరు ఉండండి. మీలో నేను ఉంటాను. కొమమ్ దాకష్ తీగలో ఉంటేనే తపప్ తనంతట తాను ఏ విధంగా
ఫలించలేదో,మీరు కూడానాలోఉంటేనేతపప్ ఫలించలేరు. 5నేనుదాకష్తీగ,మీరుకొమమ్లు. నాలోఎవరుఉంటారో,నేను
ఎవరిలోఉంటానో,ఆవయ్కి అధికంగాఫలిసాత్ డు. ఎందుకంటే,నానుంచి వేరుగాఉండిమీరు ఏమీచెయయ్లేరు. 6ఎవ నా
నాలోఉండకపోతే, అతడు తీసి పారేసిన కొమమ్లా ఎండిపోతారు. వారు ఆ కొమమ్లను పోగుచేసి మంటలో వేసాత్ రు. అవి
కాలిపోతాయి. 7మీరు నాలో, నామాటలు మీలో ఉంటే, ఎలాంటి కోరి నా అడగండి. అదిమీకు జరుగుతుంది. 8మీరు
అధికంగా ఫలించి,నా శిషుయ్లుగా ఉంటే,నాతండికి మహిమ కలుగుతుంది.

9తండి ననున్ పేమించినటేట్ నేను మిమమ్లిన్ పేమించాను. నా పేమలో నిలకడగా ఉండండి. 10 నేను నా తండి ఆజఞ్లు
పాటించి ఆయన పేమలో నిలకడగా ఉనన్టేట్ , మీరు కూడా నా ఆజఞ్లు పాటిసేత్ నా పేమలో నిలకడగా ఉంటారు. 11మీలో
నాఆనందం ఉండాలని,మీఆనందం పరిపూరణ్ం కావాలని,ఈసంగతులు మీతోమాటాల్ డాను.

12 నేను మిమమ్లిన్ పేమించినటేట్ మీరు ఒకరినొకరు పేమించాలి. ఇది నా ఆజఞ్. 13 సేన్హితుల కోసం తన పాణం పెటిట్న
వాడి పేమకనాన్ గొపప్ పేమ లేదు. 14నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేసేత్ మీరు నాకు సేన్హితులు.

నూతనసానిన్హితయ్ం
15 “నేను ఇక మిమమ్లిన్ దాసులు అని పిలవను. ఎందుకంటే దాసుడికి యజమాని చేసేది తెలియదు. నేను మిమమ్లిన్

సేన్హితులని పిలుసుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే, నా తండి నుంచి నేను వినన్వనీన్ మీకు తెలియజేశాను. 16 మీరు ననున్
కోరుకోలేదు. మీరువెళిళ్ ఫలవంతంఅవావ్లని,మీఫలంనిలకడగాఉండాలనినేనుమిమమ్లిన్ ఎనున్కునినియమించాను.
నా పేరిట మీరు తండిని ఏది అడిగినా ఇవావ్లని ఇది చేశాను. 17మీరు ఒకరినొకరు పేమించాలని ఈ సంగతులు మీకు
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

విశావ్సి,లోకం
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18“ఈలోకంమిమమ్లిన్ దేవ్షిసేత్,మీకనాన్ముందుఅదిననున్ దేవ్షించిందనితెలుసుకోండి. 19మీరుఈలోకానికిచెందిన
వా తేఈలోకందానిసొంతవాళళ్లామిమమ్లిన్ పేమిసుత్ ంది. కాని,మీరు లోకానికి చెందినవారు కాదు. ఎందుకంటే, నేను
మిమమ్లిన్ ఈలోకంలోనుంచి వేరు చేశాను. అందుకే ఈలోకంమిమమ్లిన్ దేవ్షిసుత్ ంది.

20 “ ‘దాసుడు తన యజమానికంటే గొపప్వాడు కాదు’ అని నేను మీతో చెపిప్న మాట గురు చేసుకోండి. వారు ననున్
హింసిసేత్, మిమమ్లిన్ కూడాహింసిసాత్ రు. వారు నామాట పకారం చేసేత్, మీమాట పకారం కూడా చేసాత్ రు. 21వారికి ననున్
పంపిన వాడు తెలియదు కాబటిట్ , నా పేరిట ఇవనీన్ మీకు చేసాత్ రు. 22 నేను వచిచ్ వారితోమాటాల్ డి ఉండకపోతే, వారికి
పాపం ఉండేది కాదు. కాని, ఇపుప్డు వారిపాపం నుండి తపిప్ంచుకునే అవకాశం వారికి లేదు.

23“ననున్ దేవ్షించేవాడునాతండినికూడాదేవ్షిసుత్ నాన్డు. 24ఎవవ్రూచెయయ్నికియలునేనువారిమధయ్చేయకపోతే
వారికి పాపం ఉండేది కాదు. కాని, వారు నా కారాయ్లు చూసినా ననూన్, నాతండినీ దేవ్షిసుత్ నాన్రు. 25 ‘కారణం లేకుండా
ననున్ దేవ్షించారు’ అనివారి ధరమ్శాసంలో ఉనన్ వాకుక్ నెరవేరేలా ఇది జరుగుతూ ఉంది.

విశావ్సి, ఆతమ్
26 “తండి దగగ్ర నుంచిమీదగగ్రికి నేను పంపబోయేఆదరణకర, సతయ్ న ఆతమ్ వచిచ్నపుడు,ఆయనననున్ గురించి

సాకష్ ం ఇసాత్ డు. 27మీరుమొదటి నుంచి నాతోఉనన్వాళేళ్ కాబటిట్ మీరు కూడాసాకష్ులుగా ఉంటారు.

16
హింసల గురించి శిషుయ్లకు హెచచ్రికలు
మతత్యి 24:9, 10; లూకా 21:16-19

1 “మీరు తడబడకుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు మీతోమాటాల్ డాను. 2వారు మిమమ్లిన్ సమాజమందిరాలోల్ నుండి
బహిషక్రిసాత్ రు. మిమమ్లిన్ చంపినవారు, దేవుని కోసం మంచి పని చేసుత్ నాన్మని అనుకునే సమయం వసుత్ ంది. 3 నేను
గాని,తండిగానివారికితెలియదుకాబటిట్ అలాచేసాత్ రు. 4అవిజరిగేసమయంవచిచ్నపుప్డు,వాటినిగురించినేనుమీతో
చెపిప్నవి గురు చేసుకోవాలని ఈ సంగతులు మీతో చెబుతునాన్ను. నేను మీతో ఉనాన్ను కాబటిట్ మొదటోల్ ఈ సంగతులు
మీతో చెపప్లేదు.

5 అయితే ఇపుప్డు ననున్ పంపినవాడి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను. అయినా, ‘నువువ్ ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు?’ అని మీలో
ఎవవ్రూ ననున్ అడగడం లేదు. 6నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపిప్నందుకు మీహృదయం నిండా దుఃఖం ఉంది.

లోకం కోసం ఆతమ్ చేసేమూడు విధాల పరిచరయ్
7“అయినపప్టికీ,నేనుమీతోసతయ్ంచెబుతునాన్ను,నేను వెళిళ్పోవడంమీకుమంచిదే. నేను వెళళ్కపోతే,ఆదరణకర

మీ దగగ్రికి రాడు. కాని నేను వెళేత్, ఆయనను మీ దగగ్రికి పంపిసాత్ ను. 8ఆదరణకర వచిచ్నపుప్డు, పాపం గురించి, నీతి
గురించి,తీరుప్ గురించిలోకానిన్ ఒపిప్సాత్ డు. 9పజలునాలోనమమ్కంఉంచలేదు గనకపాపం గురించిఒపిప్సాత్ డు. 10నేను
తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను, మీరు ఇంక ననున్ ఎనన్డూ చూడరు గనక నీతిని గురించి ఒపిప్సాత్ డు. 11ఈ లోకపాలకుడు
తీరుప్ పొందాడు గనక తీరుప్ను గురించి ఒపిప్సాత్ డు.

ఆతమ్ వెలల్డించనునన్ నూతన సతయ్ం
12 “నేను మీతో చెపేప్ సంగతులు ఇంకా చాలా ఉనాన్యి గాని ఇపుప్డు మీరు వాటిని అరథ్ం చేసుకోలేరు. 13అయితే

ఆయన, సతయ్ ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డుమిమమ్లిన్ సంపూరణ్ సతయ్ంలోకి నడిపిసాత్ డు. ఆయనతనంతటతానేఏమీమాటాల్ డడు.
ఏం వింటాడో అదే మాటాల్ డతాడు. జరగబోయే వాటిని మీకు పకటిసాత్ డు. 14 ఆయన నా వాటిని తీసుకుని మీకు
పకటిసాత్ డు కాబటిట్ నాకు మహిమ కలిగిసాత్ డు. 15నా తండికి ఉనన్వనీన్ నావే, అందుచేత ఆ ఆతమ్ నా వాటిని తీసుకుని
మీకు పకటిసాత్ డని నేను చెపాప్ను.

యేసు తనమరణ,పునరుతాథ్ నాల గురించీ, రెండవ రాక గురించీ పవచించడం
16“కొదిద్ కాలంతరువాతమీరు ననున్ ఇకచూడరు. ఆతరువాతమరికొదిద్ కాలానికిమీరు ననున్ చూసాత్ రు.” 17ఆయన

శిషుయ్లోల్ కొంతమంది “ఆయన కొదిద్ కాలంలోమీరు ననున్ ఇక చూడరు. ఆ తరువాత కొదిద్ కాలంలోమీరు ననున్ చూసాత్ రు,
ఎందుకంటే నేను తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను, అంటునాన్డు. ఇది ఏమిటి? ఆయన మనతో ఏం చెబుతునాన్డు?” అని
ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు, 18 కాబటిట్ వారు, కొదిద్ కాలం అంటే ఆయన ఉదేద్శం ఏమిటి? ఆయన ఏం చెబుతునాన్డో
మనకు తెలియడం లేదు” అనుకునాన్రు.

19వారు ఈ విషయం తనను అడగాలని ఆతురతతో ఉనాన్రనియేసు గమనించివారితో, “ ‘కొదిద్ కాలం తరువాతమీరు
ననున్ ఇక చూడరు. ఆ తరువాత మరి కొదిద్ కాలానికి మీరు ననున్ చూసాత్ రు’ అని నేను అనన్దానికి అరథ్ం ఏమిటని
ఆలోచిసుత్ నాన్రా? 20 నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను, మీరు శోకంతో ఏడుసాత్ రు, కాని ఈ లోకం ఆనందిసుత్ ంది.
మీకు దుఃఖం కలుగుతుంది, కాని మీ దుఃఖం ఆనందంగామారుతుంది. 21 సీ పసవించే సమయం వచిచ్నపుప్డు పసవ
వేదన కలుగుతుంది. కాని, బిడడ్ పుటిట్న తరువాత ఆ బిడడ్ ఈలోకం లోకి వచిచ్న ఆనందంలో పసవంలోతాను పడినబాధ
ఆమెకు ఇక గురు రాదు.
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22 “అలాగే, మీరు ఇపుప్డు దుఖపడుతునాన్రు గాని, నేను మిమమ్లిన్ మళీళ్ చూసాత్ ను. అపుప్డు మీ హృదయం
ఆనందిసుత్ ంది. మీ ఆనందం మీ దగగ్రనుంచి ఎవవ్రూ తీసివేయలేరు. 23 ఆ రోజున మీరు ననున్ ఏ పశన్లూ అడగరు.
నేను మీతో కచిచ్తంగా చెబుతునాన్ను,మీరు తండిని ఏది అడిగినా,నాపేరిట ఆయనమీకు అది ఇసాత్ డు.

24 ఇంతవరకూ నా పేరిట మీరు ఏమీ అడగలేదు. అడగండి, అపుప్డు మీ ఆనందం సంపూరి అయేయ్లా మీరు
పొందుతారు. 25 ఈ సంగతులు ఇంతవరకూ తేలికగా అరథ్ం కాని భాషలో మీకు చెపాప్ను. అయితే ఒక సమయం
రాబోతుంది అపుప్డు తండి గురించి సప్షట్ంగా చెబుతాను. 26ఆ రోజునమీరు నా పేరట అడుగుతారు. అయితేమీకోసం
నేను తండికి పారథ్న చేసాత్ నని అనడం లేదు. 27 ఎందుకంటే మీరు ననున్ పేమించి, నేను తండి దగగ్ర నుంచి వచాచ్నని
నమామ్రు కాబటిట్ తండే మిమమ్లిన్ పేమిసుత్ నాన్డు. 28 నేను తండి దగగ్రనుంచి ఈ లోకానికి వచాచ్ను. ఇపుప్డు మళీళ్ ఈ
లోకానిన్ విడిచి తండి దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను” అనాన్డు.

29 ఆయన శిషుయ్లు, “చూడు, ఇపుప్డు నువువ్ అరథ్ం కానటుట్ కాకుండా, సప్షట్ంగా మాటాల్ డుతునాన్వు. 30 నువువ్ అనీన్
తెలిసినవాడివని, నినున్ ఎవరూ పశన్లు అడగవలసినఅవసరం లేదని, ఇపుప్డుమేము తెలుసుకునాన్ం. దీని వలన నువువ్
దేవుని దగగ్ర నుంచి వచాచ్వనిమేము నముమ్తునాన్ం” అనాన్రు.

31యేసుజవాబిసూత్ , “మీరుఇపుప్డునముమ్తునాన్రా? 32మీరందరూఎవరిఇంటికివారుచెదరిపోయిననున్ఒంటరిగా
విడిచిపెటేట్ సమయంరాబోతూ ఉంది. వచేచ్సింది కూడా. అయినపప్టికీ,నాతండినాతోఉనాన్డు కాబటిట్ నేను ఒంటరిని
కాదు. 33 ననున్ బటిట్ మీకు శాంతి కలగాలని నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపాప్ను. ఈ లోకంలో మీకు బాధ ఉంది. కాని
రయ్ం తెచుచ్కోండి. నేను లోకానిన్ జయించాను” అనాన్డు.

17
విజాఞ్ పన పారథ్న

1యేసుఈమాటలుచెపిప్ఆకాశం పుచూసి, ఇలాఅనాన్డు, “తండీ,సమయంవచిచ్ంది. నీకుమారుడు నీకుమహిమ
కలిగించేలా, నీ కుమారుడికి మహిమ కలిగించు. 2నువువ్ నీ కుమారుడికి అపప్గించినవారందరికీ ఆయనశాశవ్త జీవం
ఇచేచ్లామనుషులందరిమీదాఆయనకు అధికారం ఇచాచ్వు. 3ఒకే ఒకక్ సతయ్ దేవుడ న నినూన్, నువువ్ పంపినయేసు
కీసుత్ నూ తెలుసుకోవడమేశాశవ్తజీవం.

4 నువువ్ నాకు అపప్గించిన పని పూరి చేసి, భూమి మీద నీకు మహిమ కలిగించాను. 5 తండీ, ఈ పపంచం
ఆరంభానికిముందు నీ దగగ్రనాకు ఎలాంటిమహిమఉండేదో, ఇపుప్డు నీ సముఖంలోఆమహిమమళీల్ నాకు కలిగించు.
6లోకంలోనుంచినువువ్నాకుఅపప్గించినవారికినినున్ వెలల్డిచేశాను. వారునీవారు. నువువ్వారినినాకుఅపప్గించావు.
వారు నీ వాకుక్ పాటించారు.

7నువువ్ నాకు ఇచిచ్నవనీన్ నీ దగగ్ర నుంచి వచిచ్నవే అని ఇపుప్డు వారికి తెలుసు. 8ఎందుకంటే నువువ్ నాకు ఇచిచ్న
వాకుక్లు నేను వారికి ఇచాచ్ను. వారు వాటిని సీవ్కరించి, నిజంగా నేను నీ దగగ్ర నుండి వచాచ్ననీ, నీవే ననున్ పంపావనీ
నమామ్రు.

9 “నేను వారి కోసం పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. ఈలోకం కోసం కాదు గాని, నువువ్ నాకు అపప్గించిన వారు నీ వారు కాబటిట్ ,
వారి కోసమేపారథ్న చేసుత్ నాన్ను. 10నావనీన్ నీవి, నీవనీన్ నావి. వారిలోనాకు మహిమ కలిగింది. 11నేనింక ఈ లోకంలో
ఉండనుగానిఈపజలులోకంలోఉనాన్రు. నేనునీదగగ్రికివసుత్ నాన్ను. పవితుడ నతండీ,నువువ్నాకిచిచ్ననీనామానిన్
బటిట్ , మనం ఏకంగా ఉనన్టేట్ వారూ ఏకంగా ఉండేలా వారిని కాపాడు. 12 నేను వారితో ఉనన్పుప్డు నువువ్ నాకు ఇచిచ్న
నీ నామానిన్ బటిట్ వారిని కాపాడాను. లేఖనం నెరవేరేలా, నాశనానికి తగినవాడు తపప్ ఏ ఒకక్రూ నశించకుండా, వారిని
సంర ంచాను.

13 ఇపుప్డు నేను నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్ను. నా ఆనందం వారిలో సంపూరి కావాలని లోకంలో ఉండగానే ఈ సంగతులు
చెబుతునాన్ను. 14 వారికి నీ వాకుక్ ఇచాచ్ను. నేను ఈ లోకానికి చెందినవాణిణ్ కానటేట్ , వారు కూడా ఈ లోకానికి
చెందినవారు కాదు కాబటిట్ ఈ లోకం వారిని దేవ్షించింది. 15 నువువ్ ఈ లోకంలో నుంచి వారిని తీసుకు వెళళ్మని నేను
పారథ్న చేయడం లేదు గాని, దురామ్రుగ్ ని నుంచివారిని కాపాడమనిపారథ్న చేసుత్ నాన్ను. 16నేను ఈలోకానికి చెందినవాణిణ్
కానటేట్ వారు కూడాఈలోకానికి చెందినవారు కాదు. 17సతయ్ం దావ్రావారిని పవితం చెయియ్. నీవాకయ్మే సతయ్ం.

18 “నువువ్ ననున్ ఈ లోకంలోకి పంపినటేట్ , నేను వారిని ఈలోకంలోకి పంపించాను. 19వారు సతయ్ం దావ్రా పవితులు
కావాలని వారి కోసం ననున్ నేను పవితం చేసుకుంటునాన్ను. 20 నువువ్ ననున్ పంపావని లోకం నమేమ్లా, తండీ, నాలో
నువువ్, నీలో నేను ఉనన్టేట్ , 21వారు మనలో ఏక ఉండాలని వారి కోసం మాతమే నేను పారథ్న చేయడం లేదు. వారి
మాటవలల్ నాలోనమమ్కంఉంచేవారంతాఏక ఉండాలనివారికోసం కూడాపారథ్నచేసుత్ నాన్ను. 22మనంఏక ఉనన్టేట్ ,
వారు కూడా ఏక ఉండాలని నువువ్ నాకిచిచ్న మహిమను నేను వారికి ఇచాచ్ను.

23వారిలోనేను,నాలోనువువ్ఉనన్కారణంగావారు పరిపూరుణ్ లుగాఏకంగాఉనన్దానిన్ బటిట్ , నువువ్ ననున్ పంపావని,
నువువ్ ననున్ పేమించినటేట్ వారిని కూడా పేమించావని, లోకం తెలుసుకొనేలా నువువ్ నాకు ఇచిచ్న మహిమను వారికి
ఇచాచ్ను.
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24 “తండీ, నేను ఎకక్డ ఉంటానో, నువువ్ నాకిచిచ్న వారు నాతో కూడా అకక్డ ఉండాలని, నువువ్ నాకు ఇచిచ్న
మహిమను వారు చూడాలని నేను ఆశపడుతునాన్ను. ఎందుకంటే భూమికిపునాది వేయకముందు నుంచే నువువ్ ననున్
పేమించావు.

25 నీతినాయ్యాలు గల తండీ, లోకం నినున్ తెలుసుకోలేదు, కాని నువువ్ నాకు తెలుసు. నువువ్ ననున్ పంపావని
వీరికి తెలుసు. 26 నువువ్ నా పటల్ చూపించిన పేమ వారిలో ఉండాలనీ, నేను వారిలో ఉండాలనీ, నీ నామానిన్ వారికి
తెలియజేశాను. ఇంకా తెలియజేసాత్ ను.”

18
గేతెస్మనేలోయేసు
మతత్యి 26:36-46;మారుక్ 14:32-42; లూకా 22:39-46

1యేసు ఇలామాటాల్ డిన తరువాత తన శిషుయ్లతో కలిసి కెదోను లోయదాటి, అకక్డ ఉనన్ తోటలో పవేశించాడు.

దోహం, అరెసుట్ కావడం
మతత్యి 26:47-56;మారుక్ 14:43-50; లూకా 22:47-53

2యేసుతన శిషుయ్లతోతరచుఅకక్డికి వెళత్ ఉండేవాడుకాబటిట్ ,ఆయనను పటిట్ంచబోతునన్యూదాకు కూడాఆపదేశం
తెలుసు. 3అతడు నికుల గుంపును, ముఖయ్ యాజకులు, పరిసయుయ్లు తనకు ఇచిచ్న దేవాలయ అధికారులను వెంట
తీసుకుని,కాగడాలతో,దీపాలతోఆయుధాలతోఅకక్డికివచాచ్డు. 4అపుప్డుయేసు,తనకు జరుగుతునన్వనీన్తెలిసినవాడే
కాబటిట్ , ముందుకు వచిచ్ వారితో, “మీరు ఎవరి కోసం చూసుత్ నాన్రు?” అని అడిగాడు. 5వారు “నజరేతు వా న యేసు”
అని జవాబిచాచ్రు. యేసు వారితో, “నేనే ఆయనిన్” అనాన్డు. దోహంతోయేసును పటిట్ంచినయూదా కూడా ఆ నికులతో
నిలుచుని ఉనాన్డు. 6ఆయనవారితో, “నేనే” అని చెపిప్నపుప్డు వారు వెనకిక్ తూలి నేలమీద పడాడ్ రు.

7 ఆయన మళీళ్, “మీరు ఎవరి కోసం చూసుత్ నాన్రు?” అని అడిగాడు. వారు మళీళ్, “నజరేతు వా న యేసు కోసం”
అనాన్రు. 8 యేసు వారితో, “ఆయనిన్ నేనే అని మీతో చెపాప్ను. మీరు నా కోసమే చూసూత్ ఉంటే, మిగిలిన వారిని
వెళిళ్పోనివవ్ండి” అనాన్డు. 9 “నువువ్ నాకు ఇచిచ్న వారిలో ఏ ఒకక్రినీ నేను పోగొటుట్ కోలేదు” అనే ఆయన వాకుక్
నెరవేరేలాఆయనఈమాటఅనాన్డు. 10అపుప్డు సీమోను పేతురు,తనదగగ్ర ఉనన్ కతిత్ దూసి, పధానయాజకుని సేవకుడి
కుడి చెవి తెగ నరికాడు. ఆ సేవకుడి పేరు మలుక్. 11యేసు పేతురుతో, “కతిత్ని దాని ఒరలో పెటుట్ , తండి నాకు ఇచిచ్న
గినెన్లోది నేను తాగకుండా ఉంటానా?” అనాన్డు.

పధానయాజకుని ముందుయేసు
మతత్యి 26:57-68;మారుక్ 14:53-65; లూకా 22:66-71

12 అపుప్డు నికుల గుంపు, వారి అధిపతీ, యూదుల అధికారులు, యేసును పటుట్ కుని బంధించారు. 13 మొదట
ఆయనను అనన్ దగగ్రికి తీసుకువెళాళ్రు. అతడు ఆ సంవతస్రం పధానయాజకునిగా ఉనన్ కయపకుమామ. 14పజలందరి
కోసం ఒక మనిషి చనిపోవడం అవశయ్ం అనియూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడేఈ కయప.

యేసు ఎవరో తెలియదని పేతురు నిరాకరణ
మతత్యి 26:69-75;మారుక్ 14:66-72; లూకా 22:54-62

15 సీమోను పేతురూ, ఇంకొక శిషుయ్డూ, యేసును దూరం నుంచి వెంబడించారు. ఆ శిషుయ్డు పధాన యాజకుడికి
పరిచయం ఉనన్వాడు కాబటిట్ అతడు పధానయాజకుని ఇంటి ముంగిటిలోకి యేసుతో కూడా వెళాళ్డు. 16 కాని, పేతురు
గుమమ్ం దగగ్ర బయటేనిలబడిఉనాన్డు. అపుప్డు పధానయాజకుడికి పరిచయంఉనన్ శిషుయ్డు బయటకు వచిచ్ గుమామ్నికి
కాపలా ఉనన్ దాసీతోమాటాల్ డి పేతురును లోపలికి తీసుకొచాచ్డు. 17 గుమమ్ం దగగ్ర కాపలా ఉనన్ దాసి పేతురుతో, “నువువ్
ఆతని శిషుయ్లోల్ ఒకడివి కదూ?” అంది. అతడు, “కాదు” అనాన్డు. 18 చలిగా ఉనన్ కారణంగా అకక్డ ఉనన్ సేవకులు,
అధికారులు చలి మంట వేసుకుని దాని చుటూట్ నిలుచుని చలి కాచుకొంటునాన్రు. పేతురు కూడా వారితో నిలుచుని చలి
కాచుకొంటునాన్డు.

19 పధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్ల గురించీ, ఆయన ఉపదేశం గురించీ యేసును అడిగాడు. 20యేసు జవాబిసూత్ ,
“నేను బహిరంగంగానే ఈ లోకంతో మాటాల్ డాను. నేను ఎపుప్డూ యూదులు సమావేశమయేయ్ సమాజ మందిరాలోల్ ,
దేవాలయంలో ఉపదేశం చేశాను. చాటుగా ఏమీ మాటాల్ డలేదు. 21 నువువ్ ననున్ ఎందుకు అడుగుతావు? నేనేం
మాటాల్ డానో,నామాటలు వినన్ వారిని అడుగు. నేనుమాటాల్ డిన సంగతులు ఈ పజలకు తెలుసు” అనాన్డు.

22యేసు ఇలా అనన్పుప్డు, అకక్డ నిలుచుని ఉనన్ అధికారులోల్ ఒకడు, యేసును తన అరచేతితో చెంప మీద కొటిట్ ,
“పధానయాజకుడికి నువువ్ జవాబిచేచ్ విధానం ఇదేనా?” అనాన్డు. 23యేసు అతనికి జవాబిసూత్ , “నేను ఏ నా తపుప్
మాటాల్ డి ఉంటే, ఆ తపుప్ ఏమిటోచెపుప్. కాని, నేను సరిగానే చెపిప్ ఉంటే, ననున్ ఎందుకు కొడతావు?” అనాన్డు.

24 తరువాత అనన్ బంధితు న యేసును పధాన యాజకుడు కయప దగగ్రికి పంపాడు. 25 అపుప్డు సీమోను పేతురు
నిలుచుని చలికాచుకొంటూఉనాన్డు. అకక్డునన్ వారు అతనితో, “నువువ్ కూడాఅతని శిషుయ్లోల్ ఒకడివికాదా?” అనాన్రు.
పేతురు ఒపుప్కోలేదు. “కాదు”అనాన్డు. 26పేతురు ఎవరి చెవి నరికాడోవాడిబంధువు పధానయాజకుని సేవకులోల్ ఒకడు.
వాడుపేతురుతో, “నువువ్తోటలోఆయనతోఉండడంనేనుచూడలేదా?” అనాన్డు. 27పేతురుమళీళ్ఒపుప్కోలేదు. వెంటనే
కోడి కూసింది.
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పిలాతు ఎదుటయేసు
మతత్యి 27:1-4;మారుక్ 15:1-5; లూకా 23:1-7, 13, 16

28వారుయేసును కయపదగగ్రనుంచిరోమారాజాయ్ధికారభవనానికితీసుకు వచాచ్రు. అదితెలల్వారుతూఉనన్ సమయం.
పసాక్ భోజనం తినడానికి ముందు ల పడకుండా ఉండడానికి వారు ఆ రోమా రాజాయ్ధికార భవనంలో పవేశించలేదు.
29కాబటిట్ పిలాతు బయట ఉనన్ వారి దగగ్రికి వచిచ్, “ఈమనిషిమీదమీరు ఏ నేరంమోపుతునాన్రు?” అనాన్డు.

30వారు అతనితో, “ఇతను దురామ్రుగ్ డు కాకపోతే ఇతనిన్ నీకు అపప్గించే వారం కాదు” అనాన్రు. 31అందుకు పిలాతు
వారితో, “అతణిణ్ మీరే తీసుకుపోయిమీధరమ్శాసం పకారం తీరుప్ తీరుచ్కోండి” అనాన్డు. యూదులు, “ఎవరి నామరణశికష్
విధించేఅధికారంమాకులేదు”అనాన్రు. 32తానుఎలాంటిమరణంపొందుతాడో,దానిగురించిఆయనముందుగానేచెపిప్న
మాటనెరవేరేలావారుఈమాటపలికారు. 33అపుప్డుపిలాతుమళీళ్రోమారాజాయ్ధికారభవనంలోకివెళిళ్,యేసునుపిలిచి,
ఆయనతో, “నువువ్యూదులకు రాజువా?” అనాన్డు. 34యేసు జవాబిసూత్ , “ఈమాట నీ అంతట నువేవ్ అంటునాన్వా,
లేక ఎవ నానా గురించి నీతో చెపాప్రా?” అనాన్డు. 35అందుకు పిలాతు, “నేను యూదుణిణ్ కాదు. అవునా? నీ సొంత
పజలు,ముఖయ్యాజకులు, నినున్ నాకు అపప్గించారు. నువేవ్ం చేశావు?” అని అడిగాడు.

36యేసు, “నా రాజయ్ం ఈ లోకానికి సంబంధించింది కాదు. నా రాజయ్ం ఈ లోకానికి సంబంధించిందే అయితే, నేను
యూదుల చేతిలో పడకుండానా సేవకులు పోరాటం చేసేవాళేళ్. నిజానికి నారాజయ్ం ఇకక్డిది కాదు” అని జవాబిచాచ్డు.
37అపుప్డు పిలాతు, “అయితే నువువ్ రాజువా??” అనియేసుతో అనాన్డు. యేసు, “నేను రాజునని నువువ్ అంటునాన్వు.
సతయ్ం గురించి సాకష్ ం చెపప్డానికి నేను జనిమ్ంచాను. అందుకే నేను ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను. సతాయ్నికి సంబంధించిన
వారందరూ నామాట వింటారు” అని జవాబిచాచ్డు. 38పిలాతు ఆయనతో, “సతయ్ం అంటే ఏమిటి?” అనాన్డు.

యేసుకు మరణ శికష్, బరబాబ్ విడుదల
మతత్యి 27:15-26;మారుక్ 15:6-15; లూకా 23:18-25

అతడు ఇలా అనన్ తరువాత మళీళ్ బయటకు వెళిళ్ యూదులతో, “ఈ మనిషిలో నాకు ఏ అపరాధం కనిపించ లేదు,
39 పసాక్ సమయంలో నేను ఒకణిణ్ విడుదల చేసే ఆనవాయితీ ఉంది కదా? కాబటిట్ యూదుల రాజును మీకు విడుదల
చెయయ్మంటారా?” అనాన్డు. 40అపుప్డు వారు మళీళ్ పెదద్గా కేకలు పెడుతూ, “ఈమనిషిని కాదు. బరబాబ్ను విడుదల
చెయయ్ండి!” అనాన్రు. బరబాబ్ బందిపోటు దొంగ.

19
యేసుకు ముళళ్ కిరీటం
మతత్యి 27:27-30;మారుక్ 15:16-20

1ఆతరువాతపిలాతుయేసును పటుట్ కుని కొరడాలతోకొటిట్ంచాడు. 2-3 నికులుముళళ్తో కిరీటం అలిల్,ఆయనతలమీద
పెటిట్ ఊదారంగు వసం ఆయనకు తొడిగించి ఆయన దగగ్రికి వచిచ్, “యూదుల రాజా, జయహో,” అని చెపిప్ ఆయనను అర
చేతులతో కొటాట్ రు.

జన సమూహం ఎదుటయేసు
4 పిలాతు మళీళ్ బయటకు వెళిళ్ పజలతో, “ఈమనిషిలో ఏ అపరాధం నాకు కనిపించలేదని మీకు తెలిసేలా ఇతణిణ్ మీ

దగగ్రికి బయటకి తీసుకుని వసుత్ నాన్ను” అని వారితో అనాన్డు. 5 కాబటిట్ , యేసు బయటకు వచిచ్నపుప్డు ముళళ్ కిరీటం
పెటుట్ కుని, ఊదారంగు వసం ధరించి ఉనాన్డు. అపుప్డు పిలాతు వారితో, “ఇదిగో ఈ మనిషి!” అనాన్డు. 6ముఖయ్
యాజకులు,యూదుల అధికారులుయేసును చూసి, “సిలువ వెయయ్ండి, సిలువ వెయయ్ండి!” అని, కేకలు వేశారు. పిలాతు
వారితో, “ఈయనలోనాకు ఏ అపరాధం కనిపించడం లేదు కాబటిట్ మీరే తీసుకువెళిళ్ ఇతనిన్ సిలువ వెయయ్ండి” అనాన్డు.

7యూదులు పిలాతుతో, “మాకొకచటట్ం ఉంది,అతడు తననుతాను దేవుని కుమారుడుగాపకటించుకునాన్డు కాబటిట్ ,ఆ
చటాట్ నిన్ బటిట్ అతడుచావవలసిందే,”అనాన్రు. 8-9పిలాతు ఆమాటవిని ఇంకా ఎకుక్వగాభయపడి,మళీళ్నాయ్యసభలో
పవేశించి, “నువువ్ ఎకక్డ నుంచి వచాచ్వు?” అనియేసును అడిగాడు. అయితేఅతనికి ఏజవాబూచెపప్లేదు. 10అపుప్డు
పిలాతు ఆయనతో, “నువువ్నాతోమాటాల్ డవా? నినున్ విడుదల చెయయ్డానికీ, సిలువ వెయయ్డానికీ,నాకు అధికారం ఉందని
నీకు తెలియదా?” అనాన్డు.

11యేసు జవాబిసూత్ , “నీకు ఆ అధికారం నుంచి వసేత్ తపప్ నా మీద నీకు ఏ అధికారం ఉండదు. కాబటిట్ ననున్ నీకు
అపప్గించిన వాడికి ఎకుక్వ పాపం ఉంది” అనాన్డు. 12అపప్టి నుంచి పిలాతు యేసును విడుదల చెయాయ్లని పయతన్ం
చేశాడు గానియూదులు కేకలు పెడుతూ, “నువువ్ ఇతనిన్ విడుదల చేసేత్, సీజరుకు మితుడివి కాదు. తనను తాను రాజుగా
చేసుకునన్వాడు సీజరుకు విరోధంగామాటాల్ డినటేట్” అనాన్రు. 13 పిలాతు ఈమాటలు విని, యేసును బయటికి తీసుకొచిచ్,
‘రాళ ళ్ పరచిన సథ్లం’లోనాయ్యపీఠంమీద కూరుచ్నాన్డు. హెబీభాషలో ఆ సథ్లానికి ‘గబబ్తా’ అని పేరు.

రాజును పజలు,యూదుల పెదద్లు చివరిగా తిరసక్రించడం
14అది పసాక్ సిదధ్పాటు రోజు. ఉదయం ఇంచుమించు ఆరు గంటల సమయం. అపుప్డు పిలాతుయూదులతో, “ఇదిగో

మీరాజు!” అనాన్డు. 15వారు కేకలు పెడుతూ, “చంపండి, చంపండి, సిలువ వేయండి!” అని అరిచారు. పిలాతు వారితో,
“మీరాజును సిలువ వేయమంటారా?” అనాన్డు. ముఖయ్యాజకులు “మాకు సీజరు తపప్ వేరే రాజు లేడు” అనాన్రు.
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యేసుకీసుత్ సిలువ
మతత్యి 27:33-54;మారుక్ 15:22-39; లూకా 23:33-47

16అపుప్డు పిలాతు, సిలువ వేయడానికియేసునువారికిఅపప్గించాడు. వారుయేసును తీసుకువెళాళ్రు. 17తనసిలువ
తానేమోసుకుంటూ బయటకు వచిచ్, ‘కపాల సథ్లం’అనేపాంతానికి వచాచ్డు. హెబీభాషలోఆసథ్లానికి ‘గొలొగ్ తా’అనిపేరు.
18అకక్డ వారుయేసును, ఇరు పులా ఇదద్రు మనుషుల మధయ్ సిలువ వేశారు.

19 పిలాతు, ఒక పలక మీద ‘నజరేతు వా న యేసు, యూదుల రాజు’ అని రాయించి సిలువకు తగిలించాడు.
20యేసును సిలువ వేసిన సథ్లం పటట్ణానికి దగగ్రగా ఉంది. పలక మీద రాసిన పకటన హీబూ, లాటిన్, గీకు భాషలోల్ రాసి
ఉంది కాబటిట్ చాలా మంది యూదులు దానిన్ చదివారు. 21యూదుల ముఖయ్యాజకులు పిలాతుతో, “ ‘యూదుల రాజు’
అని కాకుండా, అతడు ‘నేను యూదుల రాజును అని చెపుప్కునాన్డు’ అని రాయించండి” అనాన్డు. 22 పిలాతు, “నేను
రాసిందేదో రాశాను” అని జవాబిచాచ్డు.

23 నికులు యేసును సిలువ వేసిన తరువాత ఆయన వసాలు తీసుకుని నాలుగు భాగాలు చేసి తలొక భాగం
పంచుకునాన్రు. ఆయన వసం కూడా తీసుకునాన్రు. ఆ వసం కుటుట్ లేకుండా, అంతా ఒకే నేతగా ఉంది కాబటిట్ , 24వారు
ఒకరితో ఒకరు, “దీనిన్ మనం చింపకుండా, ఇది ఎవరిది అవుతుందో చూడడానికి చీటుల్ వేదాద్ ం” అనాన్రు.
“నా వసాలు తమలోతాము పంచుకునాన్రు,
నా దుసుత్ ల కోసం చీటుల్ వేశారు,”
అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా ఇది జరిగింది. అందుకే నికులు అలా చేశారు. 25యేసు తలిల్, ఆయన తలిల్ సోదరి, కోల్పా భారయ్
మరియ,మగద్లేనే మరియ,యేసు సిలువ దగగ్ర నిలుచుని ఉనాన్రు. 26ఆయన తలిల్, ఆయన పేమించిన శిషుయ్డు దగగ్రలో
నిలుచుని ఉండడం చూసి, యేసు తన తలిల్తో, “అమామ్, ఇదిగో నీ కొడుకు” అనాన్డు. 27తరువాత ఆ శిషుయ్నితో, “ఇదిగో
నీ తలిల్” అనాన్డు. ఆ సమయంనుంచి ఆ శిషుయ్డు ఆమెను తన ఇంటోల్ చేరుచ్కునాన్డు.

28దాని తరువాత, అనీన్ సమాపత్ం అయాయ్యని యేసుకు తెలుసు కాబటిట్ , లేఖనం నెరవేరచ్డానికి, “నాకు దాహంగా
ఉంది,” అనాన్డు. 29అకక్డే ఉనన్ పులిసిన దా రసం కుండలోసాప్ంజిని ముంచి, దానిన్ హిసోస్పు కొమమ్కు చుటిట్ ఆయన
నోటికి అందించారు.

30యేసు, ఆపులిసినదా రసం పుచుచ్కుని, “సమాపత్ం అయియ్ంది” అని, తల వంచి తన ఆతమ్ను అపప్గించాడు.
31 అది పండగ సిదధ్పాటు రోజు. సబాబ్తు రోజున దేహాలు సిలువ మీదే ఉండిపోకూడదు (ఎందుకంటే సబాబ్తు చాలా

పాముఖయ్ న రోజు)కాబటిట్ ,వారిదేహాలు అకక్డ వేలాడకుండా,వారికాళ ళ్ విరగగొటిట్ ,వారిని కిందకి దింపమనియూదులు
పిలాతును అడిగారు. 32 కాబటిట్ నికులు వచిచ్, యేసుతో కూడా సిలువ వేసిన మొదటి వాడి కాళ ళ్, రెండవవాడి
కాళ ళ్ విరగగొటాట్ రు. 33వారు యేసు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన అపప్టికే చనిపోయాడని గమనించి, ఆయన కాళ ళ్
విరగగొటట్లేదు.

34అయితే, నికులోల్ ఒకడు ఈటెతో ఆయన డొకక్లోపొడిచాడు. వెంటనే రకం, నీళ ళ్ బయటకు వచాచ్యి. 35ఇదంతా
చూసినవాడు సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్డు. అతని సాకష్ ం సతయ్ం. అతడు చెపిప్ంది సతయ్ం అని అతనికి తెలుసు. ఇది మీరు కూడా
నమమ్డానికే. 36 “అతని ఎముకలోల్ ఒకక్ నా విరగదు” అనన్ లేఖనం నెరవేరేలా ఇవి జరిగాయి. 37 “వారు తాము పొడిచిన
వాని పు చూసాత్ రు,” అనిమరొక లేఖనం చెబుతూ ఉంది.

సమాధి
మతత్యి 27:57-60;మారుక్ 15:43-47; లూకా 23:50-56

38ఆతరువాత,యూదులకు భయపడిరహసయ్ంగాయేసుకు శిషుయ్డిగాఉనన్అరిమతయియోసేపు,యేసుదేహానిన్తాను
తీసుకుని వెళాత్ నని పిలాతును అడిగాడు. పిలాతు అందుకు ఒపుప్కునాన్డు. కాబటిట్ యోసేపువచిచ్యేసు దేహానిన్ తీసుకుని
వెళాళ్డు. 39మొదటోల్ రాతి సమయంలో ఆయన దగగ్రికి వచిచ్న నికోదేము కూడా ఇంచుమించు ము ఐదు కిలోల బోళం,
అగరుల మిశమానిన్ తనతో తీసుకు వచాచ్డు.

40వారుయేసు దేహానిన్ తీసుకు వచిచ్ సుగంధ దవాయ్లతో,నార బటట్లో చుటాట్ రు. ఇదియూదులు దేహాలను సమాధి చేసే
సాంపదాయం. 41ఆయనను సిలువ వేసిన పాంగణంలో ఉనన్ తోటలో, అంత వరకూ ఎవరినీ పాతిపెటట్ని ఒక కొతత్ సమాధి
ఉంది. 42ఆ సమాధి దగగ్రగా ఉంది కాబటిట్ , ఆ రోజుయూదులు సిదధ్పడే రోజు కాబటిట్ ,వారుయేసును అందులో పెటాట్ రు.

20
యేసుకీసుత్ పునరుతాథ్ నం
మతత్యి 28:1-10;మారుక్ 16:1-14; లూకా 24:1-43

1ఆదివారం ఉదయానేన్ ఇంకా చీకటిగా ఉండగానేమగద్లేనే మరియ సమాధి దగగ్రికి వచిచ్ంది. అకక్డ సమాధి ఉంచిన
రాయి తీసి ఉండడం చూసింది. 2 కాబటిట్ ఆమె సీమోను పేతురు దగగ్రకూ, యేసు పేమించిన మరో శిషుయ్డి దగగ్రకూ
పరుగెతుత్ కుని వెళిళ్ంది. వారితో, “పభువును ఎవరో సమాధిలో నుండి తీసుకు పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో
తెలియడం లేదు” అని చెపిప్ంది. 3కాబటిట్ పేతురూ, ఆమరో శిషుయ్డూ వెంటనే బయలుదేరి సమాధి దగగ్రికి వచాచ్రు.



యోహాను రాసిన సువార 20:4 938 యోహాను రాసిన సువార 21:2

4వారిదద్రూ కలసి వెళ తుండగా ఆ మరో శిషుయ్డు పేతురు కంటే వేగంగా పరుగెతిత్ మొదటగా సమాధి దగగ్రికి వచాచ్డు.
5అతడు ఆ సమాధిలోకి తొంగి చూశాడు. నార బటట్లు అతనికి కనిపించాయి. కానీ అతడు సమాధిలోకి పవేశించలేదు. 6ఆ
తరువాత సీమోను పేతురు అతని వెనకాలే వచిచ్ నేరుగా సమాధిలోకి పవేశించాడు.

7అకక్డ నారబటట్లు పడి ఉండడమూ, ఆయన తలకు కటిట్న రుమాలు నార బటట్లతో కాకుండా వేరే చోట చకక్గా చుటిట్
పెటిట్ ఉండడమూ చూశాడు. 8ఆ తరువాతమొదట సమాధిని చేరుకునన్ శిషుయ్డు కూడాలోపలి వెళిళ్ చూసి విశవ్సించాడు.
9అయితే ‘ఆయన చనిపోయినవారి నుండి బతికి లేవడం తపప్నిసరి’ అనన్ లేఖనం వారింకా గహించలేదు. 10అపుప్డు ఆ
శిషుయ్లు తిరిగి తమ ఇళళ్కు వెళిళ్పోయారు.

యేసు మగద్లేనే మరియకు పతయ్కష్ం కావడం
11 కానీ మరియ సమాధి బయటే నిలబడి ఏడుసూత్ ఉంది. ఆమె సమాధిలోకి వంగి చూసింది. 12 ఆమెకు ఇదద్రు

దేవదూతలు కనిపించారు. వారు తెలల్ని బటట్లు వేసుకునిఉనాన్రు. యేసు దేహంఉంచినచోటఒకడు తల పునామరొకడు
కాళళ్ పునా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 13వారు మరియతో “ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్వమామ్?” అని అడిగారు. దానికి ఆమె, “ఎవరో
నా పభువును తీసుకు వెళిళ్పోయారు. ఆయనను ఎకక్డ ఉంచారో తెలియడం లేదు” అంది.

14 ఆమె ఇలా పలికి వెనకిక్ తిరిగి అకక్డ యేసు నిలబడి ఉండడం చూసింది. కానీ ఆయనను ఆమె గురు పటట్లేదు.
15యేసు, “అమామ్, ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్వు? ఎవరిని వెతుకుతునాన్వు?” అని ఆమెను అడిగాడు. ఆమె ఆయనను
తోటమాలిఅనుకుంది. “అయాయ్,ఒకవేళ నువువ్ ఆయనను తీసుకు వెళేత్ ఆయనను ఎకక్డఉంచావోచెపుప్. నేను ఆయనను
తీసుకుపోతాను” అంది.

16అపుప్డుయేసు ఆమెను చూసి, “మరియా”అని పిలిచాడు. ఆమెఆయన పుకు తిరిగి, “రబూబ్నీ”అని పిలిచింది.
రబూబ్నీఅనేమాటకుహీబూభాషలోఉపదేశకుడు అనిఅరథ్ం. 17యేసుఆమెతో, “నేను ఇంకాతండిదగగ్రికి ఎకిక్పోలేదు.
కాబటిట్ ననున్ తాకవదుద్ . కానీనాసోదరుల దగగ్రికి వెళిళ్ నా తండీ, మీతండీ, నా దేవుడూ, మీదేవుడూ అయిన ఆయన
దగగ్రికి ఆరోహణం అవుతునాన్నని వారికి చెపుప్” అనాన్డు. 18మగద్లేనే మరియ వచిచ్ శిషుయ్లతో, “నేను పభువును
చూశాను. ఆయననాతోఈమాటలు చెపాప్డు” అంటూ ఆయనమాటలనీన్ వారికి తెలియజెపిప్ంది.

తోమాలేనపుప్డుయేసు తన శిషుయ్లకు పతయ్కష్ం కావడం
లూకా 24:36-49

19ఆదివారం సాయంకాలంయూదులకు భయపడి శిషుయ్లు తామునన్ ఇంటి తలుపులు మూసుకుని ఉనాన్రు. అపుప్డు
యేసు వచిచ్వారిమధయ్లోనిలబడి,వారితో, “మీకుశాంతి కలుగుగాక”అనాన్డు. 20ఆయనఅలాచెపిప్నతరువాతవారికి
తన పకక్నూ చేతులనూ చూపించాడు. వారు పభువును చూసి ఎంతో సంతోషించారు.

21అపుప్డుయేసు తిరిగి, “మీకుశాంతి కలుగు గాక! తండిననున్ పంపించినవిధంగానేనేనూమిమమ్లిన్ పంపుతునాన్ను”
అనివారితో చెపాప్డు. 22ఈమాటచెపిప్న తరువాత ఆయనవారిమీదఊది, “పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందండి. 23మీరు ఎవరి
పాపాలను కష్మిసాత్ రోవారిపాపాలకు కష్మాపణఉంటుంది. ఎవరిపాపాలుఉండనిసాత్ రోఅవిఅలానిలిచిఉంటాయి”అని
చెపాప్డు.

తోమాఉండగాయేసు తన శిషుయ్లకు పతయ్కష్ం కావడం
24 పనెన్ండుమంది శిషుయ్లోల్ ఒక న తోమా యేసు వచిచ్నపుప్డు వారితో లేడు. ఇతణిణ్ “దిదుమ” అని పిలిచే వాళ ళ్.

25మిగిలిన శిషుయ్లు, “మేము పభువును చూశాం” అని అతడితో చెపాప్రు. అపుప్డు అతడు, “నేను ఆయన మేకుల
గురును చూడాలి. నా వేలు ఆ గాయం రంధంలో ఉంచాలి. అలాగే నేను నా చేతిని ఆయన పకక్లో ఉంచాలి. అపుప్డే నేను
నముమ్తాను” అనాన్డు.

26 ఎనిమిది రోజు న తరువాత మళీళ్ ఆయన శిషుయ్లు లోపల ఉనాన్రు. ఈసారి తోమా కూడా వారితో ఉనాన్డు.
తలుపులు మూసి ఉనాన్యి. అపుప్డు యేసు వారి మధయ్కు వచిచ్, “మీకు శాంతి కలుగు గాక!” అనాన్డు. 27 తరువాత
ఆయన తోమాను చూసి, “నా చేతులు చూడు. నీ వేళళ్తో వాటిని తాకు. అలాగే నీ చెయియ్ చాచి నా పకక్లో పెటుట్ .
విశావ్సిగా ఉండు. అవిశావ్సివి కావదుద్ ” అనాన్డు.

28దానికిజవాబుగాతోమా, “నాపభూ,నాదేవా”అనాన్డు. 29అపుప్డుయేసు, “నువువ్ననున్చూసినమామ్వు. అయితే
ననున్ చూడకుండానే నమిమ్న వారు ధనుయ్లు” అనాన్డు.

యోహాను సువార రాసిన కారణం
30యేసు కీసుత్ ఇంకా అనేక అదుభ్తాలను తన శిషుయ్ల ఎదుట చేశాడు. వాటనిన్టినీ ఈ పుసత్కంలో రాయలేదు. 31కానీ

యేసుదేవునికుమారుడు కీసుత్ అనిమీరు నమమ్డానికీనమిమ్ఆయననామంలోజీవంపొందడానికీఇవనీన్రాయడంజరిగింది.

21
ఉతాథ్ నం అయిన కీసుత్ మన సేవకుయజమాని

1 ఆ తరువాత తిబెరియ సముదం ఒడుడ్ న యేసు తనను మరోసారి కనపరచుకునాన్డు. ఎలాగంటే 2 సీమోను పేతురు,
దిదుమ అనే పేరునన్ తోమా, గలిలయలోని కానా ఊరివా న నతనయేలూ, జెబెదయి కొడుకులూ, ఇంకా ఆయన శిషుయ్లోల్
మరో ఇదద్రూ కలిసి ఉనాన్రు.
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3సీమోను పేతురు, “నేను చేపలు పటట్డానికి వెళత్ నాన్”అనాన్డు. మిగిలినవారు, “మేము కూడానీతోవసాత్ ం”అనాన్రు.
వారంతాపడవఎకిక్ వెళాళ్రు. కానీఆరాతంతావారు ఏమీపటట్లేదు. 4తెలల్వారింది. యేసు ఒడుడ్ న నిలబడిఉనాన్డు. కానీ
ఆయనయేసు అని శిషుయ్లు గురు పటట్లేదు. 5యేసు, “పిలల్లూ, చేపలు ఏ నా దొరికాయా?” అని అడిగాడు. “లేదు”
అని వాళళ్నాన్రు.” 6 అపుప్డాయన, “పడవకు కుడి పున వలలు వేయండి. మీకు చేపలు దొరుకుతాయి” అనాన్డు.
కాబటిట్ వారు అలాగే చేశారు. చేపలు నిండుగా పడాడ్ యి. దాంతోవారు వల లాగలేకపోయారు.

కీసుత్ కనుసనన్లోల్ సేవ, ఫలితం
7అపుప్డుయేసు పేమించిన శిషుయ్డు, “ఆయనపభువు!” అని పేతురుతో చెపాప్డు. ఆయనపభువని సీమోను పేతురు

వినగానే ఇంతకు ముందు తీసివేసిన తన బటట్ మళీళ్ తన వేసుకుని సముదంలో దూకాడు. 8ఒడుడ్ కి ఇంకా రెండు వందల
మూరల దూరంమాతమేఉంది. కాబటిట్ మిగిలిన శిషుయ్లు చేపలు ఉనన్ వలనిలాగుతూఆచినన్ పడవలోవచాచ్రు. 9ఒడుడ్ కి
రాగానే వారికి అకక్డ నిపుప్లూ, వాటి న ఉనన్ చేపలూ రొటేట్ కనిపించాయి. 10అపుప్డు యేసు, “ఇపుప్డు మీరు పటిట్న
చేపలోల్ కొనిన్ తీసుకుని రండి” అని వారికి చెపాప్డు. 11సీమోను పేతురు పడవ ఎకిక్ వలను ఒడుడ్ కి లాగాడు. దాంటోల్ 153
పెదద్ చేపలునాన్యి.

తన సేవకుల అవసరాలు తీరేచ్యజమాని
లూకా 22:35; ఫిలిపీప్ 4:19

అనిన్ చేపలు పడినావలమాతం పిగిలిపోలేదు. 12అపుప్డుయేసు, “రండి,భోజనం చేయండి”అనివారిని పిలిచాడు.
అపప్టికి ఆయన పభువని వారికి తెలిసి పోయింది కాబటిట్ , “నువువ్ ఎవరు” అని అడిగే సాహసం ఎవరూ చేయలేదు.
13యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసుకుని వారికి పంచి పెటాట్ డు. అలాగే చేపలు కూడా ఇచాచ్డు. 14యేసు చనిపోయిసజీవుడిగా
లేచిన తరవాత శిషుయ్లకి పతయ్కష్ం కావడం ఇదిమూడోసారి.

సేవకు ఉండవలసిన ఒకే ఒక ఆమోదయోగయ్ న పేరణ
2కొరింతీ 5:14; పక 2:4-5

15వారంతా భోజనం చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూసి, “యోహాను కొడుకు న సీమోనూ, వీళళ్కంటే
నువువ్ ననున్ ఎకుక్వగా పేమిసుత్ నాన్వా?” అని పశిన్ంచాడు. అతడు, “అవును పభూ, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్నని నీకే
తెలుసు” అనాన్డు. దానికియేసు, “నాగొరెలను మేపు” అని అతనితో చెపాప్డు.

16మరోసారిఆయన, “యోహానుకొడుకు న సీమోనూ,నువువ్ ననున్ పేమిసుత్ నాన్వా?” అనిఅతణిణ్ అడిగాడు. అతడు,
“అవును పభూ, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్నని నీకే తెలుసు” అనాన్డు. దానికి యేసు, “నా గొరెలకు కాపరిగా ఉండు”
అనాన్డు.

17 ఆయన మూడోసారి, “యోహాను కొడుకు న సీమోనూ, ననున్ పేమిసుత్ నాన్వా?” అని అడిగాడు. ఇలా ‘ననున్
పేమిసుత్ నాన్వా’ అని మూడోసారి తనను అడిగినందుకు పేతురు ఇబబ్ంది పడి, “పభూ నీకు అనీన్ తెలుసు. నినున్
పేమిసుత్ నాన్నని నీకు బాగా తెలుసు” అనాన్డు.

తన సేవకుని మరణ సమయానిన్, విధానానిన్యజమాని నిరణ్యించడం
అపుప్డు యేసు, “నా గొరెలను మేపు. 18 నువువ్ యువకుడిగా ఉనన్పుప్డు నీ అంతట నువేవ్ నీ నడుం కటుట్ కుని

నీకిషట్ న సథ్లాలకు తిరిగే వాడివి. కచిచ్తంగా నీకు చెబుతునాన్ను. నువువ్ ముసలి వాడివి అయినపుప్డు నువువ్ నీ
చేతులు చాపుతావు. వేరొకడు నీ నడుము కటిట్ నీకిషట్ం లేని చోటికి నినున్ మోసుకు పోతాడు” అని అతనితో చెపాప్డు.
19దేవునిమహిమ కోసం అతడు ఎలాంటిమరణం పొందుతాడోదానిన్ సూచిసూత్ ఆయనఈమాటలు చెపాప్డు. ఇలా చెపిప్
ఆయన, “ననున్ అనుసరించు” అని అతనితో అనాన్డు.

20పేతురు వెనకిక్తిరిగియేసుపేమించినవాడూ,పసాక్పండగసందరభ్ంలోభోజనసమయంలోఆయనపకక్నే కూరుచ్ని
ఆయనఛాతీని ఆనుకుంటూ, “పభూ నినున్ పటిట్చేచ్ది ఎవరు” అని అడిగిన శిషుయ్డు తమ వెనకే రావడం చూశాడు.

21 పేతురు అతణిణ్ చూసి, “పభూ, మరి ఇతడి విషయం ఏమవుతుంది?” అని ఆయనను అడిగాడు. 22దానికి యేసు,
“నేను వచేచ్ వరకూ అతడు జీవించి ఉండడంనాకిషట్ తే నీకేమిటి? నువువ్ ననున్ అనుసరించు” అనాన్డు. 23దాంతో ఆ
శిషుయ్డు మరణించడు అనేమాట శిషుయ్లోల్ పాకి పోయింది. అయితే అతడు మరణించడు అనియేసు చెపప్లేదు గానీ నేను
వచేచ్ వరకూ అతడు ఉండడం నాకిషట్ తే నీకేంటి, అనిమాతమేఅనాన్డు.

24ఈసంగతులను గురించిసాకష్మిసూత్ ఇవనీన్ రాసింది ఈ శిషుయ్డే. ఇతనిసాకష్ ం సతయ్మనిమనకు తెలుసు. 25యేసు
చేసిన పనులు ఇంకాచాలాఉనాన్యి. అవనీన్ వివరించి రాసే గంథాలకు ఈ భూలోకం సరిపోదనినాకు అనిపిసుత్ ంది.



అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 940 అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11

అపోసత్లుల కారయ్ములు
గంథకర
దుయ్డు లూకా. అతడు ఈ పుసత్కంలో అనేక చోటల్ “మేము” అని రాసిన దానిన్ బటిట్ ఇందులోని సంభవాలకు ఇతడు

పతయ్కష్ సా అని తెలుసుత్ నన్ది. (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). సాంపదాయికంగా ఇతనిన్ యూదేతరుడని
ఎంచారు. ముఖయ్ంగా ఇతడు సువారికుడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 63 - 70
గంథ రచన జరిగినముఖయ్ పదేశాలుయూదయ, సమరయ,యెరూషలేము, లుదద్ ,యొపేప్,అంతియొకయ,ఈకొనియా,

లుస, దేరేబ్, ఫిలిపిప్, తెసస్లోనిక, బెరయ, ఏతెనుస్, ఎఫెసు, సీజరియ,మెలితే, రోమ్.

సీవ్కర
లూకాఈపుసత్కం తియోఫిలాకు రాశాడు. (1:1). ఈతియోఫిలాఎవరోసరిగాతెలియదు. బహ శాలూకాకు పెదద్ దికుక్గా

ఉనన్ వాడు కావచుచ్. లేక ఈ పేరు (దీని అరథ్ం “దేవుణిణ్ పేమించే వాడు”) విశవ్ వాయ్పత్ంగా ర్సత్వులందరినీ ఉదేద్శించి రాసి
ఉండవచుచ్.

పయోజనం
సంఘంఆవిరాభ్వం,ఎదుగుదల, కథనానిన్ తెలపడంఅపో. కా. గంథంఉదేద్శం. సువార గంథాలోల్ బాపిత్సమిచేచ్యోహాను,

యేసు, అయన శిషుయ్లు ఆరంభించిన సందేశం ఇందులో కొనసాగుతుంది. పెంతెకోసుత్ దినాన పరిశుదాధ్ తమ్ రాకతోమొద న
ర్సత్వం వాయ్పించిన విధానం ఇందులో రాసి ఉంది.
ముఖాయ్ంశం

సువార వాయ్పిత్.
విభాగాలు
1. పరిశుదాధ్ తమ్ వాగాద్ నం— 1:1-26
2. పరిశుదాధ్ తమ్ వయ్కీకరణం— 2:1-4
3. జెరూసలేం లో పరిశుదాధ్ తమ్ చే పారంభించబడిన అపొసత్లుల పరిచరయ్, జెరూసలేం లో చరిచ్యొకక్ హింసను — 2:5-
8:3

4. జుడియా, షోమరియా లో పరిశుదాధ్ తమ్ చే పారంభించబడిన అపొసత్లుల పరిచరయ్ జుడియా, షోమరియా లో చరిచ్
యొకక్ హింసను— 8:4-12:25

5. పపంచం నలుదెసలా ర్సత్వం వాయ్పిత్ — 13:1-28:31

పరిచయం
1తియొఫిలా,యేసుతాను ఏరప్రచుకునన్ అపొసత్లులకు పరిశుదాధ్ తమ్దావ్రాఆజాఞ్ పించినతరువాత 2ఆయనపరలోకానికి

ఆరోహణ న రోజు వరకూ ఆయన చేసిన, బోధించిన వాటనిన్టిని గూరిచ్ నా మొదటి గంథానిన్ రచించాను. 3 ఆయన
హింసలుపొందినతరువాతనల రోజులపాటువారికి కనబడుతూ, దేవునిరాజయ్ విషయాలనుబోధిసూత్ ,అనేక రుజువులను
చూపించి వారికి తనను తాను సజీవునిగా కనపరచుకునాన్డు.

కీసుత్ పునరుతాథ్ నానంతర పరిచరయ్
4 ఆయన వారిని కలుసుకుని ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు, “మీరు యెరూషలేమును విడిచి పోవదుద్ . నా దావ్రా వినన్

తండి వాగాద్ నం కోసం కనిపెటట్ండి. 5యోహాను నీళల్తో బాపిత్సం ఇచాచ్డు గానీ కొదిద్ రోజులోల్ మీరు పరిశుదాధ్ తమ్లో బాపిత్సం
పొందుతారు.”

6వారు సమకూడినపుప్డు, “పభూ, ఇపుప్డు ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ పునరుదధ్రిసాత్ వా?” అని శిషుయ్లు అడగగా ఆయన,
7 “కాలాలూ సమయాలూ తండి తనసావ్ధీనంలో ఉంచుకునాన్డు. వాటిని తెలుసుకోవడంమీ పని కాదు.

అపొసత్లిక ఆదేశం
8 “అయితే పరిశుదాధ్ తమ్ మీమీదికి వచిచ్నపుప్డు మీరు శకి పొందుతారు. కాబటిట్ , మీరుయెరూషలేములో, యూదయ

సమరయ దేశాలోల్ , పపంచమంతటా నాకు సాకష్ులుగా ఉంటారు” అనాన్డు. 9ఈమాటలు చెపిప్, వారు చూసూత్ ఉండగా
ఆయన ఆరోహణమయాయ్డు. అపుప్డు ఒక మేఘం వచిచ్ వారికి కనబడకుండా ఆయనను తీసుకు వెళిళ్పోయింది.

10 ఆయన వెళ తూ ఉండగా వారు ఆకాశం పు అదే పనిగా చూసుత్ నాన్రు. అపుప్డు తెలల్ని బటట్లు ధరించిన ఇదద్రు
వయ్కులువారిదగగ్ర నిలబడి, 11“గలిలయనివాసులారా,మీరెందుకు ఆకాశం పుచూసుత్ నాన్రు? మీదగగ్రున్ండిపరలోకానికి
ఆరోహణ నఈయేసు ఏ విధంగాపరలోకానికి వెళళ్డంమీరు చూశారోఆవిధంగానేతిరిగి వసాత్ డు”అనివారితోచెపాప్రు.

పరిశుదాధ్ తమ్ పది దినాల నిరీకష్ణ
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12 అపుప్డు వారు ఒలీవ కొండ నుండి యెరూషలేముకు తిరిగి వెళాళ్రు. ఆ కొండ యెరూషలేముకు విశాంతి దినాన
నడవదగినంత దూరంలో ఉంది. 13వారు పటట్ణంలో పవేశించి, తాము బస చేసుత్ నన్ మేడగదిలోకి వెళాళ్రు. వారెవరంటే,
పేతురు,యోహాను,యాకోబు,అందెయ, ఫిలిపుప్,తోమా, బరొలొమయి,మతత్యి,అలఫ్యి కుమారుడుయాకోబు,ఉదయ్మ
కారు న సీమోను, యాకోబు కుమారుడు యూదా. 14 వీరూ, వీరితో కూడా కొందరు సీలూ, యేసు తలిల్ మరియ, ఆయన
తముమ్ళ ళ్ ఏకగీవంగా, నిలకడగాపారథ్న చేసూత్ ఉనాన్రు.

మతీత్య ఎంపిక
15 ఆ రోజులోల్ సుమారు నూట ఇర మంది శిషుయ్లు సమావేశ ఉనన్పుడు పేతురు వారి మధయ్ నిలబడి,

16 “సోదరులారా, యేసును పటుట్ కునన్వారికి దారి చూపిన యూదాను గూరిచ్ పరిశుదాధ్ తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ం పలికిన
లేఖనం నెరవేరవలసి ఉంది. 17 ఇతడు మనలో ఒకడుగా లెకక్లోకి వచిచ్ ఈ పరిచరయ్లో భాగం పొందాడు. 18ఈయూదా
దోహం వలన సంపాదించిన డబుబ్తో ఒక పొలం కొనాన్డు. అతడు తలకిందులుగా పడి శరీరం బదద్ పేగులనీన్ బయటికి
వచాచ్యి. 19ఈ విషయంయెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ వారందరికీ తెలిసింది. కాబటిట్ వారి భాషలో ఆపొలానిన్ ‘అకెలద్మ’
అంటునాన్రు. దాని అరథ్ం ‘రక భూమి.’
ఇందుకు రుజువుగా,

20 ‘అతని ఇలుల్ పా పోవుగాక,
దానిలో ఎవవ్డూ కాపురముండకపోవుగాక,
అతని ఉదోయ్గం వేరొకడు తీసికొనును గాక,’
అని కీరనల గంథంలో రాసి ఉంది.
21 “కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమిచిచ్ంది మొదలు పభు న యేసు మన దగగ్ర నుండి పరలోకానికి వెళిళ్న రోజు వరకూ,

22 ఆయన మన మధయ్ ఉనన్ కాలమంతా మనతో కలిసి ఉనన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్ నం గురించి
సా గా ఉండాలి” అని చెపాప్డు. 23 అపుప్డు వారు యూసుత్ , బరస్బాబ్ అనే మారు పేరుల్ నన్ యోసేపునూ, మతీత్యనూ
నిలబెటిట్ , 24 ఈ విధంగా పారిథ్ంచారు. “అందరి హృదయాలను ఎరిగిన పభూ, 25 తన చోటికి వెళళ్డానికి యూదా దారి
తపిప్ పోగొటుట్ కొనన్ ఈ పరిచరయ్లో, అపొసత్లతవ్ంలో పాలు పొందడానికి వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనన్ వాణిణ్ చూపించు.”
26తరువాతశిషుయ్లువారిదద్రిమీదాచీటుల్ వేసేత్ మతీత్యపేరుతోచీటివచిచ్ందికాబటిట్ అతనినిపదకొండుమందిఅపొసత్లులతో
కలిపి లెకిక్ంచారు.

2
పెంతెకొసుత్

1పెంతెకొసుత్ అనే పండగరోజు వచిచ్నపుప్డు వారందరూ ఒక చోట సమావేశమయాయ్రు. 2అపుప్డు వేగంగా వీచే బల న
గాలి వంటి శబద్ం ఆకాశం నుండి అకసామ్తుత్ గా వారు కూరుచ్నన్ ఇలల్ంతా నిండిపోయింది. 3 అగిన్జావ్లలు నాలుకలుగా
చీలినటుట్ గా వారికి కనబడి, వారిలో పతి ఒకక్రి మీదా వాలాయి. 4 అందరూ పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఆ ఆతమ్ వారికి శకి
అనుగహించిన కొదీద్ వేరు వేరు భాషలోల్ మాటాల్ డసాగారు. 5 ఆ రోజులోల్ ఆకాశం కింద ఉనన్ పతి పాంతపు జనంలో నుండి
వచిచ్న భకిగలయూదులు యెరూషలేములో నివసిసుత్ నాన్రు. 6ఈ శబద్ం వినన్ జన సందోహం కూడి వచిచ్, పతి వాడూ తన
సొంత భాషలో మాటాల్ డడం విని కలవరపడాడ్ రు. 7వారు ఆశచ్రయ్ంతో తలమునక పోతూ, “మాటాల్ డే వీరంతా గలిలయ
వారే గదా. 8మనలో పతివాడి మాతృభాషలో వీరు మాటాల్ డడం మనం వింటునాన్మేంటి? 9పారీయులూ మాదీయులూ
ఏలామీయులూ,మెసపటేమియాయూదయకపప్దొకియపొంతుఆసియ 10ఫుగియపంఫూలియఐగుపుఅనేదేశాలవారూ,
కురేనేలో భాగంగా ఉనన్ లిబియ పాంతాలవారూ, రోమ్ నుండి సందరశ్కులుగా వచిచ్న 11యూదులూ, యూదామతంలోకి
మారినవారూ, కేతీయులూ అరబీయులూ మొద న మనమంతా వీరు మన భాషలోల్ దేవుని గొపప్ కారాయ్లను చెబుతుంటే
వింటునాన్ము”అనుకునాన్రు. 12అందరూ ఆశచ్రయ్చకితు ఎటూ తోచక, “ఇదేమిటో”అని ఒకడితో ఒకడు చెపుప్కునాన్రు.
13కొంద తే వీరు కొతత్ సారాతాగి ఉనాన్రని ఎగతాళి చేశారు.

పేతురు ఉపనాయ్సం-యేసే పభువు, కీసుత్
14 అయితే పేతురు ఆ పదకొండు మందితో లేచి నిలబడి బిగగ్రగా వారితో ఇలా అనాన్డు, “యూదయ పజలారా,

యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ సమసత్ జనులారా, ఇదిమీకు తెలియాలి. నామాటలు జాగతత్గా వినండి.
(1)యోవేలు పవచనం నెరవేరుప్

15 “మీరనుకునన్టుట్ వీరు మదయ్పానం చేయలేదు. ఇపుప్డు ఉదయం తొమిమ్దయినా కాలేదు. 16యోవేలు పవక చెపిప్న
సంగతి ఇదే,
17 ‘అంతయ్దినాలోల్ నేను మనుషులందరి మీదానాఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను.
మీ కుమారులూ కుమారెలూ పవచిసాత్ రు.
మీయువకులు దరశ్నాలు చూసాత్ రు.
మీవృదుధ్ లు కలలు కంటారు,
18ఆ రోజులోల్ నాదాసులమీదాదాసీలమీదానాఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్ ను కాబటిట్ వారు పవచిసాత్ రు.
19 న ఆకాశంలోమహతాక్రాయ్లనూ కింద భూమీమ్ద సూచకకియలనూ రకం, అగిన్,పొగ, ఆవిరినీ చూపిసాత్ ను.
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20పభువుపతయ్కష్మయేయ్మహిమాయుక నఆమహాదినంరాకముందు సూరుయ్డు చీకటిగా,చందుడు రకంగామారతారు.
21పభువునామంలోపారథ్న చేసే వారంతాపాప విమోచనపొందుతారు’ అని దేవుడు చెబుతునాన్డు.

(2)యేసు కియలు ఆయనను పభువుగా కీసుత్ గా నిరూపిసుత్ నాన్యి
22 “ఇశాయేలు పజలారా, ఈ మాటలు వినండి, దేవుడు నజరేయు న యేసు చేత అదుభ్తాలూ మహతాక్రాయ్లూ

సూచకకియలూ మీ మధయ్ చేయించి, ఆయనను తన దృషిట్కి యోగుయ్డుగా కనపరిచాడు. ఇది మీకే తెలుసు. 23 దేవుని
సిథ్ర న పణాళికనూ ఆయనకునన్ భవిషయ్ జాఞ్ నానీన్ అనుసరించి ఆయనను అపప్గించడం జరిగింది. ఈయనను మీరు
దుషుట్ లచేతసిలువవేయించిచంపారు. 24మరణంఆయననుబంధించిఉంచడంఅసాధయ్ంకాబటిట్ దేవుడుమరణవేదనలు
తొలగించి ఆయనను లేపాడు.

(3) కీసుత్ సజీవంగా తిరిగి లేచాక ఆయనరాజరికం గురించి దావీదు పవచనం
25 “ఆయన గూరిచ్ దావీదు ఇలా అనాన్డు,

‘నేనెపుప్డూ నా ఎదుట పభువును చూసుత్ నాన్ను,
ఆయననా కుడి పకక్నే ఉనాన్డు కాబటిట్ ఏదీ ననున్ కదలచ్దు.
26నాహృదయం ఉలాల్ సంగా ఉంది. నానాలుక ఆనందించింది.
నా శరీరం కూడా ఆశాభావంతో నిశిచ్ంతగా ఉంటుంది.
27ఎందుకంటే నీవునా ఆతమ్ను పాతాళంలో విడిచిపెటట్వు,
నీ పరిశుదుధ్ ణిణ్ కుళ ళ్ పటట్నియయ్వు.
28నాకు జీవమారాగ్ లు తెలిపావు.
నీముఖదరశ్నంతో ననున్ ఉలాల్ సంతో నింపుతావు.’

29 “సోదరులారా, పూరివ్కు న దావీదును గురించి మీతో నేను రయ్ంగా మాటాల్ డగలను. అతడు చనిపోయి సమాధి
అయాయ్డు. 30అతని సమాధి ఇపప్టికీ మన మధయ్ ఉంది. అతడు పవక కాబటిట్ ‘అతని గరభ్ఫలం నుంచి ఒకడిని అతని
సింహాసనంమీద కూరోచ్బెడతాను’అని “దేవుడుతనతోపమాణపూరవ్కంగా శపథంచేసినసంగతిఅతనికితెలుసు. 31కీసుత్
పాతాళంలోనిలిచిఉండిపోలేదనీ,ఆయనశరీరం కుళిళ్పోలేదనీదావీదుముందేతెలుసుకునిఆయనపునరుతాథ్ నానిన్ గూరిచ్
చెపాప్డు.

(4)యేసు పునరుతాథ్ నం ఆయనను కీసుత్ గా పభువుగా నిరూపిసుత్ నన్ది
32 “ఈ యేసును దేవుడు లేపాడు. దీనికి మేమంతా సాకష్ులం. 33 కాబటిట్ ఆయనను దేవుడు తన కుడి సాథ్ నానికి

హెచిచ్ంచాడు. ఆయన తన తండి వాగాద్ నం చేసిన పరిశుదాధ్ తమ్ను ఆయన వలన పొంది, మీరు చూసుత్ నన్, వింటునన్ ఈ
కుమమ్రింపును జరిగించాడు. 34దావీదు పరలోకానికి ఆరోహణం కాలేదు. అయితేఅతడిలా అనాన్డు,
35 ‘నేను నీ శతువులను నీ పాదాల కింద పాదపీఠంగా ఉంచే వరకూ
నీవునా కుడి పకక్న కూరోచ్మని పభువునా పభువుతో చెపాప్డు.’

36 “మీరు సిలువ వేసిన ఈయేసునే దేవుడు పభువుగా కీసుత్ గా నియమించాడు. ఇది ఇశాయేలు జాతి అంతా కచిచ్తంగా
తెలుసుకోవాలి.”

(5) ఇశాయేలు పజ పసుత్ త కరవయ్ం
37వారీమాట వినన్పుప్డు తమహృదయంలో గుచిచ్నటట్యి, “సోదరులారా, మేమేం చేయాలి” అని పేతురునూ మిగతా

అపొసత్లులనూ అడిగారు. 38దానికి పేతురు, “మీలో పతివాడూ పశాచ్తాత్ పపడి, పాపకష్మాపణ కోసంయేసుకీసుత్ నామంలో
బాపిత్సం పొందండి. అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్ తమ్ అనే వరానిన్ పొందుతారు. 39ఈ వాగాద్ నం మీకూ మీ పిలల్లకూ, దూరంగా
ఉనన్ వారందరికీ, అంటే పభు న మన దేవుడు తన దగగ్రికి పిలుచుకొనే వారందరికీ చెందుతుంది” అని వారితో చెపాప్డు.
40ఇంకా అతడు అనేక రకా నమాటలతోసాకష్మిచిచ్, “మీరు ఈ దుషట్ తరం నుండి వేరుపడి రకష్ణ పొందండి” అనివారిని
హెచచ్రించాడు. 41 అతని సందేశం నమిమ్న వారు బాపిత్సం పొందారు. ఆ రోజు దాదాపు మూడువేల మంది విశావ్సుల
గుంపులో చేరారు. 42వీరు అపొసత్లుల బోధలో, సహవాసంలో, రొటెట్ విరవడంలో,పారథ్నలో కొనసాగారు.

ఆది ర్సత్వ సంఘం
43 అపుప్డు పతివాడికి దేవుని భయం కలిగింది. అపొసత్లులు చాలా అదుభ్తాలూ సూచకకియలూ చేశారు.

44 నమిమ్నవారంతా కలిసి ఉండి తమకు ఉనన్దంతా ఉమమ్డిగా ఉంచుకునాన్రు. 45 అంతేగాక వారు తమ ఆసిత్పాసుత్ లను
అమేమ్సి, అందరికీ వారి వారి అవసరాలకు తగగ్టుట్ గా పంచిపెటాట్ రు. 46 పతిరోజూ ఏక మనసుతో దేవాలయంలో
సమావేశమౌతూఇళళ్లోరొటెట్ విరుసూత్ , 47ఆనందంతో, కపటంలేనిహృదయంతో,వినయంతోకలిసిభోజనాలుచేశారు. వారు
దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ పజలందరి మనన్న పొందారు. రకష్ణపొందుతూ ఉనన్వారిని పభువు పతిరోజూసంఘంలో చేరుసుత్ నాన్డు.

3
పథమ అపొసత్లిక అదుభ్తం

1మధాయ్హన్ం మూడు గంటల పారథ్న సమయంలో పేతురు, యోహాను దేవాలయానికి వెళత్ ఉనాన్రు. 2పుటిట్నపప్టి
నుండి కుంటివాడుగా ఉనన్ ఒకణిణ్ కొందరు పతిరోజూ మోసుకొచిచ్ ‘సౌందరయ్ం’ అనే దేవాలయ దావ్రం దగగ్ర ఉంచేవారు.
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వాడు దేవాలయంలోకి వెళేళ్వారి దగగ్ర బిచచ్మెతుత్ కునేవాడు. 3పేతురుయోహాను దేవాలయంలోకి పవేశిసూత్ ఉండగావారిని
బిచచ్మడిగాడు.

4 పేతురు యోహాను వాడిని తదేకంగా చూసూత్ , “మా పు చూడు” అనాన్రు. 5 అతడు వారి దగగ్ర ఏ నా
దొరుకుతుందేమోనని ఆశించి వారి పు చూశాడు. 6 అపుప్డు పేతురు, “వెండి బంగారాలు నా దగగ్ర లేవు, నాకునన్ దానేన్
నీకిసాత్ ను. నజరేయు నయేసుకీసుత్ నామంలో లేచి నడువు” అని 7వాడి కుడి చెయియ్ పటుట్ కుని కి లేపాడు. వెంటనే వాని
పాదాలూ, చీలమండలూ బలం పొందాయి. 8వాడు వెంటనే లేచి నడవడం మొదలు పెటాట్ డు. నడుసూత్ గంతులు వేసూత్
దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ వారితోపాటు దేవాలయంలోకి వెళాళ్డు.

9వాడు నడుసూత్ దేవుణిణ్ కీరించడం పజలందరూ చూశారు. 10 ‘సౌందరయ్ం అనే దేవాలయదావ్రం దగగ్ర అడుకోక్డానికి
కూరుచ్నన్వాడు వీడే’ అని గురుపటిట్ , అతనికి జరిగిన దానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ంలో, విసమ్యంలోమునిగిపోయారు.

11వాడు పేతురు,యోహానులను అంటిపెటుట్ కుని ఉండగాచూసిన జనమంతావిసమ్యం చెంది,సొలొమోనుమంటపంలో
ఉనన్వారి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కు వచాచ్రు.

పేతురు రెండవ ఉపనాయ్సం: నిబంధన నెరవేరుప్
12 పేతురు దీనిన్ చూసి పజలతో ఇలా అనాన్డు, “ఇశాయేలీయులారా, దీని గురించి మీరెందుకు ఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు?

మాసొంత శకితోనో, భకితోనో ఇతడు నడిచేలా చేశామనన్టుట్ మీరెందుకుమా పుఅదేపనిగా చూసుత్ నాన్రు?
13అబాహాము ఇసాస్కుయాకోబుల దేవుడు,అంటేమనపూరివ్కుల దేవుడు తన సేవకు నయేసునుమహిమపరిచాడు.

అయితేమీరాయనిన్ పిలాతుకు అపప్గించారు,అతడు ఆయనను విడుదలచేయడానికినిశచ్యించుకునన్పుడుమీరు అతని
ముందు ఆయనను తిరసక్రించారు. 14పవితుడూ నీతిమంతు న వాణిణ్ మీరు తిరసక్రించి,హంతకుణిణ్ మీకోసం విడుదల
చేయాలని అడిగారు. 15మీరు జీవానికి కరను చంపించారు కానీ దేవుడు ఆయనను మృతులోల్ నుండి లేపాడు. అందుకు
మేమేసాకష్ులం.

16ఆయననామంలోఉంచినవిశావ్సమేమీరు చూసి ఎరిగిన ఇతనినిబలపరచింది,యేసు ఉనన్ విశావ్సమేమీఅందరి
ముందు ఇతనికిఈసంపూరణ్ సవ్సథ్త కలిగించింది. 17సోదరులారా,మీరూమీనాయకులూతెలియకచేశారనినాకు తెలుసు.
18అయితే తన కీసుత్ తపప్క బాధలపాలు కావాలని దేవుడు పవకలందరి దావ్రాముందే తెలియజేసిన సంగతులను ఆయన
ఇపుప్డు ఈ విధంగా నెరవేరాచ్డు.

19కాబటిట్ మీపాపాలప ళన కోసం పశాచ్తాత్ పపడి తిరగండి. అపుప్డు పభువు సనిన్ధి నుండి విశాంతికాలాలు వసాత్ యి.
20 అభిషికు న కీసుత్ యేసును మీ కోసం ఆయన పంపుతాడు. మీ పాపాలు తుడిచి వేసాత్ డు. 21 అనిన్టికీ పునరుదధ్రణ
సమయం వసుత్ ందని దేవుడు లోకారంభం నుండి తన పరిశుదధ్ పవకల చేత చెపిప్ంచాడు. అంతవరకూ యేసు పరలోకంలో
ఉండడం అవసరం.

22 మోషే నిజంగా ఇలా అనాన్డు కదా, ‘పభు న దేవుడు నాలాంటి ఒక పవకను మీ సొంత పజలోల్ నుండి మీకోసం
పుటిట్సాత్ డు. ఆయన మీతో చెపేప్దంతా మీరు తపప్కుండా వినాలి.’ 23 ఆ పవక చెపిప్నదానిన్ పెడచెవిన పెటేట్వాడు పజలోల్
ఉండకుండా సరవ్నాశన పోతాడు.

24 “సమూయేలుతోమొదలుపెటిట్ మిగతా పవకలంతాఈరోజుల గురించిముందుగానే చెపాప్రు. 25 ‘నీ సంతానందావ్రా
భూమిమీదఉనన్ కుటుంబాలనిన్టినీఆశీరవ్దిసాత్ ను’అనిదేవుడు అబాహాముతోచెపిప్నటుట్ గామీరు పవకలకూ నిబంధనకూ
వారసులు. ఆ నిబంధనను దేవుడు మీ పూరివ్కులతో చేశాడు. 26 దేవుడు తన సేవకుని లేవనెతిత్, మీలో పతివానినీ వాని
దుషట్తవ్ం నుండి తపిప్ంచడం దావ్రామిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించడానికి ఆయననుమొదటమీ దగగ్రికి పంపాడు.”

4
హింసలు ఆరంభం

1 పేతురు యోహానులు పజలతో మాటాల్ డుతూ ఉనన్పుడు యాజకులూ, దావ్రపాలకుల అధికారీ, సదూద్ కయుయ్లూ వారి
దగగ్రికి వచాచ్రు. 2వారు యేసుని గూరిచ్ బోధిసూత్ ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచాడని పకటించడం విని కలవరపడాడ్ రు.
3వారిని బలవంతంగా పటుట్ కుని,సాయంకాలం అయిందనిమరునాటి వరకూ వారిని దులో ఉంచారు. 4కానీవాకుక్ వినన్
వారిలోచాలామంది నమామ్రు. వారిలోపురుషుల సంఖయ్ దాదాపు ఐదు వేలు.

సనెహ్డిన్ సభ ఎదుటికి పేతురు
5 మరుసటి రోజు వారి అధికారులూ పెదద్లూ ధరమ్శాస పండితులూ యెరూషలేములో సమావేశమయాయ్రు. 6 పధాన

యాజకు న అనన్, కయప, యోహాను, అలెగాజ్ ండర్, పధానయాజకుని బంధువులందరూ వారితో ఉనాన్రు. 7వారు పేతురు
యోహానులను వారి మధయ్లో నిలబెటిట్ , “మీరు ఏ అధికారంతో ఏ నామంలో దీనిన్ చేశారు?” అని అడిగారు. 8 పేతురు
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిన వా ఇలా అనాన్డు, “పజల అధికారులారా, పెదద్లారా, 9ఆ కుంటివాడికి చేసినమంచి పని గురించి,
వాడెలాబాగుపడాడ్ డని ఇవాళ మమమ్లిన్ పశిన్సుత్ నాన్రు కదా. 10మీరూ, ఇశాయేలు పజలంతా తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే,
మీరు సిలువ వేసిన, మృతులోల్ నుండి దేవుడు లేపిన నజరేయు న యేసుకీసుత్ నామానేన్ వీడు బాగుపడి మీ ముందు
నిలుచునాన్డు. 11 ఇలుల్ కటేట్ మీరు వదిలేసిన రాయి ఆయనే. ఆ రాయి భవనానికి ఆధారశిల అయియ్ంది. 12 ఎవవ్రివలాల్
రకష్ణ రాదు. ఈ నామంలోనే మనం రకష్ణ పొందాలి గాని, ఆకాశం కింద ఉనన్ మనుషులోల్ ని మరి ఏ నామంలోనూ రకష్ణ
పొందలేము.”
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యేసు నామం పకటించడం నిషేధం
13వారు పేతురుయోహానుల రాయ్నిన్ చూసి,వారు చదువులేనిసామానుయ్లని తెలుసుకుని ఆశచ్రయ్పడి,వారుయేసుతో

ఉండేవారు అని గురించారు. 14బాగుపడడ్ ఆ వయ్కి వారితోపాటు నిలబడడం చూసి ఏమీ ఎదురు చెపప్లేకపోయారు.
15 అధికారులు సభాసథ్లం నుంచి బయటికి వెళళ్ండని వారికి ఆజాఞ్ పించి తమలో తాము ఆలోచన చేసుకుని, 16 ‘ఈ

మనుషులను మనమేం చేదాద్ ం? వారిదావ్రా గొపప్ అదుభ్తం జరిగిందని యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ వారందరికీ తెలుసు,
అది జరగలేదని చెపప్లేం. 17 అయినా ఇది జనాలోల్ కి యింకా వాయ్పించకుండా, ఇకనుండి ఈ నామంతో ఎవరితోనూ
మాటాల్ డవదద్ని మనం వారిని బెదిరిదాద్ ం’ అని చెపుప్కునాన్రు.

18 అపుప్డు వారిని పిలిపించి, “మీరు యేసు నామంలో ఏ మాతం మాటాల్ డకూడదు, బోధించకూడదు” అని వారికి
ఆజాఞ్ పించారు. 19 అందుకు పేతురు యోహానులు వారిని చూసి, “దేవుని మాట కంటే మీ మాట వినడం దేవుని దృషిట్కి
నాయ్యమేనా? మీరే చెపప్ండి. 20 మేమేం చూశామో, ఏమి వినాన్మో వాటిని చెపప్కుండా ఉండలేము” అని వారికి
జవాబిచాచ్రు.

21పజలందరూజరిగినదానిన్ గురించిదేవునికొనియాడుతునాన్రుకాబటిట్ సభవారువీరినిఎలాశి ంచాలోతెలియకగటిట్గా
బెదరించి విడుదల చేశారు. 22అదుభ్తంగాబాగుపడిన వాడి వయసుస్ నల ఏళ ళ్ మాటే.

విశావ్సులు మళీల్ ఆతమ్తో నిండిపోవడం
23పేతురుయోహానులు విడుద తమసొంతవారి దగగ్రికి వచిచ్, పధానయాజకులూ పెదద్లూ తమతో చెపిప్నమాటలనీన్

వారికిచెపాప్రు. 24వారు విని,ఒకేమనసుతోదేవునికిలాగొంతెతిత్ మొరపెటాట్ రు. ‘పభూ,నీవుఆకాశానీన్ భూమినీసముదానీన్
వాటిలోని సమసాత్ నీన్ కలుగజేశావు.
25యూదేతరులు ఎందుకు అలల్రి చేశారు?
పజలెందుకు వయ్రథ్ న ఆలోచనలు పెటుట్ కునాన్రు?
26పభువుమీదాఆయన కీసుత్ మీదా భూరాజులు లేచారు,
అధికారులు ఏకమయాయ్రు
అని నీవు పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా, నీ సేవకుడూ,మాతండీ అయినదావీదుతో చెపిప్ంచావు.

27 ఏవి జరగాలని నీవు సంకలిప్ంచి ముందుగానే నిరణ్యించావో, వాటనిన్టినీ చేయడానికి నీవు అభిషేకించిన నీ పవిత
సేవకు న యేసుకు విరోధంగా 28 హేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదేతరులు, ఇశాయేలు పజలతో కలిసి ఈ పటట్ణంలో
ఒకక్టయాయ్రు. 29 పభూ, వారి బెదరింపులు గమనించి రోగులను బాగుచేయడానికీ, నీ పవిత సేవకు న యేసు నామంలో
సూచక కియలనూ, మహతాక్రాయ్లనూ చేయడానికీ నీ చెయియ్ చాపి ఉండగా, 30 నీ సేవకులు బహ రయ్ంగా నీ వాకుక్
బోధించేలా అనుగహించు.’ 31వారు పారథ్న చేయగానే వారు సమావేశ ఉనన్ చోటు కంపించింది. అపుప్డు వారంతా
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిపోయిదేవునివాకాయ్నిన్ రయ్ంగా బోధించారు.

యెరూషలేములో దేవుని సంఘం
32 విశవ్సించిన వారంతా ఏక హృదయం, ఏకాతమ్ కలిగి ఉనాన్రు. ఎవరూ తన ఆసిత్పాసుత్ లోల్ ఏదీ తనదని అనుకోలేదు.

వారికి కలిగినదంతా సమిషిట్గా ఉంచుకునాన్రు. 33అపొసత్లులు గొపప్ పభావంతో పభు న యేసు పునరుతాథ్ నానిన్ గురించి
సాకష్మిచాచ్రు. గొపప్ వ కృప అందరినీ ఆవరించింది. 34 భూములూ ఇళ ళ్ ఉనన్వారంతా వాటిని అమేమ్సి, ఆ డబుబ్
అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర పెటాట్ రు. 35వారు పతివారికీ అవసరం చొపుప్న పంచి పెటాట్ రు కాబటిట్ వారిలో ఎవరికీ కొదువ
లేకపోయింది.

36 పస్దీవికిచెందినయోసేపుఅనేఒకలేవీయునికిఅపొసత్లులు ‘బరన్బా’అనేపేరు పెటాట్ రు. ఆపేరుకు అరథ్ం ‘ఆదరణ
పుతుడు.’ 37ఇతడు తనకునన్ పొలం అమేమ్సి ఆ డబుబ్ తెచిచ్ అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర పెటాట్ డు.

5
అననీయ, సపిప్రల మరణకర న పాపం

1 అననీయ అనే ఒక వయ్కి తన భారయ్ సపీప్రాతో కలిసి పొలం అమామ్డు. 2భారయ్కు తెలిసే అతడు ఆ డబుబ్లో కొంత
దాచుకుని కొంత తెచిచ్ అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర పెటాట్ డు.

3అపుప్డు పేతురు, “అననీయా!, నీ భూమి ఖరీదులో కొంత దాచుకుని సాతాను పేరణకు లొంగి పరిశుదాధ్ తమ్ను ఎందుకు
మోసగించావు? 4 అది నీ దగగ్రునన్పుడు నీదే గదా? అమిమ్న తరువాత ఆ డబుబ్ నీ ఆధీనంలోనే ఉంది కదా! ఈ
సంగతినిఎందుకు నీహృదయంలోఉదేద్శించుకునాన్వు? నీవుమనుషులతోకాదు దేవునితోనేఅబదధ్మాడావు”అనిఅతనితో
చెపాప్డు.

5అననీయఈమాటలు వింటూనే కుపప్కూలిపాణం విడిచాడు. అది వినన్ వారందరికీ చాలా భయం వేసింది. 6అపుప్డు
కొందరుయువకులు వచిచ్ అతణిణ్ గుడడ్లో చుటిట్ మోసుకుపోయిపాతిపెటాట్ రు.

7సుమారు మూడుగంటల తరువాత అతనిభారయ్ ఏం జరిగిందో తెలియకలోపలికి వచిచ్ంది. 8అపుప్డు పేతురు, “మీరు
ఆపొలానిన్ఇంతకేఅమామ్రా? నాతోచెపుప్”అనిఆమెనడిగాడు. అందుకామె, “అవును,యింతకేఅమామ్ము”అనిచెపిప్ంది.
9 అందుకు పేతురు, “పభువు ఆతమ్ను పరీ ంచడానికి మీరెందుకు ఒకటయాయ్రు? ఇదిగో, నీ భరను పాతిపెటిట్న వారింకా
లోపలి నారాలేదు. వారు నినూన్మోసికుని పోతారు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.
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10 వెంటనే ఆమె అతని కాళళ్ దగగ్ర పడి పాణం విడిచింది. ఆ యువకులు లోపలికి వచిచ్ ఆమె చనిపోయిందని చూసి
ఆమెనూమోసికొనిపోయి, ఆమె భర పకక్నే పాతిపెటాట్ రు. 11సంఘమంతటికీ, ఇంకా ఈ సంగతులు వినన్ వారందరికీ చాలా
భయం వేసింది.

సంఘంమహాతమ్ ం
12 పజల మధయ్ అపొసత్లుల దావ్రా అనేక సూచకకియలూ అదుభ్తాలూ జరుగుతూ ఉనాన్యి. నమిమ్న వారంతా కలిసి

సొలొమోనుమంటపంలోకలుసుకుంటూఉనాన్రు. 13తకిక్నవారిలోఎవరికీవారితోకలిసే రయ్ంలేదు. అయితే 14సామానయ్
పజలు వారిని గౌరవిసూత్ ఉనాన్రు. చాలామంది సీ పురుషులు విశవ్సించి పభువు ప న చేరారు.

15 పేతురు వసూత్ ఉంటే పజలు రోగులను వీధులోల్ కి తెచిచ్, వారి మీద అతని నీడ అయినా పడాలని మంచాల మీదా
పరుపుల మీదా వారిని ఉంచారు. 16యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ ని పజలు, రోగులనూ దురాతమ్ల చేత బాధల
పాలౌతునన్ వారిని తీసుకొచాచ్రు. వారంతాబాగుపడాడ్ రు.

రెండవ సారిహింసాకాండ
17 పధాన యాజకుడూ అతనితో పాటు ఉనన్వారంతా, అంటే సదూద్ కయుయ్ల తెగ వారంతా అసూయతో నిండిపోయి

18అపొసత్లులను పటుట్ కుని పటట్ణంలోని చెరసాలోల్ వేశారు.
19అయితేపభువు దూతరాతివేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసివారిని వెలుపలికి తీసుకొచిచ్, “మీరు వెళిళ్ దేవాలయంలో

నిలబడి 20ఈ జీవానిన్ గూరిచ్నమాటలనిన్టినీ పజలకు చెపప్ండి” అని వారితో అనాన్డు. 21వారామాట విని, ఉదయానేన్
దేవాలయానికి వెళిళ్ బోధిసూత్ ఉనాన్రు. పధానయాజకుడూ, అతనితో ఉనన్వారూ వచిచ్, మహాసభ వారిని ఇశాయేలీయుల
పెదద్లందరినీ పిలిపించి వారిని తీసుకు రమమ్ని మనుషులను చెరసాలకు పంపారు.

22భటులు అకక్డికి వెళిళ్,వారు చెరసాలలో కనబడకపోయేసరికి తిరిగి వచిచ్ 23 “చెరసాలచాలాభదంగామూసి ఉంది.
కావలివారు తలుపుల ముందు నిలబడి ఉండడం చూశాం గానీ తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకెవరూ కనబడలేదు”
అని వారికి చెపాప్రు. 24దేవాలయం అధికారీ, పధానయాజకులూ ఆమాట విని ‘ఇది ఏమవుతుందో’ అని వారి విషయ
అయోమయంలో పడిపోయారు.

25 అపుప్డొకడు వచిచ్, “మీరు లోల్ వేయించిన మనుషులు దేవాలయంలో నిలబడి పజలకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు” అని
చెపాప్డు. 26అపుప్డు అధికారి నికులతో కూడాపోయి, పజలు రాళల్తో కొడతారేమోనని భయపడి, 27సౌమయ్ంగానేవారిని
తీసుకుని వచిచ్ మహాసభ ముందుంచాడు. 28 పధాన యాజకుడు వారితో, “ఈ నామంలో బోధించవదద్ని మేము మీకు
కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించాము గదా. అయినా మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, ఈ వయ్కి హతాయ్నేరానిన్ మా మీదికి
తేవాలని చూసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

అపొసత్లుల జవాబు
29 అందుకు పేతురు, మిగిలిన అపొసత్లులు ఇలా జవాబిచాచ్రు, “మనుషులకు కాక, దేవునికే మేము లోబడాలి గదా.

30మీరుమానుకు వేలాడదీసి చంపినయేసును మన పితరుల దేవుడు లేపాడు. 31ఇశాయేలుకు హృదయ పరివరన, పాప
కష్మాపణ దయచేయడానికి దేవుడాయనిన్ అధికారిగా, రకష్కునిగా తన కుడి పున ఉండేసాథ్ యికిహెచిచ్ంచాడు. 32మేమూ,
దేవుడు తన విధేయులకు అనుగహించిన పరిశుదాధ్ తామ్, ఈ సంగతులకు సాకష్ులం.” 33వారీమాట విని తీవ కోపంతో వీరిని
చంపాలని చూశారు. 34 అపుప్డు అందరి గౌరవం చూరగొనన్ ధరమ్శాస బోధకుడు గమలీయేలు అనే ఒక పరిసయుయ్డు
మహాసభలో లేచి అపొసత్లులను కాసేపు బయటఉంచమని ఆజాఞ్ పించి వారితో ఇలా అనాన్డు.

గమలీయేలు హితవు
35 “ఇశాయేలీయులారా, ఈ మనుషులకు మీరేమి చేయాలని చూసుత్ నాన్రో జాగతత్ సుమా. 36 కొంతకాలం కితం థూదా

లేచి తాను గొపప్వాడినని చెపుప్కునాన్డు. సుమారు నాలుగు వందల మంది అతనితో కలిశారు. అతడు హతుడయాయ్డు.
అతనిని అనుసరించిన వారంతా చెలాల్ చెద పోయారు.

37 అతని తరువాత జనాభా లెకక్లు తీసే రోజులోల్ గలిలయవా న యూదా అనేవాడు లేచి, కొంతమందిని తన పుకు
ఆకరిష్ంచాడు. వాడు కూడా నశించిపోయాడు,వాణిణ్ అనుసరించిన వారంతా చెదరిపోయారు.

38 కాబటిట్ నేను మీతో చెపేప్ది ఏమంటే ఈ మనుషుల జోలికి వెళళ్కుండా వారిని విడిచిపెటట్ండి. ఈ ఆలోచన గానీ వారి
పని గానీ మనుషుల వలన కలిగిన తే, అది వయ్రథ్ పోతుంది. 39 దేవుని వలన కలిగిన తే వారిని మీరు ఓడించలేరు.
మీరొకవేళ దేవునితోపోరాడేవారవుతారేమోసుమా.”

40వారతనిమాటకు అంగీకరించి, అపొసత్లులను పిలిపించి వారిని కొటిట్ంచి, యేసు నామంలో బోధించ వదద్ని ఆజాఞ్ పించి
విడుదల చేశారు. 41 ఆ నామానిన్ బటిట్ అవమానం పొందడానికి పాతులని దేవుడు తమను ఎంచినందుకు అపొసత్లులు
సంతోషిసూత్ మహాసభ నుండి వెళిళ్పోయారు. 42 పతిరోజూ దేవాలయంలో, ఇంటింటా మానకుండా బోధిసూత్ , యేసే కీసత్ని
పకటిసూత్ వచాచ్రు.

6
పథమ సంఘ పరిచారకులు

1 ఆ రోజులోల్ శిషుయ్ల సంఖయ్ పెరుగుతునన్పుడు రోజువారీ భోజనాల వడడ్నలోల్ తమలోని విధవరాళళ్ను చినన్చూపు
చూసుత్ నాన్రని గీకు భాషమాటాల్ డేయూదులు హీబూభాషమాటాల్ డేయూదులమీద ఫిరాయ్దు చేశారు.
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2అపుప్డు పనెన్ండుమంది అపొసత్లులు శిషుయ్ల సమూహానిన్ తమ దగగ్రికి పిలిచి, “మేము దేవునివాకాయ్నిన్ బోధించడం
మాని భోజనాలు వడిడ్ంచడం మంచిది కాదు. 3కాబటిట్ సోదరులారా, ఆతమ్తోనూ జాఞ్ నంతోనూ నిండిన వా , మంచి పేరునన్
ఏడుగురినిమీలోఏరప్రచుకోండి. మేమువారినిఈపనికినియమిసాత్ ం. 4మేముమాతంపారథ్నలోనూ,వాకయ్ పరిచరయ్లోనూ
కొనసాగుతూ ఉంటాం” అనాన్రు.

5ఈమాటఅందరికీనచిచ్ంది. కాబటిట్ ,వారువిశావ్సంతోనూపరిశుదాధ్ తమ్తోనూనిండిఉనన్సెత్ఫను,ఇంకాఫిలిపుప్,పొకొరు,
నీకానోరు, సీమోను, పరెమ్నాసు, యూదామతంలోకి మారిన అంతియొకయ నివాసి నీకొలాసు అనేవారిని ఎంచుకునాన్రు.
6వారిని అపొసత్లుల ముందుంచారు. అపొసత్లులు పారథ్న చేసి వారిమీద చేతులుంచారు.

7దేవునివాకుక్ అంతకంతకూవాయ్పించి శిషుయ్ల సంఖయ్యెరూషలేములోపెరిగిపోయింది. యాజకులోల్ కూడాచాలామంది
విశవ్సించారు.

మూడవహింసాకాండ: మహాసభ ఎదుట సెత్ఫను
8సెత్ఫను కృపతో,బలంతోనిండిపజలమధయ్అదుభ్తాలనూగొపప్ సూచక కియలనూచేసుత్ నాన్డు. 9అయితే ‘సవ్తంతుల

సమాజం’అనేచెందినవారూ, కురేనీయులూ,అలెగాజ్ ండియావారు, కిలికియ,ఆసియాకుచెందినకొంతమందీవచిచ్సెత్ఫనుతో
తరిక్ంచారు గాని 10అతనిమాటలోల్ ని తెలివినీ, అతనిని పేరేపించిన ఆతమ్నూ వారు ఎదిరించలేక పోయారు.

11అపుప్డు వారు ‘వీడు మోషే మీదా దేవుని మీదా దూషణమాటలు పలుకుతుంటే మేము వినాన్ము’ అని చెపప్డానికి
రహసయ్ంగా కొంతమందిని కుదురుచ్కునాన్రు. 12పజలను, పెదద్లను, ధరమ్ శాస పండితులనూ రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ అతణిణ్
పటుట్ కుని మహాసభ ఎదుటికి తీసుకు పోయారు. 13అబదధ్ సాకష్ులను నిలబెటాట్ రు. వారు, “ఈ వయ్కి ఎపుప్డూ ఈ పరిశుదధ్
సథ్లానికీమనధరమ్శాసానికీవిరోధంగామాటాల్ డుతునాన్డు. 14నజరేయు నయేసుఈచోటునుపాడుచేసి,మోషేమనకిచిచ్న
ఆచారాలనుమారుసాత్ డని వీడు చెపప్గామేము వినాన్ము” అని చెపాప్రు.

15సభలో కూరుచ్నన్ వారంతా అతని పు తేరి చూసినపుడు అతనిముఖం దేవదూతముఖంలావారికి కనబడింది.

7
1పధానయాజకుడు “ఈమాటలు నిజమేనా?” అని అడిగాడు.
మహాసభ ఎదుట సెత్ఫను పసంగం: ఇశాయేలు చరిత

2 అందుకు సెత్ఫను చెపిప్ంది ఏమంటే, “సోదరులారా, తండులారా, వినండి. మన పూరివ్కు న అబాహాము హారానులో
నివసించక ముందు మెసపటేమియాలో ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పతయ్కష్ 3 ‘నీవు నీ దేశానీన్, నీ
సొంతజనానీన్ విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపించబోయేదేశానికి వెళ ళ్’ అని చెపాప్డు.

4 “అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశానిన్ విడిచి వెళిళ్ హారానులో నివసించాడు. అతని తండి చనిపోయిన తరువాత అకక్డ
నుండి మీరిపుప్డు నివసిసుత్ నన్ ఈ దేశంలో నివసించడానికి దేవుడతనిన్ తీసుకొచాచ్డు. 5ఆయన ఇందులో అతనికి కనీసం
కాలుపెటేట్ంత సథ్లం కూడా సొంత భూమిగా ఇవవ్కుండా, అతడికి సంతానం లేనపుడు అతనికీ, అతని తరువాత అతని
సంతానానికీ దీనిన్ సావ్ధీనం చేసాత్ నని వాగాద్ నం చేశాడు.

6“అయితేదేవుడు అతని సంతానం పరాయిదేశంలోకొంతకాలంఉంటారనీ,ఆదేశసుథ్ లు వారిని 400 ఏళ ళ్బానిసలుగా
బాధపెడతారనీ చెపాప్డు. 7 అంతేగాక వారు బానిసలుగా ఉండబోతునన్ ఆ దేశానిన్ తాను శి సాత్ ననీ ఆ తరువాత వారు
బయటికి వచిచ్ ఈ సథ్లం లో తనను ఆరాధిసాత్ రనీ దేవుడు చెపాప్డు. 8 ఆయన అబాహాముకు సునన్తితో కూడిన ఒక
నిబంధనను ఇచాచ్డు. అతడు ఇసాస్కును కని ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి చేశాడు. ఇసాస్కు యాకోబును, యాకోబు
పనెన్ండుమంది గోతమూలపురుషులనూ కని వాళల్కి సునన్తి చేశారు.

9 “ఆ గోతకరలు అసూయతో యోసేపును ఐగుపులోకి అమేమ్శారు గాని, దేవుడతనికి తోడుగా ఉండి 10 అతడి
బాధలనిన్టిలో నుండి తపిప్ంచాడు. ఐగుపు రా న ఫరో ముందు అతనికి దయనూ జాఞ్ నానీన్ అనుగహించాడు. ఫరో ఐగుపు
మీదా తన ఇలల్ంతటి మీదా అతనిని అధికారిగా నియమించాడు. 11 ఆ తరువాత ఐగుపు దేశమంతటి మీదా, కనాను
దేశమంతటి మీదా తీవ న కరువూ, గొపప్ బాధలూ వచాచ్యి. కాబటిట్ మన పితరులకు ఆహారం దొరకలేదు. 12ఐగుపులో
తిండి గింజలునాన్యనియాకోబు తెలుసుకుని మన పూరీవ్కులను అకక్డికి మొదటిసారి పంపాడు. 13వారు రెండవసారి
వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు తనను తాను తెలియజేసుకునాన్డు. అపుప్డు యోసేపు కుటుంబం గురించి
ఫరోకు తెలిసింది.

14 “యోసేపు తన తండియాకోబునూ, తన సొంత వారందరినీ పిలిపించాడు. వారు మొతత్ం 75 మంది. 15యాకోబు
ఐగుపు వెళాళ్డు. అతడూ మన పితరులూ అకక్డే చనిపోయారు. 16వారిని షెకెము అనే ఊరికి తెచిచ్ హమోరు సంతతి
దగగ్రఅబాహామువెలఇచిచ్కొనన్ సమాధిలోఉంచారు. 17అయితేదేవుడుఅబాహాముకువాగాద్ నంచేసినసమయందగగ్రపడే
కొదీద్ పజలు ఐగుపులోవిసాత్ రంగావృదిధ్ చెందారు. 18చివరికియోసేపును గూరిచ్ తెలియనివేరొకరాజుఐగుపులోఅధికారానికి
వచేచ్వరకూ అలా జరిగింది. 19ఆ రాజు మన జాతి పజలనిమోసగించి, వారికి పుటిట్న పిలల్లు బతకుక్ండా వారిని బయట
పారేసేలామనపూరీవ్కులను బాధించాడు.

20 “ఆ రోజులోల్ మోషే పుటాట్ డు. అతడు చాలా అందగాడు. తన తండి ఇంటోల్ మూడు నెలలు పెరిగాడు. 21 అతనిని
బయట పారేసేత్ ఫరో కుమారె ఆ బిడడ్ను తీసుకుని తన సవ్ంత కుమారుడిగా పెంచుకుంది. 22మోషే ఐగుపీత్యుల అనిన్
విదయ్లూ నేరుచ్కుని, మాటలోల్ , చేతలోల్ ఎంతో పావీణయ్ం సంపాదించాడు. 23 అతనికి సుమారు నల ఏళళ్ వయసపుప్డు
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ఇశాయేలీయు న తన సవ్ంత పజలను చూడాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. 24అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యానికి గురి
కావడం చూసి, అతనిని కాపాడి అతడి ప న ఆ ఐగుపువాణిణ్ చంపి పతీకారం చేశాడు. 25తనదావ్రా తన పజను దేవుడు
విడుదల చేసుత్ నాన్డనే సంగతి తన పజలు గహిసాత్ రని అతడనుకునాన్డు గానివారు గహించలేదు.

26 “ఆ తరువాత రోజు ఇదద్రు పోటాల్ డుకుంటుంటే అతడు వారిని చూసి, ‘అయయ్లారా, మీరు సోదరులు. మీరెందుకు
ఒకరికొకరు అనాయ్యం చేసుకుంటునాన్రు’ అని వారికి సరిద్ చెపాప్లని చూశాడు. 27అయితే తన పొరుగువాడికి అనాయ్యం
చేసినవాడు, ‘మామీద అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా నినెన్వరు నియమించారు? 28 నినన్ ఐగుపు వాణిణ్ చంపినటుట్ ననూన్
చంపాలనుకుంటునాన్వా?’ అనిచెపిప్అతణిణ్ నెటేట్శాడు. 29మోషేఆమాటవినిపారిపోయిమిదాయ్నుదేశంలోవిదేశీయుడుగా
ఉంటూ, అకక్డే ఇదద్రు కొడుకులను కనాన్డు. 30 నల ఏళళ్యిన తరువాత సీనాయి పరవ్తారణయ్ంలో, ఒక పొదలోని
మంటలోల్ దేవదూత అతనికి కనిపించాడు. 31మోషేఅది చూసి ఆ దరశ్నానికి ఆశచ్రయ్పడి దానిన్ సప్షట్ంగా చూడాడ్ నికి దగగ్రికి
వచిచ్నపుడు 32 ‘నేను నీ పూరీవ్కుల దేవుణిణ్ , అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుణిణ్ ’ అనన్ పభువు మాట వినబడింది.
మోషే వణికిపోతూ, అటు చూడడానికి సాహసించలేక పోయాడు. 33 పభువు అతనితో ఇలా అనాన్డు, ‘నీ చెపుప్లు
తీసివెయియ్. నీవునిలబడినచోటుపవితసథ్లం. 34ఐగుపులోఉనన్నాపజలయాతనచూశాను. వారిమూలుగులువినాన్ను.
వారిని విడిపించడానికి దిగి వచాచ్ను. రా, నేనిపుప్డు నినున్ ఐగుపుకు పంపుతాను.’

35 “ ‘మా అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా నినున్ నియమించినవాడు ఎవడు?’ అని వారు నిరాకరించిన ఈ మోషేను,
అతనికి పొదలో కనబడిన దూత దావ్రా దేవుడు అధికారిగా విమోచకునిగా నియమించి పంపాడు. 36మోషే ఐగుపులో,
ఎరసముదంలో, అరణయ్ంలో నల ఏళ ళ్ అనేక అదుభ్తాలనూ మహతాక్రాయ్లనూ సూచక కియలనూ చేసి వారిని ఐగుపు
నుండి తోడుకుని వచాచ్డు.
37 ‘నాలాటి ఒక పవకను దేవుడు మీసోదరులోల్ నుండి లేవనెతుత్ తాడు’
అనిఇశాయేలీయులతోచెపిప్ందిఈమోషేనే. 38సీనాయిపరవ్తంమీదతనతోమాటాల్ డినదూతతోనూమనపూరీవ్కులతోనూ
అరణయ్ంలోని సంఘంలో ఉనన్దీ మనకు ఇవవ్డానికి జీవవాకాయ్లను తీసుకునన్దీ ఇతడే.

ఇశాయేలు అపనమమ్కం
39 “మనపూరీవ్కులు లోబడకుండా తిరసక్రించిన వయ్కి ఇతడే. వారు అతనిని తోసిపుచిచ్ తమ హృదయాలోల్ ఐగుపుకు

తిరిగారు. 40 అపుప్డు వారు ‘మాముందర నడిచే దేవుళళ్ను మాకోసం ఏరాప్టు చెయియ్. ఐగుపు దేశం నుండి మమమ్లిన్
తోడుకుని వచిచ్న ఈ మోషే ఏమయాయ్డో మాకు తెలియదు’ అని అహరోనుతో అనాన్రు. 41 ఆ రోజులోల్ వారొక దూడను
చేసుకుని ఆ విగహానికి బలి అరిప్ంచి, తమ చేతులతో చేసిన పనిలో ఆనందించారు. 42 అందుకని దేవుడు ఆకాశ
సమూహాలనుపూజించడానికి వారిని విడిచిపెటేట్శాడు. పవకల గంథంలో రాసి ఉనన్టుట్ గా
‘ఇశాయేలీయులారా,
నల ఏళ ళ్ మీరు అరణయ్ంలో
వధించిన పశువులనూ, బలులనూ నాకు అరిప్ంచారా?
43మీరు చేసుకునన్ పతిమలను అంటేమొలెకు గుడారానీన్,
రెఫాను అనే శని దేవుడి నకష్తానీన్పూజించడం కోసంమోసుకుపోయారు.
కాబటిట్ బబులోను అవతలికిమిమమ్లిన్ తీసుకుపోతాను.’

44మోషే చూసిన నమూనా చొపుప్న సాకష్పు గుడారం చేయాలని దేవుడు అతనితో మాటాల్ డి ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ సాకష్పు
గుడారం అరణయ్ంలో మన పితరుల దగగ్ర ఉండేది. 45మన పూరీవ్కులు దానిన్ తీసుకుని, దేవుడు తమ ఎదుట నుండి
వెళళ్గొటిట్న జనాలను వారు సావ్ధీనపరుచ్కునన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ దేశంలోకి దానిన్ తీసుకొచాచ్రు. అది దావీదు
కాలంవరకూఉంది. 46దావీదు దేవునిఅనుగహంపొందియాకోబు దేవునికినివాససథ్లానిన్ నిరిమ్ంచాలనిఆశించాడు. 47కాని
సొలొమోను మందిరం కటిట్ంచాడు.

48 “అయితే, పవక చెపిప్నటుట్ గా సరోవ్నన్తుడు మనుషుల చేతులతో చేసిన ఇళళ్లో నివసించడు.
49 ‘ఆకాశం నా సింహాసనం,
భూమినాపాదపీఠం.
మీరు నాకోసం ఎలాంటి ఇలుల్ కడతారు?
నావిశాంతి సథ్లమేది?
50ఇవనీన్ నా చేతిపనులు కావా?
అని పభువు అడుగుతునాన్డు.’

ఆనాటి పజలపాపం
51 “మీరు మెడ వంచనివారూ, హృదయంలో చెవులలో సునన్తి లేని వారు. మీరు కూడా మీ పూరీవ్కుల లాగే

పవరిసుత్ నాన్రు, ఎపుప్డూ పరిశుదాధ్ తమ్ను ఎదిరిసుత్ నాన్రు. 52మీ పూరీవ్కులు ఏ పవకను హింసించకుండా ఉనాన్రు? ఆ
నీతిమంతుని రాకను గూరిచ్ ముందే తెలియజేసినవారిని చంపేశారు. ఆయనను కూడామీరిపుప్డు అపప్గించి హతయ్ చేసిన
వారయాయ్రు. 53దూతలు అందించిన ధరమ్శాసానిన్ పొందారు గాని దానిన్ మీరేపాటించలేదు” అని చెపాప్డు.

మొదటిహతసా . పౌలుమొదటి పసాత్ వన
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54 మహాసభ వారు ఈ మాటలు విని కోపంతో మండిపడి సెత్ఫనును చూసి పళ ళ్ కొరికారు. 55 అయితే అతడు
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఆకాశం పు తదేకంగా చూసూత్ , దేవుని తేజసుస్ను చూశాడు. దేవుని కుడి పకక్న యేసు నిలబడి
ఉండడం చూసి 56 “ఆకాశం తెరుచుకోవడం, మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని కుడి పకక్ నిలిచి ఉండడం చూసుత్ నాన్ను” అని
పలికాడు.

57 అపుప్డు వారు గటిట్గా కేకలు వేసూత్ చెవులు మూసుకుని మూకుమమ్డిగా అతని మీదికి వచిచ్ 58 అతనిని పటట్ణం
బయటకుఈడుచ్కు పోయి,రాళళ్తోకొటాట్ రు. సాకష్ులుసౌలు అనేయువకునిపాదాలదగగ్ర తమ బటట్లు పెటాట్ రు. 59వారు
సెత్ఫనును రాళళ్తో కొడుతూ ఉనన్పుడు అతడు పభువును పిలుసూత్ , “యేసు పభూ, నా ఆతమ్ను చేరుచ్కో” అని చెపాప్డు.
60అతడు మోకరించి, “పభూ, వీరి మీద ఈ పాపంమోపవదుద్ ” అని గొంతెతిత్ పలికాడు. ఈమాట పలికి కనున్ మూశాడు.
సౌలు అతనిచావుకు సమమ్తించాడు.

8
నాలుగవ హింసాకాండ. సౌలు ఆధవ్రయ్ంలో

1 ఆ రోజు నుండి యెరూషలేములోని సంఘానికి తీవ న హింస మొద ంది. 2 కాబటిట్ , అపొసత్లులు తపప్ అందరూ
యూదయ, సమరయ పాంతాలోల్ కి చెదరి పోయారు. భకిపరు న మనుషులు సెత్ఫనును సమాధి చేసి అతని గూరిచ్ చాలా
దుఖించారు. 3అయితే సౌలు పతి ఇంటోల్ కి చొరబడి, సీ పురుషులను ఈడుచ్కుపోయి, చెరసాలలో వేసూత్ సంఘానిన్ పాడు
చేసుత్ నాన్డు.

మొటట్మొదటి సువార పచారకులు
4అయినా, చెదరిపోయినవారు సువార పకటిసూత్ వెళ తునాన్రు.
ఫిలిపుప్ పరిచరయ్

5 ఫిలిపుప్ సమరయఊరికి వెళిళ్ వారికి కీసుత్ ను పకటించాడు. 6 జనసమూహాలు ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కియలు చూసి
అతడు చెపిప్న మాటల మీద ధాయ్స పెటాట్ రు. 7చాలా మందికి పటిట్న దురాతమ్లు పెదద్ కేకలు వేసి వారిని వదలిపోయాయి.
చాలామంది పకష్వాతం వచిచ్నవారూ, కుంటివారూ బాగుపడాడ్ రు. 8అందుకు ఆ పటట్ణంలోచాలాఆనందం కలిగింది.

మంతగాడు సీమోను వయ్వహారం
9సీమోనుఅనేఒకడుఅంతకుముందుఅకక్డమంతవిదయ్చేసూత్ ,తానొకగొపప్వాడిననిచెపుప్కొంటూ,సమరయపజలను

మంతముగుధ్ లను చేసేవాడు. 10 అలుప్లు మొదలుకుని అధికుల వరకూ అందరూ, ‘దేవుని మహాశకి అంటే ఇతడే’ అని
చెపుప్కొంటూ అతనిమాటలు శదధ్గా వినేవారు. 11అతడు చాలాకాలం పాటు మంతవిదయ్లు చేసూత్ వారిని ఆశచ్రయ్పరచడం
చేతవారతనిమాట వినేవారు.

12 అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్ం గురించీ యేసు కీసుత్ నామం గురించీ సువార పకటిసూత్ ఉంటే, సీ పురుషులు నమిమ్
బాపిత్సం పొందారు. 13 అపుప్డు సీమోను కూడా నమిమ్ బాపిత్సం పొంది ఫిలిపుప్తో ఉంటూ, అతని దావ్రా సూచకకియలూ
గొపప్ అదుభ్తాలూ జరగడం చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు.

14 సమరయ వారు దేవుని వాకుక్ అంగీకరించారని విని, యెరూషలేములోని అపొసత్లులు పేతురు యోహానులను వారి
దగగ్రికి పంపారు. 15వారు వచిచ్ సమరయవిశావ్సులు పరిశుదాధ్ తమ్ పొందేలావారికోసంపారథ్న చేశారు. 16అంతకు ముందు
వారిలో ఎవరిమీదా పరిశుదాధ్ తమ్ దిగి ఉండలేదు. వారు పభు నయేసు నామంలోబాపిత్సంమాతంపొందారు.

17అపుప్డు పేతురు,యోహానువారిమీదచేతులుంచగావారు పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందారు. 18అపొసత్లులు చేతులుంచడం
వలల్ పరిశుదాధ్ తమ్ వారి కి దిగడం చూసి, సీమోను, 19వారికి డబుబ్లివవ్ జూపి “నేనెవరి మీద చేతులుంచుతానో వాడు
పరిశుదాధ్ తమ్ పొందేలాఈఅధికారం నాకివవ్ండి” అని అడిగాడు.

20అందుకు పేతురు, “నీవు ధనమిచిచ్ దేవుని వరానిన్ పొందాలనుకునాన్వు కాబటిట్ నీ వెండి నీతో పాటు నశిసుత్ ంది గాక.
21 నీ హృదయం దేవునితో సరిగా లేదు కాబటిట్ ఈ పనిలో నీకు భాగం లేదు. 22 నీ దురామ్రాగ్ నికి పశాచ్తాత్ పపడి పభువును
వేడుకో. ఒకవేళ నీ చెడు కోరిక విషయంలో పభువు నినున్ కష్మించవచుచ్. 23 నువువ్ఘోర దుషట్తవ్పు బంధకాలోల్ ఉనాన్వు.
నీ నిలువెలాల్ చేదు విషమేనాకు కనిపిసుత్ నన్ది.” అని చెపాప్డు.

24 అపుప్డు సీమోను “మీరు చెపిప్న వాటిలో ఏదీ నా మీదికి రాకుండా మీరు నా కోసం పభువుకు పారిధ్ంచండి” అని
జవాబిచాచ్డు. 25 ఆ తరువాత వారు సాకష్మిచిచ్ పభువు వాకుక్ బోధించి యెరూషలేము తిరిగి వెళత్ , సమరయ పజల
గామాలోల్ సువార పకటిసూత్ వెళాళ్రు.

ఇథియోపియాకోశాధికారితో ఫిలిపుప్
26పభువు దూత ఫిలిపుప్తో “నీవులేచి, ద ణ దిశగా వెళిళ్,యెరూషలేము నుండిగాజాపోయేఅరణయ్మారగ్ంలో వెళ ళ్”

అనిచెపప్గానేఅతడు లేచివెళాళ్డు. 27అపుప్డు ఇథియోపియారాణికందాకేదగగ్రముఖయ్అధికారిగాఉంటూఆమెఖజానా
అంతటినీ నిరవ్హిసుత్ నన్ ఇథియోపియానపుంసకుడు ఆరాధించడానికియెరూషలేము వచాచ్డు.

28అతడు తిరిగి వెళత్ , తన రథంమీద కూరుచ్నియెషయాపవక గంథం చదువుతునాన్డు. 29ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో “నీవుఆ
రథం దగగ్రికి వెళిళ్ దానిన్ కలుసుకో” అని చెపాప్డు. 30ఫిలిపుప్ పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అతడు పవక నయెషయాగంథం
చదువుతుంటే విని, “మీరు చదివేది మీకు అరథ్మవుతుందా?” అని అడిగాడు. 31 అతడు, “నాకెవ నా వివరించకపోతే
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ఎలా అరథ్మవుతుంది” అని చెపిప్, రథమెకిక్ తన దగగ్ర కూరోచ్మని ఫిలిపుప్ను బతిమాలాడు. 32 ఇతియోపీయుడు చదివే
లేఖనభాగం ఏదంటే,
ఆయనను గొరెలా వధకు తెచాచ్రు.
బొచుచ్ కతిత్రించే వాడి దగగ్ర
గొరెపిలల్ మౌనంగా ఉనన్టేట్ ,
ఆయన నోరు తెరవలేదు.
33ఆయన దీనతావ్నిన్ బటిట్ ఆయనకు నాయ్యం దొరకలేదు.
ఆయన సంతతి గురించి ఎవరు వివరిసాత్ రు?
ఎందుకంటే ఆయనపాణానిన్ లోకం నుండి తీసేసారు.

34అపుప్డు ఆ నపుంసకుడు, “పవక చెపేప్ది ఎవరి గురించి? తన గురించా లేక వేరొక వయ్కిని గురించా? దయచేసి చెపుప్”
అనిఫిలిపుప్నుఅడిగాడు. 35ఫిలిపుప్ఆలేఖనంతోమొదలుపెటిట్ యేసును గూరిచ్నసువారనుఅతనికిబోధించాడు. 36వారు
దారిలోవెళత్ ఉండగానేకొదిద్గా నీళ ళ్నన్ ఒకచోటికి వచాచ్రు. నపుంసకుడు “ఇకక్డ నీళ ళ్నాన్యి! నాకుబాపిత్సమివవ్డానికి
ఆటంకమేమిటి?” అని అడిగి రథానిన్ ఆపమని ఆజాఞ్ పించాడు.

37ఫిలిపుప్, నపుంసకుడు ఇదద్రూ నీటిలోకిదిగారు. 38అపుప్డు ఫిలిపుప్అతనికిబాపిత్సమిచాచ్డు. 39వారు నీళల్లో నుండి
బయటికి వచిచ్నపుడు పభువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను తీసుకుపోయాడు. నపుంసకుడు ఆనందిసూత్ తన దారిన వెళిళ్పోయాడు.
అతడు ఫిలిపుప్ను ఇంకెపుప్డూ చూడలేదు. 40 అయితే ఫిలిపుప్ అజోతు అనే ఊళోళ్ కనిపించాడు. అతడు ఆ పాంతం
గుండా వెళత్ సరయ వరకూ అనిన్ ఊళల్లో సువార పకటించాడు.

9
సౌలుమారుప్
అపొ.కా. 22:1-16; 26:9-18

1 పభువు శిషుయ్లను హతమారుసాత్ నని సౌలు యింకా బెదిరింపు మాటలు పలుకుతూ పధాన యాజకుని దగగ్రికి వెళిళ్
2యేసు మారాగ్ నిన్ అనుసరించే పురుషులు గానీ సీలు గానీ తనకు దొరికితే, వారిని బంధించి యెరూషలేముకు తీసికొచేచ్లా
దమసుక్ ఊరి సమాజమందిరాలవారికి ఉతత్రాలు రాసి ఇమమ్ని అడిగాడు.

3అతడుపయాణంచేసూత్ దమసుక్సమీపించేసరికి,అకసామ్తుత్ గాఆకాశంనుండిఒకవెలుగుఅతనిచుటూట్ పకాశించింది.
4అపుప్డతడు నేల మీద పడిపోయాడు. “సౌలూ, సౌలూ, నీవెందుకు ననున్ హింసిసుత్ నాన్వు?” అనే ఒక శబద్ం వినాన్డు.
5 “పభూ, నీవెవరివి?” అని అతడు అడిగినపుప్డు, పభువు, “నువువ్ హింసిసుత్ నన్ యేసుని. 6 లేచి పటట్ణంలోకి వెళ ళ్,
అకక్డ నీవేం చేయాలోఅది నీకు తెలుసుత్ ంది” అని చెపాప్డు. 7అతనితో కూడా పయాణించే వారు ఆ శబద్ం వినాన్రు గాని
మాటలేల్క నిలబడిపోయారు. వారికి ఏమీ కనబడలేదు.

8సౌలు నేలమీద నుండి లేచి కళ ళ్ తెరచినా ఏమీ చూడలేకపోయాడు కాబటిట్ వారతని చెయియ్ పటుట్ కుని దమసుక్లోకి
నడిపించారు. 9అతడు మూడు రోజులు చూపు లేకుండా ఉనాన్డు. ఏమీ తినలేదు,తాగలేదు.

10 దమసుక్లో అననీయ అనే ఒక శిషుయ్డునాన్డు. పభువు దరశ్నంలో, “అననీయా!” అని అతనిని పిలిచాడు.
11అతడు, “చితత్ం” అనాన్డు. అందుకు పభువు, “నువువ్ లేచి, ‘తినన్నిది’ అనే పేరునన్ వీధికి వెళ ళ్. అకక్డ యూదా
అనేఅతనిఇంటోల్ తారుస్ఊరివా నసౌలుఅనేమనిషికోసంఅడుగు. అతడుపారథ్న చేసుకుంటునాన్డు. 12దరశ్నంలో
అతడు అననీయఅనే వయ్కి లోపలికి వచిచ్ అతడు చూపుపొందేలా తలమీద చేతులుంచడం చూశాడు” అని చెపాప్డు.

13అయితే అననీయ, “పభూ, ఈ వయ్కియెరూషలేములోని నీ పజలకు ఎంతో కీడు చేశాడని అతని గురించి చాలామంది
చెపాప్రు. 14 ఇకక్డ కూడా నీ నామంలో పారథ్న చేసే వారిందరినీ బంధించడానికి అతడు పధాన యాజకుల నుండి
అధికారం పొందాడు” అని జవాబిచాచ్డు. 15అందుకు పభువు, “నీవు వెళ ళ్, యూదేతరుల ముందూ, రాజులముందూ,
ఇశాయేలీయుల ముందూ నా నామం భరించడానికి ఇతడు నేను ఏరప్రచుకునన్ సాధనం. 16 ఇతడు నా నామం కోసం
ఎనిన్ బాధలు అనుభవించాలో నేనతనికి చూపిసాత్ ను” అని అతనితో చెపాప్డు.

17అననీయ వెళిళ్ ఆ ఇంటోల్ పవేశించి, అతని మీద చేతులుంచి, “సౌలా, సోదరా, నీవు వచిచ్న దారిలో నీకు కనబడిన
పభుయేసు, నీవు చూపుపొంది, పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండేలా ననున్ నీ దగగ్రకి పంపాడు” అని చెపాప్డు. 18వెంటనే అతని కళళ్
నుండిపొరలాల్ ంటివిరాలిపోగాఅతడుచూపుపొంది,లేచిబాపిత్సంపొందాడు. తరువాతభోజనంచేసిబలంపుంజుకునాన్డు.

పౌలు సువార పకటన
19 అతడు దమసుక్లో ఉనన్ శిషుయ్లతో చాలా రోజులు గడిపాడు. 20 వెంటనే సమాజ మందిరాలోల్ యేసే దేవుని

కుమారుడని పకటిసూత్ వచాచ్డు. 21 వినన్వారంతా ఆశచ్రయ్పడి, ‘యెరూషలేములో ఈ పేరుతో పారథ్న చేసే వారిని నాశనం
చేసింది ఇతడే కదా? వారిని బందీలుగా పధాన యాజకుల దగగ్రికి తీసుకుపోడానికి ఇకక్డికి కూడా వచాచ్డు కదా’ అని
చెపుప్కునాన్రు. 22 అయితే సౌలు మరింతగా బలపడి ‘యేసే కీసుత్ ’ అని రుజువు పరుసూత్ దమసుక్లో నివసిసుత్ నన్
యూదులను కలవరపరచాడు.

23చాలారోజులు గడిచిన తరువాతయూదులు అతనిని చంపాలని ఆలోచించారు. 24వారి కుతంతంసౌలుకు తెలిసింది.
వారు అతనిని చంపాలని రాతింబగళ ళ్ పటట్ణ దావ్రాల దగగ్ర కాపు కాశారు. 25అయితే అతని శిషుయ్లు రాతివేళ అతనిని
తీసుకుపోయి గంపలో కూరోచ్బెటిట్ గోడమీద నుండి అతనిని కిందికి దింపి తపిప్ంచారు.
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యెరూషలేము సందరశ్నం
26అతడుయెరూషలేము వచిచ్నపుడు శిషుయ్లతోచేరడానికిపయతన్ం చేశాడుగాని,అతడు శిషుయ్డనినమమ్లేకఅందరూ

అతనికి భయపడాడ్ రు. 27అయితేబరన్బాఅతనిని చేరదీసి అపొసత్లుల దగగ్రికి తీసుకుని వచిచ్, “అతడుదారిలోపభువును
చూశాడనీ, పభువు అతనితో మాటాల్ డాడనీ, అతడు దమసుక్లో యేసు నామంలో రయ్ంగా బోధించాడు” అనీ, వారికి
వివరంగా తెలియపరచాడు. 28 అతడు యెరూషలేములో వారితో కలిసి వసూత్ పోతూ, 29 పభువు నామంలో రయ్ంగా
బోధిసూత్ , గీకు యూదులతోమాటాల్ డుతూ తరిక్ంచాడు. అయితేవారు అతణిణ్ చంపాలని పయతన్ం చేశారు.

పౌలు తారుస్కు తిరుగు పయాణం
30సోదరులు దీనిన్ తెలుసుకుని అతనిని సరయకు తీసుకు వచిచ్ తారుస్కు పంపేశారు. 31కాబటిట్ యూదయ, గలిలయ,

సమరయ, పాంతాలంతటా సంఘం పశాంతంగా ఉంటూ అభివృదిద్ చెందింది. పభువు పటల్ భయం, పరిశుదాధ్ తమ్ పసాదించే
ఆదరణ కలిగి సాగిపోతూ విసత్రించింది.

ఐనెయ సవ్సథ్త
32ఆతరువాతపేతురు ఆపాంతమంతాతిరిగి, లుదద్ అనేఊరులోనివసిసుత్ నన్ దేవునిపజల దగగ్రికి వచాచ్డు. 33అకక్డ

పకష్వాతంతో ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి మంచం పటిట్న ఐనెయ అనే ఒకతనిన్ చూసి, 34 “ఐనెయా, యేసు కీసుత్ నినున్
బాగుచేశాడు, నీవు లేచి నీ పడక సరుద్ కో” అని అతనితో చెపప్గానే 35 వెంటనే అతడు కి లేచాడు. లుదద్లో, షారోనులో
నివసిసుత్ నన్ వారంతా అతనిని చూసి పభువును విశవ్సించారు.

తబితకు పాణం పోయడం
36యొపేప్లో తబిత అనే ఒక శిషుయ్రాలు ఉంది. (ఈ పేరు గీకులో దొరాక్, అంటే లేడి). ఈమె ఎపుప్డూ మంచి పనులు

చేసూత్ , పేదలను ఆదుకుంటూ ఉండేది. 37ఆ రోజులోల్ ఆమె జబుబ్పడి చనిపోయింది. ఆమె శవానికి సాన్నం చేయించి మేడ
గదిలో ఉంచారు. 38 లుదద్ అనే ఊరుయొపేప్కు దగగ్రగా ఉండడం వలల్ పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని శిషుయ్లు విని, ఆలసయ్ం
చేయకుండా తమ దగగ్రికి రమమ్ని అతనిని బతిమాలడానికి ఇదద్రిన్ అతని దగగ్రకి పంపారు.

39 పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళాళ్డు. అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు మేడగదిలోకి అతనిని తీసుకొచాచ్రు. అకక్డ ఉనన్
వితంతువులందరూ ఏడుసూత్ , దోరాక్ తమతో ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలు, బటట్లు చూపిసూత్ అతని పకక్నే నిలబడాడ్ రు.
40పేతురు అందరినీ బయటికి పంపిమోకరించిపారథ్న చేశాడు. తరువాత ఆ శవం పుతిరిగి, “తబితా, లే”అనగానే ఆమె
కళ ళ్ తెరచిపేతురును చూడగానేలేచి కూరుచ్ంది. 41అతడామెచెయియ్పటుట్ కుని కి లేపాడు. అకక్డచేరినవిశావ్సులనూ,
వితంతువులనూ పిలిచి ఆమెను సజీవంగావారికి అపప్గించాడు.

42 ఇదియొపేప్ పాంతమంతా తెలిసింది, చాలామంది పభువులో విశావ్సముంచారు. 43పేతురుయొపేప్లో సీమోను అనే
చరామ్లు బాగు చేసే వాని దగగ్ర చాలా రోజులునాన్డు.

10
యూదేతరులకు సువార. కొరేన్లి దరశ్నం

1 సరయ పటట్ణంలో కొరేన్లి అనే భకిపరుడు ఉండేవాడు. ఇతడు ఇటలీ దళానికి చెందిన ఒక శతాధిపతి. 2 అతడు
కుటుంబ సమేతంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించేవాడు. యూదు పజలకు దానధరామ్లు చేసూత్ ఎపుప్డూ దేవునికి పారథ్న చేసేవాడు.
3 మధాయ్హన్ం సుమారు మూడు గంటలపుప్డు దేవుని దూత అతని దగగ్రికి వచిచ్, “కొరేన్లీ” అని పిలవడం దరశ్నంలో
సప్షట్ంగా చూశాడు. 4అతడు ఆ దూతను తేరి చూసి చాలా భయపడి, “పభూ, ఏమిటి?” అని అడిగాడు. అందుకు దూత,
“నీ పారథ్నలూ పేదలకు నీవు చేసే దానధరామ్లూ దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్ పకారథ్ంగా చేరాయి. 5 ఇపుప్డుయొపేప్కు మనుషులను
పంపి, పేతురు అనేమారు పేరునన్ సీమోనును పిలిపించుకో. 6అతడు సీమోను అనే ఒక చరమ్కారుని దగగ్ర ఉనాన్డు. అతని
ఇలుల్ సముదం పకక్నే ఉంది” అని చెపాప్డు.

కొరేన్లి పేతురు కోసం పిలవనంపించడం
7ఆ దూత వెళిళ్న తరువాత కొరేన్లి తన ఇంటోల్ పని చేసే ఇదద్రిన్, తనను ఎపుప్డూ కనిపెటుట్ కుని ఉండే భకిపరు న ఒక
నికుణిణ్ పిలిచి 8వారికి ఈ సంగతులనీన్ వివరించి వారినియొపేప్కి పంపాడు.
పేతురు దరశ్నం

9 తరువాతి రోజున వారు పయాణ పోయి పటట్ణానికి దగగ్రగా వచేచ్టపప్టికి పగలు సుమారు పనెన్ండు గంటల వేళకి
పేతురుపారథ్న చేసుకోడానికి ఇంటి కి వెళాళ్డు. 10అతనికిబాగాఆకలిగాఉండి,భోజనంచేయాలనిపిసేత్ ఇంటోల్ వారు వంట
సిదధ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు. అదే సమయంలోఅతడుపారవశాయ్నికిలో , 11ఆకాశం తెరుచుకుని,నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపిన
పెదద్ దుపప్టి లాంటి పాత ఒకటి భూమి మీదికి దిగి రావడం చూశాడు. 12దానిలో భూమి మీద ఉనన్ అనిన్రకాల నాలుగు
కాళళ్ జంతువులూపాకే పురుగులూ ఆకాశ పకష్ులూ ఉనాన్యి.

13అపుప్డు, “పేతురూ, లేచి చంపుకుని తిను”అనే ఒక శబడ్ం అతనికి వినిపించింది. 14అయితేపేతురు, “వదుద్ పభూ.
నిషిదధ్ నదానినీఅపవిత నదానినీ నేనెపుప్డూ తినలేదు”అని జవాబిచాచ్డు. 15 “దేవుడు పవితం చేసినవాటినినీవు
నిషిదధ్ం అనకు” అని మళీళ్ రెండవసారి ఆ సవ్రం అతనికి వినబడింది. 16ఈ విధంగా మూడుసారుల్ జరిగింది. వెంటనే ఆ
పాత ఆకాశానికి తిరిగి వెళిళ్పోయింది.
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17 పేతురు తనకు వచిచ్న దరశ్నం ఏమిటో అని తనలో తాను ఆలోచించుకుంటూ అయోమయంలో ఉండగా, కొరేన్లి
పంపిన మనుషులు సీమోను ఇంటి కోసం వాకబు చేసి, తలుపు దగగ్ర నిలబడి 18 “పేతురు అనే పేరునన్ సీమోను
ఇకక్డుంటునాన్డా?” అని అడిగారు.

19 పేతురు ఆ దరశ్నానిన్ గురించి ఇంకా ఆలోచిసూత్ ఉండగానే ఆతమ్, “చూడు, ముగుగ్ రు వయ్కులు నీ కోసం చూసుత్ నాన్రు.
20 నీవు లేచి కిందికి దిగి వారితో పాటు వెళ ళ్. వారితో వెళళ్డానికి సంకోచించవదుద్ . వారిని నేనే పంపాను” అని అతనితో
చెపాప్డు. 21పేతురు ఆ మనుషుల దగగ్రికి దిగి వెళిళ్, “మీరు వెదికే వాణిణ్ నేనే. మీరెందుకు వచాచ్రు?” అని అడిగాడు.

22అందుకువారు, “నీతిమంతుడు, దేవుణిణ్ ఆరాధించేవాడు,యూదులందరి దగగ్రామంచిపేరు సంపాదించిన శతాధిపతి
కొరేన్లి అనే ఒకాయన ఉనాన్డు. తన ఇంటికి నినున్ పిలిపించుకుని నీవు చెపేప్ మాటలు వినాలని పరిశుదధ్ దూత అతనికి
తెలియజేశాడు” అని చెపాప్రు. అపుప్డు పేతురు వారిని లోపలికి పిలిచి అతిథయ్మిచాచ్డు.

పేతురు సరయ పయాణం
23తెలల్వారగానే పేతురు లేచి,వారితోబయలుదేరాడు. వారితోపాటు కొంతమందియొపేప్ఊరిసోదరులు కూడా వెళాళ్రు.

24ఆమరుసటి రోజువారు సరయచేరుకునాన్రు. కొరేన్లి తన బంధుమితులను పిలిపించివారి కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్డు.
25 పేతురు లోపలికి రాగానే కొరేన్లి అతనికి ఎదురు వెళిళ్ అతని పాదాల మీద పడి నమసాక్రం చేశాడు. 26 అయితే

పేతురు అతనిని లేపి “లేచి నిలబడు. నేను కూడా మనిషినే” అని చెపాప్డు. 27 అతనితో మాటాల్ డుతూ లోపలికి వెళిళ్
చాలామంది సమావేశ ఉండడం చూశాడు.

28 అపుప్డతడు, “అనయ్జాతి వారిని సందరిశ్ంచడం, వారితో సాంగతయ్ం చేయడం యూదునికి నియమం కాదని మీకు
తెలుసు. అయితేఏవయ్కినీ నిషిదధ్ నవాడుగా,అపవితుడుగా ఎంచకూడదని దేవుడునాకు చూపించాడు. 29కాబటిట్ ననున్
పిలిచినపుప్డు అభయ్ంతరం చెపప్కుండా వచాచ్ను. ఇపుప్డు ననెన్ందుకు పిలిపించావోనాకు చెపుప్” అని కొరేన్లితో చెపాప్డు.

30 అందుకు కొరేన్లి, “నాలుగు రోజుల కితం ఇదే సమయానికి, మధాయ్హన్ం మూడు గంటలకు నేను మా ఇంటోల్ పారథ్న
చేసుకుంటునాన్ను. ఉనన్టుట్ ండి ధగధగలాడే బటట్లు ధరించిన ఒక వయ్కి నా ఎదురుగా నిలబడి 31 ‘కొరేన్లీ, దేవుడు నీపారథ్న
వినాన్డు. పేదవారికి నీవుచేసినదానధరామ్లను బటిట్ నినున్జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. నీవుయొపేప్కుమనిషినిపంపి 32పేతురు
అనే మారు పేరునన్ సీమోనును పిలిపించు. అతడు సముదం పకక్నే ఉనన్ చరమ్కారుడు సీమోను ఇంటోల్ ఉనాన్డు’ అని
నాతో చెపాప్డు. 33వెంటనే మీకు కబురు పెటాట్ ను. మీరు రావడం మంచిది అయింది. పభువు మీకాజాఞ్ పించిన వాటనిన్టిని
వినడానికి ఇపుప్డు మేమంతా దేవుని సనిన్ధిలో ఇకక్డ సమావేశం అయాయ్ము” అని చెపాప్డు.

కొరేన్లి ఇంటోల్ యూదేతరులకు పేతురు సందేశం. విశావ్సం దావ్రా రకష్ణ
అందుకు పేతురు ఇలా అనాన్డు, 34 “దేవుడు పకష్పాతం లేకుండా అందరినీ సమదృషిట్తో చూసాత్ డని నేను ఇపుప్డు

సప్షట్ంగా తెలుసుకునాన్ను. 35 పతి జనంలోనూ తనపటల్ భయభకులు కలిగి నీతిగా నడుచుకునే వారిని ఆయన
అంగీకరిసాత్ డు. 36యేసు కీసుత్ అందరికీ పభువు. ఆయన దావ్రా దేవుడు శాంతి సువారను పకటిసూత్ , ఇశాయేలీయులకు
పంపిన సందేశం మీకు తెలిసిందే కదా. 37 యోహాను పకటించిన బాపిత్సం తరువాత గలిలయ మొదలు యూదయ
పాంతమంతా జరిగిన సంగతులు కూడా మీకు తెలుసు. 38అవేవంటే దేవుడు నజరేతువా నయేసును పరిశుదాధ్ తమ్తోనూ,
బలపభావాలతోనూ అభిషేకించాడు. దేవుడు ఆయనతో ఉనాన్డు కాబటిట్ ఆయన మేలు చేసూత్ సాతాను పీడన కింద ఉనన్
వారందరినీ బాగుచేసూత్ వెళాళ్డు.

39 ఆయన యూదుల దేశంలో, యెరూషలేములో చేసిన వాటనిన్టికీ మేము సాకష్ులం. ఈ యేసుని వారు మానుకు
వేలాడదీసి చంపారు. 40దేవుడాయనను మూడవ రోజున సజీవంగా తిరిగి లేపాడు. 41పజలందరికీ కాక దేవుడు ముందుగా
ఏరప్రచిన సాకష్ులకే, అంటే ఆయన చనిపోయి లేచిన తరువాత ఆయనతో కలిసి అనన్పానాలు చేసిన మాకే, ఆయన
పతయ్కష్ంగా కనిపించేలాఅనుగహించాడు. 42దేవుడు సజీవులకూమృతులకూనాయ్యాధిపతిగానియమించినవాడుఈయనే
అని పజలకు పకటించి సాకష్మివావ్లని ఆయన మాకు ఆజాఞ్ పించాడు. 43 ఆయనలో విశావ్సముంచే వారంతా ఆయన
నామంలోపాపకష్మాపణపొందుతారని పవకలంతా ఆయనను గూరిచ్ సాకష్మిసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

యూదేతర విశావ్సుల కి పరిశుదాధ్ తమ్ దిగి రావడం
44 పేతురు ఈ మాటలు చెబుతూ ఉండగానే అతని బోధ వినన్ వారందరి మీదికీ పరిశుదాధ్ తమ్ దిగాడు. 45 సునన్తి

పొందిన విశావ్సులంతా, అంటే పేతురుతో పాటు వచిచ్నవారంతా, పరిశుదాధ్ తమ్ వరానిన్ యూదేతరుల మీద కూడా దేవుడు
కుమమ్రించడం చూసి ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు. 46 ఎందుకంటే యూదేతరులు భాషలోల్ మాటాల్ డుతూ దేవుణిణ్ సుత్ తించడం
వారు వినాన్రు. 47అపుప్డు పేతురు, “మనలాగా పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందిన వీరు నీటి బాపిత్సమ్ం పొందకుండా ఎవ నా అడుడ్
చెపప్గలరా?” అని చెపిప్ 48యేసుకీసుత్ నామంలో వారు బాపిత్సమ్ం పొందాలని ఆజాఞ్ పించాడు. అటు తరువాత మరికొనిన్
రోజులు తమ దగగ్ర ఉండమనివారతనిన్ బతిమాలారు.

11
పేతురుయూదేతరుల మధయ్ తన పరిచరయ్ను సమరిథ్ంచుకోవడం
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1యూదేతరులు కూడా దేవుని వాకుక్ అంగీకరించారని అపొసత్లులు, యూదయలోని సోదరులు వినాన్రు. 2 పేతురు
యెరూషలేముకు వచిచ్నపుడు సునన్తి పొందినవారు, 3 “నీవు సునన్తి లేని వారి దగగ్రికి పోయి వారితో భోజనం చేశావు”
అని అతనిని విమరిశ్ంచారు.

4 అందుకు పేతురు మొదట నుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి ఇలా వివరిసూత్ , 5 “నేను యొపేప్ ఊరిలో పారథ్న
చేసుకుంటుంటే,పారవశయ్ంలోఒకదరశ్నంచూశాను. దానిలోనాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపినపెదద్ దుపప్టివంటిఒకవిధ న
పాత ఆకాశం నుండి దిగి నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 6దానిన్ నేను నిదానించి చూసేత్ భూమిమీదఉండే వివిధ రకాలనాలుగు కాళళ్
జంతువులూ అడవి జంతువులూపాకే పురుగులూ ఆకాశపకష్ులూ నాకు కనబడాడ్ యి.

7 అపుప్డు, ‘పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకుని తిను’ అనే ఒక శబద్ం నాతో చెపప్డం వినాన్ను. 8 అందుకు నేను, ‘వదుద్
పభూ, నిషిదధ్ నది అపవిత నది ఏదీ నేనెనన్డూ తినలేదు’ అని జవాబిచాచ్ను. 9 రెండవసారి ఆ శబద్ం ఆకాశం నుండి,
‘దేవుడు పవితం చేసినవాటినినీవునిషిదధ్ నవిగాఎంచవదుద్ ’అని వినిపించింది. 10ఈవిధంగామూడుసారుల్ జరిగింది.
తరువాత అదంతా ఆకాశానికి తిరిగి వెళిళ్పోయింది.

11వెంటనే సరయనుండినా దగగ్రికి వచిచ్నముగుగ్ రు మనుషులు మేమునన్ ఇంటి దగగ్ర నిలబడాడ్ రు. 12అపుప్డు ఆతమ్,
‘నీవుఏభేదంచూపకుండావారితోకూడావెళ ళ్’అనిఆజాఞ్ పించాడు. ఈఆరుగురుసోదరులునాతోవచాచ్రు. మేముకొరేన్లి
ఇంటికి వెళాళ్ం. 13అతడు తనయింటోల్ నిలబడినదూతనుతానెలాచూశాడోచెబుతూ, ‘నీవుయొపేప్కుమనుషులను పంపి
పేతురు అనే పేరునన్ సీమోనును పిలిపించు. 14నీవూ, నీ ఇంటివారంతారకష్ణపొందేమాటలు అతడు నీతోచెబుతాడు’అని
అనాన్డని తెలియజేశాడు.

15 నేను మాటాల్ డడం మొదలుపెటిట్నపుడు పరిశుదాధ్ తమ్ పారంభంలో మన మీదికి దిగినటుట్ గానే వారి మీదికీ దిగాడు.
16 అపుప్డు, ‘యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమిచాచ్డు గాని మీరు పరిశుదాధ్ తమ్లో బాపిత్సం పొందుతారు’ అని పభువు చెపిప్న
మాట నేను జాఞ్ పకం చేసుకునాన్ను.

17 “కాబటిట్ పభు న యేసు కీసుత్ లో విశావ్సముంచిన మనకు అనుగహించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడా అదే వరం ఇసేత్,
దేవుణిణ్ అడడ్గించడానికి నేనెవరిన్?” అని వారితో అనాన్డు. 18వారీమాటలు విని ఇంకేమీ అడుడ్ చెపప్కుండా “అలాగయితే
యూదేతరులకు కూడా దేవుడు నితయ్జీవానిన్మారుమనసును దయచేశాడు” అని చెపుప్కొంటూ దేవుణిణ్ మహిమ పరిచారు.

అంతియొకయసంఘం. విశావ్సుల కొతత్ పేరు
19 సెత్ఫను విషయంలో కలిగిన హింస వలన చెదరిపోయిన వారు యూదులకు తపప్ మరి ఎవరికీ వాకుక్ బోధించకుండా

ఫేనీకే, పస్, అంతియొకయ వరకూ సంచరించారు. 20వారిలో కొంతమంది పస్ వారూ, కురేనీ వారూ అంతియొకయ
వచిచ్ గీకు వారితోమాటాల్ డుతూ యేసు పభువును పకటించారు. 21 పభువు హసత్ం వారికి తో ఉంది. అనేక మంది నమిమ్
పభువు పు తిరిగారు. 22వారిని గూరిచ్న సమాచారం యెరూషలేములో ఉనన్ సంఘం విని బరన్బాను అంతియొకయకు
పంపింది.

23 అతడు వచిచ్ వానుగహానిన్ చూసి సంతోషించి, పభువులో పూరణ్ హృదయంతో నిలిచి ఉండాలని అందరినీ
పోతాస్హపరిచాడు. 24 అతడు పరిశుదాధ్ తమ్తో విశావ్సంతో నిండిన మంచి వయ్కి గనుక చాలామంది పభువును నమామ్రు.
25 బరన్బా సౌలును వెదకడానికి తారుస్ ఊరు వెళిళ్, అతనిని వెదికి కనుగొని అంతియొకయ తోడుకుని వచాచ్డు. 26వారు
కలిసి ఒక సంవతస్రమంతా సంఘంతో ఉండి చాలామందికి బోధించారు. అంతియొకయలోని శిషుయ్లను మొటట్మొదటి
సారిగా ‘ ర్సత్వులు’ అనాన్రు.

అంతియొకయసంఘంయెరూషలేము విశావ్సుల కోసం సహాయం పంపడం
27 ఆ రోజులోల్ కొంతమంది పవకలు యెరూషలేము నుండి అంతియొకయ వచాచ్రు. 28 వారిలో అగబు అనే ఒకడు

నిలబడి,లోకమంతటాతీవ న కరువురాబోతునన్దని ఆతమ్ దావ్రా సూచించాడు. ఇది కాల్ డియస్ చకవరి రోజులోల్ జరిగింది.
29 అపుప్డు శిషుయ్లోల్ పతివారూ తమ శకి కొదీద్ యూదయలోని సోదరులకు సహయం పంపడానికి నిశచ్యించుకునాన్రు.
30వారు అలా చేసి, బరన్బా,సౌలుల దావ్రా పెదద్లకు డబుబ్ పంపించారు.

12
ఐదవహింసాకాండ. పేతురు చెర

1 ఆ కాలంలో హేరోదు రాజు విశావ్స సమాజంలోని కొంతమందిని హింసించడం కోసం పటుట్ కునాన్డు. 2 యోహాను
సోదరు నయాకోబును కతిత్తో చంపించాడు. 3 ఇదియూదులకు ఇషట్ంగా ఉండడం చూసి, పేతురును కూడా బంధించాడు.
అవి పొంగని రొటెట్ల పండగ రోజులు. 4 అతనిని బంధించి చెరసాలలో వేసి, పసాక్ పండ న తరువాత పజల ఎదుటికి
అతనినితీసుకురావాలనిఉదేద్శించి,అతనికికాపలాగాజటుట్ కు నలుగురుచొపుప్ననాలుగు నిక దళాలను నియమించాడు.
5 పేతురును చెరసాలలో ఉంచారు, అయితే సంఘం అతని కోసం తీవ న ఆసకితో దేవునికి పారథ్న చేశారు. 6హేరోదు
అతనిని విచారణకు తీసుకుని రావాలని అనుకుంటూ ఉండగా, ఆ రాతి పేతురు రెండు సంకెళల్ బంధకాలోల్ ఇదద్రు నికుల
మధయ్ నిదపోతూ ఉనాన్డు. కాపలావారు చెరసాల తలుపుముందు కావలి కాసుత్ నాన్రు.

దూతమూలంగా పేతురు విడుదల
7 ఇదుగో, అకసామ్తుత్ గా పభువు దూత అతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు. అతడునన్ గదిలో వెలుగు పకాశించింది. దూత

పేతురును తటిట్ , తవ్రగా లెమమ్ని చెపాప్డు. అపుప్డు అతని చేతుల నుంచి సంకెళ ళ్ ఊడి పడాడ్ యి. 8దూత అతనితో, “నీ
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నడుం కటుట్ కుని,చెపుప్లుతోడుకోక్”అనిచెపాప్డు. పేతురు అలానేచేశాడు. ఆ న, “ బటట్ వేసుకునినాతోరా”అనాన్డు.
9అతడు బయటికి వచిచ్ దూత వెంట వెళిళ్, దూత వలన జరిగింది వాసత్వమేనని తెలియక, తాను దరశ్నం చూసుత్ నాన్నేమో
అనుకునాన్డు. 10మొదటి కావలినీ రెండవ కావలినీ దాటి పటట్ణంలోకి వెళేళ్ ఇనుప తలుపు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు అది
దానంతట అదే తెరుచుకుంది. వారు బయటికి వెళిళ్ ఒక వీధి దాటిన తరువాత దూత అతని దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు.

11 పేతురు తెలివి తెచుచ్కుని, “పభువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండి, యూదులు తలపెటిట్న వాటనిన్టి
నుండీ ననున్ తపిప్ంచాడని ఇపుప్డు నాకు నిజంగా తెలిసింది” అనుకునాన్డు. 12దీనిన్ గహించిన తరువాత అతడుమారుక్
అనే పేరునన్యోహాను తలిల్ అయినమరియ ఇంటికి వచాచ్డు. చాలామంది విశావ్సులు అకక్డ చేరి పారథ్న చేసుత్ నాన్రు.

13అతడు తలుపుతటిట్నపుప్డు, రొదేఅనే ఒక పని పిలల్ తలుపు తీయడానికి వచిచ్ంది. 14ఆమెపేతురు గొంతు గురుపటిట్ ,
సంతోషంలో తలుపు తీయకుండానేలోపలికి పరుగెతుత్ కు పోయి, పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపింది.

15 అందుకు వారు ఆమెను “నువువ్ పిచిచ్దానివి” అనాన్రు. అయితే తాను చెపిప్ంది ముమామ్టికీ నిజమని ఆమె
చెపిప్నపుప్డు వారు, “అతని దూత అయి ఉండవచుచ్” అనాన్రు. 16పేతురు ఇంకా తలుపు కొడుతూ ఉంటే వారు తలుపు
తీసి చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. 17అతడు నెమమ్దిగా ఉండమనివారికి చేతితో గ చేసి, పభువు తనను చెరసాల నుండి ఎలా
బయటికి తెచాచ్డో వారికి చెపిప్యాకోబుకూ సోదరులకూ ఈ విషయాలు తెలియజేయమని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొక చోటికి
వెళాళ్డు.

18 తెలల్వారగానే పేతురు ఏమయాయ్డో అని నికులు ఎంతో గాభరాపడాడ్ రు. 19హేరోదు అతని కోసం వెతికి కనబడక
పోయేసరికి కావలి వారిని పశిన్ంచి వారికి మరణ శికష్ విధించాడు. ఆ తరువాత హేరోదు యూదయ నుండి సరయ వెళిళ్
అకక్డ నివసించాడు.

హేరోదు దురమ్రణం
20అపప్టోల్ తూరు, సీదోను వాసుల హేరోదుకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. వారంతా కలిసి, రాజు దగగ్రకి వెళాళ్రు. రాజుకు

నచచ్జెపిప్ సహాయం చేయాలనివారు రాజభవన పరయ్వేకష్కు న బాల్ సుత్ ను వేడుకునాన్రు. ఎందుకంటే రాజు దేశం నుండి వారి
దేశానికి ఆహారం వసూత్ ఉంది.

21నిరణ్యించిన ఒక రోజుహేరోదు రాజవసాలు ధరించి సింహాసనంమీద కూరుచ్ని వారికి ఉపనాయ్సమిచాచ్డు. 22పజలు,
“ఇది దేవుని సవ్రమే గానీ మానవునిది కాదు” అని పెదద్గా కేకలు వేశారు. 23 అయితే అతడు దేవునికి మహిమను
ఆపాదించనందుకు వెంటనే పభువు దూత అతనినిఘోరవాయ్ధికి గురిచేశాడు. అతడు పురుగులు పడి చచాచ్డు.

24దేవునివాకుక్ అంతకంతకూవాయ్పించింది. 25బరన్బా,సౌలుయెరూషలేములోతమసేవనెరవేరిచ్న తరువాతమారుక్
అనే పేరునన్యోహానును వెంటబెటుట్ కుని తిరిగి వచాచ్రు.

13
పౌలు బరన్బాలకు పరిశుదాధ్ తమ్ పిలుపు

1 అంతియొకయలోని ర్సత్వ సంఘంలో బరన్బా, నీగెరు అనే సుమెయోను, కురేనీ వా న లూకియ, రాషట్ర్పాలకుడు
హేరోదుతోపాటు పెరిగిన మనయేను,సౌలు అనే పవకలూ బోధకులూ ఉనాన్రు.

2వారు పభువును ఆరాధిసూత్ ఉపవాసం ఉనన్పుడు, పరిశుదాధ్ తమ్, “నేను బరన్బాను, సౌలును పిలిచిన పని కోసం వారిని
నాకు కేటాయించండి”అనివారితో చెపాప్డు. 3విశావ్సులు ఉపవాసముండి,పారథ్న చేసివారిమీద చేతులుంచిన తరువాత
వారిని పంపించారు.

పౌలుమొదటి సువార పయాణం
4 కాబటిట్ బరన్బా, సౌలు పరిశుదాధ్ తమ్ పంపగా బయలుదేరి సెలూకియ వచిచ్ అకక్డ నుండి సముద మారగ్ంలో పస్

దీవ్పానికి వెళాళ్రు. 5వారు సలమీఅనేఊరికి చేరుకునియూదుల సమాజమందిరాలోల్ దేవునివాకుక్ పకటించారు. మారుక్
అనేయోహాను వారికి సహాయంగా ఉనాన్డు.

6వారు ఆ దీవ్పమంతా తిరిగి పాఫు అనే ఊరికి వచిచ్ మంతగాడూ యూదీయ అబదధ్ పవక అయిన బర్ యేసు అనే
ఒకణిణ్ చూశారు. 7ఇతడు వివేకి అయిన సెరిగ్యపౌలు అనే అధిపతి దగగ్ర ఉండేవాడు. ఆ అధిపతి దేవునివాకుక్ వినాలని
బరన్బానూసౌలునూ పిలిపించాడు.

8అయితే ఎలుమ (ఈ పేరుకు మాంతికుడు అని అరథ్ం) ఆ అధిపతిని విశావ్సం నుండి తొలగించాలనే ఉదేద్శంతో వారిని
ఎదిరించాడు. 9అందుకుపౌలుఅనిపేరుమారినసౌలుపరిశుదాధ్ తమ్తోనిండి 10అతనినితేరిచూసి, “అపవాదికొడుకా,నీవు
అనిన్ రకాల కపటంతో దురామ్రగ్ంతో నిండి ఉనాన్వు, నీవు నీతికి విరోధివి, పభువు తినన్ని మారాగ్ లను చెడగొటట్డం మానవా?
11ఇదిగో,పభువునీమీదచెయియ్ఎతాత్ డు. నీవుకొంతకాలంగుడిడ్వాడ సూరుయ్నిచూడవు”అనిచెపాప్డు. వెంటనేమబూబ్,
చీకటీ అతనిని కమామ్యి, కాబటిట్ అతడు ఎవ నా తనను చెయియ్ పటుట్ కుని నడిపిసాత్ రేమో అని తడుములాడసాగాడు.
12అధిపతి, జరిగిన దానిన్ చూసి పభువు బోధకు ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించాడు.

13తరువాత పౌలు, అతని సహచరులు ఓడ ఎకిక్ పాఫు నుండి బయలుదేరి పంఫులియాలోని పెరగ్ కు వచాచ్రు. అకక్డ
యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ యెరూషలేము తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

పిసిదియఅంతియొకయసమాజమందిరంలోపౌలు ఉపదేశం: విశావ్సం దావ్రానే నిరోద్ షతవ్ం
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14అపుప్డువారు పెరేగ్ నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనిఅంతియొకయవచిచ్ విశాంతిదినానసమాజమందిరంలోకి వెళిళ్
కూరుచ్నాన్రు. 15ధరమ్శాసం,పవకలలేఖనాలనుచదివినతరువాతసమాజమందిరపుఅధికారులు, “సోదరులారా,పజలకు
మీరు ఏ నా పోతాస్హ వాకుక్ చెపాప్లంటే చెపప్ండి” అని అడిగారు. 16 అపుప్డు పౌలు నిలబడి చేతితో గ చేసి ఇలా
అనాన్డు,

17 “ఇశాయేలీయులారా, దేవుడంటే భయభకులునన్ వారలారా, వినండి. ఇశాయేలు పజల దేవుడు మన పూరీవ్కులను
ఏరప్రచుకుని, వారు ఐగుపు దేశంలో ఉనన్పుడు ఆ పజలను అసంఖాయ్కులుగా చేసి, తన భుజబలం చేత వారిని అకక్డ
నుండి తీసుకుని వచాచ్డు.

18 సుమారు నల ఏళ ళ్ అరణయ్ంలో వారిని సహించాడు. 19 కనాను దేశంలో ఏడు జాతుల వారిని నాశనం చేసి వారి
దేశాలనుమనపజలకువారసతవ్ంగాఇచాచ్డు. 20ఈసంఘటనలనీన్ సుమారు 450సంవతస్రాలు జరిగాయి. ఆతరువాత
సమూయేలు పవక వరకూ దేవుడువారికినాయ్యాధిపతులను ఇచాచ్డు. 21ఆతరువాతవారు తమకు రాజుకావాలనికోరితే
దేవుడు బెనాయ్మీను గోతికుడూ కీషు కుమారుడూ అయినసౌలును వారికి నల ఏళళ్పాటు రాజుగాఇచాచ్డు. 22తరువాత
అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా చేశాడు. ఆయన ‘నేను యెషష్యి కుమారుడు దావీదును నా ఇషాట్ నుసార న
వానిగా కనుగొనాన్ను. అతడు నా ఉదేద్శాలనీన్ నెరవేరుసాత్ డు’ అనిదావీదును గురించి దేవుడు సాకష్మిచాచ్డు.

23“అతనిసంతానం నుండి దేవుడు తనవాగాద్ నంచొపుప్న ఇశాయేలు కోసం రకష్కు నయేసునుపుటిట్ంచాడు. 24ఆయన
రాకముందుయోహాను ఇశాయేలు పజలందరికీమారుమనసుస్ విషయ నబాపిత్సం పకటించాడు. 25యోహాను తన పనిని
నెరవేరుసుత్ ండగా, “నేనెవరినని మీరనుకుంటునాన్రు? నేను ఆయనను కాను. వినండి, నా వెనక ఒకాయన వసుత్ నాన్డు,
ఆయన కాళళ్ చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా నేను అరుహ్ డిని కాదు” అని చెపాప్డు.

26 “సోదరులారా, అబాహాము వంశసుథ్ లారా, దేవుడంటే భయభకులు గలవారలారా, ఈ రకష్ణ సందేశం మనకే వచిచ్ంది.
27యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్వారు, వారి అధికారులూ, ఆయనను గానీ, పతి విశాంతి దినాన చదివే పవకల మాటలను
గానీ నిజంగా గహించక,యేసుకు మరణ శికష్ విధించి ఆ పవచనాలను నెరవేరాచ్రు.

28 ఆయనలో మరణానికి తగిన కారణమేమీ కనబడక పోయినా వారు ఆయనను చంపాలని పిలాతును కోరారు.
29ఆయనను గురించిరాసినవనీన్ నెరవేరినతరువాతవారాయననుమానుమీదనుండిదింపిసమాధిలోపెటాట్ రు. 30అయితే
దేవుడు చనిపోయినవారిలో నుండి ఆయనను లేపాడు. 31ఆయన గలిలయనుండియెరూషలేముకు తనతో వచిచ్న వారికి
చాలా రోజులు కనిపించాడు. వారే ఇపుప్డు పజలకు ఆయన సాకష్ులుగా ఉనాన్రు. 32పితరులకు చేసిన వాగాద్ నాల గురించి
మేము మీకు సువార పకటిసుత్ నాన్ం. దేవుడు ఈ వాగాద్ నాలను వారి పిలల్ల న మనకు ఇపుప్డు యేసును మృతులోల్ నుండి
లేపడం దావ్రా నెరవేరాచ్డు.”
33 “ ‘నీవునా కుమారుడివి, నేడు నేను నినున్ కనాన్ను’
అని రెండవ కీరనలో కూడారాసి ఉంది. 34ఇంకా, ఇక కుళ ళ్ పటట్కుండా ఆయనను మృతులోల్ నుండి లేపడం దావ్రా,
‘దావీదుకు అనుగహించిన పవిత న, నమమ్క న దీవెనలను నీకిసాత్ ను’
అని చెపాప్డు. 35అందుకే వేరొక కీరనలో,
‘నీ పరిశుదుధ్ ని కుళ ళ్ పటట్నియయ్వు’ అని చెబుతునాన్డు.

36దావీదు దేవుని సంకలప్ం చొపుప్న తన తరం వారికి సేవ చేసి కనున్ మూశాడు. 37తన పితరుల దగగ్ర సమాధి అయి
కుళిళ్పోయాడు గాని, దేవుడు లేపినవాడు కుళ ళ్ పటట్లేదు. 38కాబటిట్ సోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపకష్మాపణ
పకటిసుత్ నాన్ము.

39మోషేధరమ్శాసంమిమమ్లిన్ ఏ విషయాలోల్ నిరోద్ షులుగా తీరచ్లేక పోయిందో ఆ విషయాలనిన్టిలో, విశవ్సించే పతివానినీ
ఈయనేనిరోద్ షిగాతీరుసాత్ డనిమీకు తెలియాలి. 40కాబటిట్ పవకలు చెపిప్నవిమీమీదికిరాకుండాజాగతత్ పడండి. అవేవంటే,
41 ‘తిరసక్రిసుత్ నన్ మీరు, విసమ్యం చెందండి, నశించండి.
మీకాలంలో నేను ఒక పని చేసాత్ ను,
ఆ పని ఎవ నామీకు వివరించినామీరెంతమాతమూ నమమ్రు.’ ”

42 పౌలు బరన్బాలు వెళిళ్పోతుంటే ఈ మాటలు మరుసటి విశాంతి దినాన మళీళ్ చెపాప్లని పజలు బతిమిలాడారు.
43 సమావేశం ముగిసిన తరువాత చాలామంది యూదులూ, యూదామతంలోకి మారినవారూ, పౌలునూ బరన్బానూ
వెంబడించారు. పౌలు బరన్బాలు వారితోమాటాల్ డుతూ, దేవుని కృపలో నిలిచి ఉండాలనివారినిపోతస్హించారు.

యూదుల నుండి పతిఘటన
44మరుసటి విశాంతి దినాన దాదాపు ఆ పటట్ణమంతా దేవుని వాకుక్ వినడానికి సమావేశం అయింది. 45యూదులు ఆ

జనసమూహాలను చూసి కనున్ కుటిట్ , పౌలు చెపిప్న వాటికి అడడ్ం చెపిప్ వారిని హేళన చేశారు. 46అపుప్డు పౌలు బరన్బాలు
రయ్ంగా ఇలా అనాన్రు, “దేవుని వాకుక్ మొదట మీకు చెపప్డం అవసరమే. అయినా మీరు దానిన్ తోసివేసి, మీకు మీరే
నితయ్జీవానికి అయోగుయ్లుగా చేసుకుంటునాన్రు. కాబటిట్ మేముయూదేతరుల దగగ్రికి వెళత్ నాన్ం. 47 “ఎందుకంటే,
‘నీవు పపంచమంతటా రకష్ణ తెచేచ్వానిగా ఉండేలా నినున్ యూదేతరులకు వెలుగుగా ఉంచాను’
అని పభువుమాకు ఆజాఞ్ పించాడు” అనాన్రు.

48యూదేతరులు ఆ మాట విని సంతోషించి దేవుని వాకుక్ను కొనియాడారు. అంతేగాక నితయ్జీవానికి నియమితు న
వారంతావిశవ్సించారు. 49పభువువాకుక్ఆపదేశమంతటావాయ్పించింది. 50అయితేయూదులుభకిమరాయ్దలునన్సీలనూ
ఆ పటట్ణ పముఖులనూ రెచచ్గొటిట్ పౌలునూ బరన్బానూ హింసలపాలు చేసి,వారిని తమపాంతం నుండి తరిమేశారు.
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51 అయితే పౌలు బరన్బాలు తమ పాద ధూళిని వారికి దులిపి వేసి ఈకొనియ ఊరికి వచాచ్రు. 52 అయితే శిషుయ్లు
ఆనందంతో పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఉనాన్రు.

14
ఈకొనియలోపరిచరయ్

1ఈకొనియలోఏం జరిగిందంటే,పౌలు, బరన్బాలుయూదుల సమాజమందిరంలో పవేశించి, ఎంతబాగామాటాల్ డారంటే
చాలామంది యూదులూ గీకులూ విశవ్సించారు. 2 అయితే అవిధేయు న యూదులు యూదేతరులను రెచచ్గొటిట్ వారి
మనసులోల్ సోదరుల మీద దేవ్షం పుటిట్ంచారు.

3 పౌలు, బరన్బాలు పభువు శకితో రయ్ంగా మాటలాడుతూ అకక్డ చాలా కాలం గడిపారు. పభువు వారిదావ్రా
సూచకకియలనూ మహతాక్రాయ్లనూ చేయించి తన కృపా సందేశానిన్ రుజువు చేశాడు. 4ఆ పటట్ణంలోని జనసమూహంలో
భేదాలు వచిచ్ కొందరు యూదుల పకష్ం, మరి కొందరు అపొసత్లుల పకష్ం చేరారు. 5 యూదేతరులూ యూదులూ తమ
అధికారులతో కలిసిపౌలు బరన్బాలను బాధించి రాళ ళ్ రువివ్ చంపాలని అనుకునాన్రు.

6వారు ఆ సంగతి తెలుసుకుని లుకయోనియ పాంతంలోని లుస, దెరేబ్ పటట్ణాలకూ చుటుట్ పకక్ల పదేశానికీ పారిపోయి
అకక్డ సువార పకటించారు.

లుస, దెరేబ్ పటట్ణాలోల్
7 లుసలో కాళ ళ్ చచుచ్బడిన ఒకడునాన్డు. 8 అతడు పుటుట్ కుంటివాడు, ఎనన్డూ నడవలేదు. 9 అతడు పౌలు

మాటలాడుతుంటే వినాన్డు. పౌలు సూటిగా అతని పు చూసి, బాగుపడడానికి అతనికి విశావ్సమునన్దని గమనించి,
10 “లేచి నిలబడు” అని బిగగ్రగా అనగానే అతడు ఒకక్ ఉదుటున లేచి నడవసాగాడు.

11 పజలు పౌలు చేసిన దానిన్ చూసి, లుకయోనియ భాషలో, “దేవుళ ళ్ మానవ రూపంలో మన దగగ్రికి వచాచ్రు” అని
కేకలు వేసి, 12బరన్బాకుజూస్ అనీ,పౌలుముఖయ్ పసంగి కాబటిట్ అతనికిహెరేమ్ అనీ పేరుల్ పెటాట్ రు. 13పటట్ణానికి ఎదురుగా
ఉనన్జూస్దేవుడిపూజారి,ఎడల్నూపూలదండలనూపటట్ణముఖదావ్రం దగగ్రకి తీసుకుని వచిచ్ సమూహంతో కలిసి,వారికి
బలి అరిప్ంచాలని చూశాడు.

14 అపొసత్లులు బరన్బా, పౌలు ఈ సంగతి విని, తమ బటట్లు చింపుకుని సమూహంలోకి చొరబడి 15 “అయయ్లారా,
మీరెందుకిలా చేసుత్ నాన్రు? మేము కూడా మీలాంటి మానవమాతులమే. మీరు ఇలాంటి పనికిమాలిన వాటిని విడిచిపెటిట్ ,
ఆకాశానీన్ భూమినీ సముదానీన్ వాటిలో ఉండే సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచిన జీవంగల దేవుని పు తిరగాలని మీకు సువార
పకటిసుత్ నాన్ం. 16ఆయన గతించిన కాలాలోల్ మనుషులందరినీ తమసొంతమారాగ్ లోల్ నడవనిచాచ్డు. 17అయినా ఆయన
మేలు చేసూత్ ఆకాశం నుండిమీకు వరాష్ నీన్, ఫలవంత న రుతువులనూ దయచేసూత్ , ఆహారం అనుగహిసూత్ , ఉలాల్ సంతోమీ
హృదయాలను నింపుతూ, తన గురించినసాకష్ ం నిలిపి ఉంచాడు.”

18వారు ఆ విధంగా ఎంతగా చెపిప్నా సరే, తమకు బలి అరిప్ంచకుండా ఆ గుంపులను ఆపడం చాలా కషట్మయింది.

లుసలోపౌలును రాళళ్తో కొటట్డం
19అంతియొకయ, ఈకొనియ నుండి యూదులు వచిచ్ జనానిన్ తమ పు తిపుప్కుని, పౌలు మీద రాళ ళ్ రువివ్ అతడు

చనిపోయాడనుకుని పటట్ణం బయటికి అతనిని ఈడిచ్వేశారు. 20అయితే శిషుయ్లు అతని చుటూట్ నిలిచి ఉండగా అతడు
లేచి పటట్ణంలో పవేశించి,మరుసటి రోజు బరన్బాతో కూడ దెరేబ్కు వెళిళ్పోయాడు.

21 వారు ఆ పటట్ణంలో సువార పకటించి చాలా మందిని శిషుయ్లుగా చేసిన తరువాత లుసకూ ఈకొనియకూ
అంతియొకయకూ తిరిగి వచాచ్రు. 22 శిషుయ్లమనసులను దృఢపరచి, విశావ్సంలో నిలకడగాఉండాలనీ, దేవునిరాజయ్ంలో
పవేశించాలంటే అనేక హింసలు పొందాలనీవారినిపోతస్హించారు.

సంఘాలోల్ పెదద్లను నియమించడం. అంతియొకయకు తిరిగి రాక
23పతి సంఘంలోవారికి పెదద్లను ఏరప్రచి ఉపవాసముండి పారథ్న చేసి, వారు నమిమ్న పభువుకు వారిని అపప్గించారు.

24తరువాత పిసిదియపాంతమంతటా సంచరించి పంఫూలియవచాచ్రు.
25వారు పెరేగ్లోవాకుక్బోధించి,అతాత్ లియవెళాళ్రు. 26అకక్డనుండిఓడఎకిక్,తామునెరవేరిచ్న పనినిమితత్ంమొదట

దేవుని కృపకు అపప్గించుకుని, బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగి వచాచ్రు. 27 వారు వచిచ్ సంఘానిన్ సమకూరిచ్,
దేవుడు తమకు తో చేసిన పనులనిన్టినీ,యూదేతరులు విశవ్సించడానికి ఆయనదావ్రం తెరచిన సంగతీ వివరించారు.

28ఆ తరువాతవారు శిషుయ్ల దగగ్ర చాలాకాలం గడిపారు.

15
యెరూషలేము పెదద్ల సభ: సునన్తి గురించి చరచ్

1యూదయ నుండి కొందరు వచిచ్, “మోషే నియమించిన విశావ్సులకు సునన్తి పొందితేనే గాని మీకు రకష్ణ లేదు” అని
విశావ్సులకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు.

2పౌలుకు, బరన్బాకు వారితో తీవ న వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఈ సమసయ్ గురించి పౌలు బరన్బాలు, ఇంకా మరి
కొంతమంది యెరూషలేములోని అపొసత్లుల, పెదద్ల దగగ్రికి వెళాళ్లని సోదరులు నిశచ్యించారు. 3కాబటిట్ సంఘం వారిని
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సాగనంపగా, వారు ఫేనీకే, సమరయ పాంతాల దావ్రా వెళత్ , యూదేతరులు దేవుని పు తిరిగిన సంగతి తెలియజేసి
సోదరులందరికి మహానందం కలగజేశారు.

4 వారు యెరూషలేము చేరగానే సంఘం, అపొసత్లులూ పెదద్లూ వారికి సావ్గతం పలికారు. దేవుడు తమకు తో
చేసిన వాటనిన్టినీ వారు వివరించారు. 5 కానీ పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సు న కొందరు లేచి, యూదేతరులకు సునన్తి
చేయించాలనీ,మోషేధరమ్శాసానిన్ పాటించేలావారికి ఆజాఞ్ పించాలనీ చెపాప్రు.

6అపుప్డు అపొసత్లులూ పెదద్లూ ఈ సంగతి గూరిచ్ ఆలోచించడానికి సమావేశమయాయ్రు. చాలాచరచ్ జరిగిన తరువాత
పేతురు లేచి వారితో ఇలా అనాన్డు.

ర్సత్వ సేవ్చఛ్కు అనుకూలంగా పేతురు వాదం
7 “సోదరులారా, యూదేతరులు నా నోట సువార విని విశవ్సించేలా మీలో నుండి ననున్ ఆరంభ దినాలోల్ దేవుడు

ఎనున్కునాన్డనిమీకు తెలుసు. 8హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడు పరిశుదాధ్ తమ్నుమనకు ఇచిచ్నటేట్ ,వారికీ ఇచిచ్,తానువారిని
సీవ్కరించినటుట్ గా వెలల్డి పరిచాడు. 9మనకీ వారికీ ఏ తేడా చూపకుండా వారి హృదయాలను విశావ్సంతో పవితపరచాడు.
10కాబటిట్ మనపూరీవ్కులు గానీమనం గానీమోయలేని కాడిని శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుణిణ్ పరీ సుత్ నాన్రు?
11పభు నయేసు కృప దావ్రామనం రకష్ణపొందుతామనిమనం నముమ్తునాన్ం గదా? అలాగేవారూ రకష్ణపొందుతారు.”

పౌలు బరన్బాలసాకష్ ం
12అపుప్డు బరన్బా,పౌలు తమదావ్రా దేవుడుయూదేతరులోల్ చేసిన సూచకకియలనూమహతాక్రాయ్లనూ వివరిసుత్ ంటే

సభ అంతా నిశశ్బద్ంగా ఆలకించింది.
యాకోబు సమీకష్

13వారుచెపప్డంముగించినతరువాతయాకోబులేచిఇలాఅనాన్డు, “సోదరులారా,నామాటవినండి. 14యూదేతరులోల్
నుండి దేవుడు తన నామం కోసం ఒక జనానిన్ ఏరప్రచుకోడానికి వారినిమొదట ఎలా కటా ంచాడో సీమోను తెలియజేశాడు.
15ఇందుకు పవకలమాటలు సరిపోతునాన్యి. ఎలాగంటే,
16 ‘ఆ తరువాత నేను తిరిగి వసాత్ ను.
మనుషులోల్ మిగిలినవారూ,
నానామం ఎవ తే ధరించారో
ఆయూదేతరులందరూ, పభువును వెదకేలా
17పడిపోయినదావీదు గుడారానిన్ తిరిగి నిరిమ్సాత్ ననీ పా నవాటిని తిరిగి కటిట్ వాటిని నిలబెడతాననీ
18అనాదికాలం నుండి ఈ సంగతులను తెలియజేసిన పభువు సెలవిసుత్ నాన్డు’
అని రాసి ఉంది.

యూదేతరులను ధరమ్శాసం కిందికి తేకూడదు
19 “కాబటిట్ యూదేతరులోల్ నుండి దేవుని పు తిరిగే వారినిమనం కషట్పెటట్కుండా 20విగహ సంబంధ న అపవితతనూ

జారతావ్నీన్ విసరిజ్ంచాలనీ, గొంతు నులిమి చంపిన దానిన్, రకానీన్ తినకూడదనీ, వారికి ఉతత్రం రాసి పంపాలని నా
అభిపాయం. 21ఎందుకంటే, సమాజమందిరాలోల్ పతి విశాంతిదినానమోషేలేఖనాలను చదువుతూతరతరాలనుండిదానిన్
పకటించే వారు పతి పటట్ణంలో ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.

22 అపుప్డు సోదరులోల్ ముఖుయ్ న బరస్బాబ్ అనే పేరునన్ యూదానూ సీలనూ ఎనున్కుని, వారిని పౌలు, బరన్బాలతో
అంతియొకయపంపడం మంచిదని అపొసత్లులకూ పెదద్లకూ సంఘమంతటికీ తోచింది.

23వారు ఇలారాసి పంపారు. “అపొసత్లులూ పెదద్లూ సోదరులూ అయినమేము అంతియొకయ, సిరియా, కిలికియలోని
యూదేతరు న సోదరులకు, శుభాకాంకష్లతో చెపిప్ రాసుత్ నన్ది, 24 కొందరు మా దగగ్ర నుండి వెళిళ్ తమ బోధతో మిమమ్లిన్
గాబరా పెటిట్ , మీ మనసులను చెరుపుతునాన్రని వినాన్ం. వారికి మేము ఏ అధికారమూ ఇవవ్లేదు. 25 కాబటిట్ కొందరిని
ఎనున్కుని,మనపభు నయేసు కీసుత్ కోసంపాణాలకు తెగించిన బరన్బా,పౌలు అనే 26మనపియమితులతో కూడావారిని
మీ దగగ్రికి పంపడం మంచిదనిమాకందరికీ ఏకాభిపాయం కలిగింది. 27అందువలన మన పియ నయూదానూ సీలనూ
పంపుతునాన్ం. వారు కూడా నోటిమాటతోఈ విషయాలుమీకు తెలియజేసాత్ రు.

28 ‘విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటినీ, రకానీన్, గొంతు నులిమి చంపిన దానినీ తినకూడదు. జారతావ్నికి దూరంగా ఉండాలి’
29అనే తపప్నిస న వీటి కంటే ఎకుక్ న ఏ భారానీన్ మీమీదమోపకూడదని, పరిశుదాధ్ తమ్కూమాకూ అనిపించింది. వీటికి
దూరంగా ఉండిజాగతత్ పడితే అదిమీకు మేలు. సెలవు.”

30 ఆ న వారు వీడోక్లు పలికి అంతియొకయ వచిచ్ శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ ఉతత్రం ఇచాచ్రు. 31 వారు దానిన్
చదువుకుని పోతాస్హం పొంది సంతోషించారు. 32యూదా, సీల కూడా పవక నందున వారు చాలామాటలతోసోదరులను
ఆదరించి బలపరిచారు. 33వారు అకక్డ కొంతకాలం గడిపిన తరువాత, వారిని పంపిన 34వారి దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్డానికి,
సోదరులు వారిని పశాంతంగాసాగనంపారు. 35అయితేపౌలు బరన్బా అంతియొకయలోనే ఉండి అనేకమందికి పభువును
బోధిసూత్ పకటిసూత్ ఉనాన్రు.

పౌలు రెండవ సువార పయాణం
36కొనిన్ రోజు నతరువాతపౌలు “ఏఏపటట్ణాలోల్ పభువువాకుక్ పకటించామోఆపతిపటట్ణంలోఉనన్సోదరుల దగగ్రికి

తిరిగి వెళిళ్,వారెలాఉనాన్రో చూదాద్ ం” అని బరన్బాతో అనాన్డు.
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37 అపుప్డు మారుక్ అనే పేరునన్ యోహానును వెంటబెటుట్ కుని వెళళ్డానికి బరన్బా ఇషట్పడాడ్ డు. 38 అయితే పౌలు
పంఫులియలో పరిచరయ్కు తమతో రాకుండా విడిచి వెళిళ్పోయినవాణిణ్ వెంటబెటుట్ కుని పోవడం భావయ్ం కాదని తలంచాడు.
39 ఇదద్రి మధయ్ తీవ న భేదాభిపాయం రావడంతో వారు ఒకరి నొకరు విడిచి వే పోయారు. బరన్బా, మారుక్ను
వెంటబెటుట్ కుని ఓడ ఎకిక్ పస్ వెళాళ్డు.

40 పౌలు సీలను ఎంపిక చేసుకుని, సోదరులు తనను పభువు కృపకు అపప్గించగా బయలుదేరి, 41 సంఘాలను
బలపరుసూత్ సిరియా కిలికియ దేశాల గుండా పయాణం చేశాడు.

16
తిమోతి పరిచయం

1పౌలు, దెరేబ్ లుస పటట్ణాలకు వచాచ్డు. అకక్డ తిమోతి అనే ఒక శిషుయ్డునాన్డు. అతని తలిల్ విశావ్సి అయిన ఒక
యూదు వనిత. తండి గీసు దేశసుథ్ డు. 2తిమోతికి లుస, ఈకొనియలోఉనన్ సోదరుల మధయ్ మంచి పేరు ఉంది. 3అతడు
తనతో కూడ రావాలని పౌలు కోరి, అతని తండి గీసు దేశసుథ్ డని ఆ పదేశంలోనియూదులందరికీ తెలుసు గనక వారిని బటిట్
అతనికి సునన్తి చేయించాడు.

4వారు ఆ పటట్ణాల దావ్రా వెళత్ , యెరూషలేములో ఉనన్ అపొసత్లులూ పెదద్లూ నిరణ్యించిన విధులను పాటించేలా
వాటినివారికి అందజేశారు. 5కాబటిట్ సంఘాలు విశావ్సంలో బలపడి, పతిరోజూసంఖయ్లో పెరిగాయి.

ఆతమ్మారగ్నిరేద్శం. మాసిదోనియదరశ్నం
6 ఆసియా పాంతంలో వాకుక్ చెపప్వదద్ని పరిశుదాధ్ తమ్ వారిని వారించాడు, అపుప్డు వారు ఫుగియ, గలతీయ పదేశాల

దావ్రా వెళాళ్రు. ముసియదగగ్రికి వచిచ్ బితూనియవెళళ్డానికి పయతన్ం చేశారు గానీ 7యేసు ఆతమ్ వారిని వెళళ్నివవ్లేదు.
8 అందుకని వారు ముసియ దాటిపోయి తోయకు వచాచ్రు. 9 అపుప్డు మాసిదోనియ వాసి ఒకడు కనిపించి, ‘నీవు

మాసిదోనియ వచిచ్ మాకు సహాయం చెయియ్’ అని అతనిని పిలుసుత్ నన్టుట్ రాతి సమయంలో పౌలుకు దరశ్నం వచిచ్ంది.
10 అతనికి ఆ దరశ్నం వచిచ్నపుడు వారికి సువార పకటించడానికి దేవుడు మమమ్లిన్ పిలిచాడని మేము నిశచ్యించుకుని
వెంటనేమాసిదోనియబయలుదేరడానికి పయతన్ం చేశాము.

11మేము తోయనుండి ఓడలో నేరుగా సమొతాకెకు,మరుసటి రోజు నెయపొలి, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కి వచాచ్ము.
ఫిలిపిప్లో పరిచరయ్. ఐరోపా ఖండంలోమొదటి విశావ్సి లూదియమారుప్

12మాసిదోనియదేశంలోఆపాంతానికిఅదిముఖయ్పటట్ణం,రోమీయులవలసపదేశం. మేముకొనిన్రోజులుఆపటట్ణంలో
ఉనాన్ం. 13విశాంతి దినానఊరి బయటిదావ్రం దాటి నదీ తీరానపారథ్నాసథ్లం ఉంటుందని అనుకునాన్ము. మేము అకక్డ
కూరుచ్ని, అకక్డికి వచిచ్న సీలతోమాటాల్ డాం.

14లూదియఅనేదేవునిఆరాధకురాలుఒకామెమామాటలువినన్ది. ఆమెఊదారంగుబటట్లుఅమేమ్ది. ఆమెదితుయ ర
పటట్ణం. పౌలు చెపేప్ మాటలను శదధ్గా వినేలా పభువు ఆమె హృదయం తెరచాడు. 15 ఆమె, ఆమె ఇంటివారూ బాపిత్సం
పొందారు. “నేను పభువులో విశావ్సం గలదానిన్ అని మీరు భావిసేత్, నా ఇంటికి వచిచ్ ఉండాలి,” అని ఆమె మమమ్లిన్
బలవంతం చేసింది.

దయాయ్నిన్ వదిలించడం. పౌలు సీలలకు దెబబ్లు
16మరొక రోజుమేముపారథ్నాసథ్లానికి వెళత్ ఉంటేసోదె చెపేప్ దయయ్ం పటిట్న ఒకయువతిమాకు ఎదు ంది. ఆమెసోదె

చెబుతూ తనయజమానులకు చాలాలాభం సంపాదించేది.
17ఆమెపౌలునూమమమ్లిన్ వెంబడిసూత్ , “వీరు సరోవ్నన్తు నదేవునిసేవకులు. వీరుమీకు రకష్ణమారగ్ం పకటిసుత్ నాన్రు”

అని కేకలు వేసి చెపిప్ంది. 18ఆమె ఇలాగేచాలా రోజులు చేసూత్ వచిచ్ంది. కాబటిట్ పౌలు చాలా చికాకు పడి ఆమె పు తిరిగి,
“నీవుఈమెను వదలి బయటికి వెళిళ్పోమనియేసుకీసుత్ నామంలో ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను” అని ఆ దయయ్ంతో చెపాప్డు. వెంటనే
అది ఆమెను వదలిపోయింది.

19 ఆమె యజమానులు ఆమె యజమానులు పోయిందని చూసి, పౌలునూ సీలనూ పటుట్ కొని రచచ్బండకు అధికారుల
దగగ్రికి ఈడుచ్కు పోయారు. 20నాయ్యాధిపతుల దగగ్రికి వారిని తీసుకు వచిచ్, “వీరు యూదు ఉండి 21రోమీయుల న
మనం అంగీకరించని,పాటించని ఆచారాలు పకటిసూత్ ,మన పటట్ణానిన్ అలల్కలోల్ లం చేసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్రు.

22అపుప్డు జనసమూహమంతావారిమీదికిదొమీమ్గావచిచ్ంది. నాయ్యాధిపతులువారిబటట్లులాగేసిబెతాత్ లతోకొటాట్ లని
ఆజాఞ్ పించారు. 23వారుచాలాదెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలోపడేసి, భదంగాఉంచాలనిచెరసాలఅధికారికి ఆజాఞ్ పించారు.
24అతడు ఆ ఆజఞ్ను పాటించి,వారినిలోపలి చెరసాలలోకి తోసి, కాళళ్ను రెండు కొయయ్ దుంగల మధయ్ బిగించాడు.

దు అధికారిమారుప్
25మధయ్రాతి సమయంలోపౌలు, సీలలుపారథ్న చేసుకుంటూపాటలుపాడుకుంటూ ఉంటేయితర దీలు వింటునాన్రు.

26 అపుప్డు అకసామ్తుత్ గా పెదద్ భూకంపం వచిచ్ంది, చెరసాల పునాదులు కదిలి పోయాయి, వెంటనే తలుపులనీన్
తెరుచుకునాన్యి, అందరి సంకెళ ళ్ ఊడిపోయాయి.

27అంతలో చెరసాల అధికారి నిద లేచి, చెరసాల తలుపులనీన్ తెరచి ఉండడం చూసి, దీలు పారిపోయారనుకుని, కతిత్
దూసి, ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు. 28అయితేపౌలు, “నీవు ఏహానీ చేసుకోవదుద్ ,మేమంతా ఇకక్డే ఉనాన్ం,” అనాన్డు.
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29చెరసాల అధికారి దీపాలు తెమమ్ని చెపిప్ వేగంగా లోపలికి వచిచ్, వణుకుతూ పౌలు, సీలలకు సాషాట్ ంగ పడి, 30వారిని
బయటికి తెచిచ్, “అయయ్లారా, రకష్ణ పొందాలంటే నేనేమి చేయాలి?” అని అడిగాడు. 31 అందుకు వారు, “పభు న
యేసులో విశావ్సముంచు, అపుప్డు నువూవ్, నీ ఇంటివారూ రకష్ణ పొందుతారు” అని చెపిప్ 32అతనికీ అతని ఇంటోల్ ఉనన్
వారందరికీ దేవుని వాకుక్ బోధించారు. 33రాతి ఆ సమయంలోనే చెరసాల అధికారి వారిని తీసుకు వచిచ్, వారి గాయాలు
కడిగాడు. వెంటనే అతడూ అతని ఇంటి వారంతాబాపిత్సం పొందారు.

34 అతడు పౌలు సీలలను తన ఇంటికి తీసికెళిళ్ భోజనం పెటిట్ , తాను దేవునిలో విశావ్సముంచినందుకు తన ఇంటి
వారందరితో కూడ ఆనందించాడు.

35 తెలల్వారగానే, వారిని విడిచిపెటట్ండని చెపప్డానికి నాయ్యాధికారులు భటులను పంపారు. 36 చెరసాల అధికారి ఈ
మాటలు పౌలుకు తెలియజేసి, “మిమమ్లిన్ విడుదల చేయమని నాయ్యాధికారులు కబురు పంపారు, కాబటిట్ మీరిపుప్డు
బయలుదేరి మంగా వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు.

37అయితేపౌలువారితో “వారునాయ్యంవిచారించకుండానేరోమీయుల నమమమ్లిన్బహిరంగంగాకొటిట్ంచిచెరసాలలో
వేయించి, ఇపుప్డు రహసయ్ంగా వెళళ్గొడతారా? మేము ఒపుప్కోము. వారే వచిచ్ మమమ్లిన్ బయటికి తీసుకు రావాలి” అని
చెపాప్డు.

38 భటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధికారులకు తెలియజేశారు. పౌలు సీలలు రోమీయులని విని వారు భయపడాడ్ రు. ఆ
నాయ్యాధికారులు వచిచ్ 39 వారిని బతిమాలుకుని చెరసాల బయటికి తీసుకుపోయి, పటట్ణం విడిచి వెళళ్ండని వారిని
పాధేయపడాడ్ రు. 40పౌలు, సీల చెరసాల నుండి బయటికి వచిచ్ లూదియఇంటికి వెళాళ్రు. వారుసోదరులను చూసి,వారిని
పోతస్హించి ఆ పటట్ణం నుండి బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు.

17
తెసస్లోనిక సంఘసాథ్ పన

1వారుఅంఫిపొలి,అపొలోల్ నియపటట్ణాలమీదుగాతెసస్లోనిక పటట్ణానికి వచాచ్రు. అకక్డయూదుల సమాజమందిరం
ఒకటి ఉంది. 2 పౌలు తన అలవాటు పకారం అలవాటు పకారం మూడు విశాంతి దినాలు లేఖనాలోల్ నుండి వారితో
తరిక్ంచాడు. 3 కీసుత్ హింసలు అనుభవించిమృతులోల్ నుండి లేవడం తపప్నిసరి అని లేఖనాలను విపిప్ వివరించాడు. “నేను
మీకు పకటించేయేసే కీసుత్ ” అని తెలియజేశాడు.

4కొంతమందియూదులు ఒపుప్కుని పౌలు సీలలతో కలిశారు. వారిలో భకిపరు న గీకు వారూ, చాలమంది పముఖు న
సీలు కూడా ఉనాన్రు.

యూదుల వయ్తిరేకత
5 అయితే ఆ బోధను నమమ్ని యూదులు అసూయతో నిండిపోయి, వాయ్పార వీధులోల్ తిరిగే కొంతమంది పోకిరీ వాళళ్ను

వెంటబెటుట్ కుని గుంపు కూరిచ్ పటట్ణమంతా పెదద్ అలల్రి సృషిట్ంచారు. వారుయాసోను ఇంటిమీదదాడి చేసి,పౌలు సీలలను
జనం మధయ్కు తీసుకు వెళాళ్లనుకునాన్రు.

6 అయితే వారు కనబడక పోయేసరికి యాసోనునూ మరి కొంతమంది సోదరులనూ ఆ పటట్ణ అధికారుల దగగ్రికి
ఈడుచ్కుపోయి, “భూలోకానిన్తలకిందులు చేసినవారు ఇకక్డికి కూడావచాచ్రు. యాసోనువీరినితనఇంటోల్ పెటుట్ కునాన్డు.
7 వీరంతాయేసు అనే వేరొక రాజునాన్డని చెబుతూ సీజరు చటాట్ లకు విరోధంగా నడుచుకుంటునాన్రు” అని కేకలు వేశారు.
8 జనసమూహం అధికారులూ ఈ మాటలు విని ఆందోళనపడాడ్ రు. 9వారు యాసోను దగగ్రా మిగతావారి దగగ్రా జామీను
తీసుకుని వారిని విడుదల చేశారు.

బెరయాలోపరిచరయ్
10సోదరులు అదే రాతి పౌలునూ సీలనూ బెరయ ఊరికి పంపించారు. వారు వచిచ్ యూదుల సమాజ మందిరంలోకి

వెళాళ్రు. 11వీరు తెసస్లోనికలో ఉనన్వారి కంటే ఉనన్త భావాలు గలవారు. ఎందుకంటే వీరు శదధ్తో వాకాయ్నిన్ అంగీకరించి,
పౌలు, సీలలు చెపిప్న సంగతులు అలా ఉనాన్యో లేవో అని పతి రోజూ లేఖనాలను తరచి చూసూత్ వచాచ్రు. 12అందుచేత
వారిలోచాలామంది నమామ్రు. పముఖ గీకు సీలూ,పురుషులూ విశవ్సించారు.

13అయితేబెరయలోకూడాపౌలు దేవునివాకుక్ పకటిసుత్ నాన్డనితెసస్లోనికలోనియూదులు తెలుసుకునిఅకక్డికి కూడా
వచిచ్ జనానిన్ రెచచ్గొటిట్ అలల్రి రేపారు. 14 వెంటనే సోదరులు పౌలును సముదం వరకూ పంపారు. సీల, తిమోతి, అకక్డే
ఉండిపోయారు.

15పౌలును సాగనంపడానికి వెళిళ్న వారు అతనిని ఏతెనుస్ పటట్ణం వరకూ తెచాచ్రు. సీల, తిమోతి సాధయ్ నంత
తొందరగా తన దగగ్రికి రావాలనిపౌలు,వారిదావ్రా కబురు పంపాడు.

ఏతెనుస్లోపౌలు
16 పౌలు ఏతెనుస్లో వారి కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్డు. ఆ పటట్ణం నిండా ఉనన్ విగహాలను గమనించి అతని ఆతమ్

పరితపించింది. 17అందుచేత సమాజ మందిరంలో యూదులతోనూ దేవుణిణ్ ఆరాధించే వారితోనూ, వాయ్పార వీధులోల్ పతి
రోజూవచిచ్పోయేవారితోనూ చరిచ్సూత్ వచాచ్డు.

18 ఎపికూరీయుల సోత్ యికుల వరాగ్ నికి చెందిన కొంతమంది తతవ్వేతత్లు అతనితో వాదించారు. కొంతమంది, “ఈ
వాగుడుకాయ చెపేప్ది ఏమిటి” అని చెపుప్కునాన్రు. అతడు యేసుని గూరీచ్, చనిపోయిన వారు తిరిగి బతకడం గూరీచ్
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పకటించాడు కాబటిట్ మరి కొంత మంది, “ఇతడు మనకు తెలియని దేవుళళ్ను పచారం చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.
19వారు అతనిని వెంటబెటుట్ కుని అరియోపగు అనే సమాఖయ్ దగగ్రికి తీసుకుపోయి, “నీవు చెబుతునన్ ఈ కొతత్ బోధ మేము
తెలుసుకోవచాచ్? 20నీవుకొనిన్ వింతవిషయాలుమాకు వినిపిసుత్ నాన్వు. అందుచేతవీటిఅరథ్మేంటోమాకుతెలుసుకోవాలని
ఉంది” అని చెపాప్రు.

21 ఏతెనుస్ పజలూ, అకక్డ నివసించే విదేశీయులూ ఏదో ఒక కొతత్ విషయం చెపప్డంలో, వినడంలో మాతమే తమ
సమయానిన్ గడిపేవారు.

అరియోపగు సభలోపౌలు ఉపనాయ్సం
22పౌలు అరియోపగు సభనుదేద్శించి, “ఏతెనుస్ వాసులారా, మీరు అనిన్ విషయాలోల్ చాలా మతభకి గలవారని నేను

గమనిసుత్ నాన్ను. 23 నేను దారిన పోతుంటే మీరు పూజించే వాటిని చూశాను. అకక్డ ఒక బలిపీఠం నాకు కనబడింది.
దాని మీద “తెలియని దేవునికి” అని రాసి ఉంది. కాబటిట్ మీరు తెలియకుండా దేనిని ఆరాధిసుత్ నాన్రో దానినే నేను మీకు
తెలియజేసుత్ నాన్ను.

24 విశావ్నీన్, దానిలోని సమసాత్ నీన్ చేసిన దేవుడు, తానే ఆకాశానికీ భూమికీ పభువు కాబటిట్ చేతులతో చేసిన ఆలయాలోల్
నివసించడు. 25ఆయనేఅందరికీ జీవానీన్ఊపిరినీతకిక్నఅనిన్ంటినీదయచేసేవాడు. కాబటిట్ తనకు ఏదోఅకక్రఉనన్టుట్ గా
మనుషులు చేతులతో చేసే సేవలు అందుకోడు.

26 ఆయన ఒకక్ మనిషి నుండి లోకమంతటిలో నివసించే అనిన్ జాతుల మనుషులను చేసి, వారి కోసం కాలాలను
నియమించాడు. నివసించే సరిహదుద్ లను ఏరప్రిచాడు. 27 అందుచేత వారు దేవుణిణ్ వెతికి తమ తాము ఆయనను
కనుగొనాలి. వాసత్వానికి ఆయనమనలో ఎవరికీ దూరంగా ఉండేవాడు కాదు. ఎందుకంటే,

28మనం ఆయనలో బతుకుతునాన్ం,
ఆయనలోనేమన కదలికలూ ఉనికీ ఉనాన్యి.
‘మనమాయన సంతానం,’
అనిమీ కవులు కూడా కొందరు చెపాప్రు.
29కాబటిట్ మనం దేవునిసంతానం గదా, దేవతవ్ంఅనేదిమనుషులు తమఆలోచనా పుణాయ్లతోచెకిక్నబంగారు,వెండి,

రాతిబొమమ్లను పోలి ఉంటుందని అనుకోకూడదు.
30 ఆ ఆజాఞ్ న కాలాలను దేవుడు చూసీ చూడనటుట్ గా ఉనాన్డు. ఇపుప్ తే మానవులందరూ అంతటా పశాచ్తాత్ ప

పడాలని అందరికీ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. 31 ఎందుకంటే తాను నియమించిన వయ్కితో నీతిని బటిట్ లోకానికి తీరుప్ తీరేచ్ ఒక రోజు
నిరణ్యించాడు. మృతులోల్ నుండి ఆయనను లేపాడు కాబటిట్ దీనిన్ నమమ్డానికి అందరికీ ఆధారం కలగజేశాడు.”

32మృతులు చనిపోయితిరిగి లేవడం గురించి ఎతెనుస్ వారు వినన్పుప్డు కొంతమంది ఎగతాళి చేశారు. మరి కొంతమంది
దీనిన్ గురించి నీవు చెపేప్ది మరొకసారి వింటామని చెపాప్రు. 33 ఆ తరువాత పౌలు వారి దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు.
34 అయితే కొంతమంది అతనితో చేరి విశవ్సించారు. వారిలో అరియోపగీతు వా న దియొనూసియ, దమరి అనే ఒక సీ,
వీరితోబాటు మరి కొంతమంది కూడా ఉనాన్రు.

18
కొరింతులోపౌలు

1ఆ తరువాతపౌలు ఏతెనుస్ నుండి బయలుదేరి కొరింతుకు వచాచ్డు.
2పొంతు వంశానికి చెందిన అకుల అనే ఒక యూదుడినీ అతని భారయ్ పిసిక్లల్నూ కనుగొనాన్డు. యూదులంతా రోమ్

నగరానిన్ విడిచి వెళాళ్లని కాల్ డియస్ చకవరి కొదిద్ కాలం కితమేఆజఞ్ జారీ చేసిన కారణం చేత,వారు ఇటలీ నుంచి కొదిద్ కాలం
కితమేఈపటట్ణానికి తరలి వచాచ్రు. 3వారివృతిత్ డేరాలు కుటట్డం. పౌలు వృతిత్ కూడాఅదేకాబటిట్ అతడువారితోనివసిసూత్
కలిసి పని చేశాడు.

4అతడు పతి విశాంతిదినాన సమాజమందిరంలోయూదులతో, గీకు వారితో తరిక్సూత్ వారిని ఒపిప్సూత్ వచాచ్డు. 5సీల,
తిమోతిలు మాసిదోనియ నుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు వాకుక్ బోధించడంలో మరింతగా నిమగన్మయాయ్డు. అతనిలో ఆతమ్
కలిగించే ఆసకివలల్ యేసే కీసత్నియూదులకు బలంగాసాకష్మిసుత్ నాన్డు.

6ఆయూదులు అతనిని ఎదిరించి దూషించారు. అతడు తన బటట్లు దులుపుకుని, “మీ రకం మీ తలమీదే ఉండుగాక.
నేనునిరోద్ షిని. ఇకనుండినేనుయూదేతరులదగగ్రికి వెళాత్ ను”అనివారితోచెపిప్ 7అకక్డనుండివెళిళ్, వభకిగలతితియస్
యూసుత్ అనే అతని ఇంటికి వచాచ్డు. అతని ఇలుల్ సమాజమందిరానిన్ ఆనుకుని ఉంది.

8 ఆ సమాజ మందిరం అధికారి కిసుప్ కుటుంబ సమేతంగా పభువులో విశావ్సముంచాడు. ఇంకా కొరింతు పౌరులోల్
చాలామంది విని, విశవ్సించి బాపిత్సం పొందారు. 9 పభువు రాతివేళ దరశ్నంలో, “నీవు భయపడకుండా మాటాల్ డు.
మౌనంగా ఉండవదుద్ . 10 ఎందుకంటే నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, హాని చేయడానికి నీ మీదికి ఎవడూ రాడు. ఈ
పటట్ణంలోనాకు చెందినవారు చాలామంది ఉనాన్రు” అనిపౌలుతో చెపాప్డు.

11అతడు వారిమధయ్ దేవునివాకుక్ బోధిసూత్ , ఒకటినన్ర సంవతస్రాలు అకక్డ నివసించాడు.
గలిల్యో నిరల్కష్ం
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12 గలిల్యో అకయకు గవరన్రుగా ఉనన్ రోజులోల్ యూదులంతా ఏక పౌలు మీదికి లేచి నాయ్యపీఠం ముందుకి అతణిణ్
తీసుకుని వచాచ్రు. 13 “వీడు ధరమ్శాసానికి విరుదధ్ంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించడానికి పజలను పేరేపిసుత్ నాన్డు” అని ఆరోపణ
చేశారు.

14పౌలుమాటాల్ డడంపారంభించినపుడు గలిల్యో, “యూదులారా,ఈవివాదంఏదోఒకఅనాయ్యానికో,ఒకచెడడ్ నేరానికో
సంబంధించిన తే నేను మీ మాట సహనంగా వినడం నాయ్యమే. 15 ఇది ఏదో ఉపదేశం గురించో, పేరుల గురించో, మీ
ధరమ్శాసం గురించోవాదనఅయితేఆవిషయంమీరేచూసుకోండి. ఇలాంటివాటిగురించి విచారణచేయడానికినాకుమనసు
లేదు” అనియూదులతో చెపిప్ 16వారినినాయ్యపీఠం దగగ్ర నుండి పంపివేశాడు.

17 అపుప్డు అందరూ సమాజ మందిరం అధికారి సోసెత్నేసును పటుట్ కుని నాయ్యపీఠం దగగ్ర కొటట్సాగారు. అయితే ఈ
సంగతులేవీ గలిల్యో పటిట్ంచుకోలేదు.

పౌలుమొకుక్బడి
18పౌలు ఇంకా చాలా రోజులు అకక్డే ఉండి చివరికి వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్డు. కెంకేయ ఓడరేవులో తన నాజీరు

వత సంబంధ న జుటుట్ కతిత్రించుకుని పిసిక్లల్, అకులతో కలిసి సిరియాకు బయలుదేరాడు.
19వారు ఎఫెసు వచిచ్నపుప్డుపౌలువారినిఅకక్డ విడిచి పెటిట్ తానుమాతం సమాజమందిరంలోపవేశించియూదులతో

వాదిసూత్ ఉనాన్డు. 20వారు ఇంక కొంతకాలం తమతో ఉండమని పౌలును బతిమాలారు. 21అతడు అంగీకరించక దేవుని
చితత్ తే మరొకసారి వసాత్ నని చెపిప్ వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని ఓడ ఎకిక్ ఎఫెసు నుండి బయలుదేరాడు.

22 తరువాత సరయ రేవులో దిగి యెరూషలేము వెళిళ్, అకక్డి సంఘానిన్ పలకరించి, అంతియొకయకు వచాచ్డు.
23 అకక్డ కొంతకాలం ఉనన్ తరువాత బయలుదేరి వరసగా గలిలయ పాంతంలో, ఫుగియలో సంచరిసూత్ శిషుయ్లందరినీ
సిథ్రపరిచాడు.

ఎఫెసులో అపొలోల్
24అలెగాజ్ ండియావా నఅపొలోల్ అనే ఒకయూదుడు ఎఫెసు వచాచ్డు. అతడు గొపప్ విదావ్ంసుడు, లేఖనాలోల్ పావీణయ్త

కలిగినవాడు. 25అతడు పభువుమారగ్ంలో ఉపదేశం పొంది, ఆతమ్లో తీవత కలిగి, యేసును గూరిచ్ అనరగ్ళంగా, సప్షట్ంగా
మాటాల్ డుతూ,సమాజమందిరాలోల్ రయ్ంగాబోధించడంమొదలుపెటాట్ డు. కానీఅతనికియోహానుబాపిత్సం గురించిమాతమే
తెలుసు.

26పిసిక్లల్, అకుల అతని గురించి విని, అతనిని చేరుచ్కుని దేవునిమారగ్ం గురించిపూరిగా విశదపరిచారు. 27తరువాత
అతడు అకయ వెళాళ్లని తలంచినపుప్డు అకక్డి విశావ్సులకు ఉతత్రాలు రాసి అతనిని చేరుచ్కోమని అకక్డి సోదరులను
పోతాస్హపరిచారు. అతడు అకక్డికి వచిచ్, వ కృపచేత విశవ్సించిన వారికి చాలా సహాయం చేశాడు. 28 లేఖనాల
ఆధారంతోయేసే కీసత్ని రుజువు పరుసూత్ , బహిరంగంగాయూదుల వాదానిన్ గటిట్గా ఖండిసూత్ వచాచ్డు.

19
ఎఫెసులోయోహాను శిషయ్గణం ర్సత్వులు కావడం

1 అపొలోల్ కొరింథులో ఉనన్పుప్డు జరిగిందేమంటే, పౌలు మనయ్ పాంతాలోల్ సంచరించి ఎఫెసుకు వచిచ్నపుప్డు కొందరు
శిషుయ్లు అతనికి కనిపించారు. వారిని, “మీరు నముమ్కునన్పుప్డు పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందారా?” అని అడిగాడు. 2వారు,
“అసలు పరిశుదాధ్ తమ్ను గురించి మేము వినలేదు” అని చెపాప్రు. 3 అపుప్డు పౌలు, “అలా తే మీరు ఎలాంటి బాపిత్సం
పొందారు?” అని అడగాగ్ ,వారు, “యోహాను బాపిత్సం” అని చెపాప్రు.

4 అందుకు పౌలు, “యోహాను తన వెనక వచేచ్ వాడిలో, అంటే యేసులో విశావ్సముంచాలని పజలతో చెబుతూ,
పశాచ్తాత్ పం విషయ న బాపిత్సమిచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 5వారు ఆ మాటలు విని పభు న యేసు నామంలో బాపిత్సం
పొందారు.

6 తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచినపుడు పరిశుదాధ్ తమ్ వారి మీదికి వచాచ్డు. అపుప్డు వారు భాషలతో
మాటలాడటం, పవచించడంమొదలుపెటాట్ రు. 7వారందరూ సుమారు పనెన్ండు మంది పురుషులు.

సమాజమందిరంలో ఆ న తురనున్ అనే వాడి బడిలోపౌలు బోధనలు
8 తరువాత పౌలు సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్ పసంగిసూత్ , దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ తరిక్సూత్ , ఒపిప్సూత్ , రయ్ంగా

మాటాల్ డుతూ మూడు నెలలు గడిపాడు. 9 అయితే కొందరు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకుని అతనిని తిరసక్రించి,
జనసమూహం ఎదుట కీసుత్ మారాగ్ నిన్ దూషిసూత్ వచాచ్రు. కాబటిట్ అతడువారిని విడిచిపెటిట్ , శిషుయ్లను వారి నుండి వేరు చేసి
పతిరోజూతురనున్ అనే అతని బడిలో చరిచ్సూత్ వచాచ్డు.

10 రెండు సంవతస్రాల పాటు ఈ విధంగా జరిగింది. కాబటిట్ యూదులు, గీకులు, ఆసియలో నివసించే వారంతా పభువు
వాకుక్ వినాన్రు.

పౌలు చేసిన అదుభ్తాలు
11 అంతేగాక దేవుడు పౌలు చేత కళ ళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే అదుభ్తాలను చేయించాడు. 12 అతని శరీరానికి తాకిన

చేతిగుడడ్లయినా, నడికటల్యినా రోగుల దగగ్రికి తెసేత్ వారి రోగాలు పోయాయి, దురాతమ్లు కూడా వదలిపోయాయి.
13 అపుప్డు దేశసంచారం చేసే యూదు మాంతికులు కొందరు తమ సవ్లాభం కోసం యేసు నామం ఉపయోగిసూత్ ,
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“పౌలు పకటించే యేసు తోడు, మిమమ్లిన్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను” అని చెపిప్, దురాతమ్లు పటిట్నవారి పభు న యేసు పేరు
ఉచఛ్రించడానికిపూనుకునాన్రు.

14సెక్వఅనేఒకయూదు పధానయాజకుని కొడుకులు ఏడుగురు కూడాఆవిధంగాచేసుత్ నాన్రు. 15అందుకు ఆ దురాతమ్,
“నాకు యేసు ఎవరో తెలుసు, పౌలు కూడా తెలుసు గాని, మీరెవరు?” అని వారిని అడిగింది. 16 ఆ దురాతమ్ పటిట్నవాడు
ఎగిరి మీద పడి వారిని లొంగదీసుకోవడంతో ఆ దురాతమ్ గెలిచింది. అందుచేత ఆ మంతగాళ ళ్ గాయాలతో బటట్లేల్కుండా
పారిపోయారు.

17ఈ సంగతి ఎఫెసులో నివసించే యూదులకు, గీకువారికి తెలిసినపుప్డు వారందరికీ భయం వేసింది కాబటిట్ పభు న
యేసు నామానికిఘనత కలిగింది. 18విశవ్సించినవారు చాలామంది వచిచ్, తమ దురామ్రగ్ కియలను ఒపుప్కునాన్రు.

19 అంతేగాక మాంతిక విదయ్ అభయ్సించినవారు చాలా మంది తమ పుసత్కాలను తెచిచ్, అందరూ చూసుత్ ండగా వాటిని
కాలిచ్వేశారు. లెకక్ చూసినపుప్డు వాటి విలువయా వేల వెండి నాణాలు అయింది. 20అంత పభావ సహితంగా పభువు
వాకుక్ వాయ్పించింది.

21 పౌలు ఎఫెసులో పరిచరయ్ ముగించిన తరువాత మాసిదోనియ, అకయ దేశాల మారగ్ంలో యెరూషలేము వెళాళ్లని
ఆతమ్లో ఉదేద్శించి ‘నేను అకక్డికి వెళిళ్న తరువాత రోమ్ నగరానిన్ కూడా చూడాలి’ అని నిరణ్యించుకునాన్డు.

22అపుప్డు తన పరిచారకులోల్ తిమోతి, ఎరసుత్ అనే ఇదద్రినిమాసిదోనియపంపించితానుమాతం ఆసియలోకొంతకాలం
నిలిచిపోయాడు.

ఎఫెసులో కంసాలుల ఆగడం
23 ఆ రోజులోల్ కీసుత్ మారగ్ం గురించి అకక్డ చాలా అలల్రి చెలరేగింది. 24 ఎలాగంటే, దేమేతి అనే ఒక కంసాలి డయానా

దేవతకు వెండి విగహాలను చేయిసూత్ అకక్డి పనివారికి మంచి ఆదాయం కలిప్ంచేవాడు.
25అతడు వారిని, ఆ వృతిత్లో ఉనన్ ఇతరులను పోగుచేసి వారితో, “ఈ పని దావ్రా మనకి మంచి ఆదాయం వసూత్ మన

జీవనోపాధి బాగా జరుగుతూ ఉందని మీకు తెలుసు. 26అయితే ఈ పౌలు, చేతులతో చేసిన విగహాలు నిజ న దేవుళ ళ్
కారనిబోధించి,ఎఫెసులోమాతమేకాకమొతత్ంఆసియాఅంతటచాలామందిపజలనుపెడదారిపటిట్ంచాడనిమీరువినాన్రు,
చూశారు కూడా. 27 గామనవృతిత్ మీదశదధ్ తగిగ్పోవడమేకాక,డయానాదేవసాథ్ నం కూడనిరల్ నికి గు ,ఆసియాఅంతటా,
ఇంకా భూలోకమంతటా పూజలందుకుంటునన్ ఈమె పభావం తగిగ్పోతుందేమో అని నాకు భయం వేసుత్ నన్ది” అని వారితో
చెపాప్డు.

28వారు అది విని ఉగు పోయి, “ఎఫెసీయుల డయానా మహాదేవి” అని కేకలు వేశారు. 29దానితో పటట్ణం బహ
గందరగోళంగా తయా ంది. వెంటనే వారు పౌలుతో పయాణ వచిచ్న మాసిదోనియాకు చెందిన గాయి, అరిసాత్ రుక్లను
పటుట్ కుని దొమీమ్గా అకక్డి నాటక పదరశ్నశాలలోకి ఈడుచ్కు పోయారు.

30పౌలుఆజనసమూహంపో నసభదగగ్రికి వెళాళ్లనుకునాన్డుగాని, శిషుయ్లు అతనినివెళళ్నియయ్లేదు. 31అంతేగాక
ఆసియా దేశాధికారులోల్ అతని సేన్హితులు కొందరు అతనికి కబురు పంపి, “నీవు నాటక పదరశ్నశాలలోకి వెళళ్వదుద్ ” అని
నచచ్జెపాప్రు.

32ఆ సభ గందరగోళంగా ఉంది. కొందరు ఒక రకంగా, మరికొందరు మరో రకంగా కేకలు వేసుత్ నాన్రు. అసలు తామెందుకు
అకక్డ గుమిగూడామో చాలా మందికి తెలియనే లేదు. 33 అపుప్డు యూదులు అలెగాజ్ ండరును ముందుకు తోసి అతనిని
జనం ఎదుటికి తెచాచ్రు. అలెగాజ్ ండర్ చేతితో గ చేసి ఆ పజలకు వివరణ ఇవావ్లని చూశాడు. 34 అయితే అతడు
యూదుడని వారికి తెలిసి అందరూ మూకుమమ్డిగా రెండు గంటల సేపు ‘ఎఫెసీయుల డయానామహాదేవి’ అని నినాదాలు
చేశారు.

35అపుప్డుఊరి కరణం సమూహానిన్ సముదాయించి, “ఎఫెసువాసులారా, ఎఫెసు పటట్ణం డయానామహాదేవికీఆకాశం
నుండి పడిన పవిత శిలకూ ధరమ్కర అని తెలియనివారెవరు? 36ఈసంగతులు తిరుగులేనివి కాబటిట్ మీరు శాంతం వహించి
ఏ విషయంలోనూ తొందరపడకపోతేమంచిది.

37మీరు ఈ వయ్కులను తీసికొచాచ్రు గదా, వీరు గుడిని దోచుకునన్ వారా? మన దేవతను దూషించారా? 38 దేమేతికీ
అతనితో ఉనన్ కంసాలులకూ వీరి మీద ఆరోపణలు ఏ నా ఉంటే నాయ్యసభలు జరుగుతునాన్యి, అధికారులు ఉనాన్రు
కాబటిట్ వారు ఒకరి ఒకరు వాయ్జయ్ం వేయవచుచ్. 39అయితేమీరు ఇతర సంగతులను గురించి విచారణ చేయాలనుకుంటే
అవి కమ న సభలోనే పరిషాక్రమవుతాయి.

40మనంఈగందరగోళం గూరిచ్ చెపప్దగినకారణంఏమీలేదు గనక,ఈరోజుజరిగినఅలల్రిని గురించిఅధికారులుమన
విచారణ జరుపుతారేమోఅని భయంగా ఉంది. ఈ విధంగా గుంపు కూడడానికి తగిన కారణం ఏం చెబుతాం?” అనివారితో
అనాన్డు. 41అతడలా చెపిప్ సభను ముగించేశాడు.

20
మాసిదోనియ, గీసుల గుండాపౌలుయెరూషలేము పయాణం

1ఆఅలల్రి సదుద్ మణిగినతరువాతపౌలు శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలిచిపోతాస్హకవాకుక్లు చెపిప్వారిదగగ్ర సెలవుతీసుకుని
మాసిదోనియబయలుదేరాడు.

2 ఆ పాంతాలనీన్ తిరిగి అకక్డి విశావ్సులను పోతస్హించి గీసు వచాచ్డు. 3 అతడు అకక్డ మూడు నెలలు గడిపిన
తరువాత ఓడ సిరియా వెళాళ్లని భావించాడు గానీ అకక్డి యూదులు అతని కుట చేసుత్ నాన్రని తెలిసి తిరిగి
మాసిదోనియవెళళ్డానికి నిరణ్యించుకునాన్డు.
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4ఫురస్ కుమారుడు, బెరయ ఊరికి చెందిన సోపతు, తెసస్లోనిక వారు అరిసాత్ రుక్, సెకుందు, దెరెబ్ ఊరివాడు గాయి,
తిమోతి, ఆసియాదేశాలకు చెందిన తుకికు,తోఫిము, అతనితో వచాచ్రు. 5అయితేవారంతాముందుగా వెళిళ్ తోయలోమా
కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు.

తోయలోపౌలు చరయ్లు
6 మేము పులియని పిండితో చేసే రొటెట్ల పండగ దినాలు పూరయాయ్క ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపిప్ విడిచి పెటిట్ ఐదు రోజులు

పయాణించి తోయచేరుకుని వారి దగగ్ర ఏడు రోజులు గడిపాం.
7 ఆదివారం నాడు మేము రొటెట్ విరవడానికి సమకూడినపుప్డు పౌలు తరువాతి రోజు వెళళ్వలసి ఉంది కాబటిట్ అతడు

వారితోఅరథ్రాతిదాకావిసత్రించిమాటాల్ డుతూఉండిపోయాడు. 8మేముసమావేశ నమేడగదిలోచాలాదీపాలుఉనాన్యి.
9పౌలు చాలాసేపు పసంగిసుత్ ంటే కిటికీలో కూరుచ్నన్ ఐతుకు అనే యువకుడు గాఢ నిదలో మునిగి జోగి, మూడవ అంతసుత్
నుండి జారి కింద పడి చనిపోయాడు.

10అపుప్డు పౌలు కిందికి వెళిళ్ అతనిమీద పడుకుని కౌగలించుకుని, “మీరికగాభరాపడవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే
అతడు బతికే ఉనాన్డు” అని వారితో చెపాప్డు. 11అతడు మళీళ్ కి వచిచ్ రొటెట్ విరిచి భుజించి తెలల్వారే వరకూ వారితో
ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్ డి బయలుదేరాడు. 12 సజీవంగా ఉనన్ ఆ యువకుణిణ్ తీసుకు వచిచ్నపుప్డు వారికి గొపప్ ఆదరణ
కలిగింది.

మిలేతుకు
13 మేము ఓడ ఎకిక్ అసుస్ అనే పాంతానికి వెళిళ్ అకక్డ పౌలుని ఎకిక్ంచుకోవాలని ముందుగా బయలేద్రాం. తాను

అకక్డివరకూకాలినడకనురావాలనిఉదేద్శించిపౌలుమమమ్లిన్ ఆవిధంగాఆదేశించాడు. 14అసుస్లోఅతడుమాతోకలిసిన
తరువాతమేమంతా కలిసిమితిలేనే వచాచ్ం.

15 అకక్డ నుండి బయలుదేరి మరునాటికి కీయోసు దీవ్పానికి ఎదురుగా వచాచ్ం. మరునాటికి సమొసు
చేరుకుని ఆ తరువాతి రోజుకి మిలేతు చేరుకునాన్ం. 16 సాధయ్ తే పెంతెకొసుత్ రోజున యెరూషలేములో ఉండాలని
పౌలు తవ్రపడుతునాన్డు కాబటిట్ ఆసియలో కాలయాపన చేయకుండా ఎఫెసును దాటి వెళిళ్పోవాలని అతడు
నిశచ్యించుకునాన్డు.

ఎఫెసు సంఘపెదద్లతోపౌలు
17అతడు మిలేతులో ఉండగానే ఎఫెసులోని పెదద్లకు కబురు పెటిట్ వారిని పిలిపించాడు. 18వారు వచిచ్నపుడు వారితో

ఇలా అనాన్డు, “నేను ఆసియలోకాలుమోపిన రోజు నుండిమీమధయ్ ఏ విధంగా ఉనాన్నోమీకే తెలుసు.
19యూదుల కుటలవలననాకు విషమపరీకష్లు సంభవించినాకనీన్టితోనూ,సంపూరణ్ నవినయభావంతోనూపభువుకు

సేవ చేశానని మీకు తెలుసు. 20 మీకు పయోజనకర న దేనినీ నేను దాచుకోకుండా బహిరంగంగా, ఇంటింటికీ తిరిగి
బోధించాను. 21అంతేకాక, దేవుని ఎదుట పశాచ్తాత్ ప పడి మన పభు న యేసు కీసుత్ లో విశావ్సముంచాలనియూదులకూ,
గీసు దేశసుత్ లకూ ఏ విధంగాసాకష్ ం ఇసుత్ నాన్నో, అంతామీకు తెలుసు.

22 “ఇదిగో, ఇపుప్డు నేను ఆతమ్ నిరబ్ంధంలో యెరూషలేము వెళత్ నాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవిసాత్ యో నాకు
తెలియదు. 23కానీ,పరిశుదాధ్ తమ్ పతిపటట్ణంలోసాకష్మిసూత్ నాకోసంసంకెళ ళ్,హింసలూవేచిఉనాన్యనిచెపాప్డనిమాతం
తెలుసు.

24అయితే దేవుని కృపా సువారను గురించిసాకష్ ం ఇవవ్డంలోనా జీవిత ల య్నిన్, పభు నయేసు వలన నేను పొందిన
పరిచరయ్ను పూరి చేయడం కోసం నా పాణానిన్ నాకెంత మాతం పియంగా ఎంచుకోవడం లేదు. 25 ఇదిగో, దేవుని రాజయ్ం
గురించిపకటిసూత్ నేనుమీమధయ్తిరుగుతూఉనాన్ను. మీరెవరూఇకమీదటనాముఖంచూడరనినాకు తెలుసు. 26కాబటిట్
మీ అందరి రకం విషయంలో నేను నిరోద్ షినని మిమమ్లేన్ సాకష్ ంగా పెడుతునాన్ను. 27 ఎందుకంటే దేవుని సంకలాప్నిన్ మీకు
పూరిగా పకటించకుండా నేనేమీదాచుకోలేదు.

28 “పభువు తన సవ్రకమిచిచ్ సంపాదించిన సంఘానిన్ కాయడం కోసం పరిశుదాధ్ తమ్ మిమమ్లిన్ దేనికి అధయ్కష్ులుగా
నియమించాడో ఆ మంద అంతటిని గురించీ, మీమటుట్ కు మిమమ్లిన్ గురించీ జాగతత్గా ఉండండి. 29నాకు తెలుసు, నేను
వెళిళ్పోయిన వెంటనే కూర న తోడేళ ళ్ వంటివారు మీలో పవేశిసాత్ రు. వారు మంద జాలి చూపరు.

30 అంతేకాక శిషుయ్లను తమతో ఈడుచ్కుపోవడం కోసం దారి మళిళ్ంచే మాటలు పలికే వయ్కులు మీలో నుండే
బయలుదేరుతారు. 31 కాబటిట్ మూడు సంవతస్రాలుగా నేను రాతింబగళ ళ్ కనీన్ళళ్తో మీలో పతి ఒకక్రికీ ఎడతెగక బుదిధ్
నేరప్డంమానలేదని గురుంచుకుని మెలకువగా ఉండండి.

32 ఇపుప్డు దేవునికీ, ఆయన కృపావాకాయ్నికీ మిమమ్లిన్ అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఆయన మీకు మాభివృదిధ్ కలగజేయటానికీ
పరిశుదుధ్ లందరితో వారసతవ్ం అనుగహించడానికీ శకిశాలి. 33 నేను ఎవరి వెండినిగానీ, బంగారానిన్గానీ, వసాలుగానీ
ఆశించలేదు. 34నాఅవసరాల నిమితత్ం,నాతోఉనన్వారి నిమితత్ం ఈ నా చేతులు కషట్పడాడ్ యనిమీకు తెలుసు.

35మీరు కూడాఅదేవిధంగాపయాసపడిబలహీనులను సంర ంచాలనీ, ‘పుచుచ్ కోవడం కంటే ఇవవ్డం ధనయ్కర నది’
అని పభు నయేసు చెపిప్నమాటలు జాఞ్ పకం చేసుకోవాలనీ, నేను అనిన్ విషయాలోల్ మీకు ఆదరశ్ంగా నిలిచాను.”

36అతడు ఈ విధంగా చెపిప్ మోకరించి వారందరితో కలిసి పారథ్న చేశాడు. 37అపుప్డు వారంతా చాలా ఏడిచ్ పౌలును
కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్ కునాన్రు. 38మరి ముఖయ్ంగా, “మీరు ఇక మీదట నా ముఖం చూడరు” అని అతడు చెపిప్న
మాటను బటిట్ వారు ఎంతో దుఃఖిసూత్ ఓడ వరకూ అతనినిసాగనంపారు.
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21
తూరు పటట్ణానికి పయాణం

1మేమువారిని విడిచి ఓడ ఎకిక్ నేరుగా వెళిళ్ కోసు పటట్ణానికి,మరునాడు రొదు పటట్ణానికి,అకక్డ నుంచి పతర రేవుకు
వచాచ్ం. 2అకక్డ ఫేనీకే బయలుదేరుతునన్ ఒక ఓడను చూసిదానిలోఎకాక్ం. 3దాని వెళత్ కుప కనిపిసూత్ ఉండగాదానికి
ఎడమ పకక్గా పయాణించి, సిరియా పుగా వెళిళ్, తూరులో దిగాం. అకక్డ ఓడలోని సరుకు దిగుమతి చెయాయ్లిస్ ఉంది.

యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని పౌలుకు హెచచ్రిక
4మేమకక్డి శిషుయ్లను కలుసుకుని అకక్డ ఏడు రోజులు ఉనాన్ం. వారు ఆతమ్ దావ్రా “నీవు యెరూషలేములో కాలు

పెటట్వదుద్ ” అని పౌలుతో చెపాప్రు. 5 ఆ రోజులు గడిచిన తరువాత మేము పయాణ నపుప్డు వారంతా భారాయ్ పిలల్లతో
వచిచ్ మమమ్లిన్ పటట్ణం బయటి వరకూ సాగనంపారు. వారూ, మేమూ సముదతీరంలో మోకాళళ్ పారిథ్ంచి ఒకరి దగగ్ర
మరొకరు సెలవు తీసుకునాన్ం. 6మేము ఓడ ఎకిక్న తరువాతవారు తమ ఇళళ్కు తిరిగి వెళాళ్రు.

7మేము తూరు నుండి పయాణించి, తొలెమాయికి వచిచ్, అకక్డి సోదరులను పలకరించి వారి దగగ్ర ఒక రోజు గడిపాం.
8మరునాడు బయలుదేరి సరయవచిచ్,అపొసత్లులు నియమించినఏడుగురిలోఒక నసువారికుడు ఫిలిపుప్ ఇంటికి వచిచ్
అతనితో ఉనాన్ం. 9పవచన వరం ఉనన్ నలుగురు కుమారెలు అతనికి ఉనాన్రు. వారంతా కనయ్లు.

యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని మళీల్ హెచచ్రిక
10మేమకక్డచాలారోజులు ఉనాన్ం. అగబు అనే ఒక పవకయూదయనుండి వచాచ్డు. 11అతడు వచిచ్పౌలు నడికటుట్

తీసుకుని, దానితో తన చేతులను కాళళ్ను కటుట్ కుని, “యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్ గల వయ్కిని ఈ విధంగా
బంధించి, యూదేతరుల చేతికి అపప్గిసాత్ రని పరిశుదాధ్ తమ్ చెబుతునాన్డు” అనాన్డు. 12 ఈ మాట వినన్పుప్డు మేమూ,
అకక్డివారూ యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని పౌలును బతిమాలుకొనాన్ం. 13కానీ పౌలు, “ఇదేమిటి? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె
బదద్లు చేసుత్ నాన్రు? నేను పభు యేసు నామం నిమితత్ం యెరూషలేములో బంధకాలకే కాదు, చనిపోవడానికి తం సిదధ్ంగా
ఉనాన్ను” అని చెపాప్డు. 14 అతడు మనసు మారుచ్కోడని గహించాక మేము, “పభువు చితత్ం జరుగుతుంది గాక” అని
ఊరుకునాన్ం.

యెరూషలేములోపౌలు
15 ఆ రోజులు గడచిన తరువాత మాకు కావలసిన సామగి తీసుకుని యెరూషలేముకు పయాణించాం. 16 మాతో

కలిసి సరయ నుంచి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటి నుండి శిషుయ్డుగా ఉనన్ పసు వాసి మాన్సోను దగగ్రికి మమమ్లిన్
తీసుకుపోయారు. అతని ఇంటోల్ మాకు బస ఏరాప్టు చేశారు. 17మేము యెరూషలేము చేరినపుప్డు సోదరులు మమమ్లిన్
సంతోషంతో చేరుచ్కునాన్రు.

18మరునాడు పెదద్లంతా అకక్డికి వచిచ్నపుడు పౌలుమాతో కలిసియాకోబు దగగ్రికి వచాచ్డు. 19అతడు వారిని కుశల
పశన్లు అడిగి, తన పరిచరయ్ వలన దేవుడుయూదేతరులోల్ చేసిన కారాయ్లను వివరంగా తెలియజెపాప్డు.

20 అది విని వారు దేవుణిణ్ మహిమపరచి అతనితో, “సోదరా, యూదులోల్ విశావ్సులు ఎనిన్ వేలమంది ఉనాన్రో
చూశావు గదా? వారంతా ధరమ్శాసంలో ఆసకి గలవారు. 21 యూదేతరుల మధయ్ నివసించే యూదులు తమ పిలల్లకు
సునన్తి చేయకూడదనీ, మన ఆచారాలను పాటించకూడదనీ నీవు చెపప్డం వలన వారంతామోషేను విడిచిపెటాట్ లని నీవు
బోధిసుత్ నన్టుట్ గా ఇకక్డి వారికి సమాచారం ఉంది.

22 కాబటిట్ మనమేం చేదాద్ ం? నీవు వచిచ్న సంగతి వారికి తపప్కుండా తెలుసుత్ ంది. 23మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చెయియ్.
మొకుక్బడి ఉనన్ నలుగురు వయ్కులుమా దగగ్ర ఉనాన్రు. 24నీవువారిని తీసుకుపోయివారితో కూడా శుదిధ్ చేసుకుని,వారు
తల రం చేయించుకోడానికి అయేయ్ ఖరుచ్ నువేవ్ భరించు. అపుప్డు నినున్ గూరిచ్ తాము వినన్ సమాచారం నిజం కాదనీ,
నువువ్ కూడా ధరమ్శాసానిన్యథావిధిగాపాటించే వయ్కివనీ వీరు గహిసాత్ రు.

25 అయితే విశవ్సించిన యూదేతరుల విషయంలో విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటినీ, రకానీన్, వారికి రాశాం, జారతావ్నీన్
మానాలని నిరణ్యించివారికి రాశాం” అని చెపాప్రు.

26 కాబటిట్ పౌలు ఆ మరునాడు మొకుక్బడి ఉనన్ ఆ వయ్కులను వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్, వారితో కలిసి శుదిధ్ చేసుకుని,
దేవాలయంలో పవేశించి,వారందరి పకష్ంగా కానుక అరిప్ంచే వరకూ శుదిధ్దినాలు నెరవేరుసాత్ నని చెపాప్డు.

ఆలయంలోయూదులు పౌలును బంధించడం
27 ఏడు రోజులు పూరి కావచిచ్నపుప్డు ఆసియ నుండి వచిచ్న యూదులు దేవాలయంలో అతనిన్ చూసి, బలవంతంగా

పటుట్ కుని అకక్డి పజలందరినీ కలవర పరచి 28 “ఇశాయేలీయులారా, వచిచ్ సహాయం చేయండి. పజలకీ, ధరమ్శాసానికీ,
ఈ సథ్లానికీ విరోధంగా అందరికీ, అనిన్చోటాల్ బోధిసుత్ నన్వాడు వీడే. గా వీడు గీకు వారిని దేవాలయంలోకి తెచిచ్ ఈ పరిశుదధ్
సథ్లానిన్ అపవితం చేశాడు” అని కేకలు వేశారు.

29 ఎఫెసు వా న తోఫిము అంతకు ముందు పౌలుతో కలిసి ఉండడం వారు చూశారు కాబటిట్ పౌలు అతణిణ్ కూడా
దేవాలయంలోకి తీసుకుని వచాచ్డని వారు భావించారు. 30 పటట్ణమంతా గందరగోళంగా ఉంది. పజలు గుంపులు
గుంపులుగా పరుగెతుత్ కు వచిచ్,పౌలును పటుట్ కుని దేవాలయంలో నుండి బయటికి ఈడిచ్ తలుపులు మూసేశారు.
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31వారు అతణిణ్ చంపడానికి పయతిన్ంచారు. యెరూషలేము నగరమంతా అలల్కలోల్ లంగా ఉందని పధాన నాయ్ధికారికి
సమాచారం వచిచ్ంది. 32వెంటనే అతడు నికులనూ, శతాధిపతులనూ వెంటబెటుట్ కుని వారి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కు వచాచ్డు.
వారు ఆ అధికారినీ, నికులనీ చూసిపౌలును కొటట్డం ఆపారు.

33అతడు వచిచ్ పౌలును పటుట్ కుని, రెండు సంకెళల్తో అతనిని బంధించమని ఆజాఞ్ పించి, “ఇతడెవడు? ఏమి చేశాడు?”
అని అడిగాడు. 34అయితే జనం వివిధ రకాలుగా కేకలు వేసూత్ అలల్రి చేయడం చేత అతడు నిజం తెలుసుకోలేక పౌలును
కోటలోకి తీసుకుపొమమ్ని ఆజాఞ్ పించాడు.

35పౌలు మెటల్ మీదికి వచిచ్నపుప్డు పజలు గుంపులుగా పో దాడికి దిగడం వలన నికులు అతణిణ్ మోసుకుపోవలసి
వచిచ్ంది. 36ఎందుకంటే అతణిణ్ చంపమని ఆ జనసమూహం కేకలు వేసూత్ వారి వెంటబడాడ్ రు.

37 వారు పౌలుని కోటలోకి తీసుకు పోతుండగా అతడు ఆ సేనాధిపతిని, “నేను నీతో ఒక మాట చెపప్వచాచ్?” అని
అడిగాడు. అందుకు అతడు, “నీకు గీకు భాష తెలుసా?’ 38 ఇంతకు ముందు నాలుగు వేలమంది ఉగవాదులను తీసుకుని
అరణయ్ంలోకి పారిపోయిన ఐగుపీత్యుడివి నువేవ్ కదా?” అని అడిగాడు.

39అందుకు పౌలు, “నేను కిలికియలోని తారుస్ పటట్ణానికి చెందిన యూదుణిణ్ . ఒక మహా పటట్ణపు పౌరుణిణ్ . నాకు ఈ
పజలతోమాటలాడేఅవకాశం ఇవవ్మనినినున్ వేడుకుంటునాన్ను”అనాన్డు. 40అతడుదానికిఅనుమతించాడు. అపుప్డు
పౌలు మెటల్ మీద నిలబడి పజలకి చేతితో గ చేశాడు. వారు సదుద్ మణిగాక అతడు హెబీభాషలో ఇలా అనాన్డు.
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జనసమూహం ఎదుట పౌలు సంజాయిషీ. తనమారుప్ గురించి సాకష్ ం
అపొ.కా. 9:1-18; 26:9-18

1 “సోదరులారా, తండులారా, నేనిపుప్డు మీ ఎదుట చెపుప్కొనే జవాబు వినండి.” 2అతడు హెబీభాషలోమాటలాడడం
వినన్పుప్డు వారు నిశశ్బద్ పోయారు. అతడు ఈ విధంగా చెపాప్డు,

3“నేను కిలికియలోనితారుస్ పటట్ణంలోపుటిట్నయూదుణిణ్ . అయితేఈపటట్ణంలోగమలీయేలుపాదాలదగగ్ర పెరిగి,మన
పూరీవ్కుల ధరమ్శాస సంబంధ న ఆజఞ్లోల్ శికష్ణపొందాను. మీరంతాఈరోజుఉనన్ విధంగా దేవుని విషయంలోఆసకి కలిగి,
4ఈ విశావ్సమారాగ్ నిన్ అనుసరిసుత్ నన్ సీ పురుషులను బంధించి చెరసాలలో వేయిసూత్ , చనిపోయేదాకాహింసించాను. 5ఈ
విషయంలో పధానయాజకుడూ పెదద్లందరూ సాకష్ులు. నేను వారి నుండి దమసుక్లోనిమనసోదరులకు లేఖలు తీసుకుని,
అకక్డి విశావ్సులను కూడా బంధించి శికష్ వేయడానికియెరూషలేముకు తీసుకు రావాలని అకక్డికి వెళాళ్ను.

6 నేను పయాణం చేసూత్ దమసుక్ను సమీపించినపుప్డు మధాయ్హన్ం ఆకాశం నుండి ఒక గొపప్ వెలుగు హఠాతుత్ గా నా
చుటూట్ పకాశించింది. 7నేను నేలమీద పడి ‘సౌలూసౌలూ, నీవు ననెన్ందుకు హింసిసుత్ నాన్వని’నాతో ఒక సవ్రం పలకడం
వినాన్ను. 8అందుకు నేను ‘పభూ! నీవెవరివి?’ అని అడగగా ఆయన, ‘నేను నీవు హింసిసుత్ నన్ నజరేయు న యేసుని’
అని నాతో చెపాప్డు. 9నాతో ఉనన్వారు ఆ వెలుగును చూశారుగానీ నాతో మాటలాడిన సవ్రానిన్ వినలేదు. 10 అపుప్డు
నేను ‘పభూ, ననేన్ం చేయమంటావు?’ అని అడిగాను. అపుప్డు పభువు, ‘నువువ్ లేచి దమసుక్లోకి వెళ ళ్, అకక్డ
నువేవ్ం చేయాలని నేను నిరణ్యించానో అవనీన్ నీకు తెలుసాత్ యి’ అని నాతో అనాన్డు. 11ఆ వెలుగు పభావం వలన నేను
చూడలేకపోయాను. దాంతోనాతోఉనన్వారు ననున్ నడిపిసూత్ దమసుక్ పటట్ణంలోకి తీసుకెళాళ్రు.

12 “అకక్డ ధరమ్శాసం విషయంలో భకిపరుడూ, అకక్డ నివసించే యూదులందరి చేతా మంచి పేరు పొందిన అననీయ
అనేవయ్కినా దగగ్రికి వచిచ్ 13 ‘సోదరాసౌలూ, చూపుపొందు’అనినాతోచెపప్గానేఅదే గడియలోనేను చూపుపొందిఅతణిణ్
చూశాను. 14అపుప్డు అతడు ‘మనపూరీవ్కుల దేవునిసంకలాప్నిన్ తెలుసుకోడానికీ,ఆనీతిమంతుణిణ్ చూడటానికీ,ఆయన
నోటిమాట వినడానికీ నినున్ నియమించాడు. 15 నీవు చూసిన వాటిని గురించీ, వినన్ వాటిని గురించీ పజలందరి ముందూ
ఆయనకు సా ఉంటావు. 16కాబటిట్ ఆలసయ్మెందుకు? లేచి బాపిత్సం పొంది, ఆయననామంలోపారథ్న చేసి నీ పాపాలను
కడిగి వేసుకో’ అనాన్డు.

17ఆ వెంటనే నేనుయెరూషలేముకు తిరిగి వచిచ్ దేవాలయంలోపారథ్న చేసుత్ ండగా పరవశానికి లో పభువుని చూశాను.
18ఆయన నాతో, ‘నీవు వెంటనేయెరూషలేము విడిచి వెళ ళ్. ననున్ గూరిచ్ నీవిచేచ్ సాకష్ ం ఇకక్డి వారు అంగీకరించరు’
అని చెపాప్డు. 19అందుకు నేను, ‘పభూ, పతి సమాజమందిరంలో నీ నమమ్కముంచినవారిని నేను చెరసాలలో వేయించి
కొటిట్ంచానని వారికి తెలుసు. 20 అంతేగాక నీ సా అయిన సెత్ఫను రకం ఒలికించినపుప్డు నేను కూడా అకక్డ నిలబడి
అందుకు సమమ్తించిఅతణిణ్ చంపినవారివసాలకుకాపలాఉనాన్ను’అనిచెపాప్ను. 21అందుకు ఆయన ‘వెళ ళ్,ఎందుకంటే
నేను నినున్ దూరంగాయూదేతరుల దగగ్రికి పంపుతాను’ అనినాతో చెపాప్డు.”

22ఇంతవరకూ అతడు చెపిప్ందివారు చకక్గా వినాన్రు. కానీఆ వెంటనేవారు, “ఇలాటివాడు బతకడానికి అరుహ్ డు కాదు.
భూమిమీదఉండకుండావాణిణ్ చంపివేయండి”అని కేకలు వేశారు. 23వారు కేకలు వేసూత్ తమ వసాలు విదిలించుకుంటూ
ఆకాశం పు దుమెమ్తిత్ పోశారు. 24ఈవిధంగావారు అతనికి వయ్తిరేకంగా కేకలు వేయడానికి కారణమేమిటోతెలుసుకోవడం
కోసం సహసాధిపతి అతనిని కొరడాలతో కొటిట్ , విచారణ కోసం కోటలోకి తీసుకుని పొండని ఆజాఞ్ పించాడు.

రోమాపౌరుని ఆధికయ్త
25వారు పౌలును తాళళ్తో కటేట్టపుప్డు అతడు తన దగగ్ర నిలబడిన శతాధిపతిని, “శికష్ విధించకుండానే ఒక రోమా

పౌరుణిణ్ కొరడాలతో కొటట్డానికి మీకు అధికారం ఉందా?” అని అడిగాడు. 26 శతాధిపతి ఆమాట విని నికాధికారి దగగ్రికి
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వెళిళ్, “నీవేం చేసుత్ నాన్వు? ఈ వయ్కి రోమీయుడు, తెలుసా?” అనాన్డు. 27 అపుప్డు సహసాధిపతి వచిచ్ పౌలుతో,
“నీవు రోమ్ పౌరుడివా? అది నాతో చెపుప్” అనాన్డు. 28పౌలు “అవును” అనాన్డు. అపుప్డు ఆ నికాధికారి, “నేను
చాలా వెల చెలిల్ంచి ఈ పౌరసతవ్ం సంపాదించుకునాన్ను” అనాన్డు. అందుకు పౌలు, “నే తే పుటుట్ కతోనే రోమాపౌరుణిణ్”
అని చెపాప్డు. 29 కాబటిట్ వారు వెంటనే పౌలుని విడిచిపెటాట్ రు. గా అతడు రోమీయుడని తెలుసుకునన్పుప్డు అతణిణ్
బంధించినందుకు నికాధికారి కూడా భయపడాడ్ డు.

30మరునాడు, యూదులు అతని మీదమోపిన నేరానిన్ కచిచ్తంగా తెలుసుకోవడం కోసం, నికాధికారి అతని సంకెళ ళ్
విడిపించి, పధాన యాజకులూ, మహా సభవారంతా సమావేశం కావాలని ఆజాఞ్ పించి, పౌలును తీసుకొచిచ్ వారి ముందు
నిలబెటాట్ డు.

23
సనెహ్డిన్ సభముందు పౌలు

1పౌలుమహాసభవారినిసూటిగాచూసి, “సోదరులారా,నేనుఈరోజువరకూదేవునిముందుపూరిగామంచిమనసాస్ తో
నడచుకుంటునాన్ను” అని చెపాప్డు. 2 అందుకు పధానయాజకుడు అననీయ, “అతనిన్ నోటి మీద కొటట్ండి” అని దగగ్ర
నిలబడిన వారికి ఆజాఞ్ పించాడు.

3పౌలుఅతణిణ్ చూసి, “సునన్ం కొటిట్న గోడా,దేవుడు నినున్ కొడతాడు. నీవుధరమ్శాసం పకారం ననున్ విచారణచేయడానికి
కూరుచ్ని, ధరమ్శాసానికి విరోధంగా ననున్ కొటట్మని ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్వా?” అనాన్డు. 4అపుప్డు దగగ్ర ఉనన్వారు, “నీవు దేవుని
పధానయాజకుణిణ్ దూషిసుత్ నాన్వేంటి?” అనాన్రు.

5అందుకు పౌలు, “సోదరులారా, ఇతడు పధానయాజకుడని నాకు తెలియలేదు.
‘నీ పజల అధికారిని నిందించవదుద్ ’ అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.

పరిసయుయ్డు పౌలు
6అకక్డ ఉనన్ వారిలో ఒక భాగం సదూద్ కయుయ్లూ,మరొకభాగం పరిసయుయ్లూ ఉనన్టుట్ పౌలు గహించి, “సోదరులారా,

నేను పరిసయుయ్ణిణ్ , పరిసయుయ్ల సంతతివాణిణ్ . మనకునన్ నిరీకష్ణ గూరీచ్, మృతుల తిరిగి బతకడం గూరీచ్ నేను విచారణ
పాలవుతునాన్ను.” అని సభలో గొంతెతిత్ చెపాప్డు.

7 అతడా విధంగా చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకు సదూద్ కయుయ్లకు మధయ్ కలహం రేగింది. అందువలల్ ఆ సమూహం
రెండు ప లుగా చీలిపోయింది. 8 సదూద్ కయుయ్లు పునరుతాథ్ నం లేదనీ, దేవదూత గానీ, ఆతమ్గానీ లేదనీ చెబుతారు. కాని
పరిసయుయ్లు ఇవనీన్ ఉనాన్యంటారు. 9 అపుప్డు పెదద్ గోల పుటిట్ంది. పరిసయుయ్ల పకష్ంగా ఉనన్ శాసులోల్ కొందరు లేచి,
“ఈ మనిషిలో ఏ దోషమూ మాకు కనబడలేదు. బహ శా ఒక ఆతమ్గానీ, దేవదూతగానీ అతనితో మాటాల్ డాడేమో” అని
వాదించారు.

10 కలహం ఎకుక్ నపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేసాత్ రేమో అని సహసాధిపతి భయపడి, “వారి మధయ్ నుండి అతణిణ్
బలవంతంగా పటుట్ కుని కోటలోకి తీసుకుని రండి” అని నికులకు ఆజాఞ్ పించాడు.

పభువు ఆదరణవాకుక్లు
11ఆ రాతి పభువు అతని పకక్న నిలబడి “ రయ్ంగా ఉండు. యెరూషలేములో ననున్ గూరిచ్ నువెవ్లాసాకష్ ం చెపాప్వో

అదే విధంగా రోమ్ నగరంలో కూడా చెపాప్లిస్ ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.
12 తెలల్వారిన తరువాత కొందరు యూదులు పో , తాము పౌలును చంపేటంతవరకూ అనన్పానాలు ముటట్ం అని ఒటుట్

పెటుట్ కునాన్రు. 13 నల కంటే ఎకుక్వమంది ఈ కుటలో చేరారు. 14వారు పధాన యాజకుల దగగ్రకూ, పెదద్ల దగగ్రకూ
వచిచ్, “మేము పౌలును చంపేవరకూ ఏమీ రుచి చూడమని గటిట్గా ఒటుట్ పెటుట్ కొనాన్ం. 15కాబటిట్ మీరు మహా సభతో కలిసి,
అతనిని కష్ుణణ్ంగా విచారించాలిఅనన్ వంకతోఅతణిణ్ మీ దగగ్రికి తీసుకుని రమమ్ని సహసాధిపతితోమనవిచేయండి. అతడు
మీ దగగ్రకి రాకముందే మేము అతనిని చంపడానికి సిదధ్పడి ఉనాన్ం” అని చెపాప్రు.

16 అయితే పౌలు మేనలుల్ డు వారు అలా పొంచి ఉనాన్రని విని కోటలో పవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలియజేశాడు.
17 అపుప్డు పౌలు ఒక శతాధిపతిని పిలిచి, “ఈ అబాబ్యిని సహసాధిపతి దగగ్రకి తీసుకు వెళ ళ్. ఇతడు అతనితో ఒక
మాటచెపాప్లిస్ ఉంది” అనాన్డు. 18 శతాధిపతి ఆ అబాబ్యిని సహసాధిపతి దగగ్రికి తీసుకుని పోయి, “ దీగాఉనన్ పౌలు
ననున్ పిలిచి ఈయువకుణిణ్ నీ దగగ్రికి తీసుకుపొమమ్ని అడిగాడు. ఇతడు నీతో ఒకమాట చెపుప్కోవాలట” అని చెపాప్డు.

19 సహసాధిపతి ఆ అబాబ్యి చెయియ్ పటుట్ కుని అవతలికి తీసుకుపోయి, ‘నీవు నాతో చెపాప్లనుకొనన్ సంగతి ఏమిటి?’
అని ఒంటరిగా అడిగాడు. 20అందుకతడు, “నువువ్ పౌలును పూరిగా విచారించడం కోసం అతణిణ్ రేపు మహాసభ దగగ్రికి
తీసుకురావాలని నినున్ బతిమాలడానికి యూదులు ఎదురు చూసుత్ నాన్రు. 21వారి వినన్పానికి ఒపుప్కోవదుద్ . ఎందుకంటే
వారిలో నల కంటే ఎకుక్వమంది అతని కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు. వారు అతణిణ్ చంపేదాకా అనన్పానాలు ముటట్కూడదని
ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్రు. ఇపుప్డు నీమాటకోసం కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్రు”అని చెపాప్డు. 22అపుప్డు ఆ సహసాధిపతి, “నువువ్
ఈ సంగతి నాకు తెలిపినటుట్ ఎవరితోనూ చెపప్వదుద్ ” అనిహెచచ్రించి పంపేశాడు.

సరయకు పౌలు
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23తరువాతఅతడు ఇదద్రు శతాధిపతులను పిలిచి, “ సరయవరకూవెళళ్డానికి రెండు వందలమంది నికులనూడె
మంది గురపురౌతులనూ రెండు వందలమంది ఈటెల వారినీ రాతి తొమిమ్ది గంటలకలాల్ సిదధ్పరచండి. 24 గవరన్ర్ ఫేలికుస్
దగగ్రికి తీసుకుపోవడానికి గురాలను ఏరాప్టు చేయండి” అని చెపాప్డు. 25అతడు ఈ విధంగా ఒక ఉతత్రం కూడారాశాడు,

26 “అతయ్ంత గౌరవనీయు న గవరన్ర్ ఫేలికుస్కు, కాల్ డియస్ లూసియస్ వందనాలు. 27యూదులు ఈ వయ్కిని పటుట్ కుని
చంపబోతుండగా, అతడు రోమీయుడని విని, నికులతో వెళిళ్ అతణిణ్ తపిప్ంచాను. 28 వారు అతని మీద మోపిన
నేరమేమిటో తెలుసుకోవాలని నేను వారి మహాసభకు అతణిణ్ తీసుకువెళాళ్ను. 29వారు తమ ధరమ్శాస వాదాలను గూరిచ్
ఏవో నేరాలు అతనిమీదమోపారు తపప్ మరణానికి గాని, చెరసాలకు గాని తగిన నేరమేదీ అతనిలో చూపలేదు. 30అయితే
వారు ఈ వయ్కిని చంపడానికి కుట చేసుత్ నాన్రని నాకు తెలిసి, వెంటనే అతణిణ్ మీ దగగ్రికి పంపించాను. నేరం మోపినవారు
కూడా అతనిమీద చెపాప్లనుకునన్ సంగతినిమీముందే చెపుప్కోవాలని ఆజాఞ్ పించాను.”

31 కాబటిట్ సహసాధిపతి నికులకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం వారు పౌలుని రాతి పూట అంతిపతి తీసుకువెళాళ్రు.
32మరునాడు వారు గురపు రౌతులను పౌలుతో పంపి తమ కోటకు తిరిగి వెళాళ్రు. 33వారు సరయ వచిచ్ గవరన్రుకి
ఆ ఉతత్రానిన్ అపప్గించి పౌలును అతని ముందు నిలబెటాట్ రు. 34 గవరన్ర్ ఆ ఉతత్రం చదివి ఇతడు ఏ పాంతపు వాడని
అడిగాడు. కిలికియకు చెందినవాడని తెలుసుకుని, 35 “నీ మీద నేరం మోపిన వారు కూడా వచిచ్న తరువాత నీ సంగతి
పూరిగా విచారిసాత్ ను” అని చెపిప్,హేరోదు రాజమందిరంలో అతణిణ్ కావలిలో ఉంచాలని ఆజాఞ్ పించాడు.

24
ఫేలిక్స్ ఎదుట పౌలు

1 ఐదు రోజుల తరువాత పధానయాజకుడు అననీయ, కొందరు పెదద్లు, తెరులుల్ అనే ఒక నాయ్యవాది సరయ వచిచ్,
పౌలు మీదమోపిన ఫిరాయ్దును గవరన్రుకి తెలియజేశారు.

2పౌలు గవరన్ర్ ఎదుటనిలబడినపుప్డు తెరులుల్ అతనిమీదనేరంమోపుతూఇలాఅనాన్డు. 3“మహాఘనతవహించిన
ఫేలిక్స్,పౌలు గవరన్ర్ ఎదుట నిలబడినపుప్డు ఎంతో నెమమ్ది అనుభవిసుత్ నాన్మనీ,ఈదేశ పజలకు కలిగే అనేక సమసయ్లు
మీ దావ్రా పరిషాక్రం అవుతునాన్యనీ ఒపుప్కొంటునాన్ము. ఆ కారణంగామేము అనిన్ విధాలా, అనిన్ చోటాల్ మీ పటల్ పూరణ్
కృతజఞ్త కలిగి ఉనాన్ం. 4నేనుమీకు ఎకుక్వ విసుగు పుటిట్ంచకుండా కుల్ పత్ంగా చెపేప్ విషయాలనుమీరు సహనంతో వినాలని
వేడుకొంటునాన్ను.

5ఈ వయ్కి ఒక చీడలాంటి వాడు. భూమి ఉనన్ యూదులందరినీ తిరుగుబాటుకు రేపుతునాన్డు. ఇతడు నజరేయులనే
మతశాఖకు నాయకుడని మేము గమనించాం. 6 గా ఇతడు దేవాలయానిన్ కూడా అపవితం చేయడానికి పయతిన్ంచాడు.
అందువలన మేము అతణిణ్ నిరబ్ంధించాం 7 అయితే మీ నికాధికారి లూసియస్ వచిచ్ బలవంతంగా పౌలును మా
చేతులోల్ నుంచివిడిపించితీసుకుపోయాడు. 8వీటినిగురించిమీరుపౌలును పశిన్సేత్ మేముఇతనిమీదమోపుతునన్ నేరాలనీన్
వాసత్వమనిమీకే అరథ్ం అవుతుంది.” 9యూదులంతా ఏకీభవించి ఈమాటలు నిజమే అని చెపాప్రు.

ఫేలిక్స్ ఎదుట పౌలు సంజాయిషీ
10 అపుప్డు గవరన్ర్, పౌలును మాటాల్ డమని గ చేశాడు. పౌలు ఇలా అనాన్డు, “మీరు అనేక సంవతస్రాలుగా

ఈ పజలకు నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్రని తెలిసి నేను రయ్ంగా జవాబు చెపుప్కుంటునాన్ను. 11 నేను యెరూషలేములో
ఆరాధించడానికి వెళిళ్ కేవలం పనెన్ండు రోజులు మాతమే అయియ్ందని మీరు విచారించి తెలుసుకోవచుచ్.
12 దేవాలయంలోగానీ, సమాజ మందిరాలోల్ గానీ, పటట్ణంలోగానీ, నేను ఎవరితో నా తరిక్ంచడం, లేదా పజల మధయ్
అలల్రి రేపడం ఎవరూ చూడలేదు. 13వారు ఇపుప్డు నామీదమోపే నేరాలను మీకు రుజువు పరచలేరు.

14 అయితే ఒక సంగతి మీ ఎదుట ఒపుప్కుంటునాన్ను. ధరమ్శాసంలో, పవకల గంథాలోల్ రాసి ఉనన్వనీన్ నమిమ్,
15 నీతిపరులకూ అనీతిపరులకూ పునరుతాథ్ నం కలుగుతుందని వీరు నముమ్తునన్టుట్ గానే నేను కూడా దేవునిలో
నమమ్కముంచి, వారు మతశాఖ అని పిలిచిన ఈమారగ్ంలోనే నాపూరీవ్కుల దేవుణిణ్ ఆరాధిసుత్ నాన్ను. 16ఈ విధంగా నేను
దేవుని పటాల్ ,మనుషుయ్ల పటాల్ ఎపుప్డూ నామనసాస్ నిరోద్ షంగా ఉండేలా చూసుకుంటునాన్ను.

17 “కొనిన్ సంవతస్రా న తరువాత నేను నాసొంత పజలకిదాన ధరమ్ంగా డబుబ్,కానుకలు ఇవవ్డానికి వచాచ్ను. 18నేను
శుదిధ్ చేసుకుని వాటిని అపప్గిసుత్ ండగా వీరు దేవాలయంలో ననున్ చూశారు. నేనేమీ గుంపు కూరచ్లేదు, నా వలన అలల్రీ
కాలేదు. 19అయితే ఆసియ నుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉనాన్రు. నామీద వారికే న ఉంటే వారే మీ దగగ్రికి వచిచ్
నామీద నేరంమోపి ఉండవలసింది. 20-21లేదా, నేను మహాసభలో నిలబడి ఉనన్పుప్డు, ‘మృతుల పునరుతాథ్ నం గురించి
నేడుమీఎదుట విమరశ్పాలవుతునాన్ను’అనినేను బిగగ్రగా చెపిప్న ఆ ఒకక్మాటవిషయ తపప్నాలోమరిఏ నేర నా
వీరు కనిపెటిట్ ఉంటే అది చెపప్వచుచ్.”

22ఫేలికుస్కుఈమారగ్ం గూరిచ్బాగాతెలుసు. అతడు, “సహసాధిపతిలూసియస్వచిచ్నపుప్డునీసంగతినేనువిచారించి
తెలుసుకుంటాను” అని చెపిప్ విచారణ నిలిపివేశాడు. 23పౌలుని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారం చేయడానికి
అతని బంధువులోల్ ఎవరినీ ఆటంకపరచవదద్ని శతాధిపతికి ఆజాఞ్ పించాడు.

రెండవసారి ఫేలిక్స్ ముందు పౌలు
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24కొనిన్ రోజులతరువాతఫేలికుస్యూదురా న దుసిలల్ అనే తనభారయ్తో కూడావచిచ్పౌలును పిలిపించి, కీసుత్ యేసులో
విశావ్సం గూరిచ్ అతడు బోధించగా వినాన్డు. 25అపుప్డు పౌలు నీతిని గూరీచ్ ఆశానిగహం గూరీచ్ రాబోయే తీరుప్ను గూరీచ్
పసంగిసుత్ ండగాఫేలికుస్చాలాభయపడి, “ఇపప్టికివెళ ళ్,నాకు సమయందొరికినపుప్డు నినున్ పిలిపిసాత్ ను”అనిచెపాప్డు.
26తరువాతపౌలు తనకు ఏ నా లంచం ఇసాత్ డేమోనని ఆశపడి, అతణిణ్ మాటిమాటికీ పిలిపించిమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు.

రెండేళ ళ్ విరామం
27రెండు సంవతస్రాలతరువాతఫేలికుస్కు బదులుగాపోరిక్యస్ఫేసుత్ గవరన్రుగావచాచ్డు. అపుప్డు ఫేలికుస్యూదుల

దృషిట్లో మంచివాడు అనిపించుకోవాలని,పౌలును చెరసాలోల్ నే విడిచిపెటిట్ వెళాళ్డు.

25
ఫేసుత్ ముందు పౌలు

1ఫేసుత్ అధికారానికి వచిచ్న మూడు రోజులకు సరయ నుండియెరూషలేము వెళాళ్డు. 2అపుప్డు పధానయాజకులూ,
యూదుల పెదద్లూ, పౌలు మీద తమ ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేశారు. 3 “దయచేసి పౌలును యెరూషలేముకు
పిలిపించండి” అని ఫేసుత్ ను వారు కోరారు. ఎందుకంటే వారు అతణిణ్ దారిలో చంపడానికి కాచుకుని ఉనాన్రు. 4 అందుకు
ఫేసుత్ , “పౌలు సరయలో దీగా ఉనాన్డు. నేను తవ్రలో అకక్డికి వెళళ్బోతునాన్ను. 5కాబటిట్ మీలో సమరుథ్ లు నాతో వచిచ్
అతనిమీద నేరమే నాఉంటేమోపవచుచ్” అని జవాబిచాచ్డు.

6 అతడు వారి దగగ్ర ఎనిమిది లేక పది రోజులు గడిపి సరయ వెళిళ్ మరునాడు నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్ని పౌలును
తీసుకురమమ్ని ఆజాఞ్ పించాడు. 7పౌలు వచిచ్నపుప్డుయెరూషలేము నుండి వచిచ్నయూదులు అతనిచుటూట్ నిలబడి, ఎనోన్
తీవ నేరాలు మోపారు గాని వాటిని రుజువు చేయలేక పోయారు. 8పౌలు, “యూదుల ధరమ్శాసం గూరిచ్ గానీ, దేవాలయం
గూరిచ్ గానీ, సీజరును గూరిచ్ గానీ నేనే తపూప్ చేయలేదు” అని జవాబు చెపాప్డు.

9 అయితే ఫేసుత్ యూదుల చేత మంచి వాడని అనిపించుకోవాలని, “యెరూషలేముకు వచిచ్ అకక్డ నా ముందు ఈ
సంగతులను గూరిచ్ విచారణకు నిలవడం నీకిషట్మేనా?” అనిపౌలును అడిగాడు.

“సీజరు ముందే చెపుప్కొంటాను”
10 అందుకు పౌలు, “సీజరు నాయ్యపీఠం ముందు నిలబడి ఉనాన్ను. ననున్ విచారణ చేయవలసిన సథ్లం ఇదే,

యూదులకు నేను ఏ అనాయ్యమూ చేయలేదని మీకు బాగా తెలుసు. 11 నేను నాయ్యం తపిప్ మరణానికి తగిన పని
ఏ నా చేసి ఉంటే మరణానికి భయపడను. వీరు నా మీదమోపుతునన్ నేరాలోల్ ఏదీ నిజం కానపుప్డు ననున్ వారికి ఎవరూ
అపప్గించడానికి వీలు లేదు. నేను సీజరు ముందే చెపుప్కొంటాను” అనాన్డు. 12 అపుప్డు ఫేసుత్ తన సలహాదారులతో
ఆలోచించి, “సీజరు ముందు చెపుప్కొంటాను అనాన్వు కదా, సీజరు దగగ్రకే పంపిసాత్ ను” అని జవాబిచాచ్డు.

13 ఆ తరవాత కొనిన్ రోజులకు రా న అగిపప్, బెరీన్కే ఫేసుత్ ను దరిశ్ంచడానికి సరయ వచాచ్రు. 14 వారకక్డ చాలా
రోజులునన్ తరువాత, ఫేసుత్ పౌలు గురించి రాజుకు ఇలా చెపాప్డు, “ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్ పోయిన దీ ఒకడు నా దగగ్ర
ఉనాన్డు. 15నేనుయెరూషలేములోఉనన్పుప్డు పధానయాజకులూ,యూదుల పెదద్లూ,అతనిమీద ఫిరాయ్దు చేసి అతణిణ్
శి ంచమని కోరారు.

16అందుకు నేను, ‘నేరం ఎవరిమీదమోపారోఆవయ్కి నేరంమోపినవారికిముఖాముఖిగా, తనమీదవారుమోపిన నేరం
గూరిచ్ సమాధానం చెపుప్కోడానికి అవకాశం ఇవావ్లి. అది లేకుండా ఏ మనిషికీ తీరుప్ తీరచ్డం రోమీయుల పదధ్తి కాదు’
అని జవాబిచాచ్ను. 17వారికక్డికి వచిచ్నపుప్డు నేను ఆలసయ్మేమీ చేయకుండా, మరునాడే నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్ని ఆ
వయ్కిని తీసుకురమమ్ని ఆజాఞ్ పించాను.

18అయితే నేరంమోపినవారు నేను ఊహించిన నేరాలోల్ ఒకక్టి కూడా అతనిమీదమోపలేదు. 19కానీమీమతం గూరీచ్,
చనిపోయినయేసు అనే ఒకడి గూరీచ్ ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదాలునన్టుట్ కనబడింది. ఆ యేసు బతికే ఉనాన్డని పౌలు
చెబుతునాన్డు. 20నేనలాటివాదాల విషయం ఏ విధంగా విచారించాలోతోచక,యెరూషలేముకు వెళిళ్ అకక్డ వీటిని గూరిచ్
విచారించడం అతనికి ఇషట్మవుతుందేమోనని అడిగాను.

21అయితేపౌలు, చకవరి నిరణ్యం వచేచ్దాకాతనను కావలిలోఉంచాలనిచెపప్డం చేత నేనతణిణ్ సీజరు దగగ్రికి పంపించే
వరకూ కావలిలోఉంచమనిఆజాఞ్ పించాను.” 22అందుకు అగిపప్, “ఆ వయ్కి చెపుప్కొనేదినాకూక్డా వినాలనుంది”అనాన్డు.
దానికి ఫేసుత్ , “రేపు వినవచుచ్” అని చెపాప్డు.

23 మరునాడు అగిపప్, బెరీన్కే ఎంతో ఆడంబరంగా వచిచ్, నికాధిపతులతో, పురపముఖులతో అధికార మందిరంలో
పవేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్ పౌలును తీసుకువచాచ్రు. 24 అపుప్డు ఫేసుత్ , “అగిపప్ రాజా, ఇకక్డ ఉనన్ సమసత్
పజలారా, మీరు ఈ వయ్కిని చూసుత్ నాన్రు గదా. యెరూషలేములోనూ ఇకక్డాయూదులంతా వీడు ఇక బతకకూడదని కేకలు
వేసూత్ అతనికి వయ్తిరేకంగానాకుమనవి చేసుకునాన్రు. 25ఇతడుమరణానికి తగిన పని ఏదీ చేయలేదని నేను గహించాను.
కానీ ఇతడు చకవరి ముందు చెపుప్కొంటానని అనడం చేత ఇతనిని అకక్డికే పంపాలని నిశచ్యించాను.

26కానీఇతనిగూరిచ్మనచకవరికిరాయడానికినాకుస నకారణంఏమీకనబడలేదు. కాబటిట్ విచారణఅయినతరువాత
రాయడానికిఏ నానాకుదొరకవచచ్నిమీఅందరిఎదుటికి,మరిముఖయ్ంగాఅగిపప్రాజా,మీఎదుటికిఇతనినిరపిప్ంచాను.
27 దీమీదమోపిన నేరాలను వివరించకుండా అతనిని పంపడం సమంజసం కాదని నా ఉదేద్శం” అనివారితో చెపాప్డు.
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26
అగిపప్ ఎదుట పౌలు

1 అగిపప్ పౌలుతో, “నీ వాదన వినిపించడానికి నీకు అనుమతి నిచాచ్ను” అనాన్డు. అపుప్డు పౌలు తాను
మాటాల్ డబోతునన్టుట్ సూచిసూత్ చెయియ్చాచిఈ విధంగా జవాబు చెపాప్డు.

2 “అగిపప్ రాజా, మీరు యూదుల ఆచారాలనూ వివాదాలనూ బాగా ఎరిగిన వారు. 3యూదులు నామీద ఆరోపించిన
నేరాలను గూరిచ్ ఈ రోజు మీ ముందు జవాబు చెపుప్కోవడం నా అదృషట్ం అని నేను భావిసుత్ నాన్ను. దయచేసి ఓపికతో నా
మనవి వినండి.

4మొదట నా పజల మధయ్ తరువాతయెరూషలేములో బాలయ్ం నుండి నేను గడిపిన జీవితం ఎలాటిదోయూదులందరికీ
తెలుసు. 5వారుమొదటినుండీననున్ ఎరిగినవారుకాబటిట్ వారునాగురించిచెపాప్లంటేనేనుమనమతంలోనిబహ నిషఠ్ గల
తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డిగా జీవించినటుట్ చెపప్గలరు.

6అయితేఇపుప్డు దేవుడుమనపూరీవ్కులకు చేసినవాగాద్ న సంబంధ ననిరీకష్ణను బటిట్ ననిన్కక్డవిమరశ్కు గురిచేసూత్
నిలబెటాట్ రు. 7మనపనెన్ండు గోతాలపజలురాతింబగళ ళ్ దేవుణిణ్ సేవిసూత్ ఆవాగాద్ నం నెరవేరుప్ కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు.
రాజా,ఈ నిరీకష్ణ గురించేయూదులు నా నేరంమోపారు. 8దేవుడు మృతులను లేపుతాడనన్ సంగతి నమమ్శకయ్ం కానిదని
మీరెందుకు భావిసుత్ నాన్రు?

9నజరేయు నయేసుఅనేపేరుకి విరోధంగాఅనేకకారాయ్లు చేయాలనినేనుఅనుకొనాన్ను. 10యెరూషలేములోనేనలాగే
చేశాను. పధాన యాజకుల వలన అధికారం పొంది, అనేకమంది పవితులను చెరసాలలోల్ వేశాను. వారిని చంపినపుప్డు
సమమ్తించాను. 11చాలాసారుల్ సమాజమందిరాలోల్ వారిని దండించి వారు దేవదూషణ చేసేలా బలవంతపెటాట్ ను. అంతేగాక
వారిమీద తీవ న కోపంతో ఇతర పటట్ణాలకు తం వెళిళ్ వారిని హింసించాను.

12“అందుకోసంనేను పధానయాజకులచేతఅధికారానీన్ఆజఞ్లనూపొందిదమసుక్ పటట్ణానికివెళ తునన్పుడు 13రాజా,
మధాయ్హన్ం నా చుటూట్ , నాతో కూడ వచిచ్నవారి చుటూట్ ఆకాశం నుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటే ఎకుక్వ దేదీపయ్మాన న ఒక
వెలుగు పకాశించడం చూశాను. 14మేమందరమూ నేలమీద పడినపుప్డు, ‘సౌలూ, సౌలూ, ననెన్ందుకు హింసిసుత్ నాన్వు?
మునికోలలకు ఎదురు తనన్డం నీకు కషట్ం’ అనిహెబీభాషలో ఒక సవ్రం నాతో పలకడం వినాన్ను.

15 అపుప్డు నేను ‘పభూ, నీవు ఎవరివి?’ అని అడిగినపుడు పభువు, ‘నీవు హింసిసుత్ నన్ యేసుని. 16 నీవు ననున్
చూసిన సంగతిని గురించీ, నీకు ఇకముందు వెలల్డి కాబోయే సంగతులను గురించీ నినున్ నా పరిచారకునిగా, సా గా
నియమించడానికే నీకు పతయ్కష్మయాయ్ను. నీవు లేచి నిలబడు, 17-18 నేను ఈ పజల వలాల్ యూదేతరుల వలాల్ నీకు
హాని కలగకుండా కాపాడతాను. వారు చీకటి నుండి వెలుగులోకీ సాతాను అధికారం నుండి దేవుని పుకూ తిరిగి, నా
విశావ్సముంచడం దావ్రా పాప కష్మాపణనూ, పరిశుదుధ్ లోల్ వారసతావ్నీన్ పొందడం కోసం వారి కళ ళ్ తెరవడానికి నేను
నినున్ వారి దగగ్రికి పంపిసాత్ ను’ అని చెపాప్డు.

19 “కాబటిట్ అగిపప్ రాజా, ఆకాశం నుండి కలిగిన ఆ దరశ్నానికి నేను లోబడి 20మొదట దమసుక్లో, యెరూషలేములో,
యూదయ దేశమంతటా, ఆ తరువాతయూదేతరులకూ, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవుని పు తిరిగి మారుమనసుస్కు
తగిన కియలు చేయాలని పకటిసుత్ నాన్ను. 21 ఈ కారణంగానే యూదులు ననున్ దేవాలయంలో పటుట్ కుని చంపడానికి
పయతన్ం చేశారు. 22-23అయినపప్టికీ నేను దేవుని సహాయం వలనఈరోజువరకూ నిలిచిఉనాన్ను. కీసుత్ హింసలుపొంది
మృతుల పునరుతాథ్ నం పొందేవారిలో మొదటివాడు కావడంచేత, యూదులకూ యూదేతరులకూ వెలుగు పసరిసుత్ ందని
పవకలు,మోషే,ముందుగా చెపిప్న దానికి మరేమీ కలపకుండా, అలుప్లకూ ఘనులకూ సాకష్ మిసుత్ నాన్ను.”

24అతడు ఈ విధంగా సమాధానం చెబుతుండగా ఫేసుత్ , “పౌలూ, నీవు వెరివాడివి, మితిమీరిన విదయ్ వలన నీకు పిచిచ్
పటిట్ంది” అని గటిట్గా అరిచాడు. 25 అందుకు పౌలు ఇలా అనాన్డు, “మహా ఘను న ఫేసూత్ , నేను వెరివాణిణ్ కాదు.
సతయ్ం, వివేకం గల మాటలే చెబుతునాన్ను. 26 రాజుకు ఈ సంగతులు తెలుసు కాబటిట్ వారి ముందు నేను రయ్ంగా
మాటాల్ డుతునాన్ను. వాటిలో పతి ఒకక్ విషయమూ వారికి తెలుసు అని రూఢిగా నముమ్తునాన్ను. ఎందుకంటే ఇది ఏదో
ఒక మూలన జరిగిన విషయం కాదు. 27అగిపప్ రాజా,మీరు పవకలను నముమ్తునాన్రా? నముమ్తునాన్రని నాకు తెలుసు.”
అనాన్డు. 28 అందుకు అగిపప్, “ఇంత తేలికగా ననున్ ర్సత్వుడుగా మారాచ్లని చూసుత్ నాన్వే” అని పౌలుతో అనాన్డు.
29అందుకు పౌలు, “తేలికగానో కషట్ంగానో, మీరు మాతమే కాదు, ఈ రోజు నామాట వింటునన్ వారంతా ఈ సంకెళ ళ్ తపప్
నాలాగానే ఉండేలా దేవుడు అనుగహిసాత్ డు గాక” అనాన్డు. 30అపుప్డు రాజు, ఫేసూత్ , బెరీన్కే,వారితో కూడ కూరుచ్నన్వారు
లేచి అవతలకు పోయి 31 “ఈ వయ్కి మరణానికి గాని, బంధకాలకు గాని తగిన నేరమేమీ చేయలేదు” అని తమలో తాము
మాటాల్ డుకునాన్రు. 32 అపుప్డు అగిపప్, “ఈ మనిషి సీజరు ముందు చెపుప్కొంటానని అనకపోయి ఉంటే ఇతణిణ్ విడుదల
చేసేవాళళ్మే” అని ఫేసుత్ తో చెపాప్డు.

27
రోమ్ నగరానికి పయాణ సనాన్హాలు

1మేము ఓడలో ఇటలీ వెళాళ్లని నిరణ్య ంది. వారుపౌలునీ,మరికొందరు దీలనీ అగసట్స్ నిక దళంలోని శతాధిపతి
అయినజూలియస్అనేఅతనికి అపప్గించారు. 2ఆసియాతీరం పకక్గాఉనన్ పటట్ణాలమీదుగా పయాణించేఅగసట్స్ నిక
దళంలోని ఎకిక్ మేము బయలుదేరాం. మాసిదోనియలోని తెసస్లోనిక పటట్ణం వా న అరిసాత్ రుక్మాతో కూడ ఉనాన్డు.
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3మరునాడు సీదోను వచాచ్ం. అపుప్డు జూలియస్ పౌలు మీద దయ చూపించి, అతడు తన సేన్హితుల దగగ్రికి వెళిళ్
పరిచరయ్లు పొందడానికి అనుమతించాడు. 4అకక్డ నుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి కొటట్డం చేత పస్ దీవి
చాటుగా ఓడ నడిపించాము. 5 తరువాత కిలికియకు పంఫూలియకు ఎదురుగా ఉనన్ సముదం దాటి లుకియ పటట్ణ న
మురకు చేరాం.

6అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళళ్బోతునన్ అలెగాజ్ ండియ పటట్ణపు ఓడను చూసి అందులోమమమ్లిన్ ఎకిక్ంచాడు. 7చాలా
రోజులపాటుమెలల్గా నడిచి, ఎంతో కషట్పడి కీన్దుకు ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలిమమమ్లిన్ అడడ్గించడం చేత కేతుచాటుగా
సలోమ్నే తీరంలో ఓడ నడిపించాము. 8అతి కషట్ంతో దానిన్ దాటి, ‘సుర త ఆశయాలు’ అనే సథ్లానికి చేరాం. దాని పకక్నే
లాసియపటట్ణం ఉంది.

9చాలా కాలం గడిచింది. చాలా కాలం గడిచింది కూడా అపప్టికి గడిచిపోయింది, పయాణం చేయడం పమాదకరంగా
మారింది. 10అపుప్డు పౌలు, “సోదరులారా,ఈపయాణం వలన సరకులకు, ఓడకుమాతమేకాకమనకూపాణహానీ, తీవ
నషట్ం కలగబోతునన్దని నాకనిపిసుత్ ంది” అనివారినిహెచచ్రించాడు.

11అయితేశతాధిపతి,పౌలుచెపిప్ందికాకనావికుడు,ఓడయజమానిచెపిప్ందేనమామ్డు. 12 గాచలికాలం గడపడానికి
ఆ రేవు అనుకూల నది కాకపోవడం చేత అకక్డ నుండి బయలుదేరి వీ తే ఫీనికుస్ చేరి అకక్డ చలికాలం గడపాలని
ఎకుక్వమంది ఆలోచన చెపాప్రు. అది కేతులోని రుతి వాయువయ్ దికుక్ల పు ఉనన్ ఒక రేవు. 13 అంతేగాక ద ణపు
గాలిమెలల్గా విసరడంతోవారు తమ ఆలోచన స ందనిభావించి ఫీనికుస్ చేరి, కేతు తీరంలో ఓడను నడిపించారు.

తుఫాను
14కొంచెం సేపటికి ఊరకులోను అనే పెనుగాలి కేతు మీద నుండి విసిరింది. 15ఓడ దానిలో చికుక్కుపోయిగాలికి ఎదురు

నడవలేక పోయింది. ఇక ఎదురు నడిపించడం మాని, గాలికి కొటుట్ కుపోయాం. 16 తరువాత కౌద అనే ఒక చినన్ దీవ్పం
చాటుగా ఓడ నడిపించాం. బహ కషట్ంగా ఓడకు కటిట్న పడవను కాపాడుకోగలిగాం. 17దానిన్ కెతిత్ కటిట్న తరువాత తాళ ళ్
మొద నవి తీసుకుని ఓడ చుటూట్ బిగించి కటాట్ రు. ఓడ సూరిస్ అనే ఇసుకతిపప్కు తగిలి పగిలిపోతుందేమోఅనిభయపడి,
ఓడచాపలు దింపివేసి, కొటుట్ కుపోయారు.

18గాలిచాలా తీవంగా కొటట్డం వలన ఆమరునాడు సరుకులు పారవేయడంమొదలుపెటాట్ రు. 19మూడవ రోజున తమ
చేతులారా ఓడ సామగిని పారవేశారు. 20 కొనిన్ రోజులపాటు సూరుయ్డుగానీ నకష్తాలుగానీ కనబడక పెదద్గాలి మా మీద
కొటిట్ంది. మేముపాణాలతో తపిప్ంచుకుంటామనే ఆశపూరిగా నశించిపోయింది.

పౌలు పోతాస్హవాకుక్లు
21 వారు చాలాకాలం పసుత్ లు ఉండగా పౌలు వారి మధయ్ నిలబడి, “అయయ్లారా, మీరు నా మాట విని కేతు నుండి

బయలుదేరకుండానే ఉండవలసింది. అపుప్డీ హానీ, నషట్మూ కలగకపోయేది. 22 ఇపుప్ నా రయ్ం తెచుచ్కోండి. ఓడకి
మాతమే నషట్ం కలుగుతుందిగానీ, మీలో ఎవరి పాణానికీ హాని కలగదు. 23 నేను ఎవరి వాడినో ఎవరిని సేవిసుత్ నాన్నో ఆ
దేవుని దూత గత రాతి నా పకక్న నిలబడి, 24 ‘పౌలూ, భయపడకు. నీవు సీజరు ముందు నిలబడాలిస్ ఉంది. ఇదిగో, నీతో
కూడ ఓడలో పయాణిసుత్ నన్ వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగహించాడు’ అని నాతో చెపాప్డు. 25కాబటిట్ రయ్ం తెచుచ్కోండి,
నాతోదూతచెపిప్న పకారం జరుగుతుందని నేను దేవుని నముమ్తునాన్ను. 26అయినపప్టికీమనం కొటుట్ కుపోయిఏ నాఒక
దీవ్పానికి తగులుకోవాలి” అని చెపాప్డు.

27 పదాన్లుగవ రాతి మేము అదియ సముదంలో ఇటు అటు కొటుట్ కు పోతుండగా అరథ్రాతి వేళ ఓడ నావికులు ఏదో
ఒక దేశం దగగ్ర పడుతునన్దని ఊహించి 28 ఇనుప గుండు కటిట్న తాడు వేసి చూసి సుమారు 120 అడుగుల లోతని
తెలుసుకునాన్రు. ఇంకా కొంతదూరం వెళిళ్న తరువాత,మళీళ్ గుండు వేసి చూసి 90 అడుగుల లోతని తెలుసుకునాన్రు.

29 అపుప్డు రాతి దిబబ్లకు కొటుట్ కుంటామేమో అని భయపడి, వారు ఓడ అడుగు నుండి నాలుగు లంగరులు వేసి
ఎపుప్డు తెలల్వారుతుందా అని కాచుకుని ఉనాన్రు. 30అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవాలని ఆలోచించి, లంగరులు
వేయబోతునన్టుల్ గా నటించి సముదంలో పడవ దింపివేశారు. 31 అందుకు పౌలు “వీరు ఓడలో ఉంటేనే గాని మీరు
తపిప్ంచుకోలేరు”అని శతాధిపతితో, నికులతోచెపాప్డు. 32వెంటనే నికులు పడవతాళ ళ్ కోసిదానికొటుట్ కు పోనిచాచ్రు.

33 తెలల్వారుతుండగా పౌలు, “పదాన్లుగు రోజుల నుండి మీరేమీ ఆహారం తీసుకోక పసుత్ లునాన్రు. 34 కాబటిట్ ఆహారం
పుచుచ్కోమని మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. ఇది మీ పాణరకష్ణకు సహాయంగా ఉంటుంది. మీలో ఎవరి తలనుండీ
ఒకక్ వెంటుక కూడా నశించదు” అని చెపిప్ ఆహారం తీసుకోమని అందరినీ బతిమాలాడు. 35ఈమాటలు చెపిప్, ఒక రొటెట్
పటుట్ కుని అందరిముందూ దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచి దానిన్ విరిచి తినసాగాడు. 36అపుప్డంతా రయ్ం తెచుచ్కుని
ఆహారం తీసుకునాన్రు. 37ఓడలో ఉనన్ మేమంతా రెండు వందల డె ఆరుగురం. 38వారు తిని తృపిత్ పొందిన తరువాత,
గోదుమలను సముదంలోపారబోసి ఓడను తేలిక చేశారు.

39 తెలల్వారిన తరవాత అది ఏ దేశమో వారు గురు పటట్లేకపోయారు, కానీ తీరం గల ఒక సముదపు పాయను చూసి,
సాధయ్ తే ఓడను అందులోకి నడిపించాలని ఆలోచించారు. 40 కాబటిట్ వారు గురు పటట్లేకపోయారు వాటిని సముదంలో
విడిచి పెటిట్ చుకాక్నుల కటుల్ విపిప్ ముందటి తెరచాప గాలికెతిత్ సరిగా ఒడుడ్ కి నడిపించారు.

41 కానీ ఓడ రెండు పవాహాలు కలిసిన చోట చికుక్కుపోయి ఇసుకలో ఇరుకుక్పోయింది. అందువలల్ ఓడ ముందు
భాగం కూరుకుపోయి కదలలేదు. వెనక భాగం అలల దెబబ్కు బదద్ పోతూ ఉంది. 42 దీలోల్ ఎవరూ ఈదుకుని
పారిపోకుండేలావారినిచంపాలనేఆలోచన నికులకు కలిగిందిగాని, 43శతాధిపతిపౌలుని ర ంచాలనికోరివారిఆలోచనకు
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అంగీకరించలేదు. ఈతవచిచ్నవారుముందుసముదంలోదూకిఈదుకుంటూనూ, 44మిగిలినవారుఓడచెకక్పలకలు,ఇతర
వసుత్ వుల సాయంతోనూ ఒడుడ్ కు చేరాలని ఆజాఞ్ పించాడు. ఈ విధంగా అందరం తపిప్ంచుకుని ఒడుడ్ కు చేరాం.

28
మెలితే దివిలోపౌలుకు పాము కాటు

1మేము తపిప్ంచుకొనన్ తరువాత ఆ దీవ్పం మెలితే అనిమాకు తెలిసింది. 2అనాగరికు న అకక్డి పజలుమాకు చేసిన
సపరయ్ అంతా ఇంతాకాదు. అపుప్డు వరష్ం కురుసూత్ చలిగాఉండడంతోవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ మాఅందరినీ చేరుచ్కునాన్రు.

3అపుప్డు పౌలు కొనిన్ పులల్లేరి నిపుప్ల మీద వేసుత్ ండగా ఒక పాము ఆ వేడికి బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్ పటుట్ కుంది.
4 ఆ పజలు ఆ పాము అతని చేతిని పటుట్ కుని వేలాడడం చూసి “ఈ మనిషి తపప్కుండా హంతకు ఉంటాడు. ఇతడు
సముదం నుండి తపిప్ంచుకునన్పప్టికీ నాయ్యం ఇతణిణ్ వదిలిపెటట్ లేదు” అని తమలోతాము చెపుప్కునాన్రు. 5కానీ పౌలు
మాతం ఆ విష జంతువును మంటలో జాడించివేసి, ఏ హానీ పొందలేదు. 6 వా తే అతనికి హటాతుత్ గా జవ్రం వంటిది
రావటమో, అతడు అకసామ్తుత్ గా పడి చనిపోవడమో జరుగుతుందని కనిపెడుతునాన్రు. చాలాసేపు కనిపెటిట్న తరువాత
అతనికి ఏ హానీ కలగకపోవడం చూసి తమ అభిపాయంమారుచ్కుని, “ఇతడొక దేవుడు” అని చెపప్సాగారు.

7పొపిల్ అనేవాడు ఆ దీవ్పంలోముఖుయ్డు. అతనికి ఆపాంతంలోభూములునాన్యి. అతడుమమమ్లిన్ చేరుచ్కునిమూడు
రోజులు సేన్హభావంతో ఆతిథయ్మిచాచ్డు.

పొపిల్ తండికి సవ్సథ్త
8ఆ సమయంలోపొపిల్ తండి జవ్రం, రక విరేచనాల చేత బాధపడుతూ పండుకుని ఉనాన్డు. పౌలు అతని దగగ్రికి వెళిళ్

పారథ్న చేసి, అతని మీద చేతులుంచి సవ్సథ్పరిచాడు. 9 ఇది చూసి ఆ దీవిలో ఉనన్ మిగిలిన రోగులు కూడా వచిచ్ సవ్సథ్త
పొందారు. 10వారు అనేక సతాక్రాలతోమాకు మరాయ్ద చేసి, మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిళ్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్ వులు
తెచిచ్ ఓడలో ఉంచారు. 11 కవల దేవుళళ్ చిహన్ంతో ఉనన్ అలెగాజ్ ండియ పటట్ణపు ఓడ ఒకటి ఆ దీవ్పంలో చలికాలమంతా
నిలిచి ఉంది. మూడు నెలలు అకక్డునన్ తరువాత ఆ ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 12 సురకూ నగరానికి వచిచ్ అకక్డ మూడు
రోజులునాన్ం.

13అకక్డనుండిచుటూట్ తిరిగిరేగియుపటట్ణంవచిచ్ఒకరోజుతరువాతద ణపుగాలివిసరడంతోమరునాడుపొతియొలీ
పటట్ణం వచాచ్ం. 14అకక్డి సోదరులను కలిసినపుప్డు వారు తమ దగగ్ర ఏడు రోజులు ఉండమనిమమమ్లిన్ వేడుకునాన్రు.
ఆ తరువాత రోమ్ నగరానికి వచాచ్ం. 15 అకక్డ నుండి సోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట వరకూ, మూడు
సతాల పేట వరకూ ఎదురు వచిచ్ మమమ్లిన్ ఆహావ్నించారు. పౌలు వారిని చూసి దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్ంచి రయ్ం
తెచుచ్కునాన్డు.

రోమ్ చేరుకునన్ పౌలు,యూదుల మధయ్ పరిచరయ్
16 మేము రోమ్ కు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కాపలాగా ఉనన్ నికులతో కలిసి పతేయ్కంగా ఉండడానికి అనుమతి

పొందాడు. 17మూడు రోజుల తరువాత అతడు పముఖ యూదులను తన దగగ్రికి పిలిపించాడు. వారు వచిచ్నపుప్డు
అతడు, “సోదరులారా, నేను మన పజలకూ,పూరీవ్కుల ఆచారాలకూ వయ్తిరేకంగా ఏదీ చేయకపోయినా,యెరూషలేములో
ననున్ రోమీయుల చేతికి అపప్గించారు.

18వారు ననున్ విచారించి నాలో మరణానికి తగిన కారణం ఏదీ లేకపోవడంతో ననున్ విడిచిపెటాట్ లి అనుకునాన్రు గాని
19యూదులు అభయ్ంతరం చెపప్డం వలన నేను ‘సీజరు ఎదుట చెపుప్కొంటాను’అనవలసి వచిచ్ంది. నాసవ్జనంమీద నేరం
మోపాలనినా అభిపాయం కాదు.

20ఈ కారణం చేతనే మీతో మాటాల్ డాలని పిలిపించాను. ఇశాయేలు నిరీకష్ణ నిమితత్ం ఈ గొలుసులతో ననున్ బంధించి
ఉంచారు” అని వారితో చెపాప్డు. 21అందుకు వారు, “యూదయ నుండి మీ గురించిమాకేమీ ఉతత్రాలు రాలేదు, ఇకక్డికి
వచిచ్న యూదు సోదరులోల్ ఒకక్ నా మీ గురించి చెడడ్ సంగతి ఏదీ మాకు తెలుపలేదు. ఎవరూ చెపుప్కోలేదు కూడా.
22అయినా ఈ విషయంలో మీ అభిపాయం మీ నోటనే వినగోరుతునాన్ం. ఈ మతభేదం గూరిచ్ అనిన్ చోటాల్ అభయ్ంతరాలు
ఉనాన్యనిమాతంమాకు తెలుసు” అని జవాబిచాచ్రు.

23అతనికిఒకరోజుఏరాప్టు చేసి,అతడునన్చోటికిచాలామందివచాచ్రు. ఉదయంనుండిసాయంకాలంవరకూఅతడు
దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ పూరిగా సాకష్మిసూత్ , మోషే ధరమ్శాసంలో నుండీ, పవకలోల్ నుండీ సంగతులను వారికి ఎతిత్ చూపుతూ,
యేసుని గూరిచ్ వివరంగా బోధిసూత్ వారిని ఒపిప్సూత్ ఉనాన్డు. 24 అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమామ్రు, కొందరు
నమమ్లేదు. 25వారిలో భేదాభిపాయాలు కలిగాయి. పౌలు చివరిగావారితో ఒకమాట చెపాప్డు. అదేమంటే
26వారు వింటారు గాని అరథ్ం చేసుకోరు. చూసాత్ రు కానీ గహించుకోరు’ అనిఈ పజలతో చెపప్ండి.
27ఈ పజలు కనున్లారా చూసి, చెవులారా విని,మనసారా గహించినా పు తిరిగి
నా వలన సవ్సథ్త పొందకుండావారిహృదయాలు బండబారిపోయాయి.
వారు ఏదీ వినిపించుకోరు,వారు కళ ళ్ మూసుకుని ఉనాన్రు’
అని పరిశుదాధ్ తమ్ యెషయా పవక దావ్రా మీ పితరులతో చెపిప్న మాట స ందే. 28 కాబటిట్ దేవుని వలన కలిగిన ఈ రకష్ణ
యూదేతరులదగగ్రికి తరలిపోతునన్దనిమీరుతెలుసుకుంటారు. 29వారుదానిన్అంగీకరిసాత్ రు.” ఈమాటలువినివారంతా
వెళిళ్పోయారు. 30పౌలు రెండు సంవతస్రాలుపూరిగా తన అదెద్ ఇంటోల్ నివసించి, తన దగగ్రికి వచేచ్ వారినందరినీ ఆదరిసూత్
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31 ఏ ఆటంకమూ లేకుండా పూరణ్ రయ్ంతో దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ పకటిసూత్ , పభు న యేసు కీసుత్ ను గూరిచ్న సంగతులు
బోధిసూత్ ఉనాన్డు.
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రోమీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర

రోమా 1:1 పకారం ఈ పతిక రాసిన వాడు పౌలు. రోమ్ చకవరిగా పదహారేళళ్ నీరో సింహాసనం ఎకిక్నా 3 సంవతస్రాలకు
పౌలు కొరింతు అనే గీకు పటట్ణంలోఉండిఈ పతిక రాశాడు. ఈపముఖ పటట్ణం ంగిక అవినీతికీ విగహపూజకూ పెటిట్ంది
పేరు. కాబటిట్ రోమా పతికలో పౌలు మానవాళి పాపం గురించి, జీవితాలను అదుభ్త రీతిలో పూరిగా మారచ్గలిగిన దేవుని
కృపలోని శకిని గురించీరాసుత్ నన్పుప్డుతానేమిరాసుత్ నాన్డోతనకుబాగాతెలుసుఈపుసత్కంలోనిముఖాయ్ంశం ర్సత్వ సువార
సారాంశం. అందులోని కీలక న అంశాలనీన్ ఉనాన్యి. దేవుని పవితత, మానవాళి పాపం, యేసు కీసుత్ ఇవవ్జూపుతునన్
రకష్ణారధ్ం అయిన కృప.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 56 - 57లోకొరింతు పటట్ణం లో గంథ రచన జరిగింది. రచనకు కీలక పదేశం రోమ్.
సీవ్కర

రోమ్ లో దేవుని పేమను చూరగొని అయన పవిత పజగా ఉండడానికి పిలుపు అందిన వారు. అంటే రోమ్సామాజాయ్నికి
ముఖయ్ నగరం రోమ్లోఉనన్ ర్సత్వ సంఘం.

పయోజనం
ర్సత్వ సిదాధ్ ంతానిన్ బహ సప్షట్ంగా, పణాళికాబదధ్ంగాఅందించిన పతిక ఇదే. సకలమానవాళిపాపం గురించి చరిచ్ంచడం

తో పౌలు ఈ పతిక ఆరంభించాడు. దేవునికి వయ్తిరేకంగా మన తిరుగుబాటు మూలంగా మనుషులంతా నేరసుథ్ లయాయ్రు.
అయితేదేవుడు తన కృపచొపుప్న తన కుమారుడు కీసుత్ దావ్రావిశావ్సమూల న నిరోద్ షతావ్నిన్మనుషులకు ఇసుత్ నాన్డు.
దేవుడు మనలిన్ నిరోద్ షులుగా తీరిచ్నపుప్డు మనకు రకష్ణ లేక విమోచన లభిసుత్ ంది. ఎందుకంటే కీసుత్ రకం మన పాపాలను
కపిప్ వేసుత్ ంది. పాపాల నిమితత్ం ఒక మనిషి శికష్నుండి,పాపంయొకక్ పభావం నుండి ఎలా తపిప్ంచుకుంటాడోపౌలు ఇకక్డ
వివరించిన అంశాలు సహేతుక న, సంపూరణ్ న అవగాహన ఇసుత్ నాన్యి.

ముఖాయ్ంశం
దేవుని నీతినాయ్యాలు

విభాగాలు
1. పాపానికి దకక్వలసిన శికష్, నీతినాయ్యాల ఆవశయ్కత— 1:18-3:20
2. ఆపాదించబడిన నీతినాయ్యాలు, నిరోద్ షతవ్ం— 3:21-5:21
3. అందించిన నీతినాయ్యాలు, పవితీకరణ— 6:1-8:39
4. ఇశాయేల్ కోసం దేవుని సదుపాయం— 9:1-11:36
5. నాయ్యబదధ్ నమారగ్ం అమలు— 12:1-15:13
6. ముగింపు: వయ్కిగత సందేశాలు— 15:14-16:27

ముందుమాట. ముఖాయ్ంశం
1యేసు కీసుత్ దాసుడు, అపోసత్లుడుగా పిలుపు పొందినవాడు, దేవుని సువార కోసం పభువు పతేయ్కించుకునన్ 2పౌలు,

రోమాలోఉనన్ దేవుని పియులందరికీ అంటే పవితులుగా ఉండడానికి పిలుపు పొందిన వారికి శుభాలు చెబుతూ రాసుత్ నన్ది.
3మన తండి అయిన దేవుని నుండీ, పభుయేసు కీసుత్ నుండీ కృప, సమాధానంమీకు కలుగు గాక.

4దేవుడు తన కుమారుడు,మనపభువుఅయినయేసు కీసుత్ గురించినఆసువారను పవితలేఖనాలోల్ తనపవకలదావ్రా
ముందుగానే వాగాద్ నం చేశాడు. 5యేసు కీసుత్ , శారీరికంగా చూసేత్ దావీదు సంతానం. దేవుని పవిత న ఆతమ్ సంబంధంగా
చనిపోయితిరిగి సజీవుడుగా లేవడం దావ్రా ఆయన దేవుని కుమారుడు అని బల పభావాలతో పకటించబడింది. 6ఈయన
నామంనిమితత్ం అనిన్జాతుల పజలు విశావ్సానికి విధేయులయేయ్లాఈయనదావ్రామేము కృప,అపొసత్లతవ్ంపొందాము.
7వారితోబాటు మీరు కూడాయేసు కీసుత్ కు చెందిన వారుగా ఉండడానికి పిలుపుపొందారు.

8మీ విశావ్సం లోకమంతా పచురం కావడం చూసి, మొదటమీ అందరి కోసం యేసు కీసుత్ దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తా
సుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను. 9-10 ఏదో ఒక విధంగా చివరికి మీ దగగ్రికి రావడానికి దేవుని చితత్ం వలన నాకు వీలవుతుందేమో
అని నాపారథ్నలోల్ ఎపుప్డూ ఆయనను బతిమాలుకుంటునాన్ను. మిమమ్లిన్ ఎడతెగక పసాత్ విసుత్ నాన్ను. ఆయన కుమారుడి
సువార కోసం నేను నా ఆతమ్లో సేవిసుత్ నన్ దేవుడే ఇందుకు సా . 11-12మీరు సిథ్రపడాలనీ,మీరూ నేనూ ఒకరి విశావ్సం చేత
ఒకరంఆదరణపొందడంకోసంమిమమ్లిన్ చూడాలనీకోరుకుంటునాన్ను. ఎందుకంటేఆతమ్ సంబంధ నఏ నాకృపావరానిన్
మీకు అందించాలనినా ఆశ.

13 సోదరులారా, ఇది మీకు తెలియకుండా ఉండడం నాకు ఇషట్ం లేదు. నేను చాలా సారుల్ మీ దగగ్రకి రావడానికి
పయతిన్ంచాను గాని పతిసారీ ఆటంకం వచిచ్ంది. యూదేతర పజలమధయ్ నేను పొందిన పరిచరయ్ ఫలాలు మీమధయ్ కూడా
పొందాలని నా ఆకాంకష్. 14 గీకులకూ, ఇతరులకూ, తెలి న వారికీ, బుదిధ్హీనులకూ నేను రుణపడి ఉనాన్ను. 15 కాబటిట్
రోమాలోనిమీకు కూడా సువార పకటించాలనన్ ఆశతో నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను.
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16సువారను గురించి నేను సిగుగ్ పడను. ఎందుకంటేమొదటయూదుడికి, తరవాత గీసు జాతివాడికి నమేమ్ పతి ఒకక్రికీ
అదిదేవునిశకి. 17నీతిమంతుడు విశావ్సమూలంగాజీవిసాత్ డు,అనిరాసిఉనన్ పకారంవిశావ్సమూలంగామరింతవిశావ్సం
కలిగేలా దేవుని నీతిదానిలో వెలల్డి అవుతునన్ది.

మొదటిభాగం-దోషభరిత లోకం దేవుని ఉగత
18 ఎవ తే తమ దురీన్తి చేత సతాయ్నిన్ అడడ్గిసాత్ రో వారి భకిహీనత మీదా, దురీన్తి మీదా దేవుని కోపం పరలోకం నుండి

వెలల్డి అయింది. 19 ఎందుకంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోగలిగినదంతా వారికి కనబడుతూనే ఉంది. దేవుడే దానిన్ వారికి
వెలల్డి చేశాడు. 20ఈలోకం పుటిట్నపప్టి నుండి, అనంత న శకి, వతవ్ం అనే ఆయన అదృశయ్ లకష్ణాలు సప్షిట్ంచబడిన
వాటిని తేటగా పరిశీలించడం దావ్రా తేటతెలల్ం అవుతునాన్యి. కాబటిట్ వారు తమను తాము సమరిధ్ంచుకోడానికి ఏ
అవకాశమూ లేదు.

యూదేతరుల భషట్తవ్ం, ఏడు దశలు
21వారుదేవుణిణ్ ఎరిగిఉండికూడాఆయననుదేవునిగామహిమపరచలేదు, కృతజఞ్తలుచెపప్లేదుగానీతమఆలోచనలోల్

బుదిధ్హీనులయాయ్రు. వారి అవివేక హృదయం చీకటిమయం అయింది. 22తాము తెలి న వారం అని చెపుప్కునాన్రు గాని
వారు బుదిధ్హీనులే. 23వారు ఎనన్టికీ కష్యం కానివా న దేవునిమహిమను,నాశన పోయేమనుషులు, పకష్ులు,నాలుగు
కాళళ్ జంతువులు,పురుగులు అనే వాటి రూపాలకు ఆపాదించారు.

యూదేతరుల భషట్తవ్ం ఫలితాలు
24 ఇందువలన వారు తమ హృదయాల దురాశల పకారం, తమ శరీరాలను తమలో తాము అవమాన పరచుకొనేలా

దేవుడు వారిని ంగిక అపవితతకు అపప్గించాడు. 25వారు దేవుని సతాయ్నిన్ అబదధ్ంగా మారిచ్వేసి, యుగ యుగాలకు
సోత్ తారుహ్ న సృషిట్కరకు బదులు సృషిట్నిపూజించి సేవించారు.

26ఈ కారణంగా దేవుడు వారిని నీచ న కోరికలకు అపప్గించాడు. వారి సీలు తం సహజ సంపరాక్లను వదిలివేసి
అసహజ న సంపరాక్లకు అలవాటు పడిపోయారు. 27 అదే విధంగా పురుషులు కూడా తాము సహజంగా సీలతో
జరిగించవలసిన ధరామ్నిన్ విడిచిపెటిట్ పురుషులతో పురుషులు చేయదగని విధంగా పవరించారు. ఆ విధంగా వారు తమ
కామాగిన్లోమాడిపోయితమతపుప్కు తగిన పతిఫలానిన్ పొందారు.

28వారి మనసులోల్ విక జాఞ్ నానికి చోటు లేదు. కాబటిట్ చేయదగని పనులు వారితో చేయించే చెడు మనసుకు దేవుడు
వారిని అపప్గించాడు. 29వారు సమసత్ న దురీన్తి, దుషట్తవ్ం, లోభం, చెడుతనం, ఈరష్ , అసూయ, హతయ్, కలహం,
మోసం, విరోధభావం వీటనిన్టితో నిండిపోయారు.

30వారు చాడీలు చెపేప్వారు, అపనిందలు మోపేవారు, దేవుణిణ్ దేవ్షించేవారు, అపకారులు, గరివ్షుట్ లు, లేని గొపప్లు
చెపుప్కొనేవారు, చెడడ్ పనులు చెయయ్డానికి రకరకాల మారాగ్ లు కలిప్ంచుకునేవారు, తలిల్దండులను ఎదిరించేవారు,
బుదిధ్హీనులు, 31మాటతపేప్వారు, జాలి లేని వారు, దయ చూపనివారు అయాయ్రు. 32ఇలాటివారు చావుకు లోనవుతారు
అనే దేవుని శాసనం వారికి బాగా తెలిసి ఉనాన్, వాటిని చేసూత్ నే ఉనాన్రు. తాము చేయడమే కాక వాటిని చేసే ఇతరులతో
కలిసి సంతోషిసుత్ నాన్రు.

2
యూదేతర నీతి బోధకులు

1 కాబటిట్ ఇతరులకు తీరుప్ తీరేచ్ నీవు ఎవరి నా సరే, నినున్ నీవు సమరిధ్ంచుకోలేవు. దేని విషయంలో ఎదుటి వాడికి
తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్వోదాని విషయంలో నీవే దోషివని తీరుప్ తీరుచ్కుంటునాన్వు. ఎందుకంటే నీవు ఏ పనుల విషయంలోతీరుప్
తీరుసుత్ నాన్వో వాటినే నీవు కూడా చేసుత్ నాన్వు కదా?

2 ఆ పనులు చేసే వారి మీద దేవుని తీరుప్ నాయ్య నదే అని మనకు తెలుసు. 3 ఆ పనులు చేసే వారికి తీరుప్
తీరుసూత్ వాటినే చేసుత్ నన్ ఓ మనిషీ, దేవుని తీరుప్ నీవెలా తపిప్ంచుకుంటావు? 4దేవుని కటాకష్ం నినున్ పశాచ్తాత్ ప పడేందుకు
పేరేపిసుత్ నన్దని తెలియక ఆయనమంచితనం అనే ఐశవ్రాయ్నీన్ సహనానీన్ దీరఘ్శాంతానీన్ తోసిపుచుచ్తావా?

5నీమొండితనానిన్, మారని నీ హృదయానిన్ బటిట్ దేవుని నాయ్య న తీరుప్ జరిగే ఆ ఉగత రోజు కోసం, దేవుని కోపానిన్
పోగు చేసుకుంటునాన్వు. 6 ఆయన పతి మనిషికీ అతని పనుల చొపుప్న పతిఫలం ఇసాత్ డు. 7మంచి పనులను ఓపికగా
చేసూత్ , మహిమ, ఘనత, అకష్యతలను వెదికే వారికి నితయ్జీవమిసాత్ డు. 8 అయితే సావ్రధ్పరులు, సతాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్
దురీన్తిని జరిగించే వారి మీదికి దేవుని ఉగత, మహా కోపం వసాత్ యి. 9 చెడడ్ పని చేసే పతి మనిషి ఆతమ్కు, ముందు
యూదునికి, తరువాత యూదేతరునికి బాధ, వేదన కలుగుతాయి. 10 అయితే మంచి పని చేసే పతి వయ్కికి, ముందు
యూదునికి, తరువాతయూదేతరునికి మహిమ,ఘనత,శాంతిసమాధానాలు కలుగుతాయి.

11 ఎందుకంటే దేవునికి పకష్పాతం లేదు. 12 ధరమ్శాసం ఉండి పాపం చేసినవారు ధరమ్శాస పకారం తీరుప్ పొందుతారు.
ధరమ్శాసం లేకుండా పాపం చేసిన వారు కూడా ధరమ్శాసం లేకపోయినా నాశనం అవుతారు. 13 ధరమ్శాసం వినే వారిని కాదు,
దానిన్ అనుసరించి పవరించేవారినే దేవుడు నీతిమంతులుగా ఎంచుతాడు. 14ధరమ్శాసం లేనియూదేతరులు సావ్భావికంగా
ధరమ్శాసం చెపిప్నటుట్ నడుచుకుంటే వారికి ధరమ్శాసం లేకపోయినా, తమకు తామే ధరమ్శాసంలాగా ఉంటారు. 15అలాటివారి
మనసాస్ కూడాసాకష్మిసుత్ ంది. వారిఆలోచనలువారి తపుప్మోపడమోలేకతపుప్లేదనిచెపప్డమోచేసాత్ యి. అలాటివారి
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హృదయాల ధరమ్శాస సారం రాసినటేట్ ఉంటుంది రాసినటేట్ ఉంటుంది. 16నా సువార పకారం దేవుడు యేసు కీసుత్ దావ్రా
మానవుల రహసాయ్లను విచారించే రోజునఈ విధంగా జరుగుతుంది.

ధరమ్శాసం తెలిసినయూదులకు ధరమ్శాసం పకారమే శికష్
17 నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్ కుని ధరమ్శాసం మీద ఆధారపడుతూ దేవుని విషయంలో అతిశయిసుత్ నాన్వు కదా?

18 ఆయన చితత్ం తెలిసి, ధరమ్శాసంలో ఉపదేశం పొంది ఏది మంచిదో తెలిసి దానిన్ మెచుచ్కొంటావు కదా? 19 జాఞ్ న
సతయ్ సవ్రూప న ధరమ్శాసం కలిగిఉండి, “నేను గుడిడ్వారికి దారి చూపేవాణిణ్ , చీకటిలో ఉండేవారికి వెలుగు చూపేవాణిణ్ ,
20 బుదిధ్లేని వారిని సరిదిదేద్ వాణిణ్ , చినన్ పిలల్లలకు అధాయ్పకుణిణ్ అని” అని నిశిచ్ంతగా ఉనాన్వు కదా? 21 ఎదుటి మనిషికి
ఉపదేశించే వాడివి, నీకు నీవు బోధించుకోవా? దొంగతనం చేయకూడదని చెపేప్ నీవే దొంగతనం చేసాత్ వా? 22 వయ్భిచారం
చేయవదద్ని చెపేప్ నీవేవయ్భిచారంచేసాత్ వా? విగహాలను అసహియ్ంచుకుంటూ నీవే గుడులను దోచుకుంటావా? 23ధరమ్శాసంలో
గొపప్లు చెపుప్కునే నీవు ధరమ్శాసం మీరి, దేవునికి అవమానం తెసాత్ వా? 24 “మిమమ్లిన్ బటేట్ గదా దేవుని పేరు యూదేతరుల
మధయ్ దూషణపాలవుతునన్ది?” అని రాసి ఉంది కదా.

25 నీవు ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేవాడి తే నీకు సునన్తి పయోజనం వరిసుత్ ంది గాని ధరమ్శాసానిన్ అతికమించేవాడి తే,
నీ సునన్తి సునన్తి కానటేట్ . 26 కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాస నియమాలను పాటిసేత్ సునన్తి లేకపోయినా సునన్తి
పొందినవాడుగా ఎంచబడతాడు గదా? 27 సునన్తి పొందకపోయినా ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి జీవించేవాడు, లేఖనాలూ,
సునన్తి కలిగి ధరమ్శాసానిన్ అతికమించే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు కదా? 28 కియూదుడుగా కనిపించేవాడుయూదుడు కాదు,
శరీరంలో కి కనిపించే సునన్తి సునన్తి కాదు. 29 అంతరంగంలో యూదు న వాడే యూదుడు. సునన్తి హృదయానికి
చెందింది. అది ఆతమ్లో జరిగేదే గాని అకష్రారధ్ నది కాదు. అలాటివాణిణ్ మనుషులు కాదు, దేవుడేమెచుచ్కుంటాడు.

3
యూదులకునన్ లాభం వారికి మరింత శికష్కే దారి తీసింది

1అలా తేయూదుల గొపప్తనం ఏమిటి? సునన్తి వలన పయోజనం ఏమిటి? 2 పతి విషయంలో ఎకుక్వే. మొదటిది,
దేవుని వాకుక్లు యూదులకే అపప్గించబడాడ్ యి. 3 కొందరు యూదులు నమమ్దగని వాళ ళ్ అయినంత మాతాన దేవుడు
నమమ్దగినవాడు కాకపోతాడా? 4 కానేకాదు. “నీ మాటలోల్ నీవు నీతిమంతుడుగా కనిపించడానికి, నీ విచారణ
జరిగినపుప్డు గెలవడానికి” అని రాసి ఉనన్ పకారం మనుషులంతా అబదిధ్కు నా సరే, దేవుడు మాతం సతయ్వంతుడే.
5మన దురీన్తి దేవునినాయ్యానిన్ వెలల్డి చేసుత్ నన్పప్టికీ కోపం చూపే దేవుడు అనాయ్యం చేసేవాడని చెపాప్లా? నేనుమానవ
వయ్వహార రీతిలోమాటాల్ డుతునాన్ను. 6అలాకానే కాదు. అలా తే దేవుడు లోకానికి ఎలా తీరుప్ తీరుసాత్ డు?

7నాఅబదధ్ందావ్రాదేవునిసతయ్ంవిసత్రించిఆయనకుమహిమకలిగితేనేనుపాపిననితీరుప్పొందడంఎందుకు? 8మంచి
జరగడం కోసం చెడు జరిగిదాద్ ం అనిమేముబోధిసుత్ నాన్మని ఇపప్టికే కొందరుమా నిందారోపణ చేసినటుట్ మేము నిజంగానే
ఆ పకారం చెపప్వచుచ్ కదా? వారిమీదికి వచేచ్ శికష్ నాయ్య నదే.

ఫలితారథ్ం-లోకమంతా దేవుని ఎదుట దోషిగా నిలిచింది
9అలాగని మేము వారికంటే మంచివారమా? ఎంతమాతం కాదు. యూదు నా, యూదేతరు నా, అందరూ పాపం కింద

ఉనాన్రని ఇపప్టికే దోషారోపణ చేశాం కదా. 10దీని విషయంలో ఏమనిరాసి ఉనన్దంటే,
“నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డు కూడా లేడు.
11 గహించేవాడెవడూ లేడు, దేవుణిణ్ వెదికే వాడెవడూ లేడు.
12అందరూ దారి తపిప్పోయారు, అందరూ ఏకంగా పనికిమాలినవారయాయ్రు.
మంచి జరిగించేవాడు లేడు, ఒకక్డు కూడా లేడు.
13వారి గొంతుక తెరచి ఉనన్ సమాధిలాగాఉంది.
వారు నాలుకతోమోసం చేసూత్ ఉంటారు.
వారి పెదవుల కింద పాము విషం ఉంది.
14వారి నోటినిండా శాపనారాధ్ లు, పగ ఉనాన్యి.
15 రకం చిందించడానికి వారిపాదాలు పరిగెడుతూ ఉనాన్యి.
16వారిమారాగ్ లోల్ నాశనం, కషట్ం ఉనాన్యి.
17వారికి శాంతిమారగ్ం తెలియదు.
18వారి దృషిట్కి దేవుని భయం అంటే తెలియదు.”

19 పతి నోటికీ మూతపడాలనీ, లోకమంతా దేవుని తీరుప్ కిందికి రావాలనీ ధరమ్శాసం చెపేప్ మాటలనీన్ దానికి లోబడి
ఉనన్వారితోనే చెబుతునన్దని మనకు తెలుసు. 20 ఎందుకంటే ధరమ్శాసానిన్ పాటించడం దావ్రా ఏ మనిషీ దేవుని దృషిట్కి
నీతిమంతుడు కాలేడు. ధరమ్శాసం వలనపాపమంటే ఏమిటోతెలుసుత్ నన్ది.

రెండవ భాగం-కేవలం సిలువ వేయబడిన కీసుత్ విశావ్సం దావ్రా మాతమే మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం ఒకక్టే
పాపనివారణమారగ్ం. నిరోద్ షిగా తీరచ్డం, నిరవ్చనం
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21 ఇదిలా ఉంటే ధరమ్శాసంతో సంబంధం లేకుండా దేవుని నాయ్యం వెలల్ ంది. ధరమ్శాసమూ పవకలూ రాసింది దానికి
సాకష్ ంగా ఉనాన్యి. 22 అది యేసు కీసుత్ లో విశావ్సమూలంగా నమేమ్ వారందరికీ కలిగే దేవుని నీతి. 23 భేదమేమీ లేదు.
అందరూ పాపం చేసి దేవుడు ఇవవ్జూపిన మహిమను అందుకోలేక పోతునాన్రు. 24 నమేమ్వారు దేవుని కృప చేతా, కీసుత్
యేసులోని విమోచన దావ్రా, ఉచితంగా నీతిమంతులని తీరుప్ పొందుతునాన్రు. 25 కీసుత్ యేసు రకంలో విశావ్సం దావ్రా
పాపపరిహారంపొందేలాదేవుడుతనకోపాగిన్నితొలగించేపాపపరిహారారధ్ బలిగాఆయనను కనుపరిచాడు. అందులోదేవుని
ఉదేద్శం తన నాయ్యానిన్ పదరిశ్ంచడమే. ఎందుకంటే, గతంలోని పాపాలను దేవుడు సహనంతో దాటిపోయాడు. 26 పసుత్ త
కాలంలో తన నాయ్యానిన్ కనబరిచే నిమితత్ం తాను నాయ్యవంతుడుగా, యేసులో విశావ్సంగల వాణిణ్ నాయ్యవంతుని తీరేచ్
వాడుగా ఉండడానికి దేవుడు ఇలా చేశాడు.

27కాబటిట్ మనం గొపప్లు చెపుప్కోడానికికారణమేది? దానిన్ కొటిట్వేయడంఅయిపోయింది. ఏనియమానిన్ బటిట్? కియలను
బటాట్ ? కాదు, విశావ్స నియమానిన్ బటేట్ . 28కాబటిట్ మనుషులు ధరమ్శాస కియలు లేకుండానే విశావ్సం వలన నీతిమంతులని
తీరుప్ పొందుతునాన్రని నిరణ్యిసుత్ నాన్ము.

నిరోద్ షిగా తీరచ్డం అనేదిసారవ్తిక పాప నివారణమారగ్ం
29దేవుడు యూదులకు మాతమేనా దేవుడు? యూదేతరులకు కాడా? అవును, వారికి కూడా దేవుడే. 30దేవుడు ఒకక్డే

కాబటిట్ , ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సం దావ్రా, సునన్తి లేని వారిని విశావ్సం మూలంగా నీతిమంతులుగా తీరుసాత్ డు.
విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం అనేది ధరమ్శాసానిన్ గౌరవిసుత్ ంది

31విశావ్సం దావ్రా ధరమ్శాసానిన్ కొటిట్వేసుత్ నాన్మా? కాదు, ధరమ్శాసానిన్ సిథ్రపరుసుత్ నాన్ము.

4
విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ఉదాహరణ సహిత వివరణ

1 కాబటిట్ శరీరరీతిగా మన పూరివ్కు న అబాహాముకు ఏం దొరికింది? 2 అబాహాము కియల మూలంగా నీతిమంతుడని
తీరుప్పొందిఉంటేఅతడు గొపప్లుపోవడానికికారణంఉండేదిగానీఅదిదేవునిఎదుటకాదు. 3లేఖనం చెబుతునన్దేమిటి?
“అబాహాము దేవునిలోనమమ్కముంచాడు. దానిదావ్రానే అతడు నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందాడు.” 4పని చేసే వయ్కికి ఇచేచ్
జీతం అతనికి హకుక్గా రావలసినసొమేమ్ గానిదానం కాదు.

విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-నిరవ్చనం
4:18-21

5 కానీ కియలు చేయకుండా దానికి బదులు భకిహీనుణిణ్ నీతిమంతునిగా తీరేచ్ దేవునిలో కేవలం విశావ్సం ఉంచే వయ్కి
విశావ్సానేన్ దేవుడు నీతిగా ఎంచుతాడు. 6 అదే విధంగా కియలు లేకుండా దేవుడు నీతిమంతుడుగా పకటించిన మనిషి
ధనుయ్డని దావీదు కూడా చెబుతునాన్డు. 7ఎలా అంటే,
“తన అతికమాలకు కష్మాపణపొందినవాడు,
తనపాపానికి పాయశిచ్తత్ం పొందినవాడు ధనుయ్డు.
8పభువు ఎవరి అపరాధం లెకక్లోకి తీసుకోడోవాడు ధనుయ్డు.”

విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ధరమ్శాస విధులకు భినన్ నది
9ఈ దీవెన సునన్తి ఆచరించే వారి గురించి చెపాప్డా, ఆచరించని వారి గురించి కూడా చెపాప్డా? అబాహాము విశావ్సం

అతణిణ్ నీతిమంతుడుగా తీరిచ్ంది అనాన్ం కదా? 10అతడు ఏ సిథ్తిలో ఉనన్పుప్డు అది జరిగింది? సునన్తి చేయించుకునన్
తరవాతా లేక సునన్తికి ముందా? ముందే కదా! 11 సునన్తి లేకపోయినా నమిమ్న వారికందరికీ అతడు తండి కావడం కోసం
వారికి నీతి ఆపాదించడాని సునన్తి లేనపుప్డే, తాను కలిగి ఉనన్ విశావ్సం వలన పొందిన నీతికి ముదగా సునన్తి అనే
గురును పొందాడు. 12 అలాగే సునన్తి గలవారికి కూడా తండి కావడానికి, అంటే కేవలం సునన్తి మాతమే పొందిన వారు
కాక సునన్తి లేనపుప్డుమన తండి అబాహాము విశావ్సపుఅడుగుజాడలోల్ నడచినవారికి కూడాతండికావడానికి అతడు ఆ
గురు పొందాడు.

విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ధరమ్శాసానికి భినన్ నది
13 అబాహాము, అతని సంతానం లోకానికి వారసులవుతారు అనే వాగాద్ నం ధరమ్శాస మూలంగా కలగలేదు. విశావ్సం

వలన ఏరప్డిన నీతి మూలంగానే కలిగింది. 14 ధరమ్శాస సంబంధులు వారసు తే విశావ్సం వయ్రథ్మౌతుంది, వాగాద్ నం కూడా
నిరరథ్కమౌతుంది. 15ఎందుకంటేధరమ్శాసంఉగతనుపుటిట్సుత్ ంది. ధరమ్శాసంలేనిచోటదానిన్అతికమించడం కూడాఉండదు.

16ఈకారణంచేతఆవాగాద్ నంఅబాహాముసంతతివారందరికీ,అంటేధరమ్శాసం గలవారికిమాతమేకాకఅబాహాముకునన్
విశావ్సం గలవారికి కూడా కృపను బటిట్ వరించాలని, అది విశావ్సమూల నది అయియ్ంది. ఆ అబాహాము మనందరికీ
తండి. 17 దీని గురించే, “నినున్ అనేక జనాలకు తండిగా నియమించాను” అని రాసి ఉంది. తాను నముమ్కునన్ దేవుని
సమకష్ంలో, అంటే చనిపోయినవారిని బతికించేవాడు, లేనివాటిని ఉనన్టుట్ గానే పిలిచేవాడు అయిన దేవుని ఎదుట అతడు
మనకందరికీ తండి. 18అలాగే, “నీ సంతానం ఇలాఉంటుంది” అనిరాసి ఉనన్టుట్ గా తాను అనేక జనాలకు తండి అయేయ్లా
ఎలాటి ఆశాభావం లేనపప్డు తం అతడు ఆశాభావంతో నమామ్డు. 19అతడు విశావ్సంలో బలహీనుడు కాలేదు, సుమారు
నూరు సంవతస్రాల వయసుస్ గలవాడు కాబటిట్ , తన శరీరానిన్ మృతతులయ్ంగా, శారా గరభ్ం మృతతులయ్ంగా భావించాడు.
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20అవిశావ్సంతో దేవుని వాగాద్ నానిన్ గూరిచ్ సందేహించక విశావ్సంలో బలపడి దేవుణిణ్ మహిమ పరచాడు. 21దేవుడుమాట
ఇచిచ్న దానిన్ ఆయన నెరవేరచ్డానికి సమరుథ్ డని గటిట్గా నమామ్డు. 22అందుచేత దేవుడు దానిన్ అతనికి నీతిగా ఎంచాడు.
23 దేవుడు ఆ విశావ్సానిన్ ఆ విధంగా ఎంచాడని అతని కోసం మాతమే రాసి లేదు, 24మన పభు యేసును చనిపోయిన
వారిలో నుండి లేపిన దేవునిలో విశావ్సం ఉంచిన మనలను కూడా నీతిమంతులుగా ఎంచడానికి మన కోసం కూడా రాసి
ఉంది. 25ఆయనను దేవుడు మన అపరాధాల కోసం అపప్గించి, మనలను నీతిమంతులుగా తీరచ్డానికి ఆయనను తిరిగి
లేపాడు.

5
విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం మూలంగా కలిగిన ఏడు ఫలితాలు

1విశావ్సందావ్రాదేవుడుమనలను నీతిమంతులుగాతీరాచ్డుకాబటిట్ మనపభుయేసు కీసుత్ దావ్రాదేవునితోసమాధానం
కలిగి ఉనాన్ము. 2 ఆయన దావ్రా మనం విశావ్సం వలన ఈ కృపలో పవేశించి, అందులో కొనసాగుతూ దేవుని మహిమ
గురించిన నిశచ్యతలో ఆనందిసుత్ నాన్ం. 3-4 అంతే కాదు, కషాట్ లు ఓరుప్నూ, ఓరుప్ యోగయ్తనూ, యోగయ్త ఆమోదానీన్
కలిగిసాత్ యని తెలిసి మన కషాట్ లోల్ ఆనందించుదాం. 5ఈ నమమ్కం మనలను నిరాశపరచదు. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు
అనుగహించిన పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా ఆయన తన పేమను మనహృదయాలోల్ కుమమ్రించాడు.

6 ఎందుకంటే మనం బలహీనులుగా ఉండగానే, స న సమయంలో కీసుత్ భకిహీనుల కోసం చనిపోయాడు. 7 నీతిపరుని
కోసం తంఎవ నాచనిపోవడంఅరుదు. మంచివాడికోసంఎవ నాచనిపోడానికిఒకవేళతెగించవచుచ్. 8అయితేదేవుడు
మన మీద తన పేమను వయ్కపరిచాడు. ఎలాగంటే మనమింకా పాపులుగా ఉండగానే కీసుత్ మన కోసం చనిపోయాడు.
9 కాబటిట్ ఇపుప్డు ఆయన రకం వలన నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొంది, మరింత నిశచ్యంగా ఆయన దావ్రా ఉగత నుండి
తపిప్ంచుకుంటాం. 10ఎందుకంటేమనం శతువులుగాఉండి,ఆయన కుమారునిమరణందావ్రాదేవునితోసమాధానపడితే,
ఆయన జీవం చేత ఇంకా నిశచ్యంగా రకష్ణ పొందుతాము. 11 అంతేకాదు, మన పభు న యేసు కీసుత్ దావ్రా ఇపుప్డు
సమాధాన సిథ్తి పొందాము కాబటిట్ ఆయనదావ్రామనం దేవునిలో ఆనందిసుత్ నాన్ం.

మూడవభాగం-పవితపరచడం. అంతరంగంలోపాపం,దానికి సువార దావ్రా నివారణ.
(1) ఆదాము దావ్రాపాపం,మరణం

12ఇదిలాఉండగా,ఒకమనిషిదావ్రాపాపంఎలాఈలోకంలోకిపవేశించిందో,అలాగేపాపందావ్రామరణంపవేశించింది.
మనుషులంతాపాపం చేయడం వలనచావుఅందరికీ దాపురించింది. 13ఎందుకంటే ధరమ్శాసం రాకముందు కూడాలోకంలో
పాపం ఉంది గాని ధరమ్శాసం లేదు కాబటిట్ దేవుడు వారి పాపం ఆరోపించలేదు. 14అయినా, ఆదాము కాలం నుండిమోషే
కాలం వరకూ మానవుల మరణం రాజయ్ం చేసింది. ఆదాము దేవుని ఆజఞ్ను అతికమించాడు. కాని అతని వలే పాపం
చెయయ్నివాళళ్ కూడామరణం రాజయ్ం చేసింది. ఆదాము రాబోయేవాడికి ఒక సూచనగా ఉనాన్డు.

(2) కీసుత్ దావ్రా నిరోద్ షతవ్ం, జీవం
15కాని దేవుడు ఇచిచ్న వరానికి, ఆదాము చేసిన పాపానికి పోలిక లేదు. ఎలాగంటే ఒకడి అపరాధం వలన చాలామంది

చనిపోయారు. అయితే దేవుని అనుగహం, యేసు కీసుత్ అనే ఒక మనిషి కృప వలన కలిగిన ఉచిత కృపాదానం మరి
నిశచ్యంగా అనేకమందికి సమృదిధ్గా కలిగింది. 16పాపం చేసిన ఒకక్డి వలన శికష్ కలిగినటుట్ ఆ కృపాదానం కలగ లేదు.
ఎందుకంటే తీరుప్ ఒకక్ అపరాధం మూలంగా వచిచ్ శికష్కు కారణమయియ్ంది. కృపావర తే అనేక అపరాధాల మూలంగా
వచిచ్మనుషులను నీతిమంతులుగాతీరచ్డానికికారణమయియ్ంది. 17మరణం ఒకక్డి అపరాధంమూలంగావచిచ్ ఆ ఒకక్డి
దావ్రానే ఏలితే విసాత్ ర న కృప, నీతి అనే కానుక పొందేవారు జీవం కలిగి మరింత నిశచ్యంగా యేసు కీసుత్ అనే ఒకడి
దావ్రానే ఏలుతారు.

18కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధం దావ్రా వచిచ్, మనుషులందరి శికష్కు ఏ విధంగా కారణమయియ్ందో, ఆలాగే ఒకక్ నీతి
కారయ్ంవలన కృపాదానంమనుషులందరికీజీవపద ననీతికలగడానికికారణమయియ్ంది. 19ఎందుకంటేఒకడిఅవిధేయత
అనేకమందిని పాపులుగా ఎలా చేసిందో, ఆలాగే ఒకడి విధేయత అనేక మందిని నీతిమంతులుగా చేసుత్ ంది. 20 ధరమ్శాసం
పవేశించడం వలన అపరాధం విసత్రించింది. అయినా పాపం మరణానిన్ ఆధారం చేసుకుని ఏవిధంగా ఏలిందో, 21 అదే
విధంగా శాశవ్త జీవం కలగడానికి నీతి దావ్రా కృప మన పభు యేసు కీసుత్ మూలంగా ఏలడానికి పాపం విసత్రించిన చోటెలాల్
కృప అపరిమితంగా విసత్రించింది.

6
(3) అంతరంగంలోపాపం శకి నుండి విడుదల – కీసుత్ మరణ పునరుతాథ్ నాలతో ఐకయ్త మూలంగా

1 కాబటిట్ ఏమందాం? కృప విసత్రించడం కోసం పాపంలోనే కొనసాగుదామా? 2 అలా ఎనన్టికీ జరగకూడదు. పాపపు
జీవితంవిషయంలోచనిపోయినమనందానిలోఎలాకొనసాగుతాం? 3కీసుత్ యేసులోకిబాపిత్సంపొందినమనమంతాఆయన
మరణంలోకి కూడాబాపిత్సం పొందామనిమీకు తెలియదా?

4 తండి మహిమ వలన కీసుత్ చనిపోయిన వారిలోనుండి ఏ విధంగా లేచాడో, అదే విధంగా మనం కూడా నూతన జీవం
పొంది నడుచుకొనేలా, మనం బాపిత్సం దావ్రా మరణించి, ఆయనతో కూడా సమాధి అయాయ్ము. 5ఆయనచావుపోలికలో
ఆయనతో ఐకయ్ం గలవార తే, ఆయన పునరుతాథ్ నంలో కూడా ఆయనతో ఐకయ్ం కలిగి ఉంటాం. 6 ఎందుకంటే, మనకు
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తెలుసు, మనం ఇకమీదట పాపానికి దాసులుగా ఉండకుండాా పాపశరీరం నాశనం అయేయ్లా, మన పాత సవ్భావం కీసుత్ తో
కలిసి సిలువ మరణం పా ంది. 7చనిపోయిన వయ్కి పాపం విషయంలో నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందాడు.

8మనం కీసుత్ తో కూడా చనిపోతే, ఆయనతో కూడా జీవిసాత్ మని నముమ్తునాన్ము. 9 చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచిన
కీసుత్ ఇంక చనిపోడనీ, చావుకి ఆయన మీద అధికారం లేదనీ మనకు తెలుసు. 10 ఎందుకంటే ఆయన చనిపోవడం పాపం
విషయంలో ఒకక్సారే చనిపోయాడు గాని, ఆయన జీవించడంమాతం దేవుని విషయ జీవిసుత్ నాన్డు.

అంతరంగంలోపాపం శకి నుండి విడుదల –పాతజీవితం చనిపోయినటుట్ గా ఎంచి కొతత్ జీవితానిన్ దేవునికిలోబరచడం
మూలంగా

11 ఇదే మీకూ వరిసుత్ ంది. మీరు పాపం విషయంలో చనిపోయిన వారిగా, దేవుని విషయంలో కీసుత్ యేసులో మిమమ్లిన్
సజీవులుగా ఎంచుకోండి.

12కాబటిట్ శరీరదురాశలకులోబడేలాచావుకులో నమీశరీరాలోల్ పాపానిన్ఏలనియయ్కండి. 13మీఅవయవాలనుదురీన్తి
సాధనాలుగా పాపానికి అపప్గించవదుద్ . అయితే చనిపోయిన వారిలో నుండి బతికి లేచినవారుగా, మీ అవయవాలను నీతి
సాధనాలుగా దేవునికి అపప్గించుకోండి.

(1) ఆతమ్ మూలంగామరణం దావ్రా ధరమ్శాసం నుండి విడుదల పొందడం దావ్రా
రోమా 8:2

14మీరు కృప కిందే గానీ ధరమ్శాసం కింద లేరు కాబటిట్ పాపానిన్ మీమీద అధికారం చెలాయించ నియయ్వదుద్ . 15అలా తే,
మనం కృప కిందే గాని ధరమ్శాసం కింద లేము కాబటిట్ పాపం చేదాద్ మా? అలా ఎనన్టికీ చేయకూడదు. 16మీరు దేనికి లోబడి
మిమమ్లిన్ మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొంటారో, అదిచావు కోసం పాపాని నా, నీతి కోసం విధేయత నా, దేనికి లోబడతారో
దానికే దాసులౌతారని మీకు తెలియదా? 17 దేవునికి కృతజఞ్తలు! మీరు గతంలో పాపానికి దాసులుగా ఉనాన్రు. కానీ ఏ
ఉపదేశానికి మిమమ్లిన్ మీరు అపప్గించుకునాన్రో దానికి హృదయపూరవ్కంగా లోబడాడ్ రు. 18తదావ్రా పాపవిమోచన పొంది
నీతికి దాసులయాయ్రు.

19మీ శరీర బలహీనతను బటిట్ మానవరీతిగామాటాల్ డుతునాన్ను. ఇంతకు ముందు అకమం జరిగించడానికి ఏ విధంగా
అపవితతకు, దురామ్రాగ్ నికి మీ అవయవాలను దాసులుగా అపప్గించారో, ఆలాగే పవితత కలగడానికి వాటిని ఇపుప్డు నీతికి
దాసులుగా అపప్గించండి. 20మీరు పాపానికి దాసులుగా ఉనన్పుప్డు నీతి విషయంలోమీకేమీ ఆటంకం లేదు. 21అపుప్డు
చేసిన పనుల వలన మీకేం పయోజనం కలిగింది? వాటి గురించి మీరిపుప్డు సిగుగ్ పడుతునాన్రు కదా? చావే వాటి ఫలితం.
22 అయితే మీరు ఇపుప్డు పాపవిమోచన పొంది దేవునికి దాసులయాయ్రు. పవితతే దాని ఫలితం. దాని అంతిమ ఫలం
శాశవ్త జీవం. 23 ఎందుకంటే పాపానికి జీతం మరణం. అయితే దేవుని కృపావరం మన పభు న కీసుత్ యేసులో శాశవ్త
జీవం.

7
1సోదరులారా, ధరమ్శాసంమనిషిజీవించిఉనన్ంత వరకే అధికారం చెలాయిసుత్ ందనిమీకు తెలియదా? ధరమ్శాసం తెలిసిన

మీతోమాటాల్ డుతునాన్ను. 2వివాహితఅయినసీ,తనభరజీవించిఉనన్ంత వరకే ధరమ్శాసం వలనఅతనికి బదుధ్ రాలు గాని,
భర చనిపోతే వివాహ సంబంధ న ధరమ్శాస నియమం నుండి ఆమె సేవ్చఛ్ పొందుతుంది. 3కాబటిట్ భర జీవించి ఉండగా
ఆమె వేరే పురుషుణిణ్ కలిసేత్ ఆమె వయ్భిచారి అవుతుంది గాని, భర చనిపోతే ఆమె ధరమ్శాసం నుండి సేవ్చఛ్ పొందింది కాబటిట్
వేరొక పురుషుణిణ్ పెళిళ్ చేసికొనన్పప్టికీ ఆమె వయ్భిచారిణి కాదు.

4 కాబటిట్ నా సోదరులారా, మనం దేవుని కోసం ఫలించ గలిగేలా చనిపోయి తిరిగి లేచిన కీసుత్ ను చేరుకోడానికి మీరు
కూడా ఆయన శరీరం దావ్రా ధరమ్శాస విషయంలో చనిపోయారు. 5 ఎందుకంటే మనం శరీర సంబంధులుగా ఉనన్పుప్డు
చావు ఫలానిన్ ఫలించడానికి ధరమ్శాసం దావ్రా కలిగే పాపపు కోరికలు మన అవయవాలోల్ పని చేసూత్ ఉండేవి. 6 ఇపుప్ తే
ఏది మనలను బంధించి ఉంచిందో దాని విషయంలో చనిపోయి, ధరమ్శాసం నుండి సేవ్చఛ్ పొందాము. కాబటిట్ మనం దాని
అకష్రారధ్ న పాత విధానంలో కాక దేవుని ఆతామ్నుసార న కొతత్ విధానంలో సేవ చేసుత్ నాన్ము.

(2) ధరమ్శాసం దావ్రా విశావ్సి పవితుడు కాడు
7కాబటిట్ ఏం చెపాప్లి? ధరమ్శాసం పాపమా? కానే కాదు. ధరమ్శాసం వలన కాకపోతే నాకు పాపమంటే ఏమిటో తెలిసేది

కాదు. ఇతరులకు చెందిన దానిన్ ఆశించవదద్ని ధరమ్శాసం చెపప్కపోతే దురాశ అంటే ఏమిటోనాకు తెలిసేది కాదు. 8అయితే
పాపం ఆజఞ్ను ఆధారంగా చేసుకుని అనిన్ రకాల దురాశలను నాలో పుటిట్ంచింది. ధరమ్శాసం లేకపోతే పాపం చనిపోయినటేట్ .
9 ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసం లేనపుప్డు జీవంతోనే ఉనాన్ను గాని, ఆజఞ్ రావడంతోనే పాపానికి మళీళ్ జీవం వచిచ్ నేను
చనిపోయాను. 10 అపుప్డు జీవానిన్ తెచేచ్ ఆజఞ్ నాకు చావును కలిగించేదిగా కనబడింది. 11 ఎందుకంటే పాపం ఆజఞ్ను
ఆధారంగా చేసుకునిమోసం చేసి ననున్ చంపింది. 12కాబటిట్ ధరమ్శాసం పవితం. ఆజఞ్ కూడా పవితం, నీతివంతం, ఉతత్మం.
13మరిఉతత్మ ందినాకుచావును తెచిచ్ందా? కానేకాదు. అయితేపాపంఉతత్మ నదానిదావ్రాపాపంగా కనిపించాలని,
అది నాకు చావును తీసుకు వచిచ్ంది. అంటే పాపం ఆజఞ్ మూలంగా మరింత ఎకుక్వ పాపం కావడం కోసం, అది నాకు
చావును తెచిచ్పెటిట్ంది. 14 ధరమ్శాసం ఆతమ్ సంబంధ ందని మనకు తెలుసు. అయితే నేను పాపానికి అముమ్డుబోయిన
శరీర సంబంధిని.

(3) ధరమ్శాసం కింద మనిషిలోని రెండు సవ్భావాలమధయ్ ఘరష్ణ
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15 ఎందుకంటే నేను చేసేది నాకు తెలియదు. నేను దేనిని ఇషట్పడతానో దానిన్ కాక దేనిన్ దేవ్షిసాత్ నో దానినే చేసుత్ నాన్ను.
16 నేను ఇషట్పడని దానిన్ చేసుత్ నన్టట్యితే ధరమ్శాసం మంచిదే అని ఒపుప్కుంటునాన్ను. 17 కాబటిట్ దానిన్ చేసేది నాలోని
పాపమే గాని నేను కాదు. 18నాలో, అంటే నా శరీరంలో మంచిదేదీ లేదని నాకు తెలుసు. మంచిని చేయాలనే కోరిక నాకు
కలుగుతుంది గాని, దానిన్ చేయడం నా వలల్ కావడం లేదు. 19నేను చేయాలని కోరే మంచిని చేయకుండా, నేను చేయగోరని
చెడును జరిగిసుత్ నాన్ను. 20 నేను కోరని దానిన్ చేసేత్ అది నాలోని పాపమే గాని నేను కాదు. 21 అందువలల్, “నేను మంచి
చెయాయ్లని అనుకొనన్పుప్డు చెడు నాలోనే ఉంటుంది” అనేఈ నియమంనాలో పని చేసుత్ నన్టుల్ గమనిసుత్ నాన్ను.

22 అంతరంగ పురుషుణిణ్ బటిట్ దేవుని ధరమ్శాసంలో నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను. 23 కానీ వేరొక నియమం నా అవయవాలోల్
ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుతునన్ది. అది నామనసులోని ధరమ్శాసంతో పోరాడుతూ నా అవయవాలోల్ ని పాప నియమానికి ననున్
బందీగా చేసుత్ నన్ది. 24 అయోయ్, నేనెంత నికృషుట్ ణిణ్? చావుకు లో న ఈ శరీరం నుండి ననెన్వరు విడిపిసాత్ రు? 25మన
పభుయేసు కీసుత్ దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెబుతునాన్ను. కాగామనసు విషయంలో నేను వనియమానికీ, శరీర
విషయంలోపాప నియమానికీదాసుణిణ్ .

8
1ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో ఉనన్ వారికి ఏ శి లేదు.
(4) ఆతమ్ నూతన నియమం విడుదల కలిగిసుత్ ంది, నిరోద్ షిగా తీరుసుత్ ంది

2 కీసుత్ యేసులో జీవానిన్చేచ్ ఆతమ్ నియమం పాపమరణాల నియమం నుండి ననున్ విడిపించింది. 3-4 ఎలాగంటే శరీర
సవ్భావానిన్ బటిట్ ధరమ్శాసం బలహీనంగా ఉండడం వలల్ అది దేనిని చేయలేక పోయిందో దానిన్ దేవుడు చేశాడు. శరీరానిన్
కాక ఆతమ్ను అనుసరించి నడిచేమనలో ధరమ్శాస సంబంధ న నీతి విధిని నెరవేరాచ్లనిపాప పరిహారం కోసం దేవుడు తన
సొంత కుమారుణిణ్ పాప శరీరాకారంతో పంపి, ఆయన శరీరంలోపాపానికి శికష్ విధించాడు.

(5) శరీరంతో ఆతమ్ ఘరష్ణ
గలతీ 5:16-18

5 శరీరానుసారులు శరీర విషయాల మీద, ఆతామ్నుసారులు ఆధాయ్తిమ్క విషయాల మీద శదధ్ చూపుతారు.
6 శరీరానుసార న మనసు చావు. ఆతామ్నుసార న మనసు జీవం, సమాధానం. 7 ఎందుకంటే శరీరానుసార న
మనసు దేవునికి విరోధంగా పని చేసుత్ ంది. అది దేవుని ధరమ్శాసానికి లోబడదు,లోబడే శకి దానికి లేదు కూడా. 8కాబటిట్ శరీర
సవ్భావం గలవారు దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్ లేరు. 9 దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసిసూత్ ఉంటే మీలో ఆతమ్ సవ్భావమే ఉంది. శరీర
సవ్భావం కాదు. ఎవరిలో నా కీసుత్ ఆతమ్ లేకపోతేఅతడు కీసుత్ కు చెందినవాడు కాడు. 10 కీసుత్ లో ఉంటేపాపం కారణంగామీ
శరీరం చనిపోయింది గాని నీతి కారణంగామీ ఆతమ్ జీవం కలిగి ఉంది. 11చనిపోయినవారిలో నుండియేసును లేపిన వాడి
ఆతమ్మీలోనివసిసూత్ ఉంటే,ఆయనచావుకులో నమీశరీరాలను కూడామీలోనివసించేతనఆతమ్దావ్రాజీవింపజేసాత్ డు.

12 కాబటిట్ సోదరులారా, శరీరానుసారంగా పవరించడానికి మనం దానికేమీ రుణపడి లేము. 13మీరు శరీరానుసారంగా
నడిసేత్ చావుకు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు గానీ ఆతమ్ చేత శరీర కారాయ్లను చంపివేసేత్ మీరు జీవిసాత్ రు.

నాలుగవ భాగం-సువార వలన కలిగే పరిపూరణ్ న ఫలితం

(1) విశావ్సి కుమారునిగా,వారసునిగా అవుతాడు
గలతీ 4:4

14 దేవుని ఆతమ్ ఎందరిని నడిపిసాత్ డో, వారంతా దేవుని కుమారులుగా ఉంటారు. 15 ఎందుకంటే, మళీల్ భయపడడానికి
మీరు పొందింది దాసయ్పు ఆతమ్ కాదు, దతత్పుతాతమ్. ఆ ఆతమ్ దావ్రానే మనం, “అబాబ్! తండీ!” అని దేవుణిణ్ పిలుసుత్ నాన్ం.
16మనం దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ మన ఆతమ్తో సాకష్మిసుత్ నాన్డు. 17మనం పిలల్ల తే వారసులం కూడా. అంటే దేవుని
వారసులం. అలాగే కీసుత్ తో కూడామహిమపొందడానికి ఆయనతో కషాట్ లు అనుభవిసేత్, కీసుత్ తోటి వారసులం.

(2)బాధల నుండి,మరణం నుండి విడుద న సృషిట్ వకుమారుల కోసం సిదధ్ంగా ఉంది
ఆది 3:18, 19

18మనకు వెలల్డి కాబోయే మహిమతో ఇపప్టి కషాట్ లు పోలచ్దగినవి కావని నేను భావిసుత్ నాన్ను. 19 దేవుని కుమారులు
వెలల్డయేయ్ సమయం కోసం సృషిట్ బహ ఆశతో ఎదురు చూసూత్ ఉంది. 20 ఎందుకంటే తన ఇషట్ం చొపుప్న కాక దానిన్
లోబరచినవాడి మూలంగా వయ్రథ్తకు గు న సృషిట్ , 21 నాశనానికి లో న దాసయ్ం నుండి విడుదల పొంది, దేవుని పిలల్లు
పొందబోయేమహిమగల సేవ్చఛ్ పొందుతాననే నిరీకష్ణతో ఉంది. 22 ఇపప్టి వరకూ సృషిట్ అంతా ఏకగీవంగా మూలుగుతూ
పసవ వేదన పడుతునన్దని మనకు తెలుసు. 23అంతే కాదు, ఆతమ్ పథమ ఫలాలను పొందిన మనం కూడా దతత్పుతతవ్ం
కోసం,అంటేమన శరీర విమోచనకోసం కనిపెడుతూలోలోపలమూలుగుతునాన్ం. 24ఎందుకంటేమనంఈఆశాభావంతోనే
రకష్ణ పొందాం. మనం ఎదురు చూసుత్ నన్ది కనిపించినపుప్డు ఇక ఆశాభావంతో పని లేదు. తన ఎదురుగా కనిపించే దాని
కోసం ఎవరు ఎదురు చూసాత్ డు? 25మనం చూడని దాని కోసం ఎదురు చూసేవార తే ఓపికతో కనిపెడతాము.

(3) విశావ్సిలో నివాసముండే విజాఞ్ పన కర పరిశుదాధ్ తమ్
హెబీ 7:25
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26అలాగే పరిశుదాధ్ తమ్ కూడామన బలహీనతలో సహాయం చేసుత్ నాన్డు. ఎందుకంటే మనం సరిగా ఎలాపారథ్న చేయాలో
మనకు తెలియదు. కాని, మాటలతో పలకడానికి వీలు లేని మూలుగులతో పరిశుదాధ్ తమ్ మన పకష్ంగా వేడుకుంటునాన్డు.
27 ఆయన దేవుని సంకలప్ం పకారం పవితుల పకష్ంగా వేడుకుంటునాన్డు. ఎందుకంటే హృదయాలను పరిశీలించే వాడికి
ఆతమ్ ఆలోచన ఏమిటోతెలుసు.

(4) సువారమూలంగా దేవుడు ఉదేద్శించిన అమోఘ న ఫలితాలు
28 దేవుణిణ్ పేమించేవారికి, అంటే ఆయన తన సంకలప్ం పకారం పిలిచిన వారికి, మేలు కలిగేలా దేవుడు అనిన్టినీ

సమకూరిచ్ జరిగిసాత్ డని మనకు తెలుసు. 29ఎందుకంటే తన కుమారుడు అనేక సోదరులోల్ జేయ్షుఠ్ డుగా ఉండాలని, దేవుడు
ముందుగా ఎరిగిన వారిని, తన కుమారుణిణ్ పోలిన రూపం పొందడానికి ముందుగా నిరణ్యించాడు. 30 ఎవరిని ముందుగా
నిరణ్యించాడోవారినిపిలిచాడు,ఎవరినిపిలిచాడోవారినినిరోద్ షులుగాఎంచాడు. అంతేకాదు,ఎవరినినిరోద్ షులుగాఎంచాడో
వారినిమహిమపరిచాడు.

31 వీటిని గురించి మనమేమంటాం? దేవుడు మన ప న ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? 32 తన సొంత కుమారుణిణ్
మనకీయడానికి సంకోచించక మనందరి కోసం ఆయనను అపప్గించిన దేవుడు ఆయనతోబాటు అనిన్టినీ మనకీయకుండా
ఉంటాడా? 33దేవుడు ఏరప్రచుకునన్ వారిమీదనేరారోపణచేయగలవాడెవడు? నిరోద్ షిగా పకటించేవాడు దేవుడే. 34ఎవరు
శికష్ విధించగలిగేది? కీసుత్ యేసా? చనిపోయినవాడు,మరింతపాముఖయ్ంగాచనిపోయినవారిలోనుండిలేచినవాడు,దేవుని
కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనన్వాడు,మన కోసం విజాఞ్ పన చేసేవాడు కూడా ఆయనే.

(5) విశావ్సి భదత
35 కీసుత్ పేమ నుండి మనలను ఎవరు వేరు చేయగలరు? కషాట్ లు, బాధలు, హింసలు, కరువులు, వసహీనత, ఉపదవం,

ఖడగ్ ం, ఇవిమనలను వేరు చేసాత్ యా? 36దీనిన్ గురించి ఏమని రాసి ఉందంటే,
“నీ కోసం మేము రోజంతా వధకు గురౌతునాన్ం.
వధ కోసం సిదధ్ం చేసిన గొరెలుగామమమ్లిన్ ఎంచారు.”

37 అయినా వీటనిన్టిలో మనలను పేమించినవాడి దావ్రా మనం సంపూరణ్ విజయం పొందుతునాన్ం. 38-39 నేను
నిశచ్యంగా నమేమ్దేమంటే, చా నా, బతు నా, దేవదూత నా, పభుతావ్ నా, ఇపుప్డునన్ నా, రాబోయే నా, శకు నా,
ఎతత్యినా,లో నా, సృషిట్లోనిమరే నా సరే,మన పభు కీసుత్ యేసులోని దేవుని పేమ నుండి మనలను వేరు చేయలేవు.

9
ఐదవభాగం-ఇశాయేలు గురించిన విషయం
రోమా 9-11
ఇశాయేలుతో నిబంధనను సువార వముమ్ చేయదు (1) ఇశాయేలు జాతిని గురించి అపొసత్లుని ఆవేదన

1-2నాహృదయంలో గొపప్ దుఃఖం, తీరని వేదన ఉనాన్యి. నేను అబదధ్మాడడం లేదు, కీసుత్ లో నిజమే చెబుతునాన్ను.
పరిశుదాధ్ తమ్లో నా మనసాస్ నాతో కలిసి సాకష్మిసుత్ నన్ది. 3సాధయ్ తే, శరీర సంబంధంగా నా సోదరులు, నాసొంత జాతి
వారి కోసం, కీసుత్ నుండి వేరుపడి దేవుని శాపానికి గురి కావడానికి కూడా నేను సిదధ్మే.

(2) ఇశాయేలుకునన్ ఏడింతల ఆధికయ్తలు
4 వీరు ఇశాయేలీయులు. దతత్పుతతవ్ం, మహిమ, నిబంధనలు, ధరమ్శాసం అనే బహ మానం, వారాధన ఆచారాలు,

వాగాద్ నాలు వీరివి. 5పూరీవ్కులు వీరి వారే. శరీరరీతిగా కీసుత్ వచిచ్ంది వీరిలో నుండే. ఈయన సరావ్ధికారి న దేవుడు,
శాశవ్త కాలం సుత్ తిపాతుడు, ఆమేన్ .

(3) అబాహాము దావ్రా కేవలం సహజ సంతాన నయూదులకూ ఆతమ్ సంబంధ నయూదులకూ తేడా
6అయితే దేవునిమాట భంగ నటుట్ కాదు. ఇశాయేలునుండి వచిచ్న వారంతా ఇశాయేలీయులు కారు. 7అబాహాముకు

పుటిట్న వారంతా నిజ న వారసులు కాదు, “ఇసాస్కు మూలంగా కలిగే వారినే నీ సంతానం అని పిలుసాత్ రు.” 8అంటే శరీర
సంబంధులంతాదేవునిపిలల్లు కారు గానీదేవునివాగాద్ నందావ్రాపుటిట్న పిలల్లే సంతానమనిలెకక్లోకి వసాత్ రు. 9ఆవాగాద్ నం
గురించిన వాకయ్మిదే, “తిరిగి ఇదే కాలంలో వసాత్ ను. అపుప్డు శారాకు కొడుకు పుడతాడు.”

10అంతేకాదు, రిబాక్ మన తండి ఇసాస్కు వలన గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు, 11 దేవుని ఎనిన్క పకార న ఆయన సంకలప్ం,
చేసే పనుల మూలంగా కాక వారిని పిలిచినవాడి మూలంగానే నెరవేరడం కోసం, 12 పిలల్లు ఇంకా పుటిట్ మంచీ చెడూ ఏమీ
చేయకముందే, “పెదద్వాడు చినన్వాడికి సేవకుడు అవుతాడు”అని ఆమెతోచెపాప్డు. 13దీనిన్ గురించి, “నేనుయాకోబును
పేమించాను, ఏశావును దేవ్షించాను” అని రాసి ఉంది.

(4) దేవుని కృప ఆయనసారవ్భౌమిక సంకలప్మే
14 కాబటిట్ ఏమంటాము? దేవుడు అనాయ్యం చేశాడనా? కానే కాదు. 15 అందుకు దేవుడు మోషేతో ఇలా చెపాప్డు,

“నేను ఎవరి కనికరం చూపాలనుకుంటానో వారి కనికరం చూపిసాత్ ను. ఎవరి జాలి చూపాలనుకుంటానో వారి జాలి
చూపిసాత్ ను.” 16కాబటిట్ ఒకరు ఆశించడం వలన గానీ, ఒకరు పయాస పడడం వలన గానీ కాదు, దేవుడు కనికరం చూపడం
వలల్నే అవుతుంది.
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17దేవునివాకుక్ ఫరోతో చెపిప్ందేమంటే, “నేను నీలోనా బలానిన్ పదరిశ్ంచాలి, నా పేరు భూలోకమంతా పచురం కావాలి.
ఈఉదేద్శం కోసమేనినున్హెచిచ్ంచాను.” 18కాబటిట్ ఆయనఎవరిని కనికరించాలిఅనుకుంటాడోవారిని కనికరిసాత్ డు, ఎవరిని
కఠినపరచాలి అనుకుంటాడో వారిని కఠినపరుసాత్ డు. 19 అలా తే, “ఆయన సంకలాప్నిన్ ఎదిరించి నిలిచేదెవరు? ఇంకా
ఆయన మనలను తపుప్ పటట్డమెందుకు?” అని నీవు నాతో అనవచుచ్. 20 అది సరే గానీ, ఓ మనిషీ, దేవుణిణ్ ఎదురు
పశిన్ంచడానికి నీ వెవరివి? ననెన్ందుకిలా చేశావుఅని తయా నది తనను తయారు చేసినవానితో చెపప్గలదా? 21ఒకేమటిట్
ముదద్లో నుండి ఒక పాతను పతేయ్క న వాడకం కోసం, ఇంకొకటి రోజువారీ వాడకం కోసం చేయడానికి కుమమ్రికి అధికారం
లేదా?

22ఆ విధంగా దేవుడు తన కోపానిన్ చూపాలనీ తన పభావానిన్ వెలల్డి పరచాలనీ కోరుకుని,నాశనానికి నిరణ్య , కోపానికి
గు న పాతలను ఎంతో సహనంతో ఓరుచ్కొంటే ఏమిటి? 23 తదావ్రా మహిమ పొందాలని ఆయన ముందుగా సిదధ్ం చేసిన
ఆ కరుణ పొందిన పాతల పటల్, 24అంటే యూదుల మాతమే కాక, యూదేతరులోల్ నుండి ఆయన పిలిచిన మన , తన
మహి శవ్రాయ్నిన్ చూపాలని సంకలిప్సేత్ ఏమిటి?

(5)యూదుల గుడిడ్తనం,యూదేతరులకు కృప గురించి పవకలు ముందుగానే చెపాప్రు
25దీని గురించిహోషేయ గంథంలో ఆయన ఇలా చెబుతునాన్డు,

“నా పజలు కానివారికి నా పజలనీ,
పేయసి కానిదానికి పేయసి అనీ, పేరు పెడతాను.
26 మీరు నా పజలు కారని వారితో ఎకక్డ చెపాప్రో అకక్డే ‘జీవం గల దేవుని కుమారులు’ అని వారికి పేరు పెటట్డం

జరుగుతుంది.”
27-28 “ఇశాయేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదపు ఇసుకలాగా విసాత్ రంగా ఉనన్పప్టికీ శేషమే రకష్ణ పొందుతుంది.

ఎందుకంటే పభువు తనమాటను ఈ భూలోకంలో తవ్రితంగా, సంపూరిగా నెరవేరుసాత్ డు” అనియెషయాకూడా ఇశాయేలు
గురించి పెదద్ సవ్రంతో చెబుతునాన్డు. 29యెషయాముందుగానే చెపిప్న పకారం,
“ నాయ్లకు అధిపతి అయిన పభువు,మనకు పిలల్లను మిగిలిచ్ ఉండకపోతేసొదొమలాఅయేయ్వాళళ్ం,
గొమొరాలాగాఉండేవాళళ్ం.”

30 అలా అయితే మనం ఏమనగలం? నాయ్యానిన్ వెదకని యూదేతరులు నీతిని, అంటే విశావ్సమూల న నీతిని
పొందారు. 31 అయితే ఇశాయేలు నీతికారణ న నియమానిన్ వెంటాడినా దానిన్ చేరుకోలేకపోయారు. 32 ఎందుకు?
ఎందుకంటే వారు దానిన్ విశావ్సంతో కాక తమ కియలదావ్రా అందుకోవాలని చూశారు.
33 “ఇదిగో నేను సీయోనులో ఒక అడుడ్ రాయిని,
తొటుపడేలా చేసే ఒక అడుడ్ బండను ఉంచుతాను.
ఆయనలో విశావ్సం ఉంచేవాడు సిగుగ్ పడడు”
అని రాసి ఉనన్ పకారం వారు ఆ అడుడ్ రాయి తగిలి,తొటుపడాడ్ రు.
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(6) ఇశాయేలుకు చేసిన వాగాద్ నాలు విఫలం అయినటుట్ కనిపించడం వారి అపనమమ్కం మూలానే

1సోదరులారా, ఇశాయేలీయులు రకష్ణపొందాలనేదేనాహృదయవాంఛ,వారి గురించిననాపారథ్న. 2దేవునివిషయంలో
వారు బహ ఆసకి గలవారని వారి గురించి సాకష్మిసుత్ నాన్ను. అయితేవారి ఆసకి జాఞ్ నయుక ంది కాదు. 3అయితేవారికి
దేవుని నీతి విషయంలో అవగాహన లేదు. కాబటిట్ తమ సవ్నీతిని సాథ్ పించాలని చూసూత్ దేవుని నీతికి విధేయత చూపలేదు.
4విశవ్సించే పతివాడికీ నీతి కలగడానికి కీసుత్ ధరమ్శాసానికిముగింపు పలికాడు. 5ధరమ్శాసమూల న నీతిని నెరవేరేచ్వాడు
దాని వలల్నే జీవిసాత్ డని మోషే రాసుత్ నాన్డు. 6 అయితే విశావ్సమూల న నీతి ఇలా చెబుతునన్ది, “పరలోకానికి ఎవడు
ఎకిక్పోతాడు? (అంటే కీసుత్ ను కిందకి తేవడానికి). 7 లేక అగాధంలోకి ఎవడు దిగిపోతాడు? (అంటే కీసుత్ ను చనిపోయిన
వారిలో నుండి కి తేవడానికి) అని నీహృదయంలో అనుకోవదుద్ .”

8కానీ ఆ నీతి ఏమి చెబుతునన్దో చూడండి,
“దేవునివాకుక్ మీకు దగగ్రగా,మీనోటిలో,
మీహృదయంలో ఉంది.”
మేముపకటించేవిశావ్స సంబంధ నవాకుక్ కూడాఇదే. 9అదేమంటేయేసును పభువుగానీనోటితోఒపుప్కుని, దేవుడు

ఆయనను చనిపోయినవారిలోనుండి సజీవంగా లేపాడని నీహృదయంలోనమిమ్తే, నీకు రకష్ణ కలుగుతుంది. 10ఎలాగంటే
మనిషినీతికోసంహృదయంలోనముమ్తాడు,పాపవిమోచనకోసంనోటితోఒపుప్కుంటాడు. 11“ఆయనలోనమమ్కంఉంచిన
వారెవరూ సిగుగ్ పడరు” అని దేవుని వాకుక్ చెబుతునన్ది. 12 ఇందులో యూదులూ, గీకులూ అనే వయ్తాయ్సం లేదు. ఒకక్
పభువే అందరికీ పభువు. ఆయన తనకు పారథ్న చేసే వారందరికీ కృప చూపగల సంపనున్డు. 13 ఎందుకంటే పభువు
నామంలోపారథ్న చేసేవారందరికీ పాపవిమోచన కలుగుతుంది. 14నమమ్ని వాడికి వారు ఎలాపారథ్న చేసాత్ రు? తాము వినని
వాడి ఎలా నమమ్కం పెటుట్ కుంటారు? ఆయనిన్ గురించి పకటించేవాడు లేకుండా వారెలా వింటారు? 15 పకటించే వారిని
పంపకపోతే ఎలా పకటిసాత్ రు? దీనిన్ గురించి, “శేషఠ్ న వాటిని గురించిన శుభ సమాచారం అందించే వారి పాదాలు ఎంతో
అంద నవి” అని రాసి ఉంది. 16 అయితే అందరూ సువారకు లోబడలేదు. “పభూ, మా సందేశానిన్ ఎవరు నమామ్రు?”
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అనియెషయాచెబుతునాన్డు కదా? 17కాబటిట్ వినడం దావ్రా విశావ్సం కలుగుతుంది. వినడం కీసుత్ గురించినమాటదావ్రా
కలుగుతుంది.

18అయినా, నేను చెపేప్దేమంటే, “వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?
వారి సవ్రం భూలోకమంతటిలోకీ,
వారిమాటలు భూదిగంతాలకు చేరాయి.”

19నేనింకా చెపేప్దేమంటే, “ఇశాయేలు పజలకు ఇది తెలియలేదా? మోషేముందుగామాటాల్ డుతూ,
“అసలు జాతి అని పిలవడానికి వీలు లేని వారి వలనమీలో రోషం పుటిట్సాత్ ను.
తెలివి లేని పజల వలనమీకు కోపం కలిగేలా చేసాత్ ను” అని అనాన్డు.

20తరువాతయెషయా రయ్ంగా ఇలా అనాన్డు,
“ననున్ వెదకనివారు ననున్ కనుగొనాన్రు.
నా గురించి అడగని వారికి నేను పతయ్కష్మయాయ్ను.”

21 ఇశాయేలు విషయ తే అతడు, “అవిధేయు ఎదురు తిరిగి మాటాల్ డుతునన్ పజల పు నేను రోజంతా నా చేతులు
చాసూత్ నే ఉనాన్ను” అని చెబుతునాన్డు.

11
(7) అయితే ఆతమ్ సంబంధు న ఇశాయేలీయులు రకష్ణ కనుగొంటునాన్రు

1 అలా తే నేనడిగేది ఏమిటంటే, దేవుడు తన పజలను విడిచి పెటేట్శాడా? కానే కాదు. నేను కూడా ఇశాయేలీయుణేణ్ ,
అబాహాము సంతానంలో బెనాయ్మీను గోతంలో పుటాట్ ను. 2 తాను ముందుగానే ఎరిగిన తన పజలను దేవుడు విడిచి
పెటట్లేదు. ఏలీయా గురించిన లేఖనభాగం చెపిప్ంది మీకు తెలియదా? అదేవిధంగా ఇశాయేలుకు వయ్తిరేకంగా దేవునితో
వినన్వించుకొనాన్డోతెలియదా? 3“పభూ,వారునీపవకలనుచంపారు,నీబలిపీఠాలను పడదోశారు. నేనొకక్డినేమిగిలాను.
వారు ననున్ కూడా చంపాలని చూసుత్ నాన్రు.” 4 అయితే అతనికి దేవుడిచిచ్న జవాబు వినండి, “బయలుకు మోకరించని
7,000మంది పురుషులు నాకునాన్రు.” 5అపప్టి కాలంలోలాగా ఇపుప్డు కూడా కృప మూల న ఏరాప్టు చొపుప్న శేషం
మిగిలిఉంది. 6అది కృపవలనజరిగిన తేఅది కియలమూల నదికాదు. అలాకాకపోతేకృప ఇంక కృపఅనిపించుకోదు.

(8) ఒక జాతిగా ఇశాయేలు చటట్పరంగా గుడిడ్తనంలో ఉంది
7 అపుప్డే ంది? ఇశాయేలు పజలు దేని తే వెదికారో అది వారికి దొరకలేదు, దేవుని కృప దావ్రా ఎనిన్ న వారికే అది

దొరికింది. మిగిలినవారు తమహృదయాలను కఠినం చేసుకునాన్రు. 8దీని గురించి, “నేటి వరకూ దేవుడువారికి సప్షట్తలేని
మనసు, చూడని కళ ళ్, వినని చెవులు ఇచాచ్డు” అని రాసి ఉంది. 9దీనికి దావీదు ఏమనాన్డంటే,
“వారిభోజనం వారికి ఒక వలగా, ఒక బోనుగా,
ఒక అడుడ్ బండగా, ఒక పతీకార చరయ్గా ఉండు గాక.
10వారు చూడలేకుండేలావారి కళళ్కు చీకటి కముమ్ గాక.
వారి వీపులు ఎపుప్డూ వంగిపోయిఉండు గాక.”

11 కాబటిట్ నేనడిగేది ఏమిటంటే, వారు పడిపోవడం కోసమే తొటుపడాడ్ రా? అలా కానేకాదు. వారి తొటుపాటు వలన
యూదేతరులకు పాపవిమోచన కలిగి, అదియూదులు రోషం తెచుచ్కోడానికి కారణ ంది. 12వారి అపరాధం లోకానికి,వారి
నషట్ం యూదేతరులకు ఐశవ్రయ్ంగా ఉంటే,వారి పరిపూరణ్త ఇంకెంత ఎకుక్వ ఐశవ్రయ్కరమౌతుందో!

(9)యూదేతరులకు హెచచ్రిక
13 యూదేతరు న మీతో నేను మాటాల్ డుతునాన్ను. నేను యూదేతరులకు అపొసత్లుడుగా ఉనన్ందుకు నా పరిచరయ్

విషయంలో అతిశయిసాత్ ను. 14 ఎలా నా నా రకసంబంధులకు రోషం కలిగించడం దావ్రా వారిలో కొందరి నా ర ంచాలని
నా కోరిక. 15వారు తిరసాక్రం పొందడం లోకానిన్ దేవునితో సమాధానపరచడం అయితే, వారిని సీవ్కరించడం చనిపోయిన
వారుసజీవులుగాలేచినటేట్ అవుతుందిగదా? 16ముదద్లోమొదటిపిడికెడు పవిత తేముదద్ంతాపవితమే. వేరు పవిత తే
కొమమ్లు కూడా పవితమే. 17 అయితే కొమమ్లోల్ కొనిన్టిని విరిచి వేసి, అడవి ఒలీవ కొమమ్లాంటి నినున్ వాటి మధయ్ అంటు
కటిట్ , ఒలీవ చెటుట్ సారవంత న వేరులో నీకు భాగం ఇసేత్, 18 నీవు ఆ కొమమ్ల న విరవీగ వదుద్ . ఎందుకంటే వేరే నినున్
భరిసుత్ నన్ది గాని నీవు వేరును భరించడం లేదు. 19అందుకు, “ఆ కొమమ్లను విరిచింది ననున్ అంటు కటట్డానికే” అని నీవు
చెపప్వచుచ్. 20 నిజమే. వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్ విరిచివేయడం జరిగింది. నీ తే విశావ్సానిన్ బటిట్ నిలిచి ఉనాన్వు. నినున్
నీవు హెచిచ్ంచుకోక, భయం కలిగి ఉండు. 21 ఎందుకంటే దేవుడు సహజ న కొమమ్లనే వదలేల్దంటే నినున్ కూడా వదలడు
గదా!

22కాబటిట్ దేవునిఅనుగహానిన్,ఆయనకాఠినాయ్నిన్ చూడు. అంటేఆయనఒక పుపడిపోయినయూదులమీదకాఠినయ్ం
చూపించాడు. మరొక పు నీవు ఆయన దయలో నిలిచి ఉంటే నీ మీద తన అనుగహానిన్ చూపించాడు. నీవు అలా నిలిచి
ఉండకపోతేనినున్ కూడానరికివేసాత్ డు. 23అంతేకాక,వారు తమఅవిశావ్సంలోకొనసాగకుండావెనకిక్ తిరిగితేవారినితిరిగి
అంటు కడతాడు. దేవుడు వారిని మళీళ్ అంటు కటట్డానికి సమరుధ్ డు. 24 ఎలాగంటే, నినున్ ఒక అడవి ఒలీవ చెటుట్ నుండి
కోసి,అసహజంగామంచిఒలీవచెటుట్ కు అంటుకటట్గలిగినవాడు సహజ నకొమమ్లనుమరినిశచ్యంగాతమసొంతఒలీవ
చెటుట్ కు అంటుకటట్గలడు కదా!
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25 సోదరులారా, మీకు మీరే తెలి న వారని తలంచకుండా ఉండాలని ఈ రహసయ్ సతాయ్నిన్ మీరు తెలుసుకోవాలని
నేను కోరుతునాన్ను. అదేమంటే, యూదేతరుల పవేశం సంపూరణ్ం అయేయ్ వరకూ ఇశాయేలు పజలోల్ కొందరి హృదయాలు
కఠినమయాయ్యి.

(10) ఒక జాతిగా ఇశాయేలు ఇంకా రకష్ణపొందవలసి ఉంది
26 “విమోచకుడు సీయోనులో నుండి వచిచ్
యాకోబులో నుండి భకిహీనతను తొలగిసాత్ డు.
27నేను వారి పాపాలను తీసివేసేటపుప్డు వారితో నేను చేసుకొనే నిబంధన ఇదే”
అని రాసి ఉనన్టుట్ ఇశాయేలు పజలంతా రకష్ణపొందుతారు.
28సువార విషయ తేమిమమ్లిన్ బటిట్ వారు దేవ్షించబడి ఉండవచుచ్ గానీ, దేవుని ఎనిన్క విషయ తే పితరులను బటిట్

వారు దేవునికిపియ నవారు. 29ఎందుకంటే,దేవునికృపావరాలు,ఆయనపిలుపువిషయాలోల్ ఆయనమారుప్ లేనివాడు.
30 గతంలో మీరు దేవునికి అవిధేయులు. ఇపుప్డు యూదుల అవిధేయత మూలంగా మీరు కనికరం పొందారు. 31అలాగే
మీ చూపిన కనికరానిన్ బటిట్ ఇపుప్డు కనికరం పొందడం కోసం, వారు ఇపుప్డు అవిధేయులుగా ఉనాన్రు. 32అందరి నా
తన కనికరం చూపాలని, దేవుడు అందరినీ లోబడని సిథ్తిలోమూసివేసి బంధించాడు.

33ఆహా, దేవునితెలివి,జాఞ్ నాల ఐశవ్రయ్ం ఎంతలో నది! ఆయనతీరుప్లను పరీ ంచడం ఎవరి తరం. ఆయనమారాగ్ లు
మనఊహకు అందనివి.
34 “పభువుమనసు తెలిసిన వాడెవడు?
ఆయనకు సలహాలు ఇచేచ్దెవరు?
35ఆయన దగగ్ర నుండి తిరిగి పొందాలనిముందుగా ఆయనకు ఇవవ్గలవాడెవడు?”

36సమసత్మూఆయనమూలంగా,ఆయనదావ్రా,ఆయనకోసంఉనాన్యి. యుగయుగాలకు ఆయనకుమహిమకలుగు
గాక. ఆమేన్ .
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ఆరవభాగం. ర్సత్వ జీవితం, సేవ
రోమా 12:1-15
(1) సమరప్ణ, పతిషట్

1 కాబటిట్ సోదరులారా, దేవుని పేమతో మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను, పవితమూ, దేవునికి ఇషట్ న సజీవయజఞ్ంగా
మీ శరీరాలను ఆయనకు సమరిప్ంచుకోండి. ఇది మీరు చేసే ఆతమ్ సంబంధ న సేవ. 2 మీరు ఈ లోక విధానాలను
అనుసరించవదుద్ . మీమనసుమారి నూతన , రూపాంతరం పొందడం దావ్రామంచిదీ, తగినదీ, పరిపూరణ్ నదీ అయిన
దేవుని చితాత్ నిన్ పరీ ంచి తెలుసుకోండి.

(2) సేవ
3 దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను బటిట్ నేను చెబుతునన్దేమంటే, మీలో ఎవరూ తనను తాను ఎంచుకోదగినంత

కంటే ఎకుక్వగా ఎంచుకోవదుద్ . దేవుడు విభజించి ఇచిచ్న విశావ్సం పకారం, పతి ఒకక్రూ మిమమ్లిన్ మీరు తగిన రీతిగా
ఎంచుకోండి. 4 ఎలాగంటే ఒకక్ శరీరంలో మనకు అనేక అవయవాలునన్పప్టికీ, వాటనిన్టికీ ఒకక్టే పని ఉండదు. 5అలాగే
మనం అనేకుల నా కీసుత్ లో ఒకక్ శరీరంగా ఉండి, ఒకరికొకరం పతేయ్కంగా అవయవాలుగా ఉనాన్ము.

6దేవుడు మనకనుగహించిన కృప పకారం వివిధ రకాల కృపావరాలు కలిగి ఉనాన్ము. కాబటిట్ , పవచన వర తే విశావ్స
పరిమాణం పకారం పవచించాలి. 7-8 పరిచరయ్ వరం ఉనన్ వాడు పరిచరయ్ చేయాలి. బోధించే వరం ఉనన్వాడు బోధించాలి.
పోతస్హించేవాడు పోతస్హించడంలో తన వరం ఉపయోగించాలి. పంచిపెటేట్వాడు ధారాళంగా పంచిపెటాట్ లి.

(3) ర్సత్వులు,సాటి విశావ్సులు
9మీ పేమ నిషక్పటంగా ఉండాలి. చెడును అసహియ్ంచుకుని మంచిని హతుత్ కోండి. 10సోదర పేమతో ఒకడి ఒకడు

అభిమానం చూపిసూత్ , గౌరవించడంలో ఒకరినొకరు మించిపోండి. 11 ఆసకి విషయంలో వెనకబడిపోవదుద్ , ఆతమ్లో తీవత
గలవా పభువును సేవించండి. 12 ఆశాభావంతో ఎదురు చూసూత్ సంతోషించండి. కషాట్ లోల్ సహనం చూపుతూ, పారథ్నలో
పటుట్ దల కలిగిఉండండి. 13పవితులఅవసరాలోల్ సహాయంచేసూత్ ,అతిథులను శదధ్గాఆదరించండి. 14మిమమ్లిన్హింసించే
వారిని దీవించండి. దీవించండి గానీ శపించవదుద్ . 15 సంతోషించే వారితో కలిసి సంతోషించండి. దుఖపడే వారితో కలిసి
దుఖపడండి. 16 ఒకరిపటల్ ఒకరు ఏక మనసు కలిగి ఉండండి. గొపప్వాటి గురించి ఆలోచించవదుద్ . దీనులతో సహవాసం
చెయయ్ండి. మిమమ్లిన్ మీరు తెలి న వారని అనుకోవదుద్ .

(4) ర్సత్వులు, ర్సత్వేతరులు
17 కీడుకు పతి కీడు చేయవదుద్ . మనుషులందరి దృషిట్లో మేలు జరిగించండి. 18మీ చేత నంత మటుట్ కు అందరితో

సమాధానంగా ఉండండి.
19 పియ సేన్హితులారా, పగ తీరుచ్కోవదుద్ . దేవుని కోపానికి చోటియయ్ండి. “పగ తీరచ్డం నా పని, నేనే పతిఫలమిసాత్ ను

అని పభువు చెబుతునాన్డు” అని రాసి ఉంది.
20 “కాబటిట్ , నీ విరోధి ఆకలితో ఉంటే అతనికి భోజనం పెటుట్ , దపిప్కతో ఉంటే దాహం ఇవువ్.
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అలా చేయడం వలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోసినటుట్ అవుతుంది.”
21 కీడు మీ గెలుపుసాధించకుండాజాగతత్ పడండి. మేలుతో కీడును జయించండి.
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1పతి ఒకక్డూ తన అధికారులకు లోబడాలి. ఎందుకంటే దేవుని వలల్ కలిగింది తపప్ అధికారం మరేదీ లేదు. ఇపుప్డు

ఉనన్ అధికారాలు దేవుడు నియమించినవే. 2 కాబటిట్ అధికారానిన్ ఎదిరించేవాడు దేవుని నియామకానిన్ ఎదిరిసుత్ నాన్డు.
తదావ్రాఅతడుతనమీదికితానేశికష్తెచుచ్కొంటాడు. 3పాలనాధికారులుచెడుపనులకేభయకారకులుగానీమంచిపనులకు
కాదు. వారికి భయపడకుండాఉండాలంటే,మంచి పనులు చెయియ్. అపుప్డు వారు నినున్ మెచుచ్కుంటారు. 4వారు నీమేలు
కోసం ఉనన్ దేవుని సేవకులు. అయితే నీవు చెడడ్ పని చేసినపుప్డు భయపడాలి. వారు కారణం లేకుండా కతిత్ని ధరించరు.
వారు చెడు జరిగించే వారిమీద కోపంతో పతీకారం చేసే దేవుని సేవకులు. 5కాబటిట్ కేవలం వారి కోపం గురించిన భయంతోనే
కాక నీమనసాస్ ని బటిట్ కూడా అధికారులకు లోబడాలి.

6ఈ కారణం చేతనే మీరు పనున్లు కడుతునాన్రు. ఎందుకంటే అధికారులు ఎపుప్డూ ఈ పనిలోనే దేవుని సేవకులుగా
సేవ చేసుత్ ంటారు. 7ఎవరికేది రుణ పడి ఉంటే అది వాళళ్కివవ్ండి. పనున్లు రుణపడి ఉంటే పనున్లు, సుంకాలు రుణ పడి
ఉంటే సుంకాలు చెలిల్ంచండి. మరాయ్ద ఇవవ్వలసి ఉంటేమరాయ్దను, గౌరవం ఇవవ్వలసి ఉంటే గౌరవానిన్ ఇవవ్ండి.

(5)సాటిమనిషి పటల్ పేమ నియమం
లూకా 10:29-37

8 పేమ విషయంలో తపప్ మరి ఏమీ ఎవరికీ రుణ పడి ఉండవదుద్ . పొరుగువాణిణ్ పేమించేవాడే ధరమ్శాసానిన్ నెరవేరిచ్న
వాడు. 9ఎందుకంటే వయ్భిచరించవదుద్ , నరహతయ్ చేయవదుద్ , దొంగతనం చేయవదుద్ , వేరొకరిది ఆశించవదుద్ అనేవీ, మరింకే
ఆజఞ్ అయినా ఉంటే అదీ, “నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణిణ్ పేమించు” అనే వాకయ్ంలో ఇమిడి ఉనాన్యి.
10పేమపొరుగువారికి కీడు చేయదు కాబటిట్ పేమ కలిగిఉండడం అంటే ధరమ్శాసానిన్ నెరవేరచ్డమే. 11కాబటిట్ మీరు కాలానిన్
పరిశీలించి,నిదనుండిమేలొక్నవలసినసమయంఅయియ్ందనిగహించండి. మనంమొదటవిశావ్సులంఅయినపప్టి కంటే,
మన రకష్ణ ఇపుప్డు మరింత దగగ్రగా ఉంది. 12రాతి చాలా వరకూ గడిచిపోయి పగలు సమీపంగా వచిచ్ంది కాబటిట్ మనం
చీకటి కారాయ్లను విడిచిపెటిట్ , వెలుగు సంబంధ న ఆయుధాలను ధరించుదాం. 13పోకిరీ వినోదాలతో, తాగిన మతుత్ లో,
ంగిక దురీన్తితో హదూద్ అదుపూ లేని కామంతో, కలహాలతో, అసూయలతో కాకుండా పగటి వెలుగులోలాగా మరాయ్దగా
నడుచుకుందాం. 14చివరగా పభుయేసు కీసుత్ ను ధరించుకోండి. శరీరానికీ దానివాంఛలకు చోటియయ్కండి.

14
(6) సందేహాసప్ద న విషయాలోల్ పేమ నియమం
1కొరింతీ 8:1-10

1విశావ్సం విషయంలోబలహీనంగాఉనన్వారిని చేరదీయండిగానీవారిఅనుమానాలు తీరచ్డానికివాదాలు పెటుట్ కోవదుద్ .
2ఆహార పదారాధ్ లు అనీన్ తినవచచ్ని ఒకడు నముమ్తుంటే, ఇంకొకడు నమమ్కం లేక కూరగాయలే తింటునాన్డు. 3తినేవాడు
తినని వాణిణ్ తకుక్వగా చూడకూడదు. తినని వాడు తినేవాడి నిందారోపణ చేయకూడదు. ఎందుకంటే దేవుడు అతణిణ్
అంగీకరించాడు. 4 వేరొకరి సేవకుని విషయంలో నాయ్యం చెపప్డానికి నువెవ్వరివి? అతడు నిలబడినా, పడిపోయినా అది
అతనియజమానిబాధయ్త. కాని అతడు నిలబడతాడు. పభువు అతణిణ్ నిలబెటట్డానికి శకి గలవాడు.

5 ఇంకొక చోట ఒకడు ఒక రోజు కంటే మరొక రోజు మంచిదని నముమ్తునాన్డు. ఇంకొకడు రోజులనీన్ మంచివే అని
నముమ్తునాన్డు. పతివాడూ తనకు తాను ఒక నిరణ్యానికి రావాలి. 6 పతేయ్క న రోజులను పాటించేవాడు పభువు కోసమే
ఆపని చేసుత్ నాన్డు. తినేవాడు దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్డు కాబటిట్ పభువు కోసమేతింటునాన్డు. అలాగే తిననివాడు
కూడా దేవునికి కృతజఞ్తలు చెపిప్ పభువు కోసమే తినడం మానేసుత్ నాన్డు. 7మనలో ఎవరూ తన కోసమే బతకడు, తన
కోసమేచనిపోడు. 8మనంజీవించినాపభువుకోసమే,చనిపోయినాపభువుకోసమే. కాబటిట్ మనంజీవించినా,చనిపోయినా
పభువుకే చెంది ఉనాన్ం. 9చనిపోయినవారికీ సజీవులకూ పభువుగా ఉండటానికే గదా కీసుత్ చనిపోయిమళీళ్ బతికింది?

10 అయితే నీ సోదరునికి ఎందుకు తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్వ్? నీ సోదరుణిణ్ ఎందుకు తీసిపారేసుత్ నాన్వ్? మనమంతా దేవుని
నాయ్యపీఠం ఎదుట నిలబడతాం.
11 “నిశచ్యంగా జీవిసుత్ నన్ నేను చెపేప్ దేమిటంటే, పతిమోకాలు నా ఎదుట వంగుతుంది.
పతినాలుకా దేవుని సుత్ తిసుత్ ంది అని పభువు చెబుతునాన్డు”
అని రాసి ఉంది. 12కాబటిట్ మనలో పతి ఒకక్డూ తన గురించి దేవునికి లెకక్ అపప్గించ వలసి ఉంది.

13 కాబటిట్ ఇకమీదట మనం ఒకరికి ఒకరం తీరుప్ తీరచ్ వదుద్ . దానికి పతిగా, మన సోదరునికి అడుడ్ రాయిలాగా
ఆటంకంగా ఉండకూడదని తీరామ్నించుకుందాం. 14 సహజంగా ఏదీ అపవితం కాదని నేను పభు యేసులో గహించి గటిట్గా
నముమ్తునాన్ను. అయితేదేని నాఅపవితం అని నమేమ్వారికి అది అపవితమేఅవుతుంది. 15నీసోదరుడు నీవుతినేదాని
విషయంలోబాధకు గు తేనీలోపేమలేదనన్మాటే. ఎవరికోసం కీసుత్ చనిపోయాడోఅతణిణ్ నీఆహారంచేతపాడు చేయవదుద్ .
16మీరు మంచిగాభావించేది దూషణకు గురి కాకుండా చూసుకోండి.

17దేవుని రాజయ్ం తినడం,తాగడం కాదు. అది నీతి, సమాధానం, పరిశుదాధ్ తమ్ కలిగించే ఆనందం. 18ఈ విధంగా కీసుత్ కు
సేవ చేసేవాడు దేవుని దృషిట్కి ఇషట్ న వాడు,మనుషుల దృషిట్కియోగుయ్డు. 19కాబటిట్ సమాధానం, పరసప్ర మాభివృదిధ్ని
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కలిగించే వాటిని ఆసకితో అనుసరించుదాం. 20 ఆహారం కోసం దేవుని పని పాడు చేయవదుద్ . అనిన్ ఆహార పదారాధ్ లూ
పవిత నవే. కానీ ఎవ నా తాను తినన్ దాని మూలంగా ఇతరులకు తొటుపాటు కలిగిసేత్ అది కీడు. 21మాంసం తినడం,
దా రసంతాగటం, ఇంకామరే నాసరే, నీసోదరుడు ఆటంకంగాభావిసేత్,దానిన్మానివేయడంమంచిది. 22ఈవిషయాలోల్
నీ నమమ్కాలను నీకు, దేవునికి మధయ్నే ఉంచుకో. తాను సమమ్తించిన విషయంలో తన తాను నిందారోపణ చేసుకోని వయ్కి
ధనుయ్డు. 23అనుమానించేవాడు తింటే,విశావ్సం లేకుండాతింటాడుకాబటిట్ అతడు దోషంచేసినటేట్ . విశావ్సమూలంకానిది
ఏ నాపాపమే.

15
1కాబటిట్ బల న విశావ్సం కలిగిన మనం,మనలను మనమే సంతోషపెటుట్ కోకుండా, విశావ్సంలో బలహీనుల లోపాలను

భరించాలి. 2మనసాటిమనిషికి మాభివృదిధ్ కలిగేలామనలోపతివాడూమంచివిషయాలోల్ అతణిణ్ సంతోషపరచాలి. 3 కీసుత్
కూడా తనను తాను సంతోషపరచుకోలేదు. “నినున్ నిందించే వారి నిందలు నామీద పడాడ్ యి” అని రాసి ఉనన్టుట్ ఆయనకు
జరిగింది.

(7) రకష్ణలోయూదు,యూదేతర విశావ్సులు సమానమే
4ఎందుకంటే, గతంలోరాసిఉనన్వనీన్మనఉపదేశంకోసమేఉనాన్యి. కారణం,ఓరుప్ వలనా,దేవునివాకుక్లోనిఆదరణ

వలనా,మనలోఆశాభావం కలగడంకోసం. 5మీరుఒకేమనసుతోఏకసవ్రంతోఅందరూ కలిసి,మనపభుయేసు కీసుత్ తండి
అయిన దేవుణిణ్ మహిమ పరచడానికి, 6 ఓరుప్కు, ఆదరణకు కర అయిన దేవుడు కీసుత్ యేసును అనుసరించి మీ మధయ్
ఐకమతయ్ం కలుగజేయు గాక.

7కాబటిట్ కీసుత్ మిమమ్లిన్ ఎలా తేచేరుచ్కునాన్డోఅలాగే దేవునికిమహిమకలిగేలామీరు ఒకరిని ఒకడు చేరుచ్కోండి. 8నేను
చెపేప్దేమిటంటే పితరులకు చేసిన వాగాద్ నాల విషయం దేవుడు సతయ్వంతుడని నిరూపించడానికీ, యూదేతరులు దేవుని
కనికరానిన్ బటిట్ దేవునిమహిమపరచడానికీ కీసుత్ సునన్తి గలవారికి సేవకుడయాయ్డు. 9దీని గురించి,
“ఈకారణం చేతయూదేతరులోల్ నేను నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
నీ నామ సంకీరనం చేసాత్ ను” అని రాసి ఉంది.

10ఇంకా ఏమని ఉనన్దంటే,
“యూదేతరులారా, ఆయన పజలతో సంతోషించండి” అనీ,
11 “యూదేతరులందరూ పభువును సుత్ తించండి. పజలంతా ఆయనను కొనియాడతారు.”

12యెషయాఇలాఅనాన్డు,
“యెషష్యిలో నుండి వేరు చిగురు యూదేతరులను ఏలడానికి వసాత్ డు.
ఆయనలోయూదేతరులు తమ నమమ్కం పెటుట్ కుంటారు.”

13మీరు పరిశుదాధ్ తమ్ శకి దావ్రా, సమృదిధ్ అయిన నిరీకష్ణ కలిగి ఉండేలా నిరీకష్ణకర అయిన దేవుడు పూరి ఆనందంతో,
సమాధానంతోమిమమ్లిన్ నింపు గాక.

(8) అపొసత్లుని సేవ, పయాణాలు
14సోదరులారా, మీరు మంచివారు, సంపూరణ్ జాఞ్ న సంపనున్లు, ఒకరినొకరు పోతస్హించుకోగల సమరుథ్ లని నేను గటిట్గా

నముమ్తునాన్ను. 15 అయినా నేను కొనిన్ విషయాలు మీకు జాఞ్ పకం చేయాలని మరింత రయ్ం తెచుచ్కుని రాసుత్ నాన్ను.
16 ఎందుకంటే యూదేతరులు అనే అరప్ణ పరిశుదాధ్ తమ్ వలన పవిత , దేవునికి ఇషట్మయేయ్లా, నేను సువార విషయం
యాజకధరమ్ం జరిగిసూత్ ,దేవుడునాకు అనుగహించిన కృపను బటిట్ యూదేతరులకుయేసుకీసుత్ సేవకుడినయాయ్ను. 17కాగా,
కీసుత్ యేసును బటిట్ దేవుని సేవ విషయాలోల్ నాకు అతిశయకారణంఉంది. 18అదేమిటంటేయూదేతరులు లోబడేలా,వాకుక్
చేతా, కియలచేతా,సూచనలబలంచేతా,అదుభ్తాలచేతా,పరిశుదాధ్ తమ్ శకిచేతా, కీసుత్ నాదావ్రాచేయించినవాటినిగురించి
మాతమే తపప్ మరి ఇతర విషయాలు మాటాల్ డను. 19 కాబటిట్ యెరూషలేముతో పారంభించి చుటుట్ పటల్ అనిన్ పదేశాలోల్ ,
ఇలూల్ రికు పాంతం వరకూ కీసుత్ సువారను పూరిగా పకటించాను. 20 నేను వేరొకడు వేసిన పునాది మీద కటట్కూడదని కీసుత్
నామం తెలియనిచోటల్ సువార పకటించాలని బహ ఆశతో అలా పకటించాను. 21దీనిన్ గురించి ఇలారాసి ఉంది,
“ఆయన గూరిచ్ ఎవరికి సమాచారం అందలేదోవారు చూసాత్ రు,
ఎవరు వినలేదోవారు గహిసాత్ రు.”

22 ఈ కారణం వలల్నే నేను మీ దగగ్రికి రాకుండా నాకు చాలా సారుల్ ఆటంకం కలిగింది. 23 ఇక ఈ పాంతాలోల్ నేను
వెళళ్వలసిన సథ్లం మిగిలి లేదు కాబటిట్ , అనేక సంవతస్రాలుగామీ దగగ్రికి రావాలని ఎంతో ఆశతో ఉనాన్ను. 24కాబటిట్ నేను
సెప్యిను దేశానికి పయాణించినపుప్డు దారిలో ముందు మిమమ్లిన్ చూసి, మీ సహవాసంలో కొదిద్ సమయం ఆనందించిన
తరువాత,మీరు ననున్ అకక్డికి సాగనంపుతారని ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. 25అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్ ల పరిచరయ్ నిమితత్ం
యెరూషలేము వెళత్ నాన్ను. 26 ఎందుకంటే యెరూషలేములోని పరిశుదుధ్ లోల్ పేదల కోసంమాసిదోనియ, అకయ విశావ్సులు
కొంతచందాపంపడానికిఇషట్పడాడ్ రు. 27అవును,వీరుచాలాఇషట్ంగాఆపనిచేశారు. నిజానికివీరువారికి రుణపడిఉనాన్రు.
ఎలాగంటే యూదేతరులు వారి ఆధాయ్తిమ్క విషయాలోల్ భాగం పంచుకునాన్రు కాబటిట్ శరీర సంబంధ న విషయాలోల్ వారికి
సహాయంచేయడంసబబే. 28నేనుఈఫలానిన్వారికపప్గించినాపనిముగించినతరువాత,మీపటట్ణంమీదుగాసెప్యినుకు
పయాణం చేసాత్ ను. 29నేను మీ దగగ్రికి వచేచ్టపుప్డు, కీసుత్ సంపూరణ్ న దీవెనలతో వసాత్ నని నాకు తెలుసు.
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30సోదరులారా, మీరు దేవునికి చేసే పారథ్నలోల్ నా కోసం నాతో కలిసి పోరాడమని మన పభు యేసు కీసుత్ ను బటిట్ , ఆతమ్
వలన పేమను బటిట్ మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. 31 ఎందుకంటే నేను యూదయలోని అవిధేయుల చేతులోల్ నుండి
తపిప్ంచుకోగలిగేలా,యెరూషలేములో చేయవలసిననా పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ లకు పీతికరమయేయ్లా, 32దేవుని చితత్ తే నేను
సంతోషంతో మీ దగగ్రికి వచిచ్, మీతో కలిసి సేద దీరడానికి వీలు కలిగేలా పారిధ్ంచండి. 33 సమాధానకర అయిన దేవుడు
మీకందరికీ తోడుగా ఉండు గాక. ఆమేన్ .

16
ఏడవభాగం. ర్సత్వ పేమ, అభినందనలు

1 కెంకేయలోఉనన్ మనసోదరి, సంఘ పరిచారిక అయిన ఫీబేను పవితులకు తగిన విధంగా పభువులో చేరుచ్కోండి. 2మీ
దగగ్ర ఆమెకు అవసర నది ఏ నా ఉంటే సహాయం చేయమని ఆమెను గురించి మీకు సిఫారసు చేసుత్ నాన్ను. ఆమెనాకు,
ఇంకాచాలామందికి సహాయం చేసింది.

3 కీసుత్ యేసులో నా సహ పనివారు పిసిక్లల్కు, అకులకు నా అభివందనాలు చెపప్ండి. 4వారు నా పాణం కోసం తమ
పాణాలను పణంగా పెటట్డానికి తెగించారు. వారి ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్ సంఘానికి కూడా అభివందనాలు చెపప్ండి. నేను
ఒకక్డినే కాదు,యూదేతర సంఘాలనీన్ వీరి పటల్ కృతజఞ్త కలిగి ఉనాన్యి.

5 ఆసియలో కీసుత్ కు మొదటి ఫలం, నాకిషట్ న ఎ నెటుకు అభివందనాలు. 6మీకోసం అధికంగా కషట్పడిన మరియకు
అభివందనాలు.

7నాకు బంధువులు, నాతోటి దీలు అందొనీకు, యూనీయలకు అభివందనాలు. వీరు అపొసత్లులోల్ పేరు పొందినవారు,
నాకంటేముందు కీసుత్ లో విశవ్సించినవారు.

8పభువులోనాకు పియ న అంపీల్యతుకు అభివందనాలు.
9 కీసుత్ లో మన జత పనివా నఊరాబ్నుకు,నాకు ఇషుట్ న సాట్ కుకు అభివందనాలు.
10 కీసుత్ లోయోగుయ్ న అపెలెల్కు అభివందనాలు. అరిసొట్ బూలు కుటుంబానికి అభివందనాలు.
11నాబంధువుహెరోదియోనుకు అభివందనాలు. నారిక్సుస్ కుటుంబంలో పభువును ఎరిగిన వారికి అభివందనాలు.
12పభువులోపయాసపడేతు నాకు,తుఫోసాకుఅభివందనాలు. పియ నపెరిస్సుకు అభివందనాలు. ఆమెపభువులో

ఎంతో కషట్పడింది.
13పభువు ఎనున్కునన్ రూఫుకు అభివందనాలు, అతని తలిల్కి వందనాలు. ఆమెనాకు కూడా తలిల్.
14అసుంకితు, పెల్గో,హెరేమ్, పతొబ,హెరామ్,వారితో కూడా ఉనన్ సోదరులకు అభివందనాలు.
15 పిలొలొగుకు, యూలియాకు, నేరియకు, అతని సోదరికీ, ఒలుంపాకు వారితో కూడా ఉనన్ పవితులు అందరికీ

అభివందనాలు.
16 పవిత న ముదుద్ తో ఒకడికొకడు అభివందనాలు చెపుప్కోండి. ర్సత్వ సంఘాలనీన్ మీకు అభివందనాలు

చెబుతునాన్యి.
17సోదరులారా, నేను వేడుకునేదేమంటే, మీరు నేరుచ్కొనన్ బోధకు వయ్తిరేకంగా విభజనలు, ఆటంకాలు కలిగించే వారిని

కనిపెటిట్ చూడండి. వారికి దూరంగా తొలగిపొండి. 18అలాటివారు పభుయేసు కీసుత్ కు కాదు, తమ కడుపుకే దాసులు. వారు
వినసొం నమాటలతో,ఇచచ్కాలతోఅమాయకులనుమోసంచేసాత్ రు. 19మీవిధేయతమంచిఆదరశ్ంగాఅందరికీవెలల్ ంది.
అందుకు మిమమ్లిన్ గురించి సంతోషిసుత్ నాన్ను. మీరుమంచి విషయంలోజాఞ్ నులుగా, చెడు విషయంలో నిరోద్ షంగా ఉండాలి.
20 సమాధాన కర అయిన దేవుడు తవ్రలో సాతానును మీ కాళళ్ కింద చితకదొకిక్సాత్ డు. మన పభు యేసు కీసుత్ కృప మీకు
తో ఉండు గాక.

21నా సహ పనివాడు తిమోతి, నా బంధువులు లూకియ, యాసోను, సోసిపతు మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
22ఈ పతికను చేతితో రాసిన తెరియు అనే నేను పభువులోమీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్ను.

23నాకు, సంఘమంతటికీ ఆతిథయ్మిచేచ్ గాయిమీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. ఈ పటట్ణానికి కోశాధికారి ఎరసుత్ ,
సోదరుడు కవ్రు,మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 24మన పభుయేసు కీసుత్ కృప మీకు తోడుగా ఉండుగాక.

25యూదేతరులంతా విశావ్సానికిలోబడేలా, దేవుడుపారంభం నుండిదాచిఉంచి, ఇపుప్డు వెలల్డి చేసిన రహసయ్ సతయ్ం
శాశవ్తు న దేవుని ఆజఞ్ పకారం, పవకల దావ్రావారికి వెలల్ ంది. 26నా సువార పకారం,యేసు కీసుత్ ను గురించిన పవచన
పకటన పకారం, దేవుడుమిమమ్లిన్ సిథ్రపరచడానికి శకిశాలి. 27ఏ కజాఞ్ నవంతు న దేవునికి,యేసు కీసుత్ దావ్రా నిరంతరం
మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్ .
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కొరింతీయులకు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర

ఈ పతిక రచయితగాపౌలును గురిసుత్ నాన్రు. (1 కొరింతి 1:1; 16:21). పౌలు ఎఫేసులో ఉనన్పుప్డో, అంతకు ముందు
కాలం లోనోఈ పతిక కనాన్ ముందటి పతిక మరొకటి అతడి కొరింతి సంఘానికి రాశాడు (5:10-11). కొరింతి సంఘం దానిన్
అపారథ్ం చేసుకునన్ది. దురదృషట్వశాతూత్ ఆ పతిక ఇపుప్డు లభయ్ం కావడం లేదు. ఈ ముందటి పతికలోని అంశాలు ఏమీ
తెలియవు. డానికి సప్ందనగా కొరింతి సంఘం వారు రాసి పంపిన పతికకు జవాబుగాపౌలు 1 కొరింతి పతిక రాశాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 55 - 57
ఈ పతికను పౌలు ఎఫెసు నుండి రాశాడు.

సీవ్కర
1 కొరింతి పతికను అందుకునన్ వారు కొరింతులో ఉనన్ దేవుని సంఘం (1 కొరింతి 1:2). అయితేపౌలు తాను ఈ పతిక

“పతి చోటామన పభు నయేసు కీసుత్ నామంలోపారిథ్ంచే వారందరి” కోసం అని కూడా పేరొక్నాన్డు.

పయోజనం
కొరింతి సంఘంలో నెలకొనన్ సిథ్తిగతుల గురించి అనేకమంది దావ్రా పౌలుకు తెలిసింది. సంఘంలోని బలహీనతల

విషయంలో దిదుద్ బాటు, ఉపదేశం ఇచిచ్ దానికి పూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించడం పౌలు ఈ పతిక రాయడంలో ముఖయ్ ఉదేద్శం.
చీలికలు (1:10-4:21), పునరుతాథ్ నం గురించిన భినన్ బోధలు (అధాయ్. 15), దురీన్తి (5, 6:12-20), పభువు బలల్
విషయంలో దురాచారాలు (11:17-34) మొద న వాటిని సరిదిదద్డం ఈ పతిక ఉదేద్శం. కొరింతి సంఘంలో అనేక వర
పసాదాలు ఉనాన్యి (1:4-7). కానీ సంఘం పరిణతి చెందలేదు. ఆధాయ్తిమ్కంగా లేదు (3:1-4). సంఘం తనలోని అనిన్
రకాల పాపాలను ఏ విధంగా పరిషక్రించుకోవాలి అనే డానికి పాముఖయ్ న సూచనలు పౌలు ఇసుత్ నాన్డు. అందులోని
సంబంధ బాంధవాయ్ల సమసయ్లను, దురాచారాలను చూసీ చూడనటుట్ పోనియయ్క నేరుగా సూటిగా పౌలు వాటిని ఎతిత్
చూపుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సి పవరన

విభాగాలు
1. పరిచయం (1:1-9) — 1:1-9
2. కొరింతి సంఘంలో విభేదాలు— 1:10-4:21
3. తిక అలల్కలోల్ లం— 5:1-6:20
4. వివాహ సూతాలు— 7:1-40
5. అపొసత్లుల సేవ్చఛ్— 8:1-11:1
6. ఆరాధన సూచనలు— 11:2-34
7. ఆధాయ్తిమ్క బహ మతులు— 12:1-14:40
8. పునరుతాథ్ న సిదాధ్ ంతం— 15:1-16:24

కృపలో విశావ్సి సాథ్ నం
1 దేవుడు తన సంకలప్ం దావ్రా యేసు కీసుత్ అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి పిలిచిన పౌలు, మన సోదరుడు సొసెత్నేసు,

2 కొరింతులో ఉనన్ దేవుని సంఘానికి, అంటే కీసుత్ యేసులో పవితు పరిశుదుధ్ లుగా ఉండడానికి పిలుపు పొందిన వారికీ,
మనకూ పభు న యేసు కీసుత్ నామంలో పతి చోటాపారిథ్ంచే వారికందరికీ శుభమని చెపిప్ రాసుత్ నన్ది. 3మన తండి అయిన
దేవుని నుండీ పభుయేసు కీసుత్ నుండీ కృప,శాంతిమీకు కలుగు గాక.

4 కీసుత్ యేసులోమీరు పొందిన దేవుని కృపను చూసి,మీవిషయంనా దేవునికిమానక కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను.
5 కీసుత్ ను గూరిచ్న సాకష్ ం మీలో సిథ్రపడింది. 6 అందువలల్ ఆయనలో మీరు పతి విషయంలో, అంటే సమసత్ ఉపదేశంలో,
సమసత్ జాఞ్ నంలో,ధనవంతులుఅయాయ్రు. 7కాబటిట్ ఏ కృపావరంలోనూలోటులేకుండామీరుమనపభుయేసు కీసుత్ పతయ్కష్త
కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు. 8మన పభుయేసు కీసుత్ రోజునమీరు నిషక్పటంగా ఉండేలాఅంతం వరకూ ఆయనమిమమ్లిన్
సిథ్రపరుసాత్ డు. 9మన పభుయేసు కీసుత్ అనే తన కుమారుని సహవాసానికిమిమమ్లిన్ పిలిచిన దేవుడు నమమ్దగినవాడు.

కీసుత్ లో కొరింతి విశావ్సుల సాథ్ నంతోపోలుచ్కుంటే వారి పతన న ఆధాయ్తిమ్క సిథ్తి
10 సోదరులారా, మన పభు యేసు కీసుత్ నామంలో నేను మిమమ్లిన్ వేడుకునేది ఏమంటే మీరంతా ఏకభావంతో

మాటాల్ డుతూ,మీలోమీకు విభేదాలు లేకుండా చూసుకోండి. ఒకే మనసుతో, ఒకే ఉదేద్శంతో కలిసిమెలసి ఉండండి.

(1)వారుమానవనాయకులను అనుసరిసుత్ నాన్రు
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11సోదరులారా, మీలో కలహాలు ఉనాన్యని కోల్యె ఇంటివారి దావ్రా తెలిసింది. 12మీలో ఒకడు ‘నేను పౌలు వాణిణ్ ,’
ఒకడు ‘నేను అపొలోల్ వాణిణ్ ,’ మరొకడు ‘నేను కేఫా వాణిణ్ ,’ ఇంకొకడు ‘నేను కీసుత్ వాణిణ్ ’ అని చెపుప్కుంటునాన్రని నేను
వినాన్ను.

13కీసుత్ చీలికలుఅయాయ్డా? పౌలుమీకోసంసిలువఅనుభవించాడా? పౌలునామంలోమీరుబాపిత్సంపొందారా? 14నేను
కిసుప్కు, గాయికి తపప్ వేరెవరికీ బాపిత్సం ఇయయ్లేదు. అందుకు దేవునికి కృతజఞ్తలు చెబుతునాన్ను. 15 ఎందుకంటే నా
నామంలోకి మీరు బాపిత్సం పొందారని చెపుప్కోవడం నాకిషట్ం లేదు. 16 సెత్ఫను ఇంటివారికి కూడా బాపిత్సమిచాచ్ను. వీరికి
తపప్ మరెవరి నా ఇచాచ్నేమో నాకు తెలియదు. 17 కీసుత్ ననున్ బాపిత్సమియయ్డానికి పంపలేదు. ఆయన సిలువ వయ్రధ్ం
కాకుండేలా,జాఞ్ నయుక నమాటలతో కాక కేవలం సువార పకటించడానికే ఆయన ననున్ పంపాడు.

(2)మానవపర నజాఞ్ నంలో అతిశయిసుత్ నాన్రు
18సిలువసందేశం,నశించేవారికివెరితనమేగానిరకష్ణపొందుతునన్మనకుదేవునిశకి. 19దీనిగురించే ‘జాఞ్ నులజాఞ్ నానిన్

నాశనం చేసాత్ ను. వివేకుల తెలివిని వయ్రథ్ం చేసాత్ ను’ అని రాసి ఉంది. 20జాఞ్ ని ఎకక్డునాన్డు? మేధావి ఎకక్డునాన్డు?
సమకాలిక తరక్వాది ఎకక్డునాన్డు? ఈ లోక జాఞ్ నానిన్ దేవుడు వెరితనంగా చేశాడు గదా? 21లోకం తన జాఞ్ నం దావ్రా
దేవుణిణ్ తెలుసుకోలేక పోయింది కాబటిట్ , సువార పకటన అనే వెరితనం దావ్రా నమేమ్వారిని ర ంచడానికి దేవుడు దయతో
సంకలిప్ంచాడు.

22యూదులు సూచనలు, అదుభ్తాలు కావాలని కోరుతునాన్రు. గీకులు జాఞ్ నం కావాలని వెదుకుతునాన్రు. 23 అయితే
మేము సిలువ పా న కీసుత్ ను పకటిసుత్ నాన్ం. ఆయన యూదులకు ఒక అడుడ్ బండగా, గీసు దేశసుత్ లకు బుదిధ్హీనతగా
ఉనాన్డు. 24 అయితే యూదులు గానీ, గీకులు గానీ, ఎవ తే పిలుపు పొందారో వారికి కీసుత్ దేవుని శకీ దేవుని జాఞ్ నమూ
అయాయ్డు. 25ఎందుకంటే దేవుని బుదిధ్హీనతమానవుల కంటే తెలి నది, దేవుని బలహీనతమానవుల కంటే బల నది.

(3) ఏది ఏ నావారు అంత జాఞ్ నులు కారు
26 సోదర సోదరీలారా, దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచిన పిలుపును గమనించండి. మీలో లోకం దృషిట్లో తెలి నవారు,

ఘనులు, గొపప్ వంశం వారు ఎంతోమంది లేరు కదా. 27 దేవుడు తెలి న వారిని సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో బుదిధ్హీనులను
ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు, బలవంతులను సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో బలహీనులను ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 28గొపప్వారిని
హీనపరచడానికి లోకంలో నీచులనూ, మనుషులు తిరసక్రించిన వారిని, ఎనిన్క లేని వారిని దేవుడు ఎనున్కునాన్డు.
29ఎందుకంటే తనముందు ఎవరూ గొపప్లు చెపుప్కోకూడదని దేవుని ఉదేద్శం.

30అయితే దేవుడు చేసిన దానివలన మీరు కీసుత్ యేసులో ఉనాన్రు. 31 “అతిశయించేవాడు పభువును బటిట్ మాతమే
అతిశయించాలి” అని రాసి ఉనన్టుట్ గా దేవునిమూలంగా కీసుత్ మనకు జాఞ్ నం, నీతి, పవితత, విమోచనం అయాయ్డు.

2
(4) కీసుత్ ఇచిచ్న వెలల్డింపుమానవజాఞ్ నానుసార నదికాదు. పౌలుదానిన్ఉపయోగించుకో లేదు. ఆధాయ్తిమ్క సతాయ్లు

మానవ వివేచనకు అందవు.
1సోదరీ సోదరులారా, నేను మీ దగగ్రికి వచిచ్ దేవునిమరమ్ం గూరిచ్ బోధించినపుప్డుమాటకారితనానీన్ లేక గొపప్ తెలివినీ

ఉపయోగించలేదు. 2మీతో ఉనన్ సమయంలో నేను యేసు కీసుత్ ను తపప్, అంటే సిలువను అనుభవించిన యేసు కీసుత్ ను
తపప్, మరేదీ తెలియనివాణణ్యి ఉండాలని తీరామ్నించుకునాన్ను. 3 బలహీనుడుగా, భయంతో, వణకుతూ మీ దగగ్ర
గడిపాను.

4మీ విశావ్సం మానవ జాఞ్ నం కాక, దేవుని శకి ఆధారపడి ఉండాలని నా ఆశ. 5అందుకే నేను మాటాల్ డినా, సువార
పకటించినా,జాఞ్ నంతోనిండినతియయ్నిమాటలువాడక,పరిశుదాధ్ తమ్ శకినేపదరిశ్ంచాను. 6ఆధాయ్తిమ్క పరిణతిగలిగినవారికి
జాఞ్ నానిన్ బోధిసుత్ నాన్ం. అది ఈ లోకానికి చెందిన జాఞ్ నమూ కాదు, వయ్రధ్ పోయే ఈ లోకాధికారుల జాఞ్ నమూ కాదు. 7అది
దేవుని రహసయ్ జాఞ్ నం. ఈ రహసయ్ జాఞ్ నానిన్ దేవుడు ఈలోకం ఉనికిలోకి రాక మునుపే మనఘనత కోసం నియమించాడు.

8దాని గురించి ఈ యుగానికి చెందిన లోకాధికారులోల్ ఎవరికీ తెలియదు. అది వారికి తెలిసి ఉంటే మహిమాసవ్రూపి
అయిన పభువును సిలువ వేసేవారు కాదు. 9దీనిన్ గూరిచ్ ‘దేవుడు తనను పేమించేవారికోసం ఏం సిదధ్పరిచాడో అవి కంటికి
కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు,మానవహృదయంఊహకు అందలేదు’అనిరాసిఉంది. 10మన తేదేవుడువాటినితన
ఆతమ్ దావ్రా వెలల్డి చేశాడు. ఆ ఆతమ్ అనిన్టినీ, చివరికి దేవునిలో న రహసాయ్లను కూడ పరిశోధిసాత్ డు.

11 ఒక వయ్కి విషయాలు ఆ వయ్కిలోని ఆతమ్కే తెలుసాత్ యి గానీ వేరొక వయ్కికెలా తెలుసాత్ యి? ఆలాగే దేవుని విషయాలు
దేవుని ఆతమ్కు తపప్ మరెవరికీ తెలియవు. 12 దేవుడు మనకు ఉచితంగా దయచేసిన వాటిని తెలుసుకోవడం కోసం మనం
లౌకికాతమ్ను కాక దేవుని నుండి వచిచ్న ఆతమ్ను పొందాము. 13వాటిని మేము మానవ జాఞ్ నం నేరప్గలిగే మాటలతో గాక
ఆతమ్సంబంధ న విషయాలను ఆతమ్సంబంధ న వాటితో సరి చూసుకుంటూ, ఆతమ్ నేరేప్మాటలతోనేబోధిసుత్ నాన్ం.

వెలల్డి అయిన అంశాలు ఆతమ్ సంబంధంగామాతమేఅరథ్ం అవుతాయి
14 సహజ సిదధ్ న మనిషి దేవుని ఆతమ్ విషయాలను అంగీకరించడు. ఎందుకంటే అవి అతనికి తెలివితకుక్వగా

కనిపిసాత్ యి. వాటిని ఆధాయ్తిమ్కంగానే వివేచించగలం. కాబటిట్ అతడు వాటిని గహించలేడు. 15 ఆతమ్ సంబంధి అనిన్టినీ
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సరిగా అంచనా వేయగలడు గాని అతణిణ్ ఎవరూ సరిగా అంచనా వేయలేరు. 16పభువు మనసు గహించి ఆయనకు ఎవరు
ఉపదేశించ గలరు? మన తే కీసుత్ మనసు ఉంది.

3
శరీర సంబంధ న సిథ్తి ఆధాయ్తిమ్క ఎదుగుదలకు అవరోధకం

1సోదరులారా, ఆతమ్సంబంధు న మనుషులతో మాటాల్ డే విధంగా నేను మీతో మాటాల్ డ లేకపోయాను. శరీర సవ్భావం
గలవారితోనూ, కీసుత్ లో పసిబిడడ్లతోనూ మాటాల్ డే విధంగా మీతోమాటాల్ డవలసి వచిచ్ంది. 2మిమమ్లిన్ పాలతోనే పెంచాను
గాని బల న ఆహారం తినిపించలేదు. ఇపుప్డు కూడా మీరు దానిన్ తీసుకునే సిథ్తిలో లేరు. 3 ఎందుకంటే మీరింకా శరీర
సవ్భావంతోనే ఉనాన్రు. మీ మధయ్ అసూయ, కలహం ఉనాన్యి. దానిన్ బటిట్ మీరు శరీర సవ్భావం కలిగి మానవ రీతిగా
నడచుకొనేవారే కదా?

4మీలోఒకడేమో “నేను పౌలుకు చెందినవాణిణ్ ,” మరొకడు “నేను అపొలోల్ కు చెందిన వాణిణ్ ,” అని చెబుతూ ఉంటేమీరు
శరీర సవ్భావులే కదా 5 అపొలోల్ ఎవరు? పౌలు ఎవరు? ఇదద్రూ పరిచారకులే గదా. ఇదద్రికీ పభువు ఇచిచ్న బాధయ్తలకు
అనుగుణంగా వారి దావ్రా మీరు నమామ్రు. 6 నేను నాటాను, అపొలోల్ నీరు పోశాడు. అయితే దానిన్ నీరు పోశాడు చేసింది
దేవుడే. 7కాబటిట్ పెరిగేలాచేసినదేవునిలోనేఉందిగాని,నాటేవాడిలోగాని,నీరుపోసేవాడిలోగానిఏమీలేదు. 8నాటేవాడూ
నీరుపోసేవాడూఒకక్టే. ఒకొక్కక్రు కషట్పడినకొదీద్ పతిఫలంపొందుతారు. 9మేముదేవునితో కలిసిపనిచేసేవాళళ్ం. మీరు
దేవునిపొలం, దేవుని కటట్డం.

ర్సత్వ సేవ,దాని పతిఫలాలు
10 దేవుడు నాకు దయచేసిన కృప వలన నేను పుణయ్ం గల నిరామ్ణకునిగా పునాది వేశాను. మరొకడు దాని మీద

నిరిమ్సుత్ నాన్డు. అయితేదానిమీద కడుతునన్ పతి ఒకక్రూ తాము ఏ విధంగా కడుతునాన్రో జాగతత్గా చూసుకోవాలి.
ఒకే పునాది

11పునాదియేసు కీసేత్. వేసిన ఈపునాది కాక, వేరే పునాది ఎవరూ వేయలేరు.
రెండు రకాల పరిచరయ్లు,వాటి ఫలితాలు

12ఈపునాదిమీద ఎవ నా బంగారం, వెండి, విలు న రాళ ళ్, చెకక్, చెతత్ పరకలు, ఇలాటి వాటితో కడితే 13వారి వారి
పని బయట పడుతుంది. ఆ రోజు దానిన్ సప్షట్ంగా వెలల్డి చేసుత్ ంది. ఎందుకంటే అది అగిన్వలల్ బయట పడుతుంది. పతి
ఒకక్రి పనినీ మంటలే పరీ సాత్ యి. 14పునాదిమీద ఎవరి పని నిలబడుతుందో అతనికి పతిఫలం దొరుకుతుంది. 15ఎవరి
పనికాలిపోతుందో అతనికి నషట్ం వసుత్ ంది. అతడు తపిప్ంచుకుంటాడు గానీమంటలోల్ నుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ గా ఉంటాడు.

16మీరు దేవునిఆలయమనీదేవునిఆతమ్మీలోనివసిసుత్ నాన్డనీమీకు తెలియదా? 17దేవునిఆలయానిన్ ఎవ నాపాడు
చేసేత్ దేవుడు అతణిణ్ పాడు చేసాత్ డు. దేవుని ఆలయం పవిత నది. ఆ ఆలయంమీరే.

18 ఎవరూ తనను తాను మోసగించుకోవదుద్ . మీలో ఎవ నా ఈ లోకరీతిగా తాను జాఞ్ నం గలవాడిని అనుకుంటే, జాఞ్ నం
పొందడం కోసం అతడు తెలివి తకుక్వవాడు కావాలి. 19ఈలోక జాఞ్ నం దేవుని దృషిట్కి తెలివి తకుక్వతనమే. “జాఞ్ నులను
వారి కుయుకులోల్ నే ఆయన పటుట్ కుంటాడు” అనీ, 20 “జాఞ్ నుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ం అని పభువుకు తెలుసు” అనీరాసి ఉంది
కదా.

21కాబటిట్ మనుషులను బటిట్ ఎవరూ అతిశయించ కూడదు. ఎందుకంటే అనీన్ మీవే. 22పౌ నా, అపొలోల్ అయినా, కేఫా
అయినా, లోక నా, జీవ నా, మరణ నా, ఇపుప్డునన్ నా, రాబోయే నా, అనీన్ మీవే. 23మీరు కీసుత్ కు చెందినవారు,
కీసుత్ దేవునికి చెందినవాడు.

4
కీసుత్ సేవకుల తీరుప్మానవమాతుల చేతులోల్ లేదు

1 కాబటిట్ పతి ఒకక్రూ మమమ్లిన్ కీసుత్ సేవకులమనీ, దేవుని మరామ్ల విషయంలో నిరావ్హకులమనీ పరిగణించాలి.
2నిరావ్హకులోల్ పతి ఒకక్డూ నమమ్కంగా ఉండడం చాలాఅవసరం. 3మీరు గానీ, ఇతరులు గానీ నాకు తీరుప్ తీరచ్డమనేది
నాకు చాలా చినన్ విషయం. ననున్ నేనే తీరుప్ తీరుచ్కోను. 4నాలోనాకు ఏ దోషమూ కనిపించదు. అంతమాతం చేత నేను
నీతిమంతుడిని అని కాదు. అయితే, పభువే నాకు తీరుప్ తీరేచ్వాడు. 5కాబటిట్ ఆ కాలం రాకముందే, అంటే పభువు వచేచ్ంత
వరకూ, దేనిని గూరీచ్ తీరుప్ తీరచ్వదుద్ . ఆయన చీకటిలో ఉనన్ రహసాయ్లను వెలుగులోకి తెచిచ్ మనుషుల అంతరంగంలో
ఉనన్ ఉదేద్శాయ్లను బటట్బయలు చేసాత్ డు. అపుప్డు పతి ఒకక్రికీ తగిన పశంస దేవుని నుండి కలుగుతుంది.

6సోదరీ సోదరులారా, “రాసి ఉనన్వాటినిమించి వెళల్వదుద్ ” అనేమాట అరథ్ం మీరు గహించాలని ఈమాటలు మీమేలు
కోసం నాకూ అపొలోల్ కూ ఆపాదించుకుని ఉదాహరణగా చెపాప్ను. మీరు ఒకరి మీద ఒకరు విరవీగ కూడదని ఈ విధంగా
వివరించాను.

7 ఎందుకంటే నీకొకక్డికే ఉనన్ గొపప్తనం ఏమిటి? నీకు ఉనన్దానిలో నువువ్ ఉచితంగా పొందనిది ఏమిటి? ఇతరుల
నుండి పొంది కూడా అది నీ సొంతమే అనన్టుట్ గొపప్లు చెపుప్కోవడమెందుకు? 8 ఇపప్టికే మీకు అవసర నవనీన్ మీరు
సంపాదించుకునాన్రంటనే! ఇపప్టికే ధనవంతులయాయ్రంటనే! మా పమేయం లేకుండానే మీరు రాజు పోయారంటనే!
అయినా,మీరు రాజులు కావడం మంచిదేగా,మేము కూడామీతో కలిసి ఏలవచుచ్!
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వినయభావం, సహనం విషయంలోపౌలు ఆదరశ్ం
9 దేవుడు కీసుత్ అపొసత్లుల న మమమ్లిన్ ఊరేగింపులో చివరి వరసలో ఉంచి మరణశికష్ పొందిన వారిలా ఉంచాడని

నాకనిపిసుత్ నన్ది. మేములోకమంతటికీ,అంటే దేవదూతలకూమనుషులకూ ఒక వింత పదరశ్నలాగాఉనాన్ం. 10 కీసుత్ కోసం
మేము బుదిధ్హీనులం,మీరు తెలి నవారు! మేము బలం లేనివాళళ్ం,మీరు బల నవారు,ఘనతపొందినవారు! మే తే
అవమానంపా నవాళళ్ం.

11ఈ గంట వరకూమేము ఆకలిదపుప్లతో అలమటిసుత్ నాన్ం, స న బటట్లు లేవు. కూరంగా దెబబ్లు తింటునాన్ం, నిలువ
నీడ లేని వాళళ్ం. 12మాచేతులతో కషట్పడి పని చేసుకుంటునాన్ం. పజలు మమమ్లిన్ నిందించినా పతిగా దీవిసుత్ నాన్ం. ఎనిన్
బాధలు పెటిట్నా ఓరుచ్కుంటునాన్ం. 13మమమ్లిన్ తిటిట్న వారితో దయగానేమాటాల్ డుతునాన్ం. ఇపప్టికీమమమ్లిన్ అందరూ ఈ
లోకంలోనిమురికిగా,పారేసిన కసువులాగా ఎంచుతునాన్రు.

14నేనుఈమాటలురాసుత్ నన్దిమీరునాపియ నపిలల్లనిమీకు బుదిధ్ చెపప్డానికేగానీమిమమ్లిన్ సిగుగ్ పరచాలనికాదు.
15-16 ఎందుకంటే కీసుత్ లో మీకు సంరకష్కులు పదివేల మంది ఉనాన్, అనేకమంది తండులు లేరు. కీసుత్ యేసులో సువార
దావ్రా నేను మిమమ్లిన్ కనాన్ను. కాబటిట్ ననున్ పోలి నడుచుకోమని మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ను. 17 అందుకే పభువులో
నాకు పియ న, నమమ్క న నా కుమారుడు తిమోతిని మీ దగగ్రికి పంపాను. అతడు నేను ఏ విధంగా పతి సథ్లంలో, పతి
సంఘంలో ఏమిబోధిసుత్ నాన్నో,వాటిని కీసుత్ లో ఏ విధంగా అనుసరిసుత్ నాన్నో,మీకు జాఞ్ పకం చేసాత్ డు.

అపొసత్లిక అధికారం
18 నేను మీ దగగ్రికి రాననుకుని కొందరు మిడిసిపడుతునాన్రు. 19 పభువు చితత్ తే తవ్రలోనే మీ దగగ్రికి వచిచ్, అలా

మిడిసి పడేవారి మాటలు కాదు, వారి బలమేమిటో తెలుసుకుంటాను. 20 దేవుని రాజయ్ం అంటే ఒటిట్ మాటలు కాదు, అది
బలపభావాలతో కూడినది. 21మీకేం కావాలి? మీదగగ్రికి నేను బెతత్ంతో రావాలా, పేమతో,మృదు న మనసుతో రావాలా?

5
దురీన్తి విషయం గదిద్ంపు, కమశికష్ణ చరయ్

1మీ మధయ్ వయ్భిచారం ఉనన్దని మేము వినాన్ం. మీలో ఒకడు తన తండి భారయ్ను ఉంచుకునాన్డట గదా. ఇలాటి
వయ్భిచారంయూదేతరులోల్ తం కనిపించదు.

సంఘంలో చెడుగును పటిట్ంచుకోక పోవడం చీలికలమూలంగానే
2 ఇలా ఉండి కూడా మీరు విరవీగుతునాన్రు. నిజానికి ఈ విషయ మీరు విలపించాలి గదా. ఇలాటి పని చేసిన వాణిణ్

మీలో నుండి తపప్క వెలివేయాలి. 3 నేను శరీరరీతిగా మీకు దూరంగా ఉనన్పప్టికీ ఆతమ్రీతిగా మీతో కూడ ఉనన్టుట్ గానే ఆ
పని చేసినవాడి విషయంలో ఇపప్టికే తీరుప్ తీరాచ్ను. 4 ఎలాగంటే, పభు యేసు నామంలో మీరు సమకూడినపుప్డు పభు
యేసు శకి దావ్రా నేను నా ఆతమ్లో మీతో ఉండగా, 5 పభువు వచేచ్ రోజున అతని ఆతమ్కు విమోచన కలగడం కోసం అతని
భౌతిక శరీరం నశించేలా అలాటివాణిణ్ తానుకు అపప్గించండి.

6 మీరు గరవ్ంతో మిడిసిపడడం మంచిది కాదు. పులిపిండి కొంచెమే అయినా, అది పిండి ముదద్నంతటినీ పులిసేలా
చేసుత్ ందని మీకు తెలుసు కదా! 7మీరు పులిపిండి లేని వారు కాబటిట్ తాజా పిండిముదద్ కావడం కోసం పాత పులిపిండిని
పారవేయండి. ఎందుకంటే కీసుత్ అనే మన పసాక్ పశువు బలి అరప్ణ జరిగింది. 8కాబటిట్ , చెడు నడవడితో, దుషట్తవ్ంతో
కూడినపాతపులిపిండితో కాక, నిజాయితీ, సతయ్ం అనేపొంగని రొటెట్తో పండగ జరుపుకుందాం.

9 వయ్భిచారులతో సహవాసం చేయవదద్ని నా ఉతత్రంలో మీకు రాశాను. 10 అయితే ఈ లోకానికి చెందిన వయ్భిచారులు,
దురాశపరులు, దోచుకునే వారు, విగహాలను పూజించేవారు ఇలాటి వారితో ఏమాతం సహవాసం చేయవదద్ని కాదు. అలా
ఉండాలంటేమీరు లోకం నుండి వెళిళ్పోవలసి వసుత్ ంది.

11 ఇపుప్డు నేను మీకు రాసేదేమంటే, కీసుత్ లో సోదరుడు లేక సోదరి అని పిలిపించుకొనే వారెవ నా సరే, వయ్భిచారులూ
దురాశపరులూ విగహాలను పూజించేవారూ దూషించేవారూ తాగుబోతులూ దోచుకునే వారూ అయి ఉంటే, అలాటి వారితో
సహవాసం చేయకూడదు. కనీసం వారితో కలిసి భోజనం చేయకూడదు. 12 సంఘానికి బయట ఉనన్వారికి నేనెందుకు
తీరుప్ తీరాచ్లి? వారికి దేవుడే తీరుప్ తీరుసాత్ డు. 13లోపలి వారికి తీరప్రులు మీరే కదా! కాబటిట్ ఆ దుషుట్ ణిణ్ మీలో నుండి
తొలగించండి.

6
విశావ్సులు ఒకరికి వయ్తిరేకంగా ఒకరు కోరుట్ లకు వెళళ్కూడదు

1మీలో ఒకరితో ఒకరికి వివాదం ఏ నా ఉంటే అతడు పరిశుదుధ్ ల ఎదుట కాకుండా అవిశావ్సి అయిన నాయ్యాధిపతి
ఎదుట వాదించడానికి పూనుకుంటాడా? 2 పరిశుదుధ్ లు లోకానికి తీరుప్ తీరుసాత్ రని మీకు తెలియదా? మీరు ఈ లోకానికి
తీరుప్ తీరచ్వలసి ఉండగా, చినన్ చినన్ విషయాలను పరిషక్రించుకొనే సామరధ్ ం మీకు లేదా? 3మనం దేవదూతలకు తీరుప్
తీరుసాత్ మనిమీకు తెలియదా? అలాంటపుప్డు మరిఈలోక సంబంధ న విషయాలను గూరిచ్ మరిబాగాతీరుప్ తీరచ్వచుచ్
గదా?

4కాబటిట్ ఈ లోక సంబంధ న వివాదాలు మీకు కలిగినపుడు వాటిని పరిషక్రించడానికి సంఘంలో ఎలాటి సాథ్ నం లేని
వారి దగగ్రికి వెళాత్ రా? 5మీరు సిగుగ్ పడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను, తన సోదరీసోదరుల మధయ్ వివాదం పరిషక్రించగలిగే
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బుదిధ్మంతుడు మీలో ఎవరూ లేరా? 6అయితే ఒక సోదరుడు మరొక సోదరుని మీద వాయ్జెయ్మాడుతునాన్డు. అది కూడా
అవిశావ్సి అయిననాయ్యాధికారి ఎదుట!

7అసలు ర్సత్వుల మధయ్ ఒకరితో ఒకరికి వివాదం ఉండడమేమీ అపజయం. దాని కంటే మీరు అనాయ్యం సహించడం
మంచిది కదా? దానికంటే మీ వసుత్ వులు పోగొటుట్ కోవడం మంచిది కదా? 8అయితే మీరే ఇతరులకు, మీసోదర సోదరీలకే
అనాయ్యం చేసుత్ నాన్రు,మోసం చేసుత్ నాన్రు.

శరీర, వివాహ పవితత
9 అవినీతిపరులు దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరని మీకు తెలియదా? మోసపోవదుద్ . ంగిక దురీన్తికి పాలుపడే

వారూ,విగహాలనుపూజించేవారూ,మగవేశయ్లు,పురుషులతో ంగికసంబంధాలుపెటుట్ కొనేపురుషులూ,విపరీతసంపరక్ం
జరిపే వారూ, 10 దొంగలూ, దురాశ పరులూ, తాగుబోతులూ, దురాభ్షలాడే వారూ, దోపిడీదారులూ దేవుని రాజాయ్నికి
వారసులు కాలేరు.

11 గతంలో మీలో కొంతమంది అలాటివారే. అయితే పభు యేసు కీసుత్ నామంలో, మన దేవుని ఆతమ్ మిమమ్లిన్ కడగడం
దావ్రా పవితు దేవుని దృషిట్లోనాయ్యవంతులయాయ్రు. 12దేవుని దృషిట్లోనాయ్యవంతులయాయ్రు గాని అనిన్ విషయాలూ
పయోజనకరం కాదు. అనిన్ విషయాలోల్ సేవ్చఛ్ ఉంది గాని దేనినీ ననున్ లోపరచుకోనివవ్ను.

శరీరం పభువుది
13ఆహారపదారాధ్ లు కడుపుకోసమూ, కడుపుఆహారపదారాధ్ లకోసమూఉనాన్యి. కానీదేవుడు రెంటినీనాశనంచేసాత్ డు.

శరీరం ఉనన్ది ంగిక దురీన్తి కోసం కాదు, పభువు కోసమే. పభువే శరీర పోషణ సమకూరుసాత్ డు. 14 దేవుడు పభువును
సజీవంగా లేపాడు. మనలను కూడా తన శకితో లేపుతాడు.

15మీ శరీరాలు కీసుత్ కు అవయవాలుగా ఉనాన్యని మీకు తెలియదా? నేను కీసుత్ అవయవాలను తీసుకుపోయి వేశయ్కు
అవయవాలుగా చేయవచాచ్? అలా జరగకూడదు. 16వేశయ్తో కలిసేవాడు దానితో ఏక శరీరం అవుతాడనిమీకు తెలియదా?
“వారిదద్రూ ఒకే శరీరంఅవుతారు”అనిలేఖనాలు చెబుతునాన్యికదా? 17అదేవిధంగా, పభువుతో కలిసినవాడు ఆయనతో
ఒకేఆతమ్గాఉనాన్డు. 18 ంగికదురీన్తికిదూరంగాపారిపొండి. ఇతరపాపాలనీన్ శరీరానికిబయటేజరుగుతాయిగానీ ంగిక
దురీన్తి జరిగించేవాడు తన సొంత శరీరానికి వయ్తిరేకంగాపాపం చేసుత్ నాన్డు.

శరీరం ఆలయం
19మీ శరీరం మీలో నివసించే పరిశుదాధ్ తమ్కు ఆలయమనీ, ఆయనను అనుగహించింది దేవుడే అనీ మీకు తెలియదా?

మీరు మీసొంతం కాదు. 20దేవుడేమిమమ్లిన్ ఖరీదు పెటిట్ కొనాన్డు. కాబటిట్ మీ శరీరంతో ఆయనను మహిమ పరచండి.

7
వివాహం దేవుడు సాథ్ పించాడు

1 ఇపుప్డు మీరు నాకు రాసిన వాటి సంగతి. పురుషుడు తన భారయ్ను ముటుట్ కోకుండా ఉండవలసిన సమయాలు కొనిన్
ఉనాన్యి. 2అయితే ంగిక దురీన్తి కియలు జరుగుతునన్ కారణం చేత పతి పురుషుడికీ తనకంటూ భారయ్ ఉండాలి, పతి
సీకి సొంత భర ఉండాలి.

3భర తన భారయ్ పటాల్ , భారయ్ తన భర పటాల్ వారి వివాహ ధరమ్ం నెరవేరుసూత్ ఉండాలి. 4భారయ్ శరీరం మీద ఆమె భరకే
గానీ ఆమెకు అధికారం లేదు. అలాగే భర శరీరం మీద అతని భారయ్కే గానీ అతనికి అధికారం లేదు. 5పారథ్న చేయడానికి
వీలు కలిగేలా కొంత కాలం పాటు ఇదద్రి అంగీకారం ఉంటేనే తపప్ వారి మధయ్ ంగిక ఎడబాటు ఉండకూడదు. మీరు ఆతమ్
నిగహం కోలోప్యినపుప్డు సాతాను మిమమ్లిన్ పేరేపించకుండేలా తిరిగి ఏకం కండి. 6ఇది నా సలహామాతమే, ఆజఞ్ కాదు.

7ఏది ఏ నా,మనుషులందరూనాలాగాఉండాలని కోరుకుంటునాన్ను. కానీ పతి ఒకక్డికీ దేవుడు ఒక పతేయ్క న వరం
ఇచాచ్డు. ఒకడికి ఒక వరం, ఇంకొకడికి ఇంకొక వరం ఇచాచ్డు.

8 నాలాగా ఉండడం వారికి మంచిదని అవివాహితులతో, వితంతువులతో చెబుతునాన్ను. 9 అయితే కోరికలను
నిగహించుకోలేకపోతే పెండిల్ చేసుకోవచుచ్. విరహాగిన్తో వేగి పోవడం కంటే పెండిల్ చేసుకోవడం మంచిది.

యూదేతర విశావ్సులోల్ వివాహ వయ్వసథ్ కమం
10 ఇక పెళళ్యిన వారికి నేను కాక, పభువే ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమంటే, భారయ్ భరకు వేరు కాకూడదు. 11 ఒకవేళ వే తే మళీళ్

పెళిళ్ చేసుకోకూడదు. లేదా తన భరతో సమాధానపడాలి. అలాగే భర తనభారయ్ను విడిచిపెటట్కూడదు.
12మిగిలినవారితోపభువుకాక,నేనేచెపేప్దేమంటే,ఒకసోదరునికిఅవిశావ్సిఅయినభారయ్ఉండిఆమెఅతనితోకాపురం

చేయడానికి ఇషట్పడితే, అతడు ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు. 13 అలాగే, ఏ సీ నా అవిశావ్సి అయిన భర ఉండి, అతడు
ఆమెతో కాపురం చేయడానికి తన సమమ్తి తెలిపితే, ఆమె అతణిణ్ విడిచిపెటట్కూడదు. 14 అవిశావ్సి అయిన భర విశావ్సి
అయిన తన భారయ్ను బటిట్ పవితత పొందుతాడు. అవిశావ్సి అయిన భారయ్ విశావ్సి అయిన తన భరను బటిట్ పవితత
పొందుతుంది. లేకపోతేమీ పిలల్లు అపవితులుగా ఉంటారు. కాని ఇపుప్డు వారు పవితులే.

15అయితే అవిశావ్సి అయిన భాగసావ్మి విడిచి వెళిళ్పోతానంటే పోనివవ్ండి. అపుప్డు సోదరు నా సోదరి ఐనా తన
పెళిళ్నాటిపమాణాలకు కటుట్ బడనవసరం లేదు. శాంతిగాజీవించడానికేదేవుడుమనలను పిలిచాడు. 16మహిళా,నీభరను
రకష్ణలోకి నడిపిసాత్ వో లేదో నీకేమి తెలుసు? పురుషుడా, నీభారయ్ను రకష్ణలోకి నడిపిసాత్ వో లేదో నీకేమి తెలుసు?
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17అయితే పభువు పతివాడికీ ఏ సిథ్తి నియమించాడో, ఏ సిథ్తిలో పిలిచాడో, ఆ సిథ్తిలోనే నడుచుకోవాలి. ఇదే నియమం
సంఘాలనిన్టిలోఏరాప్టు చేసుత్ నాన్ను. 18ఎవరి నాదేవుడు విశావ్సంలోకి పిలిచినపుప్డు అతడు సునన్తిపొందిఉనాన్డా?
అతడు ఆ సునన్తి గురులు పోగొటుట్ కోనకక్ర లేదు. ఒకవేళ సునన్తి పొందనివాడు విశావ్సంలోకి వచాచ్డా? అతడు సునన్తి
పొందనకక్ర లేదు. 19దేవునిఆజఞ్లనుపాటించడమేముఖయ్ంగానీసునన్తిపొందడంలోగానీ,పొందకపోవటంలోగానీఏమీ
లేదు,

20 ఎవరు ఏ సిథ్తిలో ఉండగా పిలుపు పొందారో ఆ సిథ్తిలోనే ఉండాలి. 21 దేవుడు నినున్ పిలిచినపుప్డు నీవు బానిసగా
ఉనాన్వా? దాని గురించి చింతించవదుద్ . అయితే నీకు సేవ్చఛ్ పొందడానికి శకి ఉంటే సేవ్చఛ్ పొందడమేమంచిది. 22పభువు
పిలిచిన బానిస పభువు వలన సవ్తంతుడు. అదే విధంగా సవ్తంతుడుగా ఉండి పిలుపు పొందిన వాడు కీసుత్ కు బానిస.
23పభువుమిమమ్లిన్ వెల చెలిల్ంచి కొనాన్డు కాబటిట్ మనుషులకు దాసులు కావదుద్ . 24సోదరులారా,మనలో పతి ఒకక్రినీ ఏ
సిథ్తిలో ఉండగా పిలిచాడో ఆ సిథ్తిలోనే దేవునితో నిలిచి ఉందాం.

25 పెళిల్ కానివారి విషయంలో పభువు నుండి నాకు ఆదేశమేదీ లేదు గానీ పభువు కృప చేత నమమ్దగిన వాడుగా ఉనన్
నేను నా భావం చెబుతునాన్ను. 26కాబటిట్ ఇపుప్డునన్ కషట్ పరిసిథ్తిని బటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే ఉండడం మేలని
నా ఉదేద్శం. 27 వివాహ వయ్వసథ్లో భారయ్కు కటుట్ బడి ఉనాన్వా? వేరు కావాలనుకోవదుద్ . భారయ్ లేకుండా సేవ్చఛ్గా, లేక
అవివాహితుడుగా ఉనాన్వా? భారయ్ కావాలని కోరవదుద్ . 28 ఒకవేళ నీవు పెళిళ్ చేసుకునాన్ పాపమేమీ చేసినటుట్ కాదు.
అవివాహిత పెళిళ్ చేసుకునాన్ ఆమెపాపమేమీచేసినటుట్ కాదు. అయితేఅలాటివారికి నందిన కషాట్ లు కలుగుతాయి. అవి
మీకు కలగకుండా ఉండాలనినా కోరిక.

29సోదరులారా, నేను చెపేప్దేమంటే, సమయం కొదిద్గానే ఉంది కాబటిట్ ఇక ముందు భారయ్లు గలవారు భారయ్లు లేనటుట్ గా
ఉండాలి. 30 ఏడేచ్వారు ఏడవనటుట్ , సంతోషించేవారు సంతోషించనటుట్ ఉండాలి. కొనేవారు తాము కొనన్ది తమది కానటుట్
ఉండాలి. 31ఈలోక వయ్వహారాలుసాగించేవారులోకంతోతమకేమీసంబంధం లేనటుట్ ఉండాలి. ఎందుకంటేఈలోక వయ్వసథ్
గతించిపోతూ ఉంది.

32మీరు చింతలు లేకుండా ఉండాలని నా కోరిక. పెళిళ్ కానివాడు పభువును ఏ విధంగా సంతోషపెటాట్ లా అని ఆయన
విషయాలోల్ శదధ్ కలిగిఉంటాడు. 33పెళళ్యినవాడుతనభారయ్ను ఏవిధంగాసంతోషపెటాట్ లాఅనిఈలోకవిషయాలగురించి
శదధ్ కలిగి ఉంటాడు. 34అందువలల్ అతని మనసుస్ రెండు రకాలుగా పని చేసూత్ ఉంటుంది. అదే విధంగా పెళళ్యిన సీకీ,
పెళిళ్కాని సీకీ తేడాఉంది. కనయ్ శరీరంలో ఆతమ్లో పవితత కలిగి ఉండాలని పభువు కారాయ్లను గూరిచ్ శదధ్ కలిగి ఉంటుంది.
పె న సీ అయితే తన భరను ఏ విధంగా సంతోషపెటాట్ లా అని ఈ లోక సంబంధ న విషయాల శదధ్ కలిగి ఉంటుంది.
35మీకుఆటంకంగాఉండాలనికాదు,మీమంచికోసమేచెబుతునాన్ను. మీరుమంచినడవడితో, ఇతరధాయ్సలేమీలేకుండా
పభువు దృషిట్ ఉంచి ఆయన సేవ చేయాలనినా ఆశ.

36 ఒకడు తనతో పెళిళ్ నిశచ్య న కనయ్ను పెళిళ్ చేసుకోకుండా ఉండటం అకమమని భావిసేత్, లేక ఆమెకు వయసుస్
పెరిగిపోవటం వలల్ పెళిళ్ చేసుకోవటం అవసరమని భావిసేత్, అతడు తన ఇషట్ పకారం చేయవచుచ్. అతడు ఆమెను పెళిళ్
చేసుకోవచుచ్. అది పాపం కాదు. 37 అయితే ఎవ నా పెళిళ్ చేసుకోనని హృదయంలో నిశచ్యించుకుని, దానికి తగిన
మనోబలంఉండి,తన కోరికలను అదుపులోఉంచుకునే శకి గలవాడయితేఅతడు చేసేదిమంచి పని. 38 కనుక తనతోపెళిళ్
నిశచ్య న కనయ్ను పెళిళ్ చేసుకొనన్వాడుమంచిపనిచేసుత్ నాన్డు. కానిపెళిళ్ చేసుకోనివాడు ఇంకామంచిపనిచేసుత్ నాన్డు.

39 భారయ్ తన భర బతికి ఉనన్ంత వరకూ అతనికి కటుట్ బడి ఉండాలి. భర మరణిసేత్ తనకు ఇషట్ న వయ్కిని పెళిళ్
చేసుకోడానికి ఆమెకు సేవ్చఛ్ ఉంటుంది. అయితే ఆమె విశావ్సిని మాతమే చేసుకోవాలి. 40 అయితే ఆమె ఉనన్ రీతిగా
ఉండిపోతేమరింత శేషఠ్మని నా అభిపాయం. ఈ విషయంలో దేవుని ఆతమ్ నాతో ఉనాన్డని నా నమమ్కం.

8
మాంసాహారం, ర్సత్వ సేవ్చఛ్ పరిథి

1 ఇపుప్డిక గహాలకు బలి అరిప్ంచిన వాటి విషయం: మనమంతా తెలి న వారమే అని మనకి తెలుసు. తెలివి
మిడిసిపడేలాచేసుత్ ందిగానిపేమ మాభివృదిధ్ని కలిగిసుత్ ంది. 2ఎవ నాతనకు ఏ నాతెలుసు అనిభావిసేత్,అతడు గహించ
వలసిందేమంటే తాను తెలుసుకోవలసినంత ఇంకా తెలుసుకోలేదు అని. 3ఎవ నా దేవుణిణ్ పేమిసూత్ ఉంటే దేవునికి అతడు
తెలుసనన్మాట.

4అందుచేత విగహాలకు అరిప్ంచినవాటినితినే విషయానికి వసేత్,ఈలోకంలోవిగహంఅనేది వటిట్ది అనిమనకు తెలుసు.
ఒకే ఒక దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనిమనకు తెలుసు. 5దేవుళ ళ్, పభువులు అని అందరూ పిలిచేవాళ ళ్చాలామంది
ఉనాన్రు. ఆకాశంలో, భూమిమీదా దేవుళళ్నే వారు ఎంతమంది ఉనన్పప్టికీ, 6మన తే ఒకే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండి
అయిన దేవుడు. ఆయన నుండి సమసత్మూ కలిగింది. ఆయన కోసమే మనమునాన్ం. అలాగే మనకు పభువు ఒకక్డే
ఉనాన్డు. ఆయనయేసు కీసుత్ . ఆయనదావ్రా అనీన్ కలిగాయి. మనం కూడా ఆయనదావ్రానే ఉనికి కలిగి ఉనాన్ం.

7అయితేఈ తెలివి అందరికీ లేదు. కొందరు ఇంతకు ముందు విగహాలను ఆరాధించే వారు కాబటిట్ తాము తినే పదారాధ్ లు
విగహారిప్తాలనిభావించి తింటారు. వారిమనసాస్ బలహీనం కావడం వలన అది వారికి అపరాధం అవుతుంది. 8భోజనం
విషయంలోమనకు దేవుని నుండి ఏమీమెపుప్ కలగదు. మనం దేని నా తినకపోవడం వలన మనం తకుక్వ వారం కాదు,
తినడం వలన ఎకుక్వ వారం కాదు.
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9అయితేమీకునన్ ఈ సేవ్చఛ్ విశావ్సంలో బలహీను న వారికి అభయ్ంతర కారణం కాకుండా చూసుకోండి. 10ఎలా అంటే,
సతయ్ం గురించినఅవగాహన కలిగిననీవువిగహాలు నిలిపిఉనన్ సథ్లంలోతింటూఉండగాబలహీన నమనసాస్ గలవాడు
చూసేత్, అతడు విగహాలకు అరిప్ంచిన పదారాధ్ లను తినడానికి రయ్ం తెచుచ్కుంటాడు కదా? 11 తదావ్రా ఎవరి కోసం కీసుత్
చనిపోయాడోవిశావ్సంలో బలహీను న ఆ నీసోదరుడు లేక సోదరి నీ తెలివి వలనపా పోతాడు.

12ఈ విధంగా మీరు మీ సోదరులకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేయడం దావ్రా, విశావ్సంలో బలహీన న వారి మనసాస్ ని
నొపిప్ంచడం దావ్రా, మీరు కీసుత్ కు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసుత్ నాన్రు. 13 కాబటిట్ నా భోజనం నా సోదరుడు విశావ్సంలో
జారిపోవడానికి కారణ తే,నాసోదరునికి అభయ్ంతరం కలిగించకుండేలా ఇక నేనెనన్డూమాంసం తినను.

9
పౌలు అపొసత్లతవ్ం సమరథ్న

1నాకు సేవ్చఛ్ లేదా? నేను అపొసత్లుణిణ్ కాదా? మన పభు యేసును నేను చూడలేదా? మీరు పభువులో నా పనితనానికి
ఫలితంకారా? 2నేను ఇతరులకిఅపొసత్లుణిణ్ కాకపోయినాకనీసంమీ నాఅపొసత్లుడినే కదా. పభువులోనాఅపొసత్లతావ్నికి
మీరే రుజువు. 3నా నిందారోపణచేసేవారికి నేనిచేచ్ జవాబు ఇదే. 4తినటానికీతాగటానికీమాకుఅధికారం లేదా? 5మిగతా
అపొసత్లులు, పభువుసోదరులు, కేఫా, వీరందరిలాగావిశావ్సురా నభారయ్ను తీసుకుని తిరగడానికిమాకు అధికారం లేదా?
6బరన్బా, నేనుమాతమే పని చేసూత్ ఉండాలా?

సువార పకటించేవారి జీవనోపాధి సువార వలల్నే
7 ఎవ నా నికుడు తన ఖరుచ్లు తానే భరిసూత్ నయ్ంలో పని చేసాత్ డా? దాకష్తోట వేసి దాని పండుల్ తినని వాడెవడు?

పశువుల మందను పోషిసూత్ వాటి పాలు తాగని వాడెవడు? 8 ఈ మాటలు నేను మానవ అధికారంతో చెబుతునాన్నా?
ధరమ్శాసం కూడా ఇదే చెబుతునన్ది కదా? 9 “ధానయ్పు కళళ్ం తొకేక్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం పెటట్వదుద్ ” అనిమోషే ధరమ్శాసంలో
రాసి ఉంది. దేవుడు కేవలం ఎడల్ గురించేనా ఇకక్డ రాసుత్ నన్ది? 10 నిజానికి ఆయన కచిచ్తంగా మన కోసం దీనిన్ చెపప్డం
లేదా? అవును,ఈమాటమన కోసమేరాసి ఉంది. ఎందుకంటే, దునేన్వాడు ఆశతో దునాన్లి. కళళ్ం తొకిక్ంచేవాడు పంటలో
భాగం పొందుతాను అనే ఆశతో ఆ పని చేయాలి. 11మీ కోసం మేము ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు వితత్నాలుగా చలాల్ ము. దానికి
పతిఫలంగామీ నుండి శరీర సంబంధ న పంట కోసుకోవడం గొపప్ విషయమేమీకాదు.

12 వేరే వారికి మీ మీద ఈ అధికారం ఉందంటే మాకు మరి ఎకుక్వ అధికారం ఉంటుంది కదా? అయితే మేము ఈ
అధికారానిన్ ఉపయోగించుకోలేదు. కీసుత్ సువారకు ఏ విధ న ఆటంకమూ కలిగించకుండా ఉండడం కోసం అనిన్టినీ
సహిసుత్ నాన్ం. 13 దేవాలయంలో పని చేసేవారు తమ జీవనోపాధిని ఆలయం నుండే పొందుతారు. బలిపీఠం దగగ్ర
కనిపెటుట్ కుని ఉండేవారు ఆ బలిపీఠం మీద అరిప్ంచిన వసుత్ వులోల్ పాలిభాగసుత్ లు అనిమీకు తెలియదా?

14 అదే విధంగా సువార పకటించేవారు సువార దావ్రానే తమ జీవనోపాధిని పొందాలని పభువు నియమించాడు.
15అయితే వీటిలో దేనినీ నాహకుక్గా నేను వినియోగించుకోలేదు. మీరు నా విషయంలోఈ విధంగా చేయాలని చెపప్డానికి
నేను ఈ సంగతులు రాయడం లేదు. ఈవిషయంలోనాఅతిశయానిన్ ఎవ నాతకుక్వగా చూసేత్,అంతకంటేనాకుమరణమే
మేలు. 16నేను సువార పకటించడంలో గరివ్ంచడానికినాకు కారణం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే అదినాకు తపప్నిసరిబాధయ్త.
అయోయ్, నేను సువార పకటించకపోతేనాకుయాతన.

17 దానిన్ నేను ఇషట్పూరవ్కంగా చేసేత్ నాకు బహ మానం దొరుకుతుంది. ఒకవేళ నాకు ఇషట్ం లేకపోయినా పభువు ఆ
బాధయ్తను నాకు అపప్గించాడు. 18 అలాటపుప్డు నాకు బహ మానం ఏమిటి? నేను సువార పకటిసుత్ నన్పుప్డు దానిలో
నాకునన్ హకుక్లనుపూరిగావాడుకోకుండా సువారను ఉచితంగా పకటించడమేనా బహ మానం.

నిజ న సేవావిధానం, పతిఫలం
19 నేను సేవ్చాఛ్జీవిని, ఎవరికీ బానిసను కాను. అయితే నేను ఎకుక్వమందిని సంపాదించుకోడానికి అందరికీ ననున్

నేనే సేవకునిగా చేసుకునాన్ను. 20యూదులను సంపాదించడానికి యూదునిలాగా ఉనాన్ను. ధరమ్శాసానిన్ పాటించే వారిని
సంపాదించడానికినా నేనుదాని కింద లేకపోయినా, ధరమ్శాసానికిలోబడినటుట్ గాఉనాన్ను. 21దేవునివిషయంలోధరమ్శాసం
లేని వాణిణ్ కాదు, కీసుత్ కు చెందిన ధరమ్శాసం నాకుంది. అయినా, ధరమ్శాసం లేని వారిని సంపాదించడానికి వారి విషయంలో
ధరమ్శాసం లేనటుట్ గానే ఉనాన్ను. 22 బలహీనులను సంపాదించుకోడానికి వారికి బలహీనుడినయాయ్ను. ఏ విధంగా నా
కొందరిని ర ంచాలని అందరికీ అనిన్విధాలుగా ఉనాన్ను. 23 సువార కోసం నేను ఏ నా చేసాత్ ను. తదావ్రా దాని ఫలంలో
పాలివాణిణ్ కావాలనినావాంఛ.

24 పరుగు పందెంలో పాలొగ్ నే వారంతా పరిగెతుత్ తారు గాని బహ మానం మాతం ఒకక్డికే లభిసుత్ ంది అని మీకు తెలుసు
కదా! కాబటిట్ అదేవిధంగా మీరు బహ మానం పొందాలని పరుగెతత్ండి. 25అంతే కాక పందెంలో పరిగెతేత్ పతి ఒకక్డూ అనిన్
విషయాలోల్ ఆతమ్నిగహం కలిగి ఉంటాడు. వారు తవ్రగా ఎండిపోయి వాడి పోయే ఆకుల కిరీటం కోసం పరిగెతిత్తే, మనం
అకష్య న కిరీటం కోసం ఆతమ్ నిగహంతో పరిగెతుత్ తాము.

26 కాబటిట్ నేను గమయ్ం లేని వాడిలా పరుగెతత్ను. గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్ డడం లేదు. 27 ఇతరులకు పకటించిన
తరువాత ఒక వేళ నేనే అరహ్త కొలోప్తానేమోననినా శరీరానిన్ నలగగొటిట్ ,దానిన్ నాకు లోబరచుకొంటునాన్ను.
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10
అరణయ్పయాణంలో ఇశాయేలీయులు మనకి హెచచ్రికగా ఉనాన్రు

1సొదరీసోదరులారా,మనపితరులుమేఘంకిందుగాపయాణాలుచేశారు. వారంతాసముదంలోగుండానడిచివెళాళ్రు.
2అందరూ మోషేను వెంబడించి అతనిని బటిట్ మేఘంలో, సముదంలో, బాపిత్సం పొందారు. 3వారంతా ఆధాయ్తిమ్క న ఒకే
ఆహారం తినాన్రు. 4 ఆధాయ్తిమ్క న ఒకే పానీయానిన్ తాగారు. ఎలాగంటే వారు తమ వెంటే వచిచ్న ఆతమ్సంబంధ న
బండలో నుండి పవహించిన నీటిని తాగారు. ఆ బండ కీసేత్. 5 అయితే వారిలో అతయ్ధికులు తమ జీవితాలోల్ దేవుణిణ్
సంతోషపెటట్లేదు. కాబటిట్ వారి శవాలు అరణయ్ంలోనే రాలిపోయేలావారంతా చనిపోయారు.

6 వారు చేసినటుట్ గా మనం కూడా చెడడ్ సంగతులను ఆశించకుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు ఉదాహరణలుగా మన
కోసం రాసి ఉనాన్యి. 7 “పజలు తినడానికీ తాగడానికీ కూరుచ్నాన్రు, కామసంబంధ న నాటాయ్లకు లేచారు” అని రాసి
ఉనన్టుట్ వారిలాగామీరువిగహారాధకులుకావదుద్ . 8వారిలాగా ంగికదురీన్తిలోమునిగిపోవదుద్ . వారిలోకొందరు వయ్భిచారం
జరిగించి ఒకక్ రోజునే ఇర మూడు వేలమంది చనిపోయారు. 9వారిలోచాలామంది పభువును వయ్తిరేకించిపాము కాటుకు
లో చనిపోయినటుట్ మనమూ చేసి పభువును పరీ ంచవదుద్ . 10అలాగేమీరు సణుకోక్వదుద్ . వారిలోచాలామంది దేవుని
సణిగి సంహార దూత చేతిలోనాశనమయాయ్రు.

11నాశనమయాయ్రు మనకు ఉదాహరణలుగా ఉండడానికే. వాటిని చూసి ఈ చివరి రోజులోల్ మనం బుదిధ్ తెచుచ్కోడానికి
అవిరాసిఉనాన్యి. 12కాబటిట్ ఎవ తేతాను సరిగానిలబడిఉనాన్ననిభావిసాత్ డో,అతడు పడిపోకుండాఉండడానికిజాగతత్
తీసుకోవాలి. 13ఇపప్టి వరకూమీరు ఎదురొక్నన్ పరీకష్లుసాధారణంగామనుషులందరికీ కలిగేవే. దేవుడు నమమ్దగినవాడు.
సహించడానికి మీకునన్ సామరధ్ ం కంటే మించిన పరీకష్లు మీకు రానివవ్డు. అంతేకాదు, సహించడానికి వీలుగా ఆ కషట్ంతో
బాటు దానినుండి తపిప్ంచుకునేమారగ్ం కూడామీకు ఏరాప్టు చేసాత్ డు.

14 కాబటిట్ నా పియులారా, విగహారాధనకు దూరంగా పారిపొండి. 15 తెలి న వారితో మాటాల్ డినటుట్ మీతో
మాటాల్ డుతునాన్ను. నేను చెపిప్న విషయాలను మీ మీరే ఆలోచించి నిరణ్యించుకోండి.

పభువు బలల్ సహవాసం కోసం పతేయ్కత అవసరం
16మనం సుత్ తులు చెలిల్ంచే పాతలో నుండి తాగడం కీసుత్ రకంలో భాగం పంచుకోవడమే. మనం రొటెట్ విరిచి తినడం కీసుత్

శరీరంలో భాగం పంచుకోవడమే. 17మనమంతా ఒకే రొటెట్లో భాగం పంచుకొంటునాన్ం. రొటెట్ ఒకక్టే కాబటిట్ దానిన్ తీసుకొనే
మనం అనేకుల నపప్టికీ ఒకక్టే శరీరం అయాయ్ం.

18 ఇశాయేలీయులను చూడండి. బలిపీఠం మీద అరిప్ంచిన వాటిని తినేవారు బలిపీఠంలో పాలిభాగసుత్ లే కదా? 19ఈ
విషయంలో అభిపాయం ఇది. విగహాలోల్ గాని, వాటికి అరిప్ంచిన వాటిలో గానీ ఏ నా ఉనన్దని నేను చెపప్డం లేదు.
20యూదేతరులు అరిప్ంచే బలులు దేవునికి కాక దయాయ్లకే అరిప్సుత్ నాన్రు. మీరు దయాయ్లతో పాలి భాగసుత్ లు కావడం
నాకిషట్ం లేదు. 21మీరు పభువు పాతలోనిదీ, దయాయ్ల పాతలోనిదీ ఒకేసారి తాగలేరు. పభువు బలల్మీదా, దయాయ్ల బలల్
మీదా, ఈ రెంటి మీదా ఉనన్వాటిలో ఒకేసారి భాగం పొందలేరు. 22 పభువుకు రోషం కలిగిసాత్ మా? మనం ఆయనకంటే
బలవంతులమా?

ఆహారపానీయాల విషయంలో పేమ నియమం
రోమా 14:1-23

23అనీన్ చటట్బదద్ నవే కానీఅనీన్ పయోజనకర నవికావు. అనిన్టిలోనాకు సేవ్చఛ్ ఉందిగానిఅనీన్మనుషులకు వృదిధ్
కలిగించవు. 24 పతి ఒకక్డూ తన సొంత మం కాక ఇతరుల మం కోసం చూడాలి. 25మనసాస్ వేసే పశన్ల గురించి
ఆలోచించకుండా దుకాణంలో అమేమ్మాంసానిన్ కొని తినవచుచ్. 26ఎందుకంటే ఈ భూమీదానిలోని సమసత్మూ దేవునివే.

27పభువునినమమ్నిఎవ నామిమమ్లిన్భోజనానికిపిలిసేత్,మీకు ఇషట్ తే వెళళ్ండి. అకక్డమీకు వడిడ్ంచినదిఏ నాసరే,
మీమనసాస్ ననుసరించి పశన్లేవీ అడగకుండా తినండి. 28అయితే, “ఇది విగహాలకు అరిప్ంచినది” అని ఎవ నామీతో
చెబితే, అతడి నిమితత్మూ, మీ మనసాస్ నిమితత్మూ దానిన్ తినవదుద్ . 29 ఇకక్డ మనసాస్ అంటే, నీ సొంత మనసాస్
కాదు, ఎదుటివాడి మనసాస్ నిమితత్మే అని చెబుతునాన్ను. నా సేవ్చఛ్ విషయంలో వేరొకడి మనసాస్ ఎందుకు తీరుప్
చెపాప్లి? 30నేను కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొంటే కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచిన దాని విషయంలో నేనెందుకు నిందకు గురి కావాలి?

31 కాబటిట్ మీరు తినాన్, తాగినా, ఏమి చేసినా సరే, అనీన్ దేవుని మహిమ కోసం చేయండి. 32 యూదులకు గానీ,
గీసుదేశసుథ్ లకు గానీ, దేవుని సంఘానికి గానీ అభయ్ంతరం కలిగించకండి. 33నేను కూడా ఇదే విధంగా సొంత పయోజనాలు
చూసుకోకుండా, చాలా మంది పాప విమోచన పొందాలని వారికి పయోజనం కలగాలని కోరుకుంటూ అనిన్ విషయాలోల్ ,
అందరినీ సంతోషపెడుతునాన్ను.

11
ర్సత్వ కమం, పభువు బలల్

1 నేను కీసుత్ లాగా పవరిసుత్ నన్ పకారం మీరూ నాలాగా ఉండండి. 2మీరు అనిన్ విషయాలోల్ ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటూ,
నేను మీకు ఉపదేశించిన పదధ్తులను అనుసరిసుత్ నాన్రనిమిమమ్లిన్ మెచుచ్కొంటునాన్ను.

3మీరు తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, పురుషునికి శిరసుస్ కీసుత్ . సీకి శిరసుస్ పురుషుడు. కీసుత్ కు శిరసుస్ దేవుడు. 4తన
తల కపుప్కునిపారథ్న చేసేపురుషుడు తన తలను అవమానపరచినటేట్ . 5తనతల కపుప్కోకుండాపారథ్న చేసే, లేక పవచించే
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సీ తన తల అవమానపరచినటేట్ . ఎందుకంటే అది ఆమె తల గొరిగించుకునన్ దానితో సమానం. 6తన తల కపుప్కోని సీ తన
తలవెంటుకలు కతిత్రించుకోవాలి. అలా కతిత్రించుకోవడం, లేకపూరిగావెంటుకలు తీసివేయడం ఆమెకు అవమాన తేఆమె
తల కపుప్కోవాలి. 7పురుషుడు దేవుని పోలిక, ఆయన మహిమ. కాబటిట్ అతడు తన తల కపుప్కోకూడదు. సీ పురుషుని
మహిమ. 8 అదెలాగంటే, సీ పురుషుని నుండి కలిగింది గాని పురుషుడు సీ నుండి కలగలేదు. 9 సీని పురుషుని కోసం
సృషిట్ంచడం జరిగింది గాని పురుషుణిణ్ సీ కోసం కాదు. 10కాబటిట్ దేవదూతల కారణంగా సీకి తల మీద ఒక అధికార సూచన
ఉండాలి.

11 అయితే పభువులో సీకి వేరుగా పురుషుడు, పురుషునికి వేరుగా సీ ఉండరు. 12 ఏ విధంగా సీ పురుషుని నుండి
కలిగిందో, అలాగేపురుషుడు సీ మూలంగా కలిగాడు. అయితే సమసత్మూ దేవునినుండే కలుగుతాయి.

13మీరేచెపప్ండి. సీతలకపుప్కోకుండాదేవునికిపారథ్నచేయడంస నదేనా? 14పురుషుడుతలవెంటుకలుపెంచుకోవడం
అతనికి అవమానమని సహజంగామీకు అనిపించడం లేదా? 15దేవుడు సీకి తల వెంటుకలు టచెంగుగా ఇచాచ్డు కాబటిట్
ఆమెవాటిని పెంచుకోవడం ఆమెకుఘనతఅనిమీకు సవ్తహాగాతెలుసు కదా! 16ఈవిషయంలోవేరేవాదనలు చేసేవాడు,
మాలోగానీ, దేవుని సంఘంలోగానీ దీనికి వయ్తిరేకంగా వేరొకఅభిపాయం లేదని తెలుసుకోవాలి.

పభువు బలల్ దగగ్ర అకమాలు ఖండన
17మీకు ఈ కింది ఆజఞ్నిసూత్ మిమమ్లేన్మీ మెచుచ్కోవడం లేదు. ఎందుకంటే మీరు సమావేశం కావడం ఎకుక్వ కీడుకే

కారణమౌతునన్ది గానీ మేలుకు కాదు. 18 మొదటి సంగతి, మీరు సమావేశ నపుప్డు మీలో తగాదాలు ఉనాన్యని
వింటునాన్ను. కొంతమటుట్ కు ఇది నిజమే అనిపిసుత్ ంది. 19 మీలో నిజంగా యోగుయ్లు ఎవరో తెలియాలంటే మీలో
భినాన్భిపాయాలు ఉండవలసిందే.

20మీరంతాసమావేశ కలిసి తినేది పభు రాతిభోజనం కాదు. 21ఎందుకంటేమీరు ఆభోజనం తినేటపుప్డు ఒకడికంటే
ఒకడుముందుగాతనమటుట్ కుతానేతింటునాన్డు. దీనివలనఒకడు ఆకలితోఉండగానేఇంకొకడుబాగాతినితాగిమతుత్ లో
మునిగిపోతాడు. 22 ఏమిటిది? తిని తాగడానికి మీకు ఇళ ళ్ లేవా? దేవుని సంఘానిన్ చినన్చూపు చూసూత్ లేని వారిని
చినన్చూపు చూసూత్ ? మీతో ఏమిచెపాప్లి? మిమమ్లిన్ మెచుచ్కోమంటారా? ఈ విషయంలోమిమమ్లిన్ మెచుచ్కోలేను.

పభువు బలల్ కమం, పరమారథ్ం
23 నేను మీకు అపప్గించిన దానిన్ పభువే నాకు ఇచాచ్డు. పభు యేసు అపప్గించబడిన రాతి, ఆయన ఒక రొటెట్ చేత

పటుట్ కునాన్డు. 24 సుత్ తులు చెలిల్ంచిన తరువాత దానిన్ విరిచి, “ఇది మీ కోస న నా శరీరం. తీసుకుని తినండి. నా
జాఞ్ పకారథ్ం దీనిన్ చేయండి” అని చెపాప్డు. 25భోజనం చేసిన తరువాత ఆ విధంగానే ఆయనపాతను చేత పటుట్ కుని, “ఈ
పాతనారకంమూలంగాచేసిన కొతత్ నిబంధన. మీరు దీనిన్తాగిన పతిసారీ ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోడానికి దీనిన్ చేయండి”
అనాన్డు. 26మీరు ఈ రొటెట్ను తిని,ఈపాతలోదితాగిన పతిసారీ పభువు వచేచ్వరకూ ఆయనమరణానిన్ పకటిసుత్ నాన్రు.

27 కాబటిట్ ఎవ తే అయోగయ్ న విధానంలో పభువు రొటెట్ను తిని ఆయన పాతలోది తాగుతారో వారు పభువు శరీరం,
ఆయన రకం విషయంలో అపరాధులు అవుతారు. 28 కాబటిట్ పతి ఒకక్డూ తనను తాను పరీ ంచుకుని ఆ రొటెట్ తిని, ఆ
పాతలోది తాగాలి. 29 ఎందుకంటే పభువు శరీరం గురించి స న అవగాహన లేకుండా దానిన్ తిని, తాగేవాడు తన మీదికి
శికష్ కొని తెచుచ్కుంటునాన్డు. 30ఈ కారణం చేతనే మీలో చాలామంది నీరసంగా, అనారోగయ్ంగా ఉనాన్రు. చాలామంది
చనిపోయారు కూడా. 31అయితేమనలనుమనంపరిశీలించుకుంటూఉంటేమన కితీరుప్రాదు. 32మనంతీరుప్పొందినా
లోకంతోపాటు శికష్కు గురి కాకుండా పభువుమనలను శి ంచి సరిదిదుద్ తునాన్డు.

33కాబటిట్ నా సోదర సోదరీలారా, మీరు భోజనం చేయడానికి వచిచ్నపుప్డు ఒకడి కోసం ఒకడు వేచి ఉండండి. 34మీరు
ఇలా కలుసుకోవడంమీ తీరుప్ రావడానికి కారణం కాకుండేలా,ఆకలి వేసినవాడు తన ఇంటోల్ నేభోజనం చేసిరావాలి. మీరు
రాసినమిగతా సంగతులను నేను మీ దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు సరిచేసాత్ ను.

12
దేవుని సంఘంలో పరిచరయ్, ఆరాధన ఆతమ్ వరాలు

1సోదరీసోదరులారా,ఆతమ్వరాలను గూరిచ్మీకుతెలియకుండాఉండడంనాకిషట్ం లేదు. 2పూరవ్ంమీరుఅవిశావ్సులుగా
ఉనన్పుప్డు ఎటుబడితే అటు కొటుట్ కుపోతూ మూగవిగహాలను ఆరాధించేవారని మీకు తెలుసు. 3 అందుచేత నేను మీతో
చెపేప్దేమంటే, దేవుని ఆతమ్ వలనమాటాల్ డే వారెవరూ, “యేసు శాపగసుత్ డు” అని చెపప్రు. అలాగే పరిశుదాధ్ తమ్ వలన తపప్
ఎవరూ, “యేసే పభువు” అని చెపప్లేరు.

ఆతమ్వరాలవాడకమే నిజ న పరిచరయ్
ఎఫెసీ 4:7-16

4దేవుని ఆతమ్ ఒకక్డే గాని ఆయన అనుగహించే కృపావరాలు వేరు వేరు. 5అలాగే పభువు ఒకక్డే గాని పరిచరయ్లు వేరు
వేరు విధాలు. 6 వేరు వేరు కారాయ్లు ఉనాన్యి గాని అందరిలో, అనిన్టినీ జరిగించే దేవుడు ఒకక్డే. 7అందరి పయోజనం
కోసం పతి ఒకక్డికీ ఆతమ్ తన పతయ్కష్తను అనుగహిసుత్ నాన్డు. 8 ఎలా అంటే, ఒకే ఆతమ్ ఒకడికి బుదిధ్ వాకుక్, ఒకడికి
జాఞ్ న వాకుక్, 9మరొకడికి విశావ్సం, మరొకడికి సవ్సథ్త వరం ఇసాత్ డు. 10 ఆ ఆతేమ్ ఒకడికి అదుభ్తాలు చేసే శకి, మరొకడికి
పవచనాలు పలికే శకి, మరొకడికి ఆతమ్లను గురించే శకి, మరొకడికి వివిధ రకాల భాషలు మాటాల్ డే సామరధ్ ం, మరొకడికి
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ఆ భాషల అరథ్ం చెపేప్ శకి అనుగహిసుత్ నాన్డు. 11 ఆ ఆతమ్ ఒకక్డే ఇవనీన్ చేసూత్ తనకు నచిచ్నటుట్ ఒకొక్కక్రికి పతేయ్కంగా
పంచిపెడుతునాన్డు.

పతి విశావ్సి కీసుత్ శరీరంలోభాగమే గనక పతి ఒకక్రికీ సప్షట్ న పరిచరయ్ ఉంది
12 శరీరం ఒకక్టే, అందులో అనేక అవయవాలు ఉనాన్యి. అవనీన్ ఒకే శరీరంలో అవయవా నా శరీరం ఒకటే. కీసుత్

కూడా అలానే ఉనాన్డు. 13 ఎలాగంటే, యూదు నా, గీకు నా, దాసు నా, సవ్తంతు నా, మనమంతా ఒకక్ శరీరంలోకి
ఒకక్ ఆతమ్లోనే బాపిత్సం పొందాం. మనమంతా ఒకే ఆతమ్ను పానం చేశాం. 14 శరీరం అంటే ఒకక్ అవయవమే కాదు, అది
అనేక అవయవాలతో ఉంది. 15పాదం ‘నేను చేతిని కాదు కాబటిట్ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు’ అని చెపిప్నంతమాతాన
అదిశరీరంలోభాగంకాకుండాపోదు. 16అలాగేచెవి ‘నేను కనున్కాదుకాబటిట్ శరీరంతోనాకు సంబంధంలేదు’అనిచెపిప్నంత
మాతాన అది శరీరంలో భాగం కాకుండా పోదు. 17 శరీరమంతా ఒకక్ కనేన్ ఉంటే ఇక వినడం ఎలా? శరీరమంతా ఒకక్ చెవే
అయితేవాసన ఎలా చూడాలి?

18 అందుకే దేవుడు పతి అవయవానీన్ తన ఇషట్ం పకారం శరీరంలో ఉంచాడు. 19 అవనీన్ ఒకే అవయవం అయితే
శరీరమేది? 20అయితేఇపుప్డు అవయవాలుఅనేకం, శరీరంమాతంఒకక్టే. 21కాబటిట్ కనున్ చేతితో, “నీవునాకకక్ర లేదు”
అనీ, తల పాదాలతో, “మీరు నాకకక్ర లేదు” అనీ చెపప్డానికి వీలు లేదు. 22అంతేకాక, శరీరంలో బలహీనంగా కనిపించే
అవయవాలు ఎకుక్వ అవసర నవి.

23 శరీరంలోఘనత లేనివని తలంచే అవయవాలను మరి ఎకుక్వగాఘనపరుసాత్ ం. అందం లేదని తలచే అవయవాలకు
ఎకుక్వ అందానిన్ కలిగిసాత్ ం. 24-25అంద న అవయవాలకు మరింత అందం అకక్ర లేదు. ఆ విధంగా దేవుడు శరీరంలో
వివాదాలు రాకుండా అవయవాలనీన్ ఒకదాని పటల్ మరొకటి శదధ్ వహించేలాగా, తకుక్వ దానికే ఎకుక్వ ఘనత కలిగించి,
శరీరానిన్ అమరాచ్డు. 26కాబటిట్ ఒక అవయవం బాధపడితే మిగిలిన అవయవాలనీన్ దానితో కలిసి బాధపడతాయి. ఒకటి
ఘనతపొందితేఅవయవాలనీన్దానితో కలిసి సంతోషిసాత్ యి. 27మీరు కీసుత్ శరీరం. మీలోపతిఒకక్రూ ఆ శరీరానికి చెందిన
భాగాలు.

28దేవుడు సంఘంలోమొదటిసాథ్ నంలో అపొసత్లులను, రెండవ సాథ్ నంలో పవకలను,మూడవసాథ్ నంలో ఉపదేశకులను,
ఆతరావ్తఅదుభ్తాలుచేసేవారిని,ఆతరావ్తసవ్సథ్తవరం గలవారిని,ఉపకారాలుచేసేవారిని,కారాయ్లు పరయ్వే ంచేవారిని,
వివిధభాషలుమాటాల్ డేవారినినియమించాడు. 29అందరూఅపొసత్లులు కారు,అందరూపవకలుకారు,అందరూబోధకులు
కారు,అందరూఅదుభ్తాలుచేయరు. 30అందరికీసవ్సథ్తవరంలేదు. అందరూభాషలతోమాటాల్ డరు,అందరూభాషలఅరథ్ం
చెపప్లేరు. 31 కృపావరాలోల్ శేషఠ్ న వాటిని ఆసకితో కోరుకోండి. అయితే నేను వీటనిన్టికీ మించిన సరవ్ శేషఠ్ మారాగ్ నిన్ మీకు
చూపిసాత్ ను.

13
పరిచరయ్ వరాలను పేమతోఉపయోగించాలి

1 నేను మనుషుల భాషలతో, దేవదూతల భాషలతో మాటాల్ డినా, నాలో పేమ లేకపోతే గణగణలాడే గంటలాగా, మోగే
తాళంలాగా ఉంటాను. 2 దేవుని మూలంగా పవచించే కృపావరం ఉండి, అనిన్ రహసయ్ సతాయ్లూ, సమసత్ జాఞ్ నమూ నాకు
తెలిసి ఉనాన్, కొండలను పెకలించే పరిపూరణ్ విశావ్సం ఉనాన్,నాలోపేమ లేకపోతే నేను వయ్రధ్ న వాడినే. 3పేదల కోసం నా
ఆసిత్ అంతాధారపోసినా,నా శరీరానిన్ కాలచ్డానికి అపప్గించినా,నాలోపేమ లేకపోతేనాకు పయోజనమేమీఉండదు.

4 పేమలో దీరఘ్శాంతం ఉంది. అది దయ చూపుతుంది. పేమలో అసూయ ఉండదు. అది గొపప్లు చెపుప్కోదు, గరవ్ంతో
మిడిసిపడదు.

5 అమరాయ్దగా పవరించదు. పేమలో సావ్రధ్ం ఉండదు. అది తవ్రగా కోపం తెచుచ్కోదు, ఎవ నా అపకారం తలపెడితే
మనసులో ఉంచుకోదు.

6ఈ పేమ దురీన్తి విషయంలో సంతోషించదు, సతయ్ం విషయంలో సంతోషిసుత్ ంది.
7అది అనిన్టినీ భరిసుత్ ంది, అనిన్టినీ నముమ్తుంది, అనిన్టినీ ఆశతో ఎదురు చూసుత్ ంది, అనిన్టినీ ఓరుచ్కుంటుంది.
8పేమకు అంతం లేదు. పవచనాలు వృథా అవుతాయి,భాషలు అంతరిసాత్ యి,జాఞ్ నం గతించిపోతుంది.
9 ఎందుకంటే మనకు కొంతవరకే తెలుసు. కొంతవరకే పవచిసుత్ నాన్ము. 10 అయితే పరిపూరణ్ నది వచిచ్నపుప్డు

పరిపూరణ్ం కానివి అంత పోతాయి. 11 నేను చినన్వాడిగా ఉనన్పుప్డు చినన్వాడిలాగానే మాటాల్ డాను, చినన్వాడిలాగానే
తరిక్ంచాను. ఇపుప్డు పెదద్వాడినయాయ్క పిలల్చేషట్లుమానేశాను.

12 అలాగే ఇపుప్డు అదద్ంలో చూసుత్ నన్టుట్ మసకగా చూసుత్ నాన్ం. అపుప్ తే ముఖాముఖిగా చూసాత్ ం. ఇపుప్డు నాకు
తెలిసింది కొంతమాతమే. అపుప్డు దేవుడు ననున్ పూరిగా ఎరిగినంతమటుట్ కు నేను కూడాపూరిగా తెలుసుకుంటాను.

13పసుత్ తం విశావ్సం, ఆశాభావం, పేమఈమూడూ నిలిచి ఉనాన్యి. వీటిలోఉనన్త నది పేమే.

14
దేవునిమూలంగా పలకడం అనిన్టికనాన్ గొపప్ వరం

1 పేమ కలిగి ఉండడానికి పయతన్ం చేయండి. ఆతమ్ సంబంధ న వరాలను ఆసకితో కోరుకోండి. ముఖయ్ంగా
వసందేశం పకటించగలిగే వరం కోరుకోండి. 2 ఎందుకంటే తెలియని భాషలతో మాటాల్ డేవాడు మనుషులతో కాదు,
దేవునితో మాటాల్ డుతునాన్డు. అతడు పలికేది ఎవరికీ అరథ్ం కాదు. అతడు ఆతమ్ దావ్రా రహసయ్ సతాయ్లను
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పలుకుతునాన్డు. 3 అయితే వసందేశం పకటించేవాడు వినేవారికి మాభివృదిధ్ , ఆదరణ, ఓదారుప్ కలిగే విధంగా
మనుషులతో మాటాల్ డుతునాన్డు. 4 భాషతో మాటాల్ డేవాడు తనకు మాతం మేలు చేసుకుంటాడు గాని వసందేశం
పకటించేవాడు ఆదరణ, ఓదారుప్ కలిగిసూత్ సంఘానికి మాభివృదిధ్ కలగజేసాత్ డు.

5మీరంతా తెలియని భాషలతోమాటాల్ డాలని నేను కోరుతునాన్ను గాని, మీరు వసందేశం పకటించేవారుగా ఉండాలని
మరెకుక్వగాకోరుతునాన్ను. సంఘంఅభివృదిధ్ చెందడానికిభాషలతోమాటాల్ డేవాడి కంటే (అరథ్ం చెబితేతపప్)దేవునిపకష్ంగా
దేవుడు తెలియచేసిన సందేశానిన్ పకటించే వాడే గొపప్వాడు.

6సోదరులారా, ఆలోచించండి. నేను మీ దగగ్రికి భాషలతోమాటాల్ డుతూ వచాచ్ననుకోండి. నామాటలు మీకు అరథ్ం కాక,
వాటిలోదేవుడుబయలుపరచినవిషయాలనుగానీ,జాఞ్ నంగానీ,దేవుడుచెపప్మనన్సందేశంగానీ,లేకఎ నాఉపదేశంగానీ
లేకుండా ఉంటేనా వలనమీకు పయోజనమేమిటి? 7నిరీజ్వ న వసుత్ వు న వేణువుఊదినా, వీణవాయించినా, అవి వేరు
వేరు సవ్రాలు పలకకపోతే, వాడిన వాయిదయ్మేదో ఎలా తెలుసుత్ ంది? 8బాకా సప్షట్ంగా వినిపించకపోతే యుదాధ్ నికి ఎవరు
సిదధ్పడతారు? 9 అలాగే మీ నాలుకతో సప్షట్ న మాటలు పలకకపోతే వినేవారికి ఏం అరథ్మౌతుంది? అది మీరు గాలితో
మాటాల్ డుతునన్టేట్ ఉంటుంది కదా!

10 లోకంలో ఎనోన్ భాషలునాన్, వాటనిన్టికీ సప్షట్ న అరాథ్ లు ఉంటాయి. 11 మాటల అరథ్ం నాకు తెలియకపోతే
మాటాల్ డేవాడు నాకూ, నాకు అతడూ పరాయివారంగా ఉంటాం. 12 మీరు ఆతమ్ సంబంధ న వరాల విషయంలో
ఆసకిగలవారు గనుక సంఘానిన్ అభివృదిధ్ పరిచే వరాలను కోరుకుని వాటిలో అమితంగా అభివృదిధ్ చెందండి. 13 కాబటిట్
తెలియనిభాషతోమాటాల్ డేవాడు దానికి అరథ్ం చెపేప్ సామరధ్ ం కోసం పారథ్న చేయాలి.

14 నేను తెలియని భాషతోపారథ్న చేసినపుడు నా ఆతమ్ పారథ్న చేసుత్ ంది గాని నామనసు చురుకుగా ఉండదు. 15కాబటిట్
నేనేం చెయాయ్లి? నా ఆతమ్తో పారిధ్సాత్ ను, మనసుతో కూడా పారిధ్సాత్ ను. ఆతమ్తో పాడతాను, మనసుతో కూడా పాడతాను.
16అలా కాకుండా, నీవు ఆతమ్తోమాతమే సుత్ తులు చెలిల్సేత్ నీవు పలికిన దానిన్ గహించలేని వయ్కి నీవు చెపిప్న కృతజఞ్తలకు,
“ఆమేన్ ” అని చెపప్లేడు కదా! 17నీ నీవుబాగానే సుత్ తులు చెలిల్సాత్ వు గానీ ఎదుటి వయ్కికి మేలు కలగదు.

18 దేవునికి సుత్ తులు! నేను మీ అందరికంటే ఎకుక్వగా తెలియని భాషలతో మాటాల్ డతాను. 19 అయినా సంఘంలో
తెలియని భాషతో పదివేల మాటలు పలకడం కంటే, ఇతరులకు ఉపదేశం దొరికేలా నా మనసుతో ఐదు మాటలు చెపప్డం
మంచిది. 20 సోదరులారా, ఆలోచనలో చినన్ పిలల్లాల్ గా ఉండవదుద్ . చెడు విషయంలో పసివారిలాగా ఉండండి గానీ
ఆలోచించడంలో పరిణతి చెందినవారుగా ఉండండి. 21 ధరమ్శాసంలో ఇలా రాసి ఉంది, “తెలియని భాషలుమాటాల్ డే పజల
దావ్రా,తెలియనిమనుషులపెదవులదావ్రా,ఈపజలతోమాటాల్ డతాను. అయినపప్టికీవారునామాటవినరుఅనిపభువు
చెబుతునాన్డు.”

22కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు,అవిశావ్సులకే సూచన. దేవుడిచిచ్న సందేశానిన్ పకటించడం అవిశావ్సులకు కాదు,
విశావ్సులకే సూచన.

సాథ్ నిక సంఘంలో ఆతమ్వరాల పరిచరయ్ కమం
23 సంఘమంతా ఒకేసారి తెలియని భాషలతోమాటాల్ డుతునన్పుప్డు, బయటి వయ్కులు లేక అవిశావ్సులు లోపలికి వచిచ్

చూసేత్ మిమమ్లిన్ వెరివారు అని చెపుప్కొంటారు కదా? 24అయితే అందరూ దేవుడిచిచ్న సందేశానిన్ పకటిసూత్ ఉంటే బయటి
వయ్కి లేక అవిశావ్సి లోపలికి వచిచ్ చూసేత్ మీ అందరి ఉపదేశం వలన తాను పాపినని గహిసాత్ డు, అందరి మూలంగా
అతనికి ఒపుప్దల కలుగుతుంది. 25అపుప్డతనిహృదయరహసాయ్లు బయలుపడతాయి. అపుప్డతడుసాగిలపడి దేవుణిణ్
ఆరాధించి, దేవుడు నిజంగామీలోఉనాన్డని పకటిసాత్ డు.

26సోదరులారా, ఇపుప్డేం జరుగుతునన్ది? మీరు సమావేశ నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరన పాడాలని, ఇంకొకడు దేవుని
మాటలు ఉపదేశించాలని చూసుత్ నాన్డు, వేరొకడు దేవుడు తనకు బయలు పరచిన దానిన్ పకటించాలని చూసుత్ నాన్డు.
ఒకడు తెలియనిభాషతోమాటలాడాలని చూసుత్ ండగా మరొకడు దానికి అరథ్ం చెపాప్లని కనిపెడుతునాన్డు. సరే, అంతటినీ
సంఘాభివృదిధ్ కోసం జరిగించండి. 27ఎవ నా తెలియనిభాషతోమాటాల్ డితే, ఇదద్రు, అవసర తే ముగుగ్ రికి మించకుండా,
ఒకరి తరువాత ఒకరుమాటాల్ డాలి. ఒకరు దానికి అరథ్ం చెపాప్లి. 28అరథ్ం చెపేప్వాడు లేకపోతే అతడు సంఘంలోమౌనంగా
ఉండాలి. అయితేఅతడుతనతో,దేవునితోమాటాల్ డుకోవచుచ్. 29పవకలు ఇదద్రుముగుగ్ రుమాటలాడవచుచ్. మిగిలినవారు
ఆ ఉపదేశానిన్ వివేచనాపూరవ్కంగా వినాలి. 30 అయితే అకక్డ కూరుచ్నన్ మరొకనికి ఏ నా వెలల్డి అయితేమొదటివాడు
మౌనంగా ఉండాలి. 31అందరూ నేరుచ్కొనేలా, పోతాస్హం పొందేలా మీరంతా ఒకడి తరవాత ఒకడు దేవుడిచిచ్న సందేశం
పకటించ వచుచ్. 32 పవకల ఆతమ్లు పవకల సావ్ధీనంలో ఉనాన్యి. 33 ఎందుకంటే దేవుడు శాంతి సమాధానాలు కలిగించే
వాడే గాని గందరగోళం కలిగించేవాడు కాడు. పరిశుదుధ్ ల సంఘాలనిన్టిలో 34సీలు సంఘ సమావేశాలోల్ మౌనంగా ఉండాలి.
వారు లోబడి ఉండవలసిందే. వారికి మాటాల్ డేందుకు అనుమతి లేదు. ఇదే విషయానిన్ ధరమ్శాసం కూడా చెబుతునన్ది.
35వారు దేని నాతెలుసుకోవాలంటేవారి ఇంటోల్ తమభరలను అడగాలి. సంఘంలో సీమాటాల్ డడం అవమానకరం. 36ఏం,
దేవునివాకుక్ మీ నుండే బయలుదేరిందా? మీదగగ్రికిమాతమే వచిచ్ందా?

37ఎవ నాతాను పవకననీ లేక ఆతీమ్య వయ్కిననీ భావిసేత్ ఇకక్డ నేను మీకు రాసుత్ నన్వి పభువు చెపిప్న ఆజఞ్లని అతడు
కచిచ్తంగా తెలుసుకోవాలి. 38 ఎవ నా దీనిన్ పటిట్ంచుకోక పొతే అ వయ్కిని పటిట్ంచుకోకండి. 39 కాబటిట్ నా సోదరులారా,
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దేవుడిచిచ్న సందేశం పకటించడం అనే వరానిన్ ఆసకితో కోరుకోండి. తెలియనిభాషలతోమాటాల్ డటానిన్ ఆపకండి. 40అంతా
మరాయ్దగా, కమంగా జరగనీయండి.

15
పభువు రాకడ,మొదటిపునరుతాథ్ నం
పక 20:5; 11-15

1సోదరులారా, నేను మీకు పకటించిన సువారను మీకు మళీళ్ జాఞ్ పకం చేసుత్ నాన్ను. మీరు దానిన్ అంగీకరించి, దానిలోనే
నిలిచి ఉనాన్రు. 2మీవిశావ్సం వటిట్ తే తపప్, నేను మీకు పకటించిన సువార ఉపదేశానిన్ మీరు గటిట్గా పటుట్ కుని ఉంటే ఆ
సువార దావ్రానేమీరు రకష్ణపొందుతూ ఉంటారు.

3దేవుడునాకనుగహించినఉపదేశానిన్మొదటమీకు పకటించాను. అదేమంటే,లేఖనాలపకారం కీసుత్ మనపాపాలకోసం
చనిపోయాడు, 4 లేఖనాల పకారం ఆయనను సమాధి చేశారు, దేవుడు ఆయనను మూడవ రోజున తిరిగి లేపాడు కూడా.
5ఆయన కేఫాకూ, తరువాత పనెన్ండు మందికీ కనబడాడ్ డు. 6ఆ తరువాత ఐదు వందలకంటే ఎకుక్ న సోదర సోదరీలకు
ఒకక్ సమయంలోనే కనిపించాడు. వారిలోచాలామందిఇంకాజీవించేఉనాన్రు. కొందరు కనున్మూశారు. 7తరువాతఆయన
యాకోబుకు, అటు తరువాత అపొసత్లులకందరికీ కనిపించాడు.

8 చివరిగా అకాలంలో పుటిట్నటుట్ నన్ నాకు కూడా కనిపించాడు. 9 ఎందుకంటే నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వ వాణిణ్ .
దేవునిసంఘానిన్హింసించినవాణిణ్ కాబటిట్ నాకుఅపొసత్లుడుఅనన్ పిలుపుకుఅరహ్త లేదు. 10అయినానేనేమిటోఅదిదేవుని
కృప వలల్నే. నాకు ఆయన అనుగహించిన కృప వృధాగా పోలేదు. ఎందుకంటే వారందరికంటే నేను ఎకుక్వగా కషట్పడాడ్ ను.
11నే నావా నామేము పకటించేది అదే,మీరు నమిమ్నది అదే.

కీసుత్ పునరుతాథ్ నం పాముఖయ్త
12 కీసుత్ మరణించి సజీవు లేచాడనిమేము పకటిసూత్ ఉంటేమీలోకొందరు అసలు మృతుల పునరుతాథ్ నమే లేదని ఎలా

చెబుతారు? 13మృతులపునరుతాథ్ నం లేకపోతే, కీసుత్ కూడ లేవలేదు. 14 కీసుత్ లేచి ఉండకపోతేమాసువార పకటనావయ్రథ్ం,
మీ విశావ్సమూ వయ్రథ్ం. 15దేవుడు కీసుత్ ను లేపాడని ఆయన గూరిచ్ మేము సాకష్ ం చెపాప్ం కదా? మృతులు లేవడం అనేది
లేకపోతేదేవుడుయేసును కూడాలేపలేదు కాబటిట్ మేము దేవునివిషయంలోఅబదధ్ సాకష్ులమనన్టేట్ . 16మృతులు లేవకపోతే
కీసుత్ కూడ లేవలేదు. 17 కీసుత్ లేవకపోతే మీ విశావ్సం వయ్రథ్మే, మీరింకా మీ పాపాలోల్ నే ఉనాన్రనన్మాట. 18 అంతేకాదు,
ఇపప్టికే కీసుత్ లో కనున్మూసిన వారు కూడా నశించినటేట్ . 19మనం ఈ జీవిత కాలం వరకే కీసుత్ లో ఆశ పెటుట్ కొనే వార తే
మనుషులోల్ మనకంటే నిరాభ్గుయ్లెవరూ ఉండరు.

పునరుతాథ్ నాల కమం
20కానీ ఇపుప్డు కీసుత్ తిరిగి లేవడందావ్రా చనిపోయినవారిలో నుండి లేచినవారిలో పథమఫలం అయాయ్డు. 21మనిషి

దావ్రా మరణం వచిచ్ంది కాబటిట్ మనిషి దావ్రానే చనిపోయిన వారు తిరిగి లేవడం జరిగింది. 22 ఆదాములో అందరూ
ఏ విధంగా చనిపోతునాన్రో, అదే విధంగా కీసుత్ లో అందరూ బతికించబడతారు. 23 పతి ఒకక్డూ తన తన వరుసలో
బతికించబడతారు. మొదట, అంటే పథమ ఫలంగా కీసుత్ , ఆ తరువాత కీసుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనకు చెందినవారు
బతికించబడతారు.

24 ఆ తరువాత ఆయన సమసత్ ఆధిపతాయ్నీన్ అధికారానీన్ బలానీన్ రదుద్ చేసి తన తండి అయిన దేవునికి రాజాయ్నిన్
అపప్గిసాత్ డు. అపుప్డు అంతం వసుత్ ంది. 25ఎందుకంటే ఆయన శతువులంతా ఆయనపాదాకాంతులయేయ్ వరకూ ఆయన
పరిపాలించాలి. 26 చిటట్ చివరిగా నాశనమయేయ్ శతువు మరణం. 27 దేవుడు సమసాత్ నీన్ కీసుత్ పాదాల కింద ఉంచాడు.
సమసత్ం అనే మాటలో పాదాల కింద ఉంచిన దేవుడు తపప్ మిగిలినవనీన్ ఆయన పాదాల కింద ఉనాన్యి అని తేటతెలల్ం
అవుతుంది కదా. 28సమసత్మూ కుమారుడికి వశ న తరువాత దేవుడు సరావ్ధికారిగాఉండే నిమితత్ం ఆయన కుమారుడు
సమసాత్ నీన్ తన కింద ఉంచిన దేవునికి తానేలోబడతాడు.

29 ఇదేమీ కాకపోతే చనిపోయిన వారి కోసం బాపిత్సం పొందేవారి సంగతేమిటి? చనిపోయినవారు లేవకపోతే వారి కోసం
బాపిత్సం పొందడం ఎందుకు? 30మేము గంటగంటకు పాణం అరచేతిలో ఉంచుకుని బతకడం ఎందుకు?

31సోదరులారా, మన పభు కీసుత్ యేసులో మిమమ్లిన్ గూరిచ్ నేను చూపే అతిశయానిన్ బటిట్ నేను పకటించేది ఏమిటంటే,
“నేను పతి దినం చనిపోతునాన్ను.” 32 నేను ఎఫెసులో కూర మృగాలతో పోరాడింది కేవలం మానవరీతాయ్ అయితే నాకు
లాభమేముంది? చనిపోయిన వారు లేవకపోతే, “రేపు చనిపోతాం కాబటిట్ తిని, తాగుదాం.” 33మోసపోకండి. “దుషుట్ లతో
సహవాసం మంచి నడతను చెడగొడుతుంది.” 34కాబటిట్ మేలోక్ండి! నీతి పవరన కలిగి, పాపం చేయకండి. మీలో కొందరికి
దేవుని గూరిచ్న అవగాహన లేదు. మీరు సిగుగ్ పడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను.

పునరుతాథ్ న విధానం
35 అయితే “చనిపోయిన వారు ఎలా లేసాత్ రు? వారెలాటి శరీరంతో వసాత్ రు?” అని ఒకడు అడుగుతాడు. 36 బుదిధ్

హీనుడా, నీవు వితత్నం వేసినపుప్డు అది ముందు చనిపోతేనే కదా, తిరిగి బతికేది! 37 నీవు పాతినది గోదుమ గిం నా,
మరి ఏ గిం నా, వటిట్ గింజనేపాతిపెడుతునాన్వుగాని కిమొలిచే శరీరానిన్ కాదు. 38దేవుడే తన ఇషట్ పకారం నీవుపాతిన
దానికి రూపానిన్ ఇసాత్ డు. పతి వితత్నానికీ దాని దాని శరీరానిన్ ఇసుత్ నాన్డు. 39అనిన్ రకాలమాంసాలు ఒకక్టి కాదు. మనిషి
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మాంసం వేరు, పశువుమాంసం వేరు, ప మాంసం వేరు, చేపమాంసం వేరు. 40ఆకాశంలో వసుత్ వులునాన్యి, భూమిమీద
వసుత్ వులునాన్యి. ఆకాశవసుత్ రూపాలమహిమవేరు,భూవసుత్ రూపాలమహిమవేరు. 41నూరుయ్నిమహిమవేరు,చందుని
మహిమ వేరు, నకష్తాల వెలుగు వేరు. ఒక నకష్తానికీ మరొక నకష్తానికీ వెలుగులో తేడాఉంటుంది కదా.

42 చనిపోయిన వారు తిరిగి లేవడం కూడా అలాగే ఉంటుంది. నశించిపోయే శరీరానిన్ నాటి నశించని శరీరానిన్
పొందుతారు. 43ఘనహీనంగా వితిత్నది మహిమ గలదిగా, బలహీనంగా వితిత్నది బల నదిగా తిరిగి లేసుత్ ంది. 44 పకృతి
సంబంధ న శరీరంగా వితిత్నది ఆతమ్ సంబంధ న శరీరంగా లేసుత్ ంది. పకృతి సంబంధ న శరీరం ఉంది కాబటిట్ ఆతమ్
సంబంధ న శరీరం కూడా ఉంది. 45 దీని గురించి, “ఆదామనే మొదటి మనిషి జీవించే పాణి అయాయ్డు” అని రాసి
ఉంది. చివరి ఆదాము జీవింపజేసే ఆతమ్ అయాయ్డు. 46మొదట వచిచ్ంది ఆతమ్ సంబంధ నది కాదు. ముందు పకృతి
సంబంధ నది, ఆ తరవాత ఆతమ్ సంబంధ నది వచాచ్యి. 47మొదటి మనిషి భూసంబంధి. అతడు మటిట్లో నుండి
రూపొందిన వాడు. రెండవ మనిషి పరలోకం నుండి వచిచ్నవాడు. 48మొదట మటిట్ నుండి వచిచ్నవాడు ఎలాటివాడో ఆ
తరువాతమటిట్ నుండిపుటిట్నవారంతాఅలాంటివారే. పరలోక సంబంధి ఎలాటివాడోతరువాత వచిచ్న పరలోక సంబంధులు
కూడా అలాటి వారే. 49 మనం మటిట్ మనిషి పోలికను ధరించిన పకారం పరలోక సంబంధి పోలికను కూడా ధరిసాత్ ం.
50సోదరులారా, నేను చెపేప్ది ఏమంటే, రక మాంసాలు దేవుని రాజయ్ వారసతవ్ం పొందలేవు. నశించి పోయేవి నశించని
దానికి వారసతవ్ం పొందలేవు.

విశావ్సులోల్ కొందరు చనిపోరు
1తెసస్ 4:14-17

51 ఇదిగో వినండి, మీకు ఒక రహసయ్ం చెబుతునాన్ను, మనమంతా నిదించం. నిమిషంలో రెపప్ పాటున, చివరి బాకా
మోగగానేమనమంతామారిపోతాం. 52బాకామోగుతుంది,అపుప్డుచనిపోయినవారునాశనంలేనివారుగాలేసాత్ రు. మనం
మారిపోతాం. 53నశించిపోయేఈ శరీరం నాశనం లేని శరీరానిన్ ధరించుకోవాలి. మరణించేఈ శరీరంమరణం లేని శరీరానిన్
ధరించుకోవాలి. 54ఈ విధంగా నశించేది నశించని దానినీ,మరణించేదిమరణం లేని దానినీ ధరించుకొనన్పుప్డు,
“విజయంమరణానిన్ మింగివేసింది”
అని రాసి ఉనన్మాటలు నెరవేరుతాయి.
55 “మరణమా, నీ విజయమేది? మరణమా, నీములేల్ది?”
56మరణపుములుల్ పాపం. పాపానికి ఉనన్ బలం ధరమ్శాసమే.

57 అయితే మన పభు యేసు కీసుత్ దావ్రా మనకు విజయమిసుత్ నన్ దేవునికి సుత్ తి. 58 కాబటిట్ నా పియ సోదరులారా,
సిథ్రంగా, నిబబ్రంగా ఉండండి. మీ కషట్ం పభువులో వయ్రథ్ం కాదని ఎరిగి, పభువు సేవలో ఎపప్టికీ ఆసకి కలిగి ఉండండి.

16
అంతిమహెచచ్రికలు, అభినందనలు

1పరిశుదుధ్ ల కోసం చందా విషయంలో నేను గలతీయసంఘాలకు నియమించిన పకారమేమీరు కూడా చేయండి. 2నేను
వచిచ్నపుప్డే చందా పోగు చేయడం కాకుండా పతి ఆదివారం మీలో పతి ఒకక్డూ తాను అభివృదిధ్ చెందిన కొదీద్ తన దగగ్ర
కొంత డబుబ్ తీసి దాచి పెటాట్ లి. 3నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరిని ఈ పనికి మీరు నిరణ్యిసాత్ రో వారికి ఉతత్రాలిచిచ్, వారిచేతమీ
చందానుయెరూషలేముకు పంపిసాత్ ను. 4నేను కూడా వెళళ్డం మంచి తేవారు నాతో వసాత్ రు.

5 నేను మాసిదోనియమీదుగా వెళత్ నాన్ను. కాబటిట్ ఆ సమయంలోమీ దగగ్రికి వసాత్ ను. 6అపుప్డు మీ దగగ్ర కొంతకాలం
ఆగవచుచ్,ఒక వేళ శీతకాలమంతాగడుపుతానేమో. ఆతరావ్తనాముందు పయాణంఎకక్డి తేఅకక్డికి వెళళ్టానికిమీరు
సహాయపడవచుచ్.

7పభువు అనుమతిసేత్ మీ దగగ్ర కొంతకాలం ఉండాలని ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. కాబటిట్ ఇపుప్డుమారగ్మధయ్ంలోమిమమ్లిన్
దరిశ్ంచడం నాకిషట్ం లేదు. 8కానీ పెంతెకొసుత్ వరకూ ఎఫెసులో ఉంటాను. 9 ఎందుకంటే ఒక విశాల న దావ్రం నా ఎదుట
తెరిచి ఉంది. ఎదిరించే వారు కూడా అనేకమంది ఉనాన్రు.

10 తిమోతి వచిచ్నపుప్డు అతడు మీ దగగ్ర నిశిచ్ంతగా నివసించేలా చూసుకోండి. నాలాగా అతడు కూడా పభువు పని
చేసుత్ నాన్డు. 11 కాబటిట్ ఎవరూ అతనిన్ చినన్ చూపు చూడవదుద్ . నా దగగ్రికి అతనిని శాంతితో సాగనంపండి. అతడు
సోదరులతో కలిసి వసాత్ డని ఎదురు చూసుత్ నాన్ను.

12సోదరు న అపొలోల్ విషయమేమంటే, అతనిని ఈసోదరులతో కలిసి మీ దగగ్రికి వెళళ్మని నేను చాలా బతిమాలాను
గాని ఇపుప్డు రావడానికి అతనికి ఎంతమాతం ఇషట్ం లేదు. అతనికి వీ నపుప్డు వసాత్ డు.

13మెలకువగాఉండండి, విశావ్సంలో నిలకడగాఉండండి, రయ్ం గలిగి, బలవంతు ఉండండి. 14మీరు చేసే పనులనీన్
పేమతో చేయండి.

15 సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ పాంతానికి పథమ ఫలమనీ, వారు పరిశుదుధ్ లకు సేవ చేయడానికి తమను అంకితం
చేసుకునాన్రనీ మీకు తెలుసు. 16కాబటిట్ సోదరులారా, అలాటి వారికి, పనిలో సహాయం చేసే వారికి, కషట్పడే వారికందరికీ
లోబడి ఉండమనిమిమమ్లిన్ బతిమాలుతూ ఉనాన్ను.

17సెత్ఫను,ఫొరూమ్నాతు,అకాయికుఅనేవారురావడం సంతోషంగాఉంది. మీరు లేనికొరతనాకు వీరి వలల్ తీరింది. 18నా
ఆతమ్కు,మీఆతమ్కు వీరు ఆదరణ కలిగించారు. అలాటివారిని గురించి గౌరవించండి.
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19 ఆసియలోని సంఘాల వారు మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. అకుల, పిసిక్లల్, వారి ఇంటోల్ ఉనన్ సంఘమూ
పభువులో మీకు అనేక అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 20 ఇకక్డి సోదరులంతా మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
పవిత నముదుద్ పెటుట్ కుని,మీరు ఒకరికి ఒకరు అభివందనాలు చెపుప్కోండి.

21పౌలు అనే నేను నా సవ్హసత్ంతో ఈ అభివందనం రాసుత్ నాన్ను. 22 ఎవ నా పభువును పేమించకుండా ఉంటే వారికి
శాపం కలుగు గాక. పభువు వసుత్ నాన్డు.

23పభుయేసు కీసుత్ కృప మీకు తోడుగా ఉండుగాక. 24 కీసుత్ యేసులో ఉనన్ నా పేమమీఅందరితో ఉంటుంది. ఆమేన్ .
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కొరింతీయులకు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర

పౌలు తన జీవితంలో బలహీనుడుగా అనిపిసుత్ నన్ సమయంలో ఈ పతిక రాశాడు. కొరింతి సంఘం ఇబబ్ందులోల్ ఉందని
అతనికి తెలిసింది. సాథ్ నిక విసావ్సుల ఐకయ్తను కాపాడడానికి అతడు పూనుకునాన్డు. పౌలు ఈ లేఖ రాసినపుప్డు
కొరింతు విశావ్సుల పటల్ అతనికి ఉనన్ పేమను బటిట్ అతడితో మనసాత్ పంతో ఉనాన్డు. ఈ ఇబబ్ందులు మానవపర న
బలహీనతలేగానీ దేవుని పు నుండి సహాయం కూడా అతనికి అందింది. “నా కృప నీకు చాలు. బలహీనతలోల్ నే నా
బలపభావాలుపరిపూరణ్ం అవుతాయి” (12:7-10). ఈలేఖలోపౌలుతనపరిచరయ్ను,తనఅపోసత్లికఅధికారానిన్,తీవంగా
సమరిథ్ంచుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. దేవుని సంకలప్ం మూలంగానే తాను కీసుత్ అపోసత్లుడినని నొకిక్ చెపప్డంతో పౌలు ఈ లేఖ
మొదలు పెటాట్ డు (1:1). అపోసత్లుని గురించీ ర్సత్వ విశావ్సం గురించీ ఈ లేఖ అనేక విషయాలను తెలియజేసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 56 - 57
ఈ పతికను పౌలుమాసిడోనియానుండి రాశాడు.
సీవ్కర

కొరింతు లోని దేవుని సంఘానికి, ఆకయ (ఇది రోమ్ సామాజయ్ంలో ఒక పరగణా. కొరింతు దీని ముఖయ్ పటట్ణం) లోని
వారికి పౌలు రాశాడు.

పయోజనం
ఈ పతిక రాయడంలో పౌలు మనసులో అనేక ఉదేద్శాలు ఉనాన్యి. తాను రాసిన నిషుట్ ర న పతిక కొరింతు ర్సత్వులు

సానుకూలంగా సప్ందించిన దానికి (1:3-4; 7:8-9, 12, 13) అతడు సంతోషించాడు. ఆసియాలో తనకు వాటిలిల్న కషాట్ లు
వారికి తెలిపాడు (1:8-11). బాధ కలిగించినందుకు కష్మించమని కోరాడు (2:5 – 11). ర్సత్వ పరిచరయ్ అనే ఉనన్త న
పిలుపులోనినిజ నఅరథ్ం వారికి వివరించాడు. (2:14-7:4). ఇవవ్డం అనే సుగుణానిన్వారికి నేరిప్సూత్ యెరుషలేములోని
పేద ర్సత్వులకు వారు ఇవవ్దలుచుకునన్ కానుకపూరి చేయమనిపోతస్హించాడు (అధాయ్. 8, 9).

ముఖాయ్ంశం
పౌలు తన అపోసత్లతావ్నిన్ సమరిథ్ంచుకోవడం.

విభాగాలు
1. పౌలు పరిచరయ్ వివరణ— 1:1-7:16
2.యెరుషలేము పేదల కోసం చందా— 8:1-9:15
3. పౌలు తన అధికారానిన్ సమరిథ్ంచుకోవడం— 10:1-13:10
4. తితవ్ సంబంధ న దీవెన వాకుక్లతోముగింపు— 13:11-14

కారాయ్చరణలోపౌలు పదధ్తులు-వివరణ
1 కొరింతులోని దేవుని సంఘానికీ అకయ పాంతమంతటా ఉనన్ పరిశుదుధ్ లందరికీ దేవుని సంకలప్ం వలన కీసుత్ యేసు

అపొసత్లుడు అయినపౌలు,మనసోదరుడు తిమోతిరాసుత్ నన్ విషయాలు. 2మన తండి అయిన దేవుని నుండీయేసు కీసుత్
పభువునుండీమీకు కృప,శాంతి కలుగుగాక. 3మనపభు నయేసు కీసుత్ తండిఅయినదేవునికిసుత్ తి కలుగుగాక. ఆయన
దయగల తండి, అనిన్ విధాలా ఆదరించే దేవుడు.

4ఆయనమాకషాట్ లనిన్టిలోమమమ్లిన్ ఆదరిసుత్ నాన్డు. దేవుడుమాకు చూపినఆఆదరణమేమూచూపి ఎలాంటి కషాట్ లోల్
ఉనన్వారి నా ఆదరించగలిగేలా ఆయనమమమ్లిన్ ఆదరిసుత్ నాన్డు.

5కీసుత్ పడినబాధలుమాలోఅధికమయేయ్కొదీద్ , కీసుత్ ఆదరణ కూడామాలోఅంతకంతకూఅధికంఅవుతూఉంది. 6మాకు
కషాట్ లు వసేత్ అవి మీ విమోచన కోసం, మీఆదరణ కోసం. మాకు ఆదరణ కలిగితే అది కూడామీ ఆదరణ కోసమే. మాలాగే
మీరూ పడుతునన్ కషాట్ లను సహించడానికి కావలసిన ఓరుప్ను ఈ ఆదరణ కలిగిసుత్ నన్ది.

7 మీరు మా కషాట్ లను ఎలా పంచుకుంటునాన్రో అలాగే మా ఆదరణ కూడా పంచుకుంటునాన్రని మాకు తెలుసు.
అందుచేత మీ గురించి మాకు దృఢ న ఆశాభావం ఉంది. 8 సోదరులారా, ఆసియ పాంతంలో మేము పడిన బాధలు
మీకు తెలియకుండా ఉండడం మాకిషట్ం లేదు. మేము బతుకుతామనే నమమ్కం లేక, మా శకికి మించిన భారంతో పూరిగా
కుంగిపోయాము.

9వాసత్వంగా, మాకు మరణదండన విధించినటుట్ అనిపించింది. అయితే చనిపోయినవారిని లేపే దేవునిమీద తపప్, మా
మీదమేము నమమ్కం ఉంచకుండేలా అలా జరిగింది. 10ఆయన అలాటి భయంకర న ఆపద నుండి మమమ్లిన్ర ంచాడు,
మళీల్ ర సాత్ డు. ఆయనమీదమానమమ్కం పెటుట్ కునాన్ము. మళీళ్ మళీళ్ ఆయనమమమ్లిన్ తపిప్సాత్ డు. 11మాకోసంమీరు
పారథ్న దావ్రా సహాయంచేసూత్ ఉంటే ఆయనదీనిన్ చేసాత్ డు. చాలామందిపారథ్నల వలల్ దేవుడుమమమ్లిన్ కనికరించినందుకు
ఎంతోమందిమాతరపున కృతజఞ్త చెబుతారు.
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12మాఅతిశయం ఇదే! దీనికిమామనసాస్ సాకష్ ం. లౌకిక జాఞ్ నంతో కాక దేవుడు పసాదించే సదుదేద్శంతోయథారథ్తతో
దేవుని కృపనే అనుసరించి, లోకంలో మరి ముఖయ్ంగా మీ పటల్ నడుచుకునాన్ము. 13 మీరు చదివి అరథ్ం చేసుకోలేని
సంగతులేవీ మీకు రాయడం లేదు. 14 మీరు ఇపప్టికే కొంతవరకూ మమమ్లిన్ అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కడవరకూ అరథ్ం
చేసుకుంటారని ఆశాభావంతో ఉనాన్ం. మనయేసు పభువు దినాన, మీరుమాకూ, మేము మీకూ గరవ్ కారణంగా ఉంటాం.
15ఈ నమమ్కంతో నేను మొదట మీ దగగ్రికి రావాలనుకునాన్ను. దీనివలన మీకు రెండు సారుల్ పయోజనం కలగాలని నా
ఉదేద్శం.

16మాసిదోనియకు వెళత్ ఉనన్పుడు మిమమ్లిన్ కలుసుకుని మాసిదోనియ నుండి మళీళ్ మీ దగగ్రికి రావాలనీ, తరువాత
మీరు ననున్ యూదయకు సాగనంపగలరనీ అనుకునాన్ను. 17నేను ఇలా ఆలోచించి చపలచితత్ంగా నడచుకునాన్నా? నేను
“అవును,అవును”అనన్తరువాత, “కాదు,కాదు”అంటూలౌకయ్ంగాపవరిసుత్ నాన్నా? 18అయితేదేవుడునమమ్దగినవాడు.
మేము, “అవును” అని చెపిప్, “కాదు” అనం. 19 నేనూ, సిలావ్నూ, తిమోతీ, మీకు పకటించిన దేవుని కుమారుడు
యేసు కీసుత్ “అవును” అని చెపిప్, “కాదు” అనేవానిగా ఉండలేదు. ఆయన ఎపుప్డూ, “అవును” అనేవానిగానే ఉనాన్డు.
20దేవునివాగాద్ నాలనీన్ కీసుత్ లో, “అవును” గానే ఉనాన్యి. కాబటిట్ దేవునిమహిమ కోసం ఆయనదావ్రామనం, “ఆమెన్”
అంటునాన్ం.

21 కీసుత్ లోమిమమ్లీన్మమమ్లీన్ సిథ్రపరిచేది దేవుడే. ఆయనేమనలను అభిషేకించి 22మనంతనవాళళ్మనన్ముదమన
వేసాడు,మనహృదయాలోల్ తన ఆతమ్ను హామీగా ఇచాచ్డు.

23మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేక నేను కొరింతుకు మళీళ్ రాలేదు. దీనికి దేవుడేనాసా . 24మీవిశావ్సంమీద పెతత్నం
చెలాయించే ఉదేద్శంమాకు లేదు. మీరు మీ విశావ్సంలో నిలిచి ఉండగామీఆనందం కోసం మీతో కలిసి పని చేసుత్ నాన్ము.

2
కారాయ్చరణలోపౌలు పదధ్తులు-వివరణ

1నేను బాధ కలిగించేలామీ దగగ్రికి తిరిగి రాకూడదని నా అంతట నేనే నిశచ్యించుకునాన్ను. 2నేను మీకు బాధ కలిగిసేత్
బాధ పొందినవాడు తపప్ ఇంకెవరు ననున్ సంతోషపరచగలరు? 3నేను వచేచ్టపుప్డు ఎవరి వలన నాకు సంతోషం కలగాలో
వారి వలన నాకు దుఃఖం కలగకుండా ఉండాలని ఈ సంగతి మీకు రాశాను. నా సంతోషమే మీ అందరి సంతోషమని నా
నమమ్కం. 4మీకు బాధ కలగాలని కాదు, మీ పటల్ నాకునన్ అతయ్ధిక న పేమను మీరు తెలుసుకోవాలని, ఎంతో బాధతో,
హృదయ వేదనతో, కనీన్ళ ళ్ కారుసూత్ రాశాను.

5 ఎవ నా నాకు బాధ కలగజేసి ఉంటే, నాకు మాతమే కాదు, కొంతవరకూ మీకందరికీ బాధ కలగజేశాడు (ఇంతకంటే
కఠినంగామాటాల్ డడం నాకిషట్ం లేదు). 6అలాంటి వాడికి మీలో ఎకుక్వమంది వలన కలిగిన ఈ శికష్ చాలు. 7కాబటిట్ మీరిక
అతణిణ్ శి ంచకుండా కష్మించి, ఆదరించడం మంచిది. లేకపోతే అతడు అధిక దుఃఖంలో మునిగిపోతాడేమో. 8అందుచేత
అతని పటల్ మీ పేమ సిథ్రపరచమని మిమమ్లిన్ పోతస్హిసుత్ నాన్ను. 9మీరనిన్ విషయాలోల్ విధేయు ఉంటారో లేదో అని
మిమమ్లిన్ పరీ ంచేందుకే అలారాశాను. 10మీరు ఎవరి నా దేని గురించి అయినా కష్మిసేత్ నేనూ అతనిన్ కష్మిసాత్ ను. 11నేను
దేని నా కష్మించి ఉంటే సాతాను మనలను మోసపరచకుండా, మీ కోసం, కీసుత్ ముఖం చూసి కష్మించాను. సాతాను
ఎతుత్ గడలు మనకు తెలియనివి కావు.

12 కీసుత్ సువార పకటించడానికి నేను తోయ పటట్ణానికి వచిచ్నపుప్డు, పభువు నాకు దావ్రం తెరిచాడు. అయినా నా
సోదరుడు తీతు కనిపించకపోవడంతో 13నాకు మనశాశ్ంతి లేక,వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని అకక్డ నుండిమాసిదోనియకు
బయలుదేరాను.

విజయవంత న పరిచరయ్
14 దేవుడు కీసుత్ లో విజయ సూచక న తన ఊరేగింపులో మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ నడిపిసుత్ నాన్డు. కీసుత్ ను గురించిన జాఞ్ న

పరిమళానిన్ మా దావ్రా అంతటా గుబాళించేలా చేసుత్ నన్ ఆయనకు ధనయ్వాదాలు. 15 విమోచన పొందుతునన్ వారిమధయ్,
నాశన పోతునన్ వారిమధయ్,మేము దేవునికి కీసుత్ పరిమళంగాఉనాన్ము. 16నాశన పోతునన్ వారికిమరణపువాసనగా,
విమోచన పొందుతునన్ వారికి జీవపు సువాసనగా ఉనాన్ము. వీటికి యోగుయ్లెవరు? 17 దేవుని వాకాయ్నిన్ లాభం కోసం
చాలామంది అమేమ్సుత్ నాన్రు. మేము అలాంటి వాళళ్ం కాదు. మే తే సదుదేద్శంతో ఉనాన్ం. దేవుడు మమమ్లిన్ పంపించాడు.
కీసుత్ లో దేవుని ఎదుట బోధిసుత్ నాన్ం.

3
ఆమోదంపొందిన పరిచరయ్

1మళీళ్ మా గురించి మేము గొపప్లు చెపుప్కోవడం మొదలు పెటాట్ మా? కొంతమందికి అవసర నటుట్ , మీకు గానీ, మీ
నుండి గానీ పరిచయ లేఖలుమాకు అవసరమా? 2మాపరిచయ లేఖమీరే. ఈ లేఖమాహృదయాలమీద రాసి ఉండగా,
పజలందరూ తెలుసుకుని చదువుకోగలుగుతునాన్రు. 3అది రాతి పలక మీద సిరాతో రాసింది కాదు. మెతత్ని హృదయాలు
అనే పలకల మీద జీవం గల దేవుని ఆతమ్తో, మాసేవ దావ్రా కీసుత్ రాసిన ఉతత్రంగా మీరు కనబడుతునాన్రు 4 కీసుత్ దావ్రా
దేవునిమీదమాకిలాంటి నమమ్కముంది. 5మావలల్ ఏ నా అవుతుందని ఆలోచించడానికి మేము సమరుథ్ లమని కాదు. మా
సామరధ్ ం దేవుని నుండే కలిగింది.
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ఈ పరిచరయ్ ఆతమ్ సంబంధ నది,మహిమగలది, ధరమ్శాసపర నది కాదు
6 ఆయనే కొతత్ ఒడంబడికకు సేవకులుగా మాకు అరహ్త కలిగించాడు. అంటే వాత రూపంలో ఉనన్ దానికి కాదు, ఆతమ్

మూల న దానికే. ఎందుకంటే అకష్రం చంపుతుంది గానీ ఆతమ్ బతికిసుత్ ంది. 7మరణ కారణ న సేవ, రాళల్ మీద చెకిక్న
అకష్రాలకు సంబంధించిన నా, ఎంతో గొపప్గా ఉంది. అందుకే మోషే ముఖ పకాశం తగిగ్పోతునాన్ సరే, ఇశాయేలీయులు
అతనిముఖానిన్ నేరుగా చూడలేక పోయారు. 8ఇలా తే ఆతమ్ సంబంధ న సేవమరింకెంత గొపప్గా ఉంటుందో గదా!

9 శి విధికి కారణ న సేవ ఇంత గొపప్గా ఉంటే, నీతికి కారణ న సేవ మరింకెంతో గొపప్గా ఉంటుంది గదా!
10 అపార న భవం దీనికి ఉండడం వలన ఒకపుప్డు భవంగా ఉండేది, ఇపుప్డు భవం లేనిదయింది. 11 గతించి
పోయేదే గొపప్గా ఉంటే, ఎపప్టికీ ఉండేది ఇంకా ఎకుక్వ గొపప్గా ఉంటుంది గదా!

12తగిగ్పోయే భవానిన్ ఇశాయేలీయులు నేరుగా చూడకుండామోషే తన ముఖం మీద ముసుకు వేసుకునాన్డు. మేము
మోషేలాంటివాళళ్ంకాదు 13మాకెంతోభరోసాఉందికాబటిట్ చాలా రయ్ంగాఉనాన్ము. 14అయితేవారిమనసులుమూసుకు
పోయాయి. ఇపప్టి వరకూ వారు పాత ఒడంబడిక చదివేటపుప్డు ఆ ముసుకు అలానే ఉంది. ఎందుకంటే కేవలం కీసుత్ లో
దేవుడుదానిన్ తీసివేశాడు. 15అయితేఇపప్టికీవారుమోషే గంథానిన్ చదివే పతిసారీవారిహృదయాలమీదముసుకు ఇంకా
ఉంది గాని 16వారు ఎపుప్డు పభువు పుకు తిరుగుతారో అపుప్డు దేవుడు ఆముసుకు తీసివేసాత్ డు.

17 పభువే ఆతమ్. పభువు ఆతమ్ ఎకక్డ ఉంటాడో అకక్డ సేవ్చఛ్ ఉంటుంది. 18మనమంతా ముసుకు లేని ముఖాలతో
పభువు భవానిన్ చూసూత్ , అదే భవపుపోలిక లోకి కమకమంగామారుతూ ఉనాన్ము. ఇది ఆతమ్ అయిన పభువు దావ్రా
జరుగుతునన్ది.

4
పరిచరయ్ నిషక్పట నది

1 కనికరం ఎలాపొందామోఅలానేఈ సేవ కూడాపొందాము, కాబటిట్ నిరుతాస్హపడము. 2అయితే సిగుగ్ కర న రహసయ్
విషయాలను నిరాకరించాము. మేము కుయుకిగా పవరించడం లేదు, దేవునివాకాయ్నిన్ వకం చేయడం లేదు. దేవుని దృషిట్లో
పతివాడిమనసాస్ కీ మమమ్లిన్ మేమేఅపప్గించుకొంటూ సతయ్ం పకటిసుత్ నాన్ము.

3ఒకవేళమాసువారఅగోచరంగాఉందిఅంటేఅదికేవలంనాశన పోతునన్వారికే. 4దేవునిసవ్రూప న కీసుత్ భవానిన్
చూపే సువార వెలుగు చూడకుండా,ఈలోక దేవుడు వారి అవిశావ్స మనో నేతాలకు గుడిడ్తనం కలగజేశాడు.

5 కాబటిట్ మమమ్లిన్ మేము పకటించుకోకుండా కీసుత్ యేసును మా పభువుగా, యేసు కోసం మీ పనివాళళ్ంగా
పకటిసుత్ నాన్ము. 6 “చీకటోల్ నుండి వెలుగు పకాశిసుత్ ంది” అని చెపిప్న దేవుడే తన జాఞ్ న భవపు వెలుగును ఇవవ్డానికి
మాహృదయాలోల్ పకాశించాడు. ఆ వెలుగు యేసు కీసుత్ ముఖంలో పకాశిసోత్ ంది. 7అయితేఈ సంపదమాకు మటిట్ కుండలోల్
ఉంది కాబటిట్ ఈ అతయ్ధిక న శకి దేవునిదే తపప్మాది కాదు అని సప్షట్ంగా తెలుసూత్ ఉంది.

పరిచరయ్ హింసలతో కూడినది
8 అనిన్ రకాలుగా బాధలు పడుతునాన్ మేము చితికిపోవడం లేదు. ఎటూ పాలుబోని పరిసిథ్తులోల్ ఉంటునాన్ం గానీ

కృంగిపోవడం లేదు. 9 చితహింసలు అనుభవించాం గానీ దికుక్మాలిన వాళళ్ం కాము. మమమ్లిన్ కొటిట్ పడేశారు కానీ
నాశనం అయిపోవడం లేదు. 10 యేసు జీవం మా దేహాలోల్ కనబడేలా యేసు మరణానిన్ మా దేహంలో ఎపుప్డూ
మోసుకుపోతునాన్ము. 11యేసు జీవంమామానవ దేహాలోల్ కనబడేలా, బతికి ఉనన్ మేము ఎపుప్డూయేసు కోసం చావుకు
లోనవుతూనే ఉనాన్ము.

12ఈవిధంగామాలోచావూ,మీలోజీవమూపనిచేసుత్ నాన్యి. 13కాగా, “నమామ్నుకాబటిట్ మాటాల్ డాను”అనిరాసినటుట్ గా
అలాంటి విశావ్సం గల మనసు కలిగి మేము కూడా నముమ్తునాన్ము కాబటిట్ మాటాల్ డుతునాన్ము.

14 పభు న యేసును లేపినవాడు యేసుతో మమమ్లిన్ కూడా లేపి, మీతో తన ఎదుట నిలబెడతాడని మాకు తెలుసు.
15 కృప చాలామందికి విసత్రించినటుట్ గా దేవుని మహిమ కోసం కృతజఞ్త విసత్రించేలా అనీన్ మీ కోసమే జరిగాయి.
16 అందుచేత మేము నిరుతాస్హపడడం లేదు. మా దేహాలు రోజురోజుకీ ణించి పోతునాన్ లోలోపల పతి రోజూ దేవుడు
మమమ్లిన్ కొతత్వారినిగా చేసుత్ నాన్డు.

17మేము కనిపించే వాటి కోసం కాకుండా కనిపించని వాటి కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్ము. కాబటిట్ కష్ణమాతం ఉండే సవ్లప్
బాధ, దానికి ఎనోన్ రెటుల్ అధిక న అదుభ్త న భవానికి మమమ్లిన్ సిదధ్ం చేసూత్ ఉంది. అది ఎపప్టికీ ఉండే భవం.
18 కనిపించేవి కొంత కాలమేఉంటాయికానీ కనిపించనివి శాశవ్తంగా ఉంటాయి.

5
1భూలోక నివాసుల న మనం నివసిసుత్ నన్ ఈ గుడారం, అంటే మన శరీరం నశిసేత్, పరలోకంలో మనం నివసించటానికి

ఒక భవనం ఉంది. దానిన్మానవుడు నిరిమ్ంచలేదు. శాశవ్త న ఆ భవనానిన్ దేవుడే నిరిమ్ంచాడు. 2పరలోక సంబంధ న
మన నివాసానిన్ ధరించుకోవాలని ఆశపడుతూ ఈ గుడారంలో మూలుగుతునాన్ం. 3 ఎందుకంటే దానిన్ ధరించుకునన్పుడు
మనం నగన్ంగా కనబడం. 4ఈ గుడారంలో ఉనన్ మనం బరువుమోసూత్ మూలుగుతూ ఉనాన్ం. వీటిని తీసివేయాలని కాదు
గానిచావుకు లోనయేయ్ది జీవం చేతమింగివేయబడాలి అనన్టుట్ గా, ఆ నివాసానిన్ దీనిమీద ధరించుకోవాలనిమన ఆశ.

5 దీని కోసం మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే. ఆయన తన ఆతమ్ను మనకు హామీగా ఇచాచ్డు. 6 అందుచేత
ఎపుప్డూ నిబబ్రంగా ఉండండి. ఈ దేహంలో నివసిసుత్ నన్ంత కాలం, పభువుకు దూరంగా ఉనాన్మని మనకు తెలుసు.
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7 కంటికి కనిపించే వాటిని బటిట్ కాక విశావ్సంతోనే మనం నడచుకుంటునాన్ము. 8ఈ దేహానిన్ విడిచి పెటిట్ పభువు దగగ్ర
నివసించడానికి ఇషట్పడుతునాన్ం కాబటిట్ నిబబ్రంగా ఉనాన్ం. 9 అందుచేత దేహంలో ఉనాన్ దేహానిన్ విడిచినా, ఆయనకు
ఇషుట్ లంగా ఉండాలనేదేమాలకష్ ం.

10మనమంతా కీసుత్ నాయ్యపీఠం ఎదుట కనబడాలి. ఎందుకంటే పతివాడూ దేహంతో జరిగించిన వాటి పకారం, అవి
మంచి నా చెడడ్ నా, తగినటుట్ గా పతిఫలం పొందాలి.

11కాబటిట్ మేము పభువు పటల్ భయభకులతో పజలను ఒపిప్సుత్ నాన్ము. మేమేంటో దేవుడు సప్షట్ంగా చూసుత్ నాన్డు. మీ
మనసాస్ కి కూడాఅదిసప్షట్ంగాఉండాలనిమేముఆశిసుత్ నాన్ము. 12మాకుమేమేమీఎదుటమళీళ్మెపిప్ంచుకోవడంలేదు,
హృదయంలోఉనన్ విషయాలను బటిట్ కాక రూపానిన్ బటేట్ అతిశయించేవారికిమీరు జవాబు చెపప్గలిగేలామావిషయ
మీకు అతిశయ కారణం కలిగిసుత్ నాన్ము. 13మాకు మతి తపిప్ంది అని ఎవ నా అంటే అది దేవుని కోసమే. మేము సిథ్ర
చితుత్ లం అంటే అదిమీ కోసమే.

పరిచరయ్ ఉదేద్శం
14 కీసుత్ పేమ మమమ్లిన్ బలవంతం చేసూత్ ఉంది. ఎలాగంటే, అందరి కోసం ఒకడు చనిపోయాడు కాబటిట్ అందరూ

చనిపోయారనే విషయం కచిచ్తం. 15 బతికే వారు ఇక నుంచి తమ కోసం బతకకుండా తమ కోసం చనిపోయి సజీవంగా
తిరిగి లేచిన వాడి కోసమే బతకాలని ఆయన అందరి కోసం చనిపోయాడు. 16 ఈ కారణం చేత ఇపప్టి నుండి మేము
ఎవరితోనూ ఈ లోక పమాణాల పకారం వయ్వహరించం. ఒకపుప్డు మేము కీసుత్ ను ఇలాగే చూశాం. అయితే ఇపప్టి నుండి
ఇలా వయ్వహరించం.

17కాబటిట్ ఎవ నా కీసుత్ లో ఉంటే వారు కొతత్ సృషిట్ . పాతవి గతించి పోయాయి. కొతత్వి వచాచ్యి. 18అంతా దేవుని వలల్నే
అయియ్ంది. ఆయనమనలను కీసుత్ దావ్రా తనతో సమాధానపరచుకుని, ఆ సమాధాన పరచే సేవనుమాకిచాచ్డు. 19అంటే,
దేవుడు వారి అతికమాలను వారి మీదమోపక, కీసుత్ లో లోకానిన్ తనతో సమాధానపరచుకుంటూ, ఆ సమాధాన ఉపదేశానిన్
మాకు అపప్గించాడు.

20కాబటిట్ మేము కీసుత్ పతినిధులం. దేవుడేమాదావ్రామిమమ్లిన్ బతిమాలుకొంటునన్టుట్ ంది. దేవునితోసమాధానపడమని
కీసుత్ పకష్ంగామిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ం. 21ఎందుకంటేమనం ఆయనలోదేవుని నీతిఅయేయ్లాపాపమెరుగని ఆయనను
దేవుడు మన కోసం పాపంగా చేశాడు.

6
పరిచరయ్ సారాంశం

1అందుచేతమేము దేవునితో కలిసి పని చేసూత్ దేవుని కృపను వయ్రథ్ం చేసుకోవదద్ని మిమమ్లిన్ వేడుకొంటునాన్ము.
2 “అనుకూల సమయంలోమీపారథ్న వినాన్ను.
రకష్ణ దినానమీకు సాయం చేశాను,”
అని ఆయన చెబుతునాన్డు. ఇదిగో, ఇపుప్డే అనుకూల న సమయం, ఇదే రకష్ణ దినం.

3మా సేవకు ఎలాంటి నింద కలగకూడదని ఏ విషయంలోనూ అభయ్ంతరం కలిగించం. 4దానికి బదులు మేము అనిన్
విషయాలోల్ దేవుని సేవకులంగా మముమ్ను మేము రుజువు చేసుకుంటునాన్ం. బాధలోల్ ఇరుకులోల్ ఇబబ్ందులోల్ 5 దెబబ్లోల్
చెరసాలలోల్ అలల్రల్లో కాయకషట్ంలో నిద లేనిరాతులోల్ ఆకలిలో-ఎంతో సహనం చూపాం. 6పవితతలోజాఞ్ నంలో దీరఘ్శాంతంలో
దయలో పరిశుదాధ్ తమ్లో నిషక్పట న పేమలో 7 సతయ్వాకయ్ంలో దేవుని శకిలో-కుడి ఎడమ చేతులోల్ నీతి ఆయుధాలతో
8ఘనతలో ఘనహీనతలో అపవాదులోల్ పశంసలోల్ మేము పని చేసుత్ నాన్ం. మోసం చేసుత్ నాన్మనే నింద మా మీద ఉంది,
అయినా మేము యథారథ్వంతులమే. 9 అనామకులంగా మేము పని చేసుత్ నాన్, సుపసిదుధ్ లమే. చచిచ్పోతునన్టుట్ ఉనాన్ం,
అయినా చూడండి, ఇంకా బతికే ఉనాన్ం. మేము చేసే దాని వలల్ శికష్ కలిగినా మరణ శికష్ పడడం లేదు. 10 ఏడుసుత్ నాన్ము
కానీ ఎపుప్డూ ఆనందిసూత్ నే ఉనాన్ం. దరిదులంగా కనబడుతునాన్, అనేకమందిని ఐశవ్రయ్వంతులుగా చేసుత్ నాన్ం. ఏమీ లేని
వాళళ్ంగా కనబడుతునాన్, అనీన్ ఉనన్వాళళ్మే.

పతేయ్కంగా ఉండాలని పిలుపు
11 కొరింతీయులారా, పూరి సతయ్ం మేము మీకు చెపాప్ం, మాహృదయం విశాలంగా తెరిచి ఉంది. 12మీ విషయంలో

మా అంతరంగం సంకుచితంగా లేదు, మీ అంతరంగమే సంకుచితంగా ఉంది. 13 మేము చేసినటేట్ మీరూ చేయండి.
మీరూ మీ హృదయాలను విశాలంగా తెరవండి. నా పిలల్లకు చెపిప్నటుట్ చెబుతునాన్ను. 14 అవిశావ్సులతో మీరు జతగా
ఉండవదుద్ . నీతికిదురీన్తితోఏమిసంబంధం? వెలుగుకుచీకటితోసహవాసమేమిటి? 15కీసుత్ కుసాతానుతోఒపప్ందమేమిటి?
అవిశావ్సితో విశావ్సికి భాగమేమిటి? 16 దేవుని ఆలయానికి విగహాలతో సంబంధం ఏమిటి? మనం జీవం గల దేవుని
ఆలయం. అందుకు దేవుడు ఇలా సెలవిసుత్ నాన్డు.
“నేను వారిలో నివసించి సంచరిసాత్ ను, నేను వారి దేవుడుగా ఉంటాను,వారు నా పజలుగా ఉంటారు.”
17కాబటిట్ , “మీరు వారిలో నుండి బయటికి వచిచ్ పతేయ్కంగా ఉండండి. అపవిత నదానిన్ ముటట్వదుద్ ”
అని పభువు చెబుతునాన్డు.
18 “నేను మిమమ్లిన్ చేరుచ్కుంటాను,
మీకు తండిగా ఉంటాను. మీరు నాకు కొడుకులుగా కూతురులుగా ఉంటారు”
అని సరవ్శకి గల పభువు చెబుతునాన్డు.
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7
1 పియ న కొరింతు విశావ్సులారా, మనకు ఈ వాగాద్ నాలు ఉనాన్యి, కాబటిట్ దేవుని మీద భయభకులతో పరిపూరణ్ న

పరిశుదధ్త కోసం తపన పడుతూ దేహానికీ ఆతమ్కూ అంటినమురికినంతా కడుకుక్ందాం.
పౌలు హృదయం

2మమమ్లిన్మీహృదయాలోల్ చేరుచ్కోండి. మేమెవరికీహానిచేయలేదు. ఎవరికీ అపకారం తలపెటట్లేదు. ఎవరినీసావ్రాథ్ నికి
వినియోగించుకోలేదు. 3మీమీద నింద మోపాలని నేనిలా అనడం లేదు. మీరు మా హృదయాలోల్ ఉనాన్రు. మీతో పాటు
చావడాని నా జీవించడాని నా సిదధ్ంగా ఉనాన్మని నేను ముందే చెపాప్ను.

4 నేను చాలా రయ్ంగా మాటాల్ డుతునాన్ను. మీ గురించి నేనెంతో గరివ్సుత్ నాన్ను. నిండు ఓదారుప్తో ఉనాన్ను. మాకు
బాధలెనున్నాన్ సరే ఆనందంతో పొంగి పోతునాన్ను. 5మేము మాసిదోనియ వచిచ్నపుప్డు మా శరీరాలకు ఎంత మాతం
విశాంతి దొరకలేదు. అనిన్ పులామాకు కషాట్ లే. బయటపోరాటాలు,లోపల భయాలు ఉనాన్యి.

6 కానీ కృంగిన వారిని ఆదరించే దేవుడు, తీతు రాక దావ్రా మమమ్లిన్ ఆదరించాడు. 7 తీతు రాక వలన మాతమే కాక,
అతడు మీ దగగ్ర పొందిన ఆదరణ వలన కూడా దేవుడు మమమ్లిన్ ఆదరించాడు. నా ఉనన్ మీ అభిమానం, నా పటల్ మీ
దుఃఖం,నావిషయ మీకు కలిగిన అతాయ్సకిమాకు తెలియజేశాడు. కాబటిట్ నేను మరెకుక్వగా ఆనందించాను.

8నా లేఖమీకు దుఃఖం కలిగించినా, అది రాసినందుకు నేను బాధ పడటం లేదు. అదిమీకు కొంత దుఃఖం కలిగించిందని
నాకు తెలుసు. అదినాకు కూడాదుఃఖం కలిగించింది. అయినాఅదికొంచెం సేపుమాతమే. 9కానిఇపుప్డునాకు ఆనందంగా
ఉంది. మీరు విచారించారని ఆనందించడం లేదు గానీ మీ విచారం పశాచ్తాత్ పపడేలా చేసింది. మీరు విక విచారానిన్
అనుభవించారు. అందువలల్ మా వలన ఎలాంటి నషట్మూమీరు పొందలేదు.

10 విక విచారం పశాచ్తాత్ పానిన్ తెసుత్ ంది. దాని వలన విచారం కాదు, రకష్ణ లభిసుత్ ంది. అయితే లోకానుసార న
విచారం చావును తెసుత్ ంది. 11 విక విచారం మీలో ఎలాంటి పటుట్ దల తెచిచ్ందో చూడండి. మీరు నిరోద్ షులని రుజువు చేసే
ఎలాంటిగొపప్ పటుట్ దల,ఎలాంటిరోషం,ఎలాంటిభయభకులు,ఎలాంటితపన,ఎలాంటిఆసకి,పతిదానిలోనాయ్యంతపప్క
జరగాలనే ఎలాంటిఆశ,మీలోకలిగాయోచూడండి! ఆ విషయంలోఅనిన్ విధాలుగామీరు నిరోద్ షులని నిరూపించుకునాన్రు.
12 నేను మీకు రాసినా ఆ చెడడ్ పని చేసినవాడి కోసం రాయలేదు. వాడి వలన అనాయ్యం పొందిన వాడి కోసం కూడా
రాయలేదు. అయితేమాపటల్ మీకునన్ ఆసకి దేవుని దృషిట్లోమీకు తెలియడానికే రాశాను.

13వీటనిన్టితోమాకెంతోపోతాస్హం లభించింది. అంతే కాదు, తీతు పొందిన ఆనందం దావ్రామాకు మరెకుక్వ ఆనందం
కలిగింది. మీఅందరి వలనఅతనిఆతమ్కుఊరట కలిగింది. 14ఎందుకంటే నేనతనికిమీగురించిగొపప్గాచెపిప్న విషయాలోల్
మీరు ననున్ సిగుగ్ పరచలేదు. దీనికి భినన్ంగామేముమీతో చెపిప్నదంతా ఎలావాసత్వమోఅలాగేమేముమీ గురించి తీతుకు
గొపప్గా చెపిప్నదంతా వాసత్వమని తేలింది. 15మీరు అతనిన్ భయంతో, వణుకుతో చేరుచ్కుని విధేయత చూపిన సంగతి
జాఞ్ పకం చేసుకునన్పుడు అతనికిమీపటల్ పేమఅధికమయియ్ంది. 16పతి విషయంలోమీగురించినాకు ఉనన్ నమమ్కానిన్ బటిట్
నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను.

8
రెండవ భాగం-పేదల చందా

1సోదరీ సోదరులారా, మాసిదోనియ పాంతంలోని సంఘాల దేవుడు చూపిన కృపను గూరిచ్ మీకు తెలియజేసుత్ నాన్ం.
2 విపరీత న బాధలు వారిని పరీ సుత్ నన్పుప్డు తం, వారు అతయ్ధికంగా సంతోషించారు. వారు నిరుపేద నా వారి
దాతృతవ్ం చాలా గొపప్ది. 3వారిని గురించి నా సాకష్ ం ఏమిటంటే, పరిశుదుధ్ లకు సేవ చేయడానికి తమకు కూడా భాగం
ఇవావ్లని ఎంతో బతిమాలారు. 4వారు సవ్యంగానే ఇవవ్గలిగినంతా ఇచాచ్రు. వాసత్వానికి,దానికంటే ఎకుక్వే ఇచాచ్రు.

5అంతేకాకవారుమొదటపభువుకూ,తరువాతదేవునిసంకలప్ం వలనమాకూతమనుతామేఅపప్గించుకునాన్రు. ఇలా
చేసాత్ రనిమేమెనన్డూ తలంచలేదు. 6కాబటిట్ మీ దగగ్ర తీతు ఇపప్టికేమొదలు పెటిట్న ఈ కృపా పరిచరయ్నుపూరి చేయమని
మేము అతనిన్ పోతస్హించాము.

ఉదోబ్ధలు
7మీరు పతి విషయంలో అంటే విశావ్సంలో ఉపదేశంలో జాఞ్ నంలో శదధ్ అంతటిలో మీకు మా పటల్ ఉనన్ పేమలో ఎలా

రాణిసుత్ నాన్రో అలానేమీరు ఈ కృపా పరిచరయ్లో కూడా తపప్క రాణించండి.
8 ఆజఞ్లా మీతో చెపప్డం లేదు. ఇతరుల శదాధ్ సకులు మీకు తెలియజేసి మీ పేమ ఎంత యథారథ్ నదో పరీ సుత్ నాన్ను.

9మీకు మన పభు యేసు కీసుత్ కృప తెలుసు గదా? ఆయన ధనవంతు ఉండీ తన పేదరికం వలన మీరు ధనవంతులు
కావాలని,మీకోసం పేదవాడయాయ్డు.

10ఈ విషయంలోమీకు ఉపయోగపడే సలహా ఇసాత్ ను. ఏడాది కితం ఈ పని చేయాలనిమొదలు పెటాట్ రు. అంతే కాదు,
తలపెటట్డంలోమొదటి వారు కూడా మీరే. 11కాబటిట్ మీరిపుప్డు ఆ పని పూరి చేయండి. పని చేయాలనే ఆశ, ఉతాస్హం
అపుప్డు మీకెలా ఉనాన్యో ఆ విధంగానే మీరిపుప్డు దానిన్ ముగింపుకు తీసుకు రండి. 12అసలు ఈ పని చేయాలనే శదధ్
ఉంటే అది మంచిదీ, ఆమోదయోగయ్ నది కూడా. ఈ ఆమోదం ఒక వయ్కి, తనకునన్ దానిన్ బటేట్ గానీ లేని దానిన్ బటిట్ కాదు.
13ఇతరుల బాధ ఉపశమనం చేసిమీకు భారంగా ఉండాలని ఇలా చెపప్డం కాదు. అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండాలనే.
14 “ఎకుక్వ ఉనన్ వాడికి ఏమీమిగలేల్దు. తకుక్వ ఉనన్ వాడికి కొదువ లేదు” అని రాసి ఉంది.
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15 పసుత్ తం మీ సమృదిధ్ వారి అవసరానికీ మరొకపుప్డు వారి సమృదిధ్ మీ అవసరానికీ ఉపయోగపడాలని ఇలా
చెబుతునాన్ను.

వారాహరులు
16 మీ పటల్ నాకునన్ ఈ ఆసకినే తీతు హృదయంలో పుటిట్ంచిన దేవునికి వందనాలు. 17 అతడు మా వినన్పానిన్

అంగీకరించడమే గాక దాని గురించి ఎంతో ఆసకితో తన ఇషట్పకారమే మీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్డు. 18 కీసుత్ పభువు
సంఘాలనిన్టిలో సువార పకటించే పనిలో పసిదిధ్ చెందిన సోదరుణిణ్ అతనితో పంపిసుత్ నాన్ం. 19 అంతేకాక మన పభువు
మహిమ కోసం, మాకునన్ ఆసకికి అనుగుణంగా మేము చేసుత్ నన్ ఈ కృపా పరిచరయ్లో మాతో కలిసి పయాణం చేయడానికి
సంఘాలు అతనిన్ నియమించాయి.

20 మేము సేకరిసుత్ నన్ ఈ విరాళాల విషయంలో ఎవరూ మమమ్లిన్ విమరిశ్ంచకుండా ఉండాలని జాగతత్ పడుతునాన్ం.
21 ఎందుకంటే పభువు దృషిట్లోనే కాక మనుషుల దృషిట్లో కూడా గౌరవించదగిన వాటినే చేయాలని మేము జాగతత్
పడుతునాన్ం. 22వారితో కూడా మరొక సోదరుణిణ్ మేము పంపుతునాన్ం. అతనిన్ చాలా విషయాలోల్ చాలా సారుల్ పరీ ంచి,
ఆసకి గలవాడని గహించాం. అతనికిమీమీద నమమ్కం కుదిరింది. అతడిపుప్డు మరింత ఆసకితో ఉనాన్డు.

23తీతు విషయంలో తే, అతడు నా సేవలోభాగసుథ్ డు, మీవిషయంలోనా జత పనివాడు. మనసోదరులయితే సంఘ
పతినిధులూ కీసుత్ కు మహిమ తెచేచ్వారు. 24 కాబటిట్ వారికి మీ పేమ చూపించండి. ఇతర సంఘాలోల్ మీ గురించి మేము
ఎందుకు గొపప్గా చెపాప్మోవారికి రుజువు చేయండి.

9
1 పరిశుదుధ్ ల కోస న ఈ సేవ గురించి నేను మీకు రాయనవసరం లేదు. 2మీ ఆసకి నాకు తెలుసు. దానిన్ గురించి

మాసిదోనియపజలముందుమిమమ్లిన్పొగిడాను గదా! పోయినసంవతస్రం నుండిఅకయపాంతంవారు సిదధ్ంగాఉనాన్రని
వారికి చెపాప్ను. మీఆసకివారిలోచాలామందినిపోతస్హించింది. 3అయితేమీగురించిమేము గొపప్గా చెపిప్న సంగతులు
ఈ విషయంలో వయ్రథ్ం కాకూడదనీ నేను చెపిప్నటుట్ మీరు సిదధ్ంగా ఉండాలనీసోదరులను పంపాను.

4 ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవ నా నాతో వచిచ్ మీరు సిదధ్ంగా లేరని తెలుసుకుంటే మీకే కాదు, మీమీద ఇంత నమమ్కం
ఉంచినమాకు కూడాఅవమానంకలుగుతుంది. 5అందుచేతసోదరులుముందుగానేమీదగగ్రికివచిచ్పూరవ్ంమీరువాగాద్ నం
చేసిన విరాళం పోగుచేయాలని పోతస్హించడానికి వారిని పంపడం అవసరమని నేను భావించాను. తదావ్రా మీ విరాళం
బలవంతంగా ఇచిచ్ంది కాకుండా సవ్చఛ్ందంగా ఉంటుందని నేను నముమ్తునాన్ను.

పోతాస్హం-సంతోషంతో ఇచేచ్వారిని దేవుడు పేమిసాత్ డు
6 “కొదిద్గా చలేల్వాడు కొదిద్ పంట కోసాత్ డు. విసాత్ రంగా చలేల్వాడు విసాత్ ర న పంట కోసాత్ డు” అని దీని గురించి చెపప్వచుచ్.

7 సణుకోక్కుండా బలవంతం లేకుండా తన హృదయంలో నిశచ్యించుకునన్ పకారం పతి ఒకక్రూ ఇవావ్లి. ఎందుకంటే,
దేవుడు ఉతాస్హంగాఇచేచ్ వయ్కిని పేమిసాత్ డు. 8అనిన్టిలోమీకుచాలినంతగాఎపుప్డూఉండేలా, పతిమంచిపనికోసమూ
మీకు సమృదిధ్ ఉండేలా దేవుడు మీలో తన కృపను అధికం చేయగలడు.
9 దీని గురించి “అతడు తన సంపద దరిదులకు పంచి ఇచాచ్డు. అతని నీతి ఎపప్టికీ నిలిచి ఉంటుంది” అని లేఖనంలో

రాసి ఉంది.
10వితత్నాలు చలేల్వారికి వితత్నానీన్ తినడానికి ఆహారానీన్ దయచేసే దేవుడు మీకు వితత్నానిన్ దయచేసి వృదిధ్ చేసాత్ డు. మీ

నీతి ఫలానిన్ అధికం చేసాత్ డు. 11ఎపుప్డూ ఉదారంగా ఇవవ్డానికిమీకు సరవ్ సమృదిధ్ కలుగుతుంది. దానిన్ బటిట్ మాదావ్రా
దేవునికి కృతజఞ్త తెలియజేసే కారణం దొరుకుతుంది.

12మీరు చేసే ఈ సేవ పరిశుదుధ్ ల అకక్రలు తీరచ్డమే కాకుండా దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్ంచేలా చేసుత్ ంది. 13ఈ సేవదావ్రా
మీయోగయ్త కనబడుతుంది. కీసుత్ సువారను ఒపుప్కుని విధేయు , ఇంత ఉదారంగా వారికీ, అందరికీ పంచిపెటట్డం బటిట్ ,
వారు కూడా దేవుణిణ్ మహిమపరుసాత్ రు. 14మీపటల్ దేవుడు కనపరచినఅతయ్ధిక న కృపను చూసి,వారుమీకోసంపారథ్న
చేసూత్ ,మిమమ్లిన్ చూడాలని ఎంతో కోరికతో ఉనాన్రు. 15వరిణ్ంచ శకయ్ం గాని ఆయన బహ మానానికి దేవునికి ధనయ్వాదాలు.

10
పౌలు అపొసత్లతవ్ సమరథ్న (దేవుని నుండి)

1 సవ్యంగా పౌలు అనే నేను కీసుత్ లో ఉనన్ సాతీవ్కంతో, మృదుతవ్ంతో మీకు వినన్పం చేసుత్ నాన్ను. మీతో ఉనన్పుడు
దీనునిగా, మీతో లేనపుడు రయ్శాలిగా ఉనాన్ను గదా! 2 మేము శరీరానుసారంగా నడుసుత్ నాన్మని కొందరంటునాన్రు.
అలాంటి వారితో నేను విభేధించి రయ్ంతో వయ్వహరించాలని అనుకుంటునాన్ను. అయితే మీతో ఉనన్పుడు నేనలా
ఉండకుండాా చేయమనిమిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.

3మేము శరీరంతో జీవిసుత్ నాన్ శరీరానుసారంగా యుదధ్ం చేయం. 4మాయుదధ్ పరికరాలు లోక సంబంధ నవి కావు.
కోటలను ధవ్ంసం చేసి, మనుషులను పకక్దోవ పటిట్ంచే వాదాలను ఓడించే వ శకి వాటికి ఉంది. 5వాటితో దేవునిజాఞ్ నానిన్
అడడ్గించే పతి ఆటంకానీన్ నాశనం చేసి, పతి ఆలోచననూ వశపరచుకుని కీసుత్ కు లోబడేలా చేసుత్ నాన్ం. 6మీవిధేయతపూరి
అయినపుప్డు అవిధేయతనంతటినీ శి ంచడానికి సిదధ్పడి ఉనాన్ం.
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7మీముందునన్ వాటిని సప్షట్ంగా చూడండి. మీలో ఎవ నాతాను కీసుత్ వాడినని నమమ్కం కుదిరితే, అతనెలా కీసుత్ వాడో
మేము కూడా అలానే కీసుత్ వారిమని తాను గురుంచుకోవాలి. 8మీనాశనం కోసం కాక మిమమ్లిన్ కటట్డానికే పభువు ఇచిచ్న
అధికారానిన్ గురించి కాసత్ ఎకుక్వ అతిశయంగా చెపుప్కునాన్ సిగుగ్ పడను.

9 నేను రాసే ఉతత్రాలతో మిమమ్లిన్ భయపెటేట్ వాడిలాగా ఉండకూడదు. 10 కొందరు ఇలా అంటారు, “అతని
ఉతత్రాలు గంభీరంగా బలీయంగా ఉనాన్యి, కానీ శరీరం బలహీనం, మాటలు చపప్గా ఉంటాయి.” 11 అలాంటి వారు
తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటేమేమకక్డ లేనపుడు ఉతత్రాలోల్ రాసినమాటలపకారం ఏమిచెపాప్మోమేమకక్డఉనన్పుప్డూ
అలానే చేసాత్ ము. 12 తమను తామే మెచుచ్కొనే వారిలో ఒకరిగా ఉండడానికి గానీ వారితో పోలుచ్కోడానికి గానీ మేము
తెగించం. అయితే వారు తమకు తాము ఒకరిని బటిట్ మరొకరు బేరీజు వేసుకుంటూ ఒకరితో ఒకరు పోలుచ్కుంటూ ఉంటే
వారు తెలివిలేని పని చేసుత్ నన్టుట్ .

13మే తే మా సాథ్ యికి మించి అతిశయపడం, మిమమ్లిన్ చేరగలిగేలా దేవుడు మాకు ఏరప్రచిన హదుద్ లోల్ నే ఉంటాం.
14మేము మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుడు మా హదుద్ లు మీరలేదు. కీసుత్ సువార మోసుకుంటూ మీ దాకామొటట్మొదట వచిచ్ంది
మేమే. 15మేము మా హదుద్ మీరి ఇతరుల కషట్ ఫలంలో మాకు వంతు ఉనన్టుట్ అతిశయపడము. అయితే మీ విశావ్సం
అభివృదిధ్ అయేయ్ కొదీద్ మా పరిధిలో పని ఇంకా ఎకుక్వగా అభివృదిద్ అవుతుందనీ, దాని వలన 16 మీకు అవతల ఉనన్
పాంతాలోల్ కూడా సువార పకటించాలనీ మా ఆశ. మరొకరి పరిధిలో జరుగుతునన్ పని గురించి మేము అతిశయించం.
17అయితే, “అతిశయించేవాడు పభువులోనే అతిశయించాలి.” 18పభువు మెచుచ్కొనే వాడేయోగుయ్డు గానీ తనను తానే
మెచుచ్కొనేవాడుయోగుయ్డు కాడు.

11
విక న రోషం

1నాబుదిద్హీనతను దయతోసహించమనికోరుతునాన్ను, నిజానికిమీరు సహిసూత్ నే ఉనాన్రు. 2మీగురించి నేను రోషంతో
ఉనాన్ను. మీపటల్ నాకు విక రోషం ఉంది. ఎందుకంటే పవిత కనయ్గా ఒకక్ భరకే, అంటే కీసుత్ కు సమరిప్ంచాలనిమిమమ్లిన్
పదానం చేశాను. అయితే, 3సరప్ం తన కుయుకితోహవవ్నుమోసగించినటుట్ మీమనసులు కీసుత్ లో ఉనన్ నిజాయితీనుండి,
పవిత భకి నుండి తొలగిపోతాయేమోఅని నేను భయపడుతునాన్ను.

4 ఎందుకంటే ఎవ నా వచిచ్ మేము పకటించిన యేసును కాక మరొకరిని పకటించినా, లేక మీరు పొందని వేరొక ఆతమ్ను
పొందినా,మీరు అంగీకరించని వేరొక సువారమీరు అంగీకరించినా,మీరు వాటినిబాగానే సహిసుత్ నాన్రు.

5ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల” కంటే నేనేమాతం తకుక్వ వాణిణ్ కానని అనుకుంటునాన్ను. 6 ఎలా బోధించాలో నేను నేరుచ్కోక
పోయినా తెలివిలో నేరుప్లేని వాడిని కాను. అనిన్ రకాలుగా అనిన్ విషయాలోల్ దీనిన్ మీకు తెలియజేసాం. 7మీకు దేవుని
సువార ఉచితంగా పకటిసూత్ మిమమ్లిన్ హెచిచ్ంచడానికి ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకుని తపుప్ చేశానా?

8మీకు సేవ చేయడానికి ఇతర సంఘాల నుంచి జీతం తీసుకుని, నేను ఒక విధంగా ఆ సంఘాలను “దోచుకునాన్ను.”
9 నేను మీతో ఉనన్పుప్డు నాకు అకక్ర కలిగితే మీలో ఎవరి మీదా భారం మోపలేదు. మాసిదోనియపాంతం నుండి వచిచ్న
సోదరులునాఅవసరాలు తీరాచ్రు. పతివిషయంలోనేనుమీకుభారంగాఉండకుండాా చూసుకునాన్ను. ఇంకాఅలానేచేసూత్
ఉంటాను.

10 కీసుత్ సతయ్ం నాలో ఉండడం వలన అకయపాంతాలోల్ నా అతిశయానిన్ ఎవరూ ఆపలేకపోయారు. 11 ఎందుకు? నేను
మిమమ్లిన్పేమించనందుకా? నేనుపేమిసుత్ నన్టుట్ దేవునికేతెలుసు. 12అయితేపసుత్ తంనేనుచేసేదితరువాతకూడాచేసాత్ ను.
ఎందుకంటే, కొందరు ఏఏ విషయాలోల్ గరవ్ంగా చెపుప్కొంటారో ఆ విషయాలోల్ తాము మాలాగే ఉనన్టుట్ అనిపించుకోవాలని
చూసుత్ నాన్రు. అలా గరవ్ంతో చెపేప్ అవకాశమేమీవారికి లేకుండా చేయాలని కోరుతునాన్ను.

కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రిక
13 అలాంటి వారు కీసుత్ అపొసత్లుల వేషం వేసుకునన్ అబదధ్ అపొసత్లులు, మోసకర న సేవకులు. 14 ఇందులో

ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు. సాతాను కూడా వెలుగు దూత వేషం వేసుకుంటాడు. 15 అందుచేత, వాడి సేవకులు కూడా నీతి
పరిచారకుల వేషం వేసుకోవడం వింతేమీకాదు. వారి పనులనుబటేట్ వారి అంతముంటుంది.

పౌలు ఆధికయ్తలు
16మళీళ్ చెబుతునాన్ను. నేను బుదిధ్హీనుడినని ఎవరూ అనుకోవదుద్ . అలా అనుకుంటే, నేను కొంచెం అతిశయపడేలా,

ననున్ బుదిధ్హీనుడిగానే చేరుచ్కోండి. 17 గొపప్లు చెపుప్కుంటూ నేను అతిశయంగా చెపేప్ ఈ విషయాలు పభువు మాటగా
చెపప్డం లేదు, బుదిధ్హీనుడిలా చెబుతునాన్ను. 18చాలామంది శరీరానుసారంగా అతిశయిసుత్ నాన్రు. నేనూ అతిశయిసాత్ ను.
19తెలివిగల మీరు బుదిధ్హీనులను సంతోషంతో సహిసుత్ నాన్రు. 20ఎవ నామిమమ్లిన్ బానిసలుగా చేసినా, మీలో విభేదాలు
కలిగించినా, మిమమ్లిన్ వశం చేసుకునాన్, తన గురించి గొపప్లు చెపుప్కుంటునాన్, చెంప దెబబ్ కొటిట్నా మీరు సహిసుత్ నాన్రు.
21 వారు చేసినటుట్ చేయలేని బలహీనులమని సిగుగ్ తో చెబుతునాన్ను. అయితే, ఎవ నా ఎపు నా అతిశయిసుత్ ంటే-
బుదిధ్హీనుడిలామాటాల్ డుతునాన్ను-నేనూ అతిశయిసాత్ ను.

22 వారు హెబీయులా? నేను కూడా హెబీయుడినే. వారు ఇశాయేలీయులా? నేను కూడా ఇశాయేలీయుడినే. వారు
అబాహాము సంతానమా? నేను కూడా.
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23వారు కీసుత్ సేవకులా? (వెరివాడిలాగామాటాల్ డుతునాన్ను) నేను కూడాఇంకాఎకుక్వగా కీసుత్ సేవకుణిణ్ . వారికంటేచాలా
ఎకుక్వగా కషట్పడాడ్ ను. అనేక సారుల్ చెరసాల పాలయాయ్ను. లెకక్లేననిన్ సారుల్ దెబబ్లు తినాన్ను. అనేకమారుల్ పాణాపాయ
సిథ్తిలో ఉనాన్ను. 24 యూదుల చేత ఐదు సారుల్ “ఒకటి తకుక్వ నల ” కొరడా దెబబ్లు తినాన్ను. 25 మూడు సారుల్
ననున్ బెతాత్ లతో కొటాట్ రు. ఒకసారి రాళల్తో కొటాట్ రు. మూడుసారుల్ నేనెకిక్న ఓడలు పగిలిపోయాయి. ఒక పగలు, ఒక రాతి
సముదంలో గడిపాను.

26తరచుగా పయాణాలోల్ అపాయాలకు గురయాయ్ను. నదులోల్ అపాయాలూదోపిడీదొంగల వలనఅపాయాలూనాసొంత
పజల వలన అపాయాలూయూదేతరుల వలన అపాయాలూ పటట్ణాలోల్ అపాయాలూ అరణాయ్లోల్ అపాయాలూ సముదంలో
అపాయాలూ కపటసోదరుల వలల్ అపాయాలూనాకు ఎదురయాయ్యి. 27 కషట్ పడాడ్ ను. వేదనఅనుభవించాను. నిద కరు న
అనేక రాతులు గడిపాను. చలితో, ఆకలి దపుప్లతో, తినడానికి ఏమీ లేక, బటట్లేల్క ఉనాన్ను.

28ఈ విషయాలు మాతమే కాకుండా కీసుత్ సంఘాలనిన్టిని గురించిన దిగులు రోజూ నామీద భారంగా ఉంది. 29మీలో
ఒకడు బలహీను తే, నేనూ బలహీనుణిణ్ కాకుండా ఉండగలనా? ఒకడు ఇతరుల వలల్ పాపంలో పడితే, నేను నా
అంతరంగంలోమండిపోకుండా ఉండగలనా?

30అతిశయపడాలిస్ వసేత్ నేను నా బలహీనతలను కనపరిచేవాటిలోనే అతిశయిసాత్ ను. 31ఎపప్టికీ సుత్ తి పాతు న మన
పభుయేసుతండిఅయినదేవునికినేనుఅబదధ్మాడడంలేదనితెలుసు. 32దమసుక్లోఅరెతఅనేరాజుకిందఉనన్అధికారి
ననున్ పటుట్ కోవడం కోసం దమసుక్ పటట్ణానికి కాపలా పెటాట్ డు. 33అపుప్డు ననున్ కిటికీ గుండా గోడ మీద నుంచి గంపలో
దించితే అతని చేతికి చికక్కుండా తపిప్ంచుకునాన్ను.

12
1 నేను అతిశయించాలి, అయితే దాని వలన పయోజనమేమీ రాదు. పభువు దరశ్నాలూ పతయ్కష్తలూ మీకు

తెలియజేసాత్ ను.
2 కీసుత్ లో ఉనన్ ఒక వయ్కినాకు తెలుసు. పదాన్లుగు సంవతస్రాల కితం దేవుడు అతణిణ్ మూడవఆకాశానికి కొనిపోయాడు.

అతడు శరీరంతో వెళాళ్డో లేకపోతే శరీరం లేకుండా వెళాళ్డో నాకు తెలియదు. దేవునికే తెలుసు. 3 అలాంటి వయ్కి నాకు
తెలుసు. అతడు శరీరంతో వెళాళ్డో లేకపోతే శరీరం లేకుండా వెళాళ్డోనాకు తెలియదు. దేవునికే తెలుసు. 4దేవుడు అతణిణ్
ఆనంద నివాసంలోకి కొనిపోయాడు. అతడకక్డ ఎవరూ పలకడానికి వీలు కాని అతి పవిత న విషయాలు వినాన్డు.

5 అలాంటి వయ్కి తరపున నేను అతిశయిసాత్ ను. అయితే నా బలహీనతల విషయంలో తపప్ నా తరపున నేను
అతిశయించను. 6 ఒకవేళ అతిశయించాలనుకొనాన్ అది తెలివి తకుక్వతనమేమీ కాదు. ఎందుకంటే నేను సతయ్మే
చెబుతునాన్ను. కానీ ఎవ నా నాలో చూసినదాని కంటే, నేను చెపిప్ంది వినన్దాని కంటే ననున్ ఎకుక్వ ఘనంగా ఎంచకుండా
ఉండేలా అతిశయించడంమానుకుంటాను.

7నాకు కలిగిన పతయ్కష్తలు అసాధారణ నవి కాబటిట్ నేను గరవ్ంతో రెచిచ్పోకుండా దేవుడు నా దేహంలో ఒక ములుల్
పెటాట్ డు. అది ననున్ బాధించడానికి, అతిశయించకుండా ఉండటానికి ఉనన్ సాతాను దూత. 8 అది నా దగగ్ర నుండి
తొలగిపోవాలనిదాని గురించిమూడు సారుల్ పభువును బతిమాలాను. 9అపుప్డాయననాతో ఇలాఅనాన్డు, “నా కృప నీకు
చాలు. బలహీనతలోనే బలం పరిపూరణ్మవుతుంది.” కాగా కీసుత్ బలం నా మీద నిలిచి ఉండేలా, నేను నా బలహీనతలోల్ నే
అతిశయిసాత్ ను.

10 బలహీనంగా నేనెపుప్డునాన్నో అపుప్డే బలవంతుడిని. అందుచేత కీసుత్ కోసం నా బలహీనతలోల్ అవమానాలోల్
ఇబబ్ందులోల్ హింసలోల్ ఉపదవాలోల్ నేను సంతృపిత్గా ఉనాన్ను.

11 నేను బుదిధ్హీనుడినయాయ్ను! మీరే ననున్ బలవంతం చేశారు. వాసత్వానికి మీరు ననున్ మెచుచ్కోవాలిస్ ఉంది.
ఎందుకంటే నేను వటిట్వాడి నా ఆ “గొపప్ అపొసత్లుల” కంటే ఏమాతం తకుక్వ వాణిణ్ కాను. 12నాలో అస న అపొసత్లుని
గురుతులు ఎంతో సహనంతో మీ మధయ్ దేవుడు కనిపింపజేశాడు. సూచకకియలూ అదుభ్తాలూ మహతాక్రాయ్లూ
కనపరిచాడు. 13 నేను మీకు భారంగా లేను అనే విషయంలో తపప్, ఇతర సంఘాలకంటే మీరు ఏ విషయంలో తకుక్వ
వారయాయ్రు? ఈనాతపుప్ కష్మించండిమరి!

14ఇపుప్డుఈమూడవసారిమీదగగ్రికిరావడానికిసిదధ్ంగాఉనాన్ను. వచిచ్నపుప్డుమీకుభారంగాఉండను. మీకేముందో
అది నాకు అకక్రలేదు. నాకు మీరే కావాలి. తలిల్దండుల కోసం పిలల్లు దాచరు. కానీ తలిల్దండులే పిలల్ల కోసం దాచాలి.
15కాబటిట్ మీ ఆతమ్ల కోసం ఎంతో ఆనందంగా ఖరుచ్ చేసాత్ ను. మీకోసం ఖరచ్యిపోతాను. నేను మిమమ్లిన్ అంత ఎకుక్వగా
పేమిసుత్ ంటే మీరు ననున్ ఇంత తకుక్వగా పేమిసాత్ రా?

16అదలా ఉంచండి. నేను మీకు భారంగా ఉండలేదు గానీ నేను యుకిగామాయోపాయం చేత మిమమ్లిన్ పటుట్ కునాన్ను
అని చెబుతారేమో! 17 నేను మీ దగగ్రికి పంపినవారి దావ్రా మిమమ్లిన్ ఉపయోగించుకునాన్నా? 18మీ దగగ్రికి వెళళ్మని
తీతునుపోతస్హించాను. అతనితోవేరొకసోదరునిపంపాను. తీతుమీదగగ్ర ఏ నాసంపాదించాడా? మేముఏకమనసుతో
ఏక విధానంతో పవరించలేదా?

హెచచ్రిక
19మేమింత వరకూమా పకష్ంగామేము వాదించుకుంటునాన్మనిమీరు అనుకుంటునాన్రా? దేవుని దృషిట్లో కీసుత్ ను బటిట్

మీ మాభివృదిధ్ కోసం ఇవనీన్ చెబుతునాన్ం. 20ఎందుకంటే నేను వచిచ్నపుప్డుమీరునాకు ఇషుట్ లుగాఉండరేమోఅనీ, నేను
మీకు ఇషుట్ డనుగా ఉండనేమో అని భయపడుతునాన్ను. కలహాలు, అసూయ, కోధాలు, కకష్లు, వదంతులు, గరవ్ం, అలల్రుల్



కొరింతీయులకు రాసిన రెండవ పతిక 12:21 1008 కొరింతీయులకు రాసిన రెండవ పతిక 13:14

ఉంటాయేమో. 21 నేను తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ చినన్బుచుచ్తాడేమో అనీ, గతంలో పాపం చేసి
తాము జరిగించిన అపవితత,జారతవ్ం, ఇందియలోలతవ్ం విషయంలో పశాచ్తాత్ పం పొందని అనేకుల గురించి దుఖించాలిస్
వసుత్ ందేమోఅనీ భయపడుతునాన్ను.

13
1మీ దగగ్రికి నేను రావడం ఇది మూడోసారి. “ఇదద్రు ముగుగ్ రు సాకష్ుల నోట పతి విషయం నిరాధ్ రణ కావాలి.” 2 నేను

రెండవసారి మీ దగగ్ర ఉనన్పుడు, పాపం చేసిన వారికీ మిగతావారందరికీ ముందే చెపిప్నటుట్ , మళీళ్ చెబుతునాన్ను. మళీళ్
వసేత్, నేను వారిని వదిలి పెటట్ను. 3 కీసుత్ నా దావ్రామాటాల్ డుతునాన్డని రుజువుకావాలని కోరుతునాన్రు కాబటిట్ ఈ విషయం
మీకు చెబుతునాన్ను. ఆయనమీ పటల్ బలహీనుడు కాడు,మీలో శకిశాలిగా ఉనాన్డు.

4 బలహీనతను బటిట్ ఆయనను సిలువ వేశారు గాని, దేవుని శకిని బటిట్ ఆయన సజీవుడుగా ఉనాన్డు. మేము కూడా
ఆయనలో బలహీనుల నా,మీతోమాటాల్ డేటపుప్డుమాతం దేవుని శకితో జీవం కలిగి ఉంటాము.

5మీరు విశావ్సంలో ఉనాన్రో లేదో మిమమ్లిన్ మీరే పరిశోధించుకోండి. మిమమ్లిన్ మీరు పరీ ంచుకోండి. యేసు కీసుత్ మీలో
ఉనాన్డని గహించరా? పరీకష్లో ఓడిపోకుండా ఉంటే కీసుత్ మీలో ఉనన్టుట్ . 6మేము పరీకష్లో ఓడిపోయేవారం కామనిమీరు
తెలుసుకోగలరని నా నమమ్కం. 7మీరు ఏ చెడడ్ పనీ చేయకుండా ఉండాలని దేవుణిణ్ పారిథ్సుత్ నాన్ం. మేము యోగుయ్లంగా
కనబడాలని కాదు గాని, మేము అయోగుయ్లంగా కనబడినామీరు మంచినే చేయాలనిమాఉదేద్శం. 8మేము కేవలం సతయ్ం
కోసమేగానీ సతాయ్నికి విరుదధ్ంగా ఏమీ చెయయ్లేము.

9మేము బలహీనుల ఉనాన్ మీరు బలవంతు ఉనాన్రని సంతోషిసుత్ నాన్ము. మీరు సంపూరుణ్ లు కావాలని కూడా
పారిథ్సుత్ నాన్ం. 10 అందువలేల్ నేను దూరంగా ఉండగానే ఈ సంగతులు రాసుత్ నాన్ను. అలా చేసేత్ నేను వచిచ్నపుప్డు నా
అధికారం ఉపయోగించటంలో కాఠినయ్త చూపనవసరం ఉండదు. ఈ అధికారం పభువు మిమమ్లిన్ పడగొటట్డానికి కాక,
కటట్డానికేయిచాచ్డు.

ముగింపు
11చివరికి,సోదరీసోదరులారా,ఆనందించండి! పునరుదధ్రణకోసంపాటుపడండి. పోతాస్హంపొందండి. ఏకమనసుతో

ఉండండి. శాంతితో జీవించండి. పేమ, సమాధానాల దేవుడు మీతోఉంటాడు.
12 పవిత న ముదుద్ తో ఒకరికొకరు అభివందనాలు చెపుప్కోండి. 13 పరిశుదుధ్ లందరూ మీకు అభివందనాలు

చెబుతునాన్రు.
14పభు నయేసు కీసుత్ కృప, దేవుని పేమ, పరిశుదాధ్ తమ్ సహవాసంమీకందరికీ తో యుండుగాక.
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గలతీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర

ఈ పతిక రచయిత అపోసత్లుడు పౌలు. అది సంఘంలో ఇది ఏకగీవ అంగీకారం పొందిన సతయ్ం. ఆసియా నర్ లో
పౌలు తన మిషనెరీ పయాణంలో అతడు ఇకక్డ కొనిన్ సంఘాలు సాథ్ పించాడు. వాటికి ఈ పతిక రాశాడు. గలతియ కూడా
రోమ్, కొరింతు లాగా ఒక నగరం కాదు. అనేక నగరాలూ సంఘాలూ ఉనన్ ఒక రాషట్ర్ం. ఈ ఉతత్రం అందుకునన్ వారు పౌలు
మూలంగా పభువును నమామ్రు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 49 - 57
పౌలు బహ శా అంతియొకయనుండి గలతియ ర్సత్వులకు ఈ పతిక రాశాడు. అంతియొకయఅతని నివాస సథ్లం.

సీవ్కర
గలతియపాంతంలోని అనేక సంఘాలకు పౌలు రాశాడు.
పయోజనం

యూదుమతబోధకుల కపట సువారను ఖండించడంఈ పతిక ఉదేద్శం. ఈయూదు బోధకులు రకష్ణ కోసం సునన్తి కూడా
అవసరమని నేరిప్ంచారు. రకష్ణకు అస న పునాది గురించి గలతియులకు తెలియజెపప్డానికి పౌలు ఈ పతిక రాశాడు.
పౌలు తన అపోసత్లిక అధికారానిన్ సాథ్ పిసూత్ తాను బోధించిన సువారను సమరిథ్ంచాడు. కృప దావ్రా విశావ్సం మూలంగా
మాతమే మనుషులు నిరోద్ షులుగా తీరచ్బడతారు. వారు కేవలం విశావ్సం దావ్రా మాతమే, ఆతమ్ ఇచేచ్ సేవ్చాచ్నుసారంగా
మాతమేతమ నూతన జీవితాలు గడపాలి.

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ లో సావ్తంత ం.

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-10
2. సువార నిరాధ్ రణ— 1:11-2:21
3. విశావ్సం మూలంగా నిరోద్ షులుగా తీరచ్బడడం— 3:1-4:31
4. విశావ్సయుత న సేవ్చాచ్పూరిత న జీవిత అభాయ్సం— 5:1-6:18

పలకరింపులు
1మనుషులదావ్రాకాకుండాఏవయ్కి వలనాకాకుండా కేవలంయేసుకీసుత్ దావ్రానూ,ఆయననుచనిపోయినవారిలోనుంచి

సజీవుడిగా లేపిన తండి అయిన దేవుని దావ్రానూ అపొసత్లుడుగా నియమితు న పౌలు అనే నేనూ, 2 నాతో ఉనన్
సోదరులంతా గలతీయ పాంతంలో ఉనన్ సంఘాలకు శుభాకాంకష్లతో రాసుత్ నన్ విషయాలు. 3 తండి అయిన దేవుని నుండీ
మన పభుయేసు కీసుత్ నుండీ మీకు కృప,శాంతి కలుగు గాక.

4మన తండి అయిన దేవుని చితత్ పకారం కీసుత్ మనలను పసుత్ త దుషట్ కాలం నుంచి విమోచించాలనిమనపాపాల కోసం
తనను తాను అపప్గించుకునాన్డు. 5నిరంతరమూ దేవునికి మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్ .

లేఖముఖాయ్ంశం, సందరభ్ం
6 కీసుత్ కృపను బటిట్ మిమమ్లిన్ పిలిచినవాణిణ్ విడిచిపెటిట్ , భినన్ న సువార పుమీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవడం చూసుత్ ంటే

నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 7అసలు వేరే సువార అనేది లేదు. కీసుత్ సువారను వకీకరించి మిమమ్లిన్ కలవరపరచే వారు
కొంతమంది ఉనాన్రు. 8మేముమీకు పకటించిన సువార గాక వేరొక సువారను మేము అయినాలేక పరలోకం నుంచి వచిచ్న
ఒకదూతఅయినాసరేమీకు పకటిసేత్,అతడు దేవునిశాపానికిగురౌతాడుగాక. 9మేముఇంతకుముందు చెపిప్నటుట్ ఇపుప్డు
మళీళ్ చెబుతునాన్ము. మీరు అంగీకరించిన సువార గాక వేరొకటి ఎవ నామీకు పకటిసేత్,వాణిణ్ దేవుడు శపిసాత్ డు గాక.

10ఇపుప్డు నేనుమనుషులఆమోదంకోరుతునాన్నా? లేకపోతేదేవునిఆమోదంకోరుతునాన్నా? నేనుమనుషులను తృపిత్
పరచాలనుకుంటునాన్నా? నేనింకామనుషులను తృపిత్ పరచాలనుకుంటుంటే కీసుత్ సేవకుణిణ్ కానే కాదు.

పౌలు పకటించిన సువార అతనికి పతేయ్కంగా వెలల్డి అయియ్ంది, ఇతర అపొసత్లుల నుంచి పొందినది కాదు
11సోదరులారా, నేను పకటించిన సువార మానవమాతుని నుంచి వచిచ్ంది కాదని మీకు తెలియాలి. 12మనిషి నుంచి

నేను దానిన్ పొందలేదు,నాకెవరూ దానిన్ బోధించ లేదు,యేసు కీసుత్ సవ్యంగానాకు వెలల్డి పరిచాడు.
13నా గత యూదామత జీవితం గురించి మీరు వినాన్రు. నేను దేవుని సంఘానిన్ తీవంగా హింసిసూత్ నాశనం చేసూత్

ఉండేవాణిణ్ . 14అపుప్డు నాకు నా పూరీవ్కుల సంపదాయాలంటే ఎంతో ఆసకి ఉండేది. యూదా మత నిషఠ్ విషయంలో నా
సవ్జాతీయులోల్ నావయసు గలఅనేకులనుమించిపోయాను. 15అయినాతలిల్గరభ్ంలోనేననున్ పతేయ్కపరచుకుని,తన కృప
చేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను యూదేతరులకు తన కుమారుణిణ్ పకటించాలని 16 ఆయనను నాలో వెలల్డి చేయడానికి
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ఇషట్పడాడ్ డు. అపుప్డు వెంటనే నేను మనుషులతో సంపదించలేదు. 17నాకంటే ముందు అపొసత్లు న వారి దగగ్రికి గానీ,
యెరూషలేముకు గానీ వెళళ్లేదు, అరేబియాదేశానికి వెళిళ్ ఆ తరువాత దమసుక్ పటట్ణానికి తిరిగి వచాచ్ను.

18 మూడు సంవతస్రా న తరవాత కేఫాను పరిచయం చేసుకోవాలని యెరూషలేము వెళిల్ అతనితో పదిహేను
రోజులునాన్ను. 19 అతనిని తపప్ అపొసత్లులోల్ మరి ఎవరినీ నేను చూడలేదు, పభువు సోదరుడు యాకోబును మాతం
చూశాను.

20 నేను మీకు రాసుత్ నన్ ఈ విషయాల గురించి దేవుని ముందు నేను చెపుతునాన్ను. 21ఆ తరువాత సిరియా, కిలికియ
పాంతాలకు వచాచ్ను. 22 కీసుత్ లో ఉనన్యూదయ సంఘాలవారికి నాముఖ పరిచయం లేదు గానీ 23 “మునుపుమనలను
హింసించిన వాడు తాను గతంలో నాశనం చేసూత్ వచిచ్న విశావ్సానిన్ తానే పకటిసుత్ నాన్డు” అనే విషయం మాతమే విని,
24వారు ననున్ బటిట్ దేవుణిణ్ మహిమ పరిచారు.

2
నిరోద్ షిగా అయేయ్ది విశావ్సం మూలంగానే
గలతీ 2:15-3:24

1 పదాన్లుగు సంవతస్రా న తరువాత నేను తీతును వెంటబెటుట్ కుని బరన్బాతో కూడా యెరూషలేము తిరిగి వెళాళ్ను.
2మేము వెళాళ్లని దేవుడు దరశ్నంలోనాకు చెబితేనే వెళాళ్ను. నాపయాసవయ్రథ్ పోతుందేమో, లేక వయ్రథ్ పోయిందేమో
అని నేనుయూదేతరులకు పకటిసుత్ నన్ సువార గురించి విశావ్సులోల్ ముఖయ్ న నాయకులకు ఏకాంతంగా వివరించాను.

3 అయినా నాతో ఉనన్ తీతు గీసు దేశసుథ్ నపప్టికీ సునన్తి పొందాలని ఎవరూ అతణిణ్ బలవంతం చేయలేదు. 4 కీసుత్
యేసులో మనకు కలిగిన సావ్తంతానిన్ కనిపెటట్డానికీ, మనలను ధరమ్శాసానికి బానిసలుగా చేసుకోడానికీ కీసుత్ యేసు వలల్
మనకు కలిగిన సేవ్చఛ్ను గూఢచారులాల్ గా కనిపెటట్డానికి రహసయ్ంగా కపట సోదరులు పవేశించారు. 5 సువార సతయ్ం
మారుప్లేనిదిగా,మీకు పయోజనంగా నిలిచి ఉండేలా కాసే నావారితోమేము ఏకీభవించలేదు.

6 ఇతరులు నాయకులుగా ఎంచిన వారు నేను చెపిప్న సందేశానికి ఏ మారుప్లు చేరుప్లు చేయలేదు. ఆ నాయకులు
గొపప్వారే కానీ వారు నాకంత పధానం కాదు. దేవుడు మనిషి రూపం చూడడు. 7 అయితే సునన్తి పొందిన వారికి
బోధించడానికి దేవుడు సువారను పేతురుకు ఎలా అపప్గించాడో అలాగే సునన్తి పొందని వారికి బోధించడానికి నాకు
అపప్గించాడని వారు గహించారు. 8 అంటే సునన్తి పొందిన వారికి అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి పేతురుకు సామరథ్ ం
కలగజేసిన వాడేయూదేతరులకు అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి నాకు కూడాసామరథ్ ం కలగజేశాడు.

9 నాయకులుగా పేరొందిన యాకోబు, కేఫా, యోహాను, అనే వారు దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను గురించి,
మేముయూదేతరులకూ, తాము సునన్తి పొందిన వారికీ అపొసత్లులుగా ఉండాలని చెపిప్, సహవాసానికి గురుగా నాతోనూ,
బరన్బాతోనూ తమ కుడి చేతులు కలిపారు. 10మేము యెరూషలేములో ఉనన్ సాటి విశావ్సులోల్ ని పేదవారి అవసరాలను
ఇంకా పటిట్ంచుకొంటూ ఉండాలనిమాతమేవారు కోరారు. అలా చేయడానికి నేను కూడా ఆసకిగా ఉనాన్ను.

11అయితేకేఫా,అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు తపుప్ చేశాడు. కాబటిట్ నేనుముఖాముఖిగాఅతనిన్ నిలదీశాను.
12ఎందుకంటే,యాకోబు దగగ్ర నుంచి కొంతమందిరాకముందు అతడుయూదేతరులతోభోజనం చేసుత్ నాన్డు. వారురాగానే
సునన్తి పొందిన వారికి భయపడి వెనకిక్ తగిగ్, పకక్కి వెళిళ్పోయాడు. 13మిగతాయూదులు కూడా కేఫాతో ఈ కపటంలో
కలిసిపోయారు. బరన్బా కూడా వారి కపట వేషధారణ వలల్ మోసపోయాడు. 14వారు సువార సతాయ్నిన్ అనుసరించడం
లేదనినేను చూసిఅందరిముందు కేఫాతో, “నీవుయూదుడ ఉండి కూడాయూదులాల్ గాకాకయూదేతరుడిలాపవరిసుత్ ంటే,
యూదేతరులుయూదులాల్ గా పవరించాలని ఎందుకు బలవంతం చేసుత్ నాన్వు?” అనాన్ను.

15మనంపుటుట్ కతోయూదులంగానీ, “యూదేతరపాపులం”కాదు. 16మనిషియేసు కీసుత్ లోవిశావ్సంఉంచడందావ్రానే
దేవుడు నీతిమంతుడుగా తీరుసాత్ డు గాని, ధరమ్శాస కియల వలన కాదు. ఆ సంగతి ఎరిగిన మనం కూడా ధరమ్శాస కియల
వలన గాక కీసుత్ పటల్ విశావ్సం దావ్రానే దేవుని చేత నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొందడానికియేసు కీసుత్ లో విశావ్సముంచాము.
ధరమ్శాస కియల వలన ఎవరూ నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందడు గదా.

17అయితే, దేవుడుమనలను కీసుత్ లో నీతిమంతులుగా తీరాచ్లని కోరుకొంటూ,మనకుమనంపాపులుగా కనబడితే, కీసుత్
పాపానికి సేవకుడయాయ్డా? కచిచ్తంగా కాదు. 18నేను పడగొటిట్న వాటినిమళీళ్ కడితే ననున్ నేనే అపరాధిగా చేసుకుంటాను
గదా. 19నే తే దేవుని కోసం బతకడానికి ధరమ్శాసం దావ్రా ధరమ్శాసానికి చనిపోయాను.

లోపల నివసిసుత్ నన్ కీసుత్ ను బయటకు కనుపరచేదే ర్సత్వ జీవితం
20నేను కీసుత్ తోబాటు సిలువ మరణం పొందాను. ఇక మీదట జీవించేది నేను కాదు. కీసేత్ నాలో జీవిసుత్ నాన్డు. నేనిపుప్డు

శరీరంలో జీవిసుత్ నన్ జీవితం ననున్ పేమించి, నా కోసం తనను తాను సమరిప్ంచుకునన్ దేవుని కుమారుడి మీద విశావ్సం
వలల్నే. 21నేను దేవుని కృపను నిరరథ్కం చేయను. నీతి ధరమ్శాసం దావ్రాసాధయ్ం అయితే కీసుత్ అనవసరంగా చనిపోయినటేట్
గదా.

3
ఆతమ్ వరం విశావ్సం వలల్నే, ధరమ్శాస కియల వలల్ కాదు

1తెలివిలేని గలతీయులారా, మిమమ్లిన్ భమపెటిట్ందెవరు? సిలువకు గురి అయినటుట్ గా యేసు కీసుత్ ను మీ కళళ్ ముందు
చూపించాము గదా! 2మీ నుంచి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటునన్ ఒకే విషయం ఏమిటంటే ధరమ్శాస సంబంధ న కియల
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వలన ఆతమ్ను పొందారా లేక వినన్ దానిన్ విశవ్సించడం వలన పొందారా? 3మీరింత అవివేకులయాయ్రా? మొదట దేవుని
ఆతమ్తోమొదలు పెటిట్ , ఇపుప్డు శరీరంతోముగిసాత్ రా?

4 వయ్రథ్ంగానే ఇనిన్ కషాట్ లు అనుభవించారా? అవనీన్ నిజంగా వయ్రథ్ పోతాయా? 5 ఆతమ్ను మీకు అనుగహించి, మీలో
అదుభ్తాలు చేయించేవాడు, ధరమ్శాస సంబంధ న పనుల వలనా లేక విశావ్సంతో వినడం వలల్ చేయిసుత్ నాన్డా?

అబాహాము నిబంధన విశావ్స నిబంధన
6 అబాహాము, “దేవుని నమామ్డు, అదే అతనికి నీతిగా లెకక్లోకి వచిచ్ంది.” 7కాబటిట్ , నమమ్కముంచే వారే అబాహాము

సంతానమని మీరు తెలుసుకోవాలి. 8 విశావ్సం దావ్రా దేవుడు యూదేతరులను నీతిమంతులుగా తీరుసాత్ డని లేఖనం
ముందుగానే పవచించింది. “పపంచంలోని పజా సమూహాలనీన్ నీలో దీవెనలు పొందుతాయి.” అని అబాహాముకు
సువార ముందుగానే పకటించడం జరిగింది. 9కాబటిట్ విశావ్సముంచిన అబాహాముతోబాటు విశావ్స సంబంధులనే దేవుడు
దీవిసాత్ డు.

ధరమ్శాస కియలు చేసుత్ నన్ మనిషి ధరమ్శాస శాపం కింద ఉనన్వాడు
10 ధరమ్శాసం విధించిన కియల ఆధారపడి జీవించే వాడు శాపగసుత్ డు. ఎందుకంటే, “ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్

విధులనిన్టినీ చేయడంలోనిలకడగాఉండని పతివాడూశాపగసుత్ డు”అనిరాసిఉంది. 11ధరమ్శాసం వలన దేవుడు ఎవరినీ
నీతిమంతునిగా తీరచ్డు అనే విషయం సప్షట్ం. ఎందుకంటే, “నీతిమంతుడు విశావ్సం వలన జీవిసాత్ డు.” 12 ధరమ్శాసం
విశావ్స సంబంధ నది కాదు, “దాని విధులను ఆచరించే వాడు వాటి వలల్నే జీవిసాత్ డు.”

ధరమ్శాస సంబంధిత శాపానిన్ కీసుత్ భరించి విశావ్స సంబంధ న దీవెనలను మనకు ఇచాచ్డు
13 ఆతమ్ను గురించిన వాగాద్ నం విశావ్సం దావ్రా మనకు లభించేలా, అబాహాము పొందిన దీవెన కీసుత్ యేసు దావ్రా

యూదేతరులకు కలగడానికి, కీసుత్ మనకోసంశాపగసుత్ మనలను ధరమ్శాస శికష్ నుంచివిమోచించాడు. 14అందుకే, “మాను
మీద వేలాడిన పతివాడూ శాపగసుత్ డు” అని రాసి ఉంది. 15సోదరులారా, మానవరీతిగామాటాల్ డుతునాన్ను. మనుషుల
ఒడంబడికే అయినా అది సిథ్రపడిన తరువాత దానినెవరూ కొటిట్వేయరు, దానికి ఇంకేమీ కలపరు. 16అబాహాముకూ అతని
సంతానానికీ దేవుడువాగాద్ నాలు చేశాడు. ఆయనఅనేకులను గురించిఅనన్టుట్ , “నీసంతానాలకు”అనిఅనలేదుగానీఒకడి
గురించి అనన్టుట్ గా, “నీ సంతానానికి” అనాన్డు. ఆ సంతానం కీసేత్.

అబాహాముకు చేసిన విశావ్స నిబంధనకు ధరమ్శాసం ఏమీ కలపడం లేదు
17నేనుచెపేప్దిఏంటంటే, 430సంవతస్రా నతరువాతవచిచ్నధరమ్శాసం,దేవుడుముందుగానేసిథ్రపరచిననిబంధనను

కొటిట్వేయదు. దానివాగాద్ నానిన్ వయ్రథ్ం చేయదు. 18ఆవారసతవ్ం ధరమ్శాసం వలనఅయిందంటేఇకఏమాతంవాగాద్ నం వలన
అయేయ్ది కానటేట్ . అయితే దేవుడు అబాహాముకు వాగాద్ నం వలల్నే వారసతావ్నిన్ ఇచాచ్డు.

ధరమ్శాసం అసలు ఉదేద్శం శికష్ విధించడమే
19అలా తేధరమ్శాసమెందుకు? అతికమాలనుబటిట్ దేవుడుదానిన్ కలిపాడు. ఎవరిగూరిచ్ఆవాగాద్ నంచేశాడోఆసంతానం

వచేచ్ వరకూ అది అమలులో ఉంది. దానిన్ మధయ్వరి చేత దేవదూతల దావ్రా దేవుడు నియమించాడు. 20 మధయ్వరి
ఉనాన్డంటే ఒకక్డి కోసమేఉండడు, కానీ దేవుడు ఒకక్డే.

21ధరమ్శాసం దేవుని వాగాద్ నాలకు వయ్తిరేకమా? కానే కాదు. ఒకవేళ ధరమ్శాసం బతికించగలిగేలా ఉంటే, ధరమ్శాసం వలల్నే
నీతి కలిగిఉండేది. 22యేసు కీసుత్ లో విశావ్సమూలంగా కలిగినవాగాద్ నం విశవ్సించేవారికి దేవుడు అనుగహించేలా, లేఖనం
అందరినీ పాపంలో బంధించింది. 23మనం విశావ్సం ఉంచక ముందు విశావ్సం పతయ్కష్మయేయ్ వరకూ, మనం ధరమ్శాసానికి
మాతమేపరిమిత దానిచెరలోఉనాన్ము. 24కాబటిట్ దేవుడుమనలనువిశావ్సందావ్రానీతిమంతులుగాతీరిచ్ కీసుత్ దగగ్రికి
మనలను నడిపించడానికి ధరమ్శాసం మనకు పాథమిక ఉపాధాయ్యుడిగా ఉంది.

విశావ్సి జీవితం రాజయ్మేలుతునన్ది కృపే, చటట్ం కాదు
25అయితే విశావ్సం వెలల్డయింది కాబటిట్ మనం ఇక పాథమిక ఉపాధాయ్యుని కింద లేము. 26యేసు కీసుత్ లో మీరంతా

విశావ్సం దావ్రా దేవుని కుమారులు. 27 కీసుత్ లోకి బాపిత్సం పొందిన మీరంతా కీసుత్ ను ధరించుకునాన్రు. 28 ఇందులో
యూదుడు-గీసుదేశసుథ్ డనీ దాసుడు-సవ్తంతుడనీ పురుషుడు-సీ అనీ తేడా లేదు. యేసు కీసుత్ లో మీరంతా ఒకక్టిగా
ఉనాన్రు. 29మీరు కీసుత్ సంబంధు తే, అబాహాము సంతానంగా ఉండి,వాగాద్ నం పకారం వారసులు.

4
1నేను చెపేప్దేమిటంటే,వారసుడు తండి సంపదఅంతటికీయజమానిఅయినపప్టికీ పిలల్వాడుగాఉనన్ంతకాలం అతనికీ

దాసునికీ ఏ తేడా లేదు. 2 తండి నిరణ్యించిన రోజు వచేచ్ వరకూ అతడు సంరకష్కుల, నిరావ్హకుల అధీనంలో ఉంటాడు.
3అలాగేమనం పిలల్లంగా ఉనన్పుప్డు లోక సంబంధ నమూలపాఠాలకు లోబడిదాసులంగా ఉనాన్ము.

విశావ్సి ధరమ్శాసం నుంచి విడుదల పొందాడు
4 అయితే స న సమయం వచిచ్నపుడు దేవుడు తన కుమారుణిణ్ పంపాడు. ఆయన సీకి పుటిట్ , 5మనం దతత్పుతులం

కావాలని ధరమ్శాసానికి లోబడి ఉనన్వారిని విమోచించడానికి ధరమ్శాసానికి లోబడినవాడయాయ్డు.
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విశావ్సి కుమారతావ్నిన్ వాసత్వం చేసేది ఆతమ్
6మీరు కుమారులు కాబటిట్ , “అబాబ్! తండీ!” అని పిలిచే తన కుమార ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయాలోల్ కి పంపాడు.

7కాబటిట్ నీవిక ఏమాతంబానిసవి కాదు, కొడుకువే. కొడుకు తే దేవునిదావ్రావారసుడివి.
ధరమ్శాస కియల పుకు మళళ్డం అంటే తిరిగి పాథమికమతం పు తిరగడమే

8 ఆ కాలంలో మీరు దేవుని ఎరగనివా , వాసత్వానికి దేవుళ ళ్ కాని వారికి బానిసలుగా ఉనాన్రు గాని 9 ఇపుప్డు మీరు
దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్ వారు. మరి విశేషంగా దేవుడు మిమమ్లిన్ తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ బలహీన నవీ పయోజనం లేనివీ
అయిన మూల పాఠాల పు మళీళ్ ఎందుకు తిరుగుతునాన్రు? మళీళ్ బానిసలుగా ఉండాలనుకుంటునాన్రా? 10మీరు
పతేయ్క దినాలూఅమావాసయ్దినాలూఉతస్వకాలాలూసంవతస్రాలూజాగతత్గాఆచరిసుత్ నాన్రట. 11మీవిషయంలోనాకషట్ం
వయ్రథ్ పోతుందేమో అని మిమమ్లిన్ గురించి భయపడుతునాన్ను. 12సోదరులారా, నేను మీలాంటి వాడినయాయ్ను కాబటిట్
మీరు కూడా నాలాంటి వారు కావాలని మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ను. మీరు నాకు అనాయ్యం చేయలేదు. 13మొదటిసారి
శరీర బలహీనత కలిగినా నేను మీకు సువార పకటించాననిమీకు తెలుసు. 14నాఅనారోగయ్ం మీకు కషట్ం కలిగించినా ననున్
మీరు తృణీకరించ లేదు, నిరాకరించనూ లేదు గాని దేవుని దూతలాగా, కీసుత్ యేసులాగా ననున్ అంగీకరించారు.

చటట్పర న నీతికి మళల్డం దావ్రా గలతీయులు తమ దీవెనలను పోగొటుట్ కునాన్రు
15మీసంతోషం ఇపుప్డు ఏమయింది? వీలుంటేమీ కళ ళ్ తీసినాకిచేచ్సేవారనిమీ గురించిసాకష్ ం చెపప్గలను. 16నేను

మీకు వాసత్వం చెపిప్ విరోధినయాయ్నా?
17వారుఅతాయ్సకితోమీవెంటపడుతునాన్రు,కానీవారిఉదేద్శంమంచిదికాదు. మీరువారినిఅనుసరించాలనినానుంచి

మిమమ్లిన్ దూరం చేయాలనుకుంటునాన్రు. 18 నేను మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు మాతమే కాకుండా ఎపుప్డూ మంచి కారణాల
విషయం అతాయ్సకి కలిగి ఉండడం మంచిది.

ధరమ్శాసం, కృప,ఈ రెండూ కలిసి ఉండడం అసాధయ్ం
19నా చినన్ పిలల్లారా, కీసుత్ సవ్రూపం మీలో ఏరప్డే వరకూ మీ విషయం మళీళ్ నేను పసవ వేదన అనుభవిసుత్ నాన్ను.

20మిమమ్లిన్ గురించి ఎటూ తోచక ఉనాన్ను. నేనిపుప్డేమీమధయ్కు వచిచ్ మరొక రకంగామీతోమాటాల్ డాలనుకుంటునాన్ను.
21ధరమ్శాసానికి లోబడి ఉండాలని కోరే వారంతానాకోమాట చెపప్ండి-మీరు ధరమ్శాసం చెపేప్ది వినడం లేదా? 22దాసి వలన
ఒకడు, సవ్తంతురాలి వలన ఒకడు, ఇదద్రు కొడుకులు అబాహాముకు కలిగారని రాసి ఉంది గదా? 23అయినా దాసి వలన
పుటిట్నవాడు శరీర రీతిగాపుటాట్ డు. సవ్తంతురాలి వలన పుటిట్నవాడు వాగాద్ న మూలంగాపుటాట్ డు.

24ఈ విషయాలను అలంకార రూపంలో చెపప్వచుచ్. ఈ సీలు రెండు నిబంధనలు. వాటిలో ఒకటి సీనాయి పరవ్తానికి
సంబంధించి బానిసతవ్ంలో ఉండడానికి పిలల్లను కంటుంది. ఇది హాగరు. 25 ఈ హాగరు అరేబియా పాంతంలో ఉనన్
సీనాయి కొండ. పసుత్ తం ఉనన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ బానిసతవ్ంలో ఉంది. 26అయితే నునన్ యెరూషలేము
సవ్తంతంగా ఉంది. ఆమెమనకు తలిల్.
27 “గొడాలా, పిలల్లను కననిదానా, ఆనందించు.
పసవ వేదన పడనిదానా, ఆనందంతో కేకలు పెటుట్ .
ఎందుకంటే, భర ఉనన్ ఆమె పిలల్ల కంటే భర లేని దాని పిలల్లు ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు” అని రాసి ఉంది.

28సోదరులారా, మీరు కూడా ఇసాస్కు లాగా వాగాద్ నం పకారం పుటిట్న కొడుకులుగా ఉనాన్రు. 29అపుప్డు శరీరానిన్ బటిట్
పుటిట్నవాడు ఆతమ్ను బటిట్ పుటిట్న వాణిణ్ ఎలాహింస పెటాట్ డో ఇపుప్డు కూడాఆలాగే జరుగుతునన్ది. 30అయితేలేఖనం ఏమి
చెబుతునన్ది? “దాసిని, ఆమె కొడుకుని వెళళ్గొటుట్ . దాసి కొడుకు సవ్తంతురాలి కొడుకుతో పాటు వారసుడుగా ఉండడు.”
31అందుచేత,సోదరులారా,మనం సవ్తంతురాలి కొడుకులమే గానిదాసి కొడుకులం కాదు.

5
ఉపమానం వివరణ

1సేవ్చఛ్గా ఉండడం కోసం కీసుత్ మనలను విడుదల చేశాడు. కాబటిట్ , సిథ్రంగా నిలబడండి. మళీళ్ బానిసతవ్పు కాడి కింద
చికుక్కోవదుద్ .

2మీరు సునన్తి పొందితే కీసుత్ వలనమీకు ఏ పయోజనమూ ఉండదనిపౌలు అనే నేను మీతో చెబుతునాన్ను. 3సునన్తి
పొందిన పతి మనిషీ ధరమ్శాసమంతటినీ పాటించవలసి ఉంటుందని నేను మళీళ్ గటిట్గా చెబుతునాన్ను. 4మీలో ధరమ్శాసం
వలన నీతిమంతుల లెకక్లోకి రావాలనుకునే వారు కీసుత్ లో నుంచి బొతిత్గా వే పోయారు. కృపలో నుంచి తొలగిపోయారు.
5మనం విశావ్సం వలన నీతి కలుగుతుందనే నిశచ్యంతో ఆతమ్ దావ్రా ఎదురు చూసుత్ నాన్ము. 6యేసు కీసుత్ లో సునన్తి
పొందడంలోనో,పొందకపోవడంలోనో ఏమీ లేదు, పేమతో పని చేసే విశావ్సమేముఖయ్ం.

7 మీరు బాగా పరిగెడుతునాన్రు. సతాయ్నిన్ అనుసరించకుండా మిమమ్లిన్ ఎవరు ఆపారు? 8 ఈ పేరేపణ మిమమ్లిన్
పిలుసుత్ నన్ వాడి నుంచి కలగలేదు. 9పులిసిన పిండి కొంచె నాముదద్నంతాపులియబెడుతుంది.

10 మీరెంత మాతమూ వేరుగా ఆలోచించరని పభువులో మీ గురించి నేను రూఢిగా నముమ్తునాన్ను. మిమమ్లిన్
కలవరపెటేట్వాడు ఎవ నా సరే వాడు తగిన శికష్ అనుభవిసాత్ డు. 11సోదరులారా, సునన్తి పొందాలని నేను ఇంకా పకటిసూత్
ఉంటే ఇపప్టికీ ఎందుకు హింసలకు గురి అవుతూ ఉనాన్ను? సిలువను గురించిన అభయ్ంతరానిన్ సునన్తి తీసివేసుత్ ంది గదా?
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12 మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచే వారు తముమ్ను తాము నరికి వేసికోవడం మంచిది. 13 సోదరులారా, సవ్తంతంగా
ఉండడానికి దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. ఆ సావ్తంతానిన్ శరీర ఆశల కోసం వినియోగించక, పేమతో ఒకరికొకరు సేవ
చేసుకోండి. 14 ధరమ్శాసమంతా “నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగు వాణిణ్ కూడా పేమించు” అనే ఒకక్ ఆజఞ్లో ఇమిడి
ఉంది. 15అయితేమీరు ఒకరినొకరు కరచుకుని తినేసేత్ ఒకడి వలన ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోతారేమోచూసుకోండి.

పవితీకరణ ఆతమ్ దావ్రానే, ధరమ్శాసం దావ్రా కాదు
16 నేను చెపేప్ది ఏమిటంటే, ఆతామ్నుసారంగా నడుచుకోండి. అపుప్డు మీరు శరీర కోరికలను నెరవేరచ్రు. 17 శరీర

సవ్భావం ఆశించేవి ఆతమ్కు విరోధంగా ఉంటాయి, ఆతమ్ ఆశించేవి శరీరానికి విరోధంగా పని చేసాత్ యి. ఇవి ఒకదాని కొకటి
వయ్తిరేకంగా ఉనాన్యి. కాబటిట్ మీరు ఏవి చేయాలని ఇషట్పడతారోవాటిని చేయరు.

18 ఆతమ్ మిమమ్లిన్ నడిపిసేత్ ధరమ్శాసానికి లో న వారు కాదు. 19 శరీర సవ్భావ కియలు సప్షట్ంగా ఉనాన్యి. అవేవంటే,
జారతవ్ం, అపవితత, కామవికారం, 20 విగహారాధన, మంత తంతాలు, దేవ్షం, కలహం, ఈరష్ భావాలు, కోపోదేకాలు,
కకష్లు, 21శతుతావ్లు, కలతలు,అసూయలు,తాగుబోతులపోకిరీతనంమొద నవి. వీటిని గురించి నేనుముందే చెపిప్నటుల్
ఇలాంటి పనులు చేసే వారు దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరు.

22అయితేఆతమ్ఫలం ఏదంటేపేమ,ఆనందం,శాంతిసమాధానాలు,సహనం, కనికరం,మంచితనం,విశావ్సం,సాతివ్కం,
ఆశానిగహం. 23అలాంటి వాటికి వయ్తిరేకంగా ఏ చటట్మూ లేదు. 24 కీసుత్ యేసుకు చెందిన వారు, శరీర సవ్భావానీన్ దానితో
కూడాదాని చెడడ్ కోరికలనూ సిలువ వేశారు.

కీసుత్ లో నూతన జీవం బహిరగ్తం కావడం
25మనం దేవుని ఆతమ్తో జీవిసూత్ ఉంటే ఆ ఆతమ్ ననుసరించి నడుదాద్ ం. 26అహంభావం లేకుండా జగడాలు రేపుకోకుండా

ఒకరి ఒకరు అసూయ పడకుండా ఉందాం.

6
సోదరభావంతో కూడిన నూతన జీవితం

1సోదరులారా,మీలోఎవ నాపాపంచేసూత్ పటుట్ బడితే,దేవునిఆతమ్పేరేపణతోఉనన్మీరెవ నా,సాతివ్క నమనసుతో
ఆ వయ్కిని సరిచేయాలి. (అదేవిధంగా)మీమటుట్ కు మీరుపాపం చేయకుండాజాగతత్గా ఉండండి. 2ఒకరి సమసయ్లను ఒకరు
పటిట్ంచుకోండి. అలా చేసూత్ ఉంటే,మీరు కీసుత్ నియమానిన్ పాటించినటుట్ .

3 ఏ గొపప్తనం లేనివాడు ఎవ నా తాను గొపప్వాడినని అనుకుంటుంటే తనను తానే మోసపరచుకుంటునాన్డు.
4పతివాడూతనసొంతపనిని పరీ ంచితెలుసుకోవాలి. అపుప్డు ఇతరుల విషయంలోకాకుండాతనవిషయంలోనేఅతనికి
అతిశయం కలుగుతుంది. 5 పతివాడూ తన బరువు తానేమోసుకోవాలి గదా? 6వాకోయ్పదేశం పొందిన వయ్కి ఉపదేశించిన
వాడికి మంచి పదారాధ్ లనిన్టిలో భాగమివావ్లి. 7మోసపోవదుద్ . దేవుణిణ్ వెకిక్రించలేము. మనిషి ఏ వితత్నాలు చలుల్ తాడో ఆ
పంటనే కోసాత్ డు.

8ఎలాగంటే, తన సొంత శరీర ఇషాట్ ల పకారం వితత్నాలు చలేల్వాడు తన శరీరం నుంచి నాశనం అనే పంట కోసాత్ డు. ఆతమ్
పకారం వితత్నాలు చలేల్వాడు ఆతమ్ నుంచి నితయ్జీవం అనే పంట కోసాత్ డు. 9మనంమేలు చేసూత్ ఉండడంలో అలసిపోకుండా
ఉందాం. మనం వదిలిపెటట్కుండా ఉంటే తగిన కాలంలో పంట కోసుకుంటాము. 10కాబటిట్ పతి అవకాశంలో అందరికీ మేలు
చేసూత్ ఉందాం,మరిముఖయ్ంగామన సహ విశావ్సులకు.

11నా సొంత దసూత్ రీతో పెదద్ అకష్రాలతో ఎలా రాసుత్ నాన్నో చూడండి. 12 శరీర విషయంలో చకక్గా కనిపించాలని కోరే
వారు, తాము కీసుత్ సిలువ విషయంలో హింస పొందకుండా ఉండడానికిమాతమే సునన్తి పొందాలని మిమమ్లిన్ బలవంతం
చేసుత్ నాన్రు. 13 అయితే వారు సునన్తి పొందిన వా నా ధరమ్శాసం ఆచరించరు. వారు మీ శరీర విషయంలో గొపప్లు
చెపుప్కోవడం కోసం మీరు సునన్తి పొందాలని కోరుతునాన్రు.

14 అయితే మన పభు న యేసు కీసుత్ సిలువ విషయంలో తపప్ మరి దేనిలోనూ గొపప్లు చెపుప్కోవడం నాకు
దూరమవుతుంది గాక. ఆయన దావ్రా లోకానికి నేనూ, నాకు లోకం సిలువ మరణం చెందాను. 15 కొతత్ సృషిట్ పొందడమే
గాని సునన్తి పొందడంలో,పొందకపోవడంలో ఏమీ లేదు.

16ఈపదధ్తిపకారంనడుచుకునేవారందరికీఅంటే,దేవునిఇశాయేలుకుశాంతి, కృప కలుగుగాక. 17నేనుయేసు గురులు
నా దేహంలోధరించిఉనాన్ను కాబటిట్ ఇకనుంచి ఎవరూ ననున్ కషట్పెటట్వదుద్ . 18సోదరులారా,మనపభు నయేసు కీసుత్ కృప
మీ ఆతమ్తో ఉండుగాక. ఆమేన్ .
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ఎఫెసీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర

1:1 పకారం ఎఫెసి పతిక రచయిత అపోసత్లుడు పౌలు. సంఘం ఆరంభ కాలం నుంచీ ఈ పతిక రాసినది పౌలేనని
ఎంచారు. ఆరంభ అపోసత్లిక పితరులు రోమ్ నివాసి కెల్మెంటు, ఇగేన్షియస్,హెరేమ్,పాలికారుప్ దీనేన్ సమరిథ్ంచారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 60 - 63
రోమ్లో చెరసాలలోఉనన్పుప్డు పౌలు ఇది రాసి ఉంటాడు.

సీవ్కర
ముఖయ్ంగా ఎఫెసు సంఘం. తన లేఖ అందుకుంటునన్ వారు యుదేతరులని పౌలు సప్షట్ంగా గురించాడు. 2:11-13లో

వారు పుటుట్ కతో యూదేతరులు అని చెపాప్డు. కాబటిట్ యూదులు వీరిని “వాగాద్ న నిబంధనకు నోచుకోని వారుగా ఎంచారు
(2:12). పౌలు ఈ ఎఫెసీయులకు “యూదేతరు న మీకు నేను దీని” అని రాసుత్ నాన్డు.

పయోజనం
కీసుత్ ను పోలిన పరిణతి కోసం ఎదురు చూసే వారు తన లేఖ అందుకోవాలని పౌలు కోరాడు. నిజ న దేవుని పిలల్లుగా

ఎదగాలంటే అవసర న విషయాలు ఈ పతికలో పొందు పరచాడు. అంతేకాదు, ఎఫెసి పతిక పారాయణం విశావ్సిని
బలపరచి దేవుడిచిచ్న పిలుపునూ ఉదేద్శానిన్ అతనిలో నెరవేరుసుత్ ంది. ఎఫెసు విశావ్సులు తమ ర్సత్వ జీవితంలో
బలపడేందుకు సంఘంయొకక్ జం, పయోజనం పౌలు వివరిసుత్ నాన్డు. యూదేతర ర్సత్వులకు వారు గతంలోపాటించిన
మతంమూలంగా పరిచయం ఉనన్ అనేక పదాలు ఈ పతికలో కనిపిసుత్ నాన్యి. శరీరం, శిరసుస్, సంపూరణ్త,మరమ్ంయుగం,
పరిపాలకుడుమొద నవి. కీసుత్ ఎలాటి దేవతాగణం కనాన్ ఆతమ్ జీవులకనాన్ ఎంతో ఉనన్తుడు అని నిరూపించడానికిపౌలు
ఈ పదాలు వాడాడు.

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఇచేచ్ దీవెనలు.

విభాగాలు
1. చరిచ్ సభుయ్లు కోసం సిదాధ్ ంతములు— 1:1-3:21
2. చర్చ్ సభుయ్లు కోసం విధులు— 4:1-6:24

అపొసత్లుని అభివందనాలు
1ఎఫెసులోఉనన్ పరిశుదుధ్ లకు, కీసుత్ యేసులో విశావ్సముంచినవారికి దేవుని సంకలప్ం పకారం కీసుత్ యేసు అపొసత్లుడు

పౌలు రాసుత్ నన్ విషయాలు. 2మనతండి అయినదేవుని నుండీయేసు కీసుత్ పభువు నుండీమీకు కృప,శాంతి సమాధానాలు
కలుగు గాక.

కృపలో విశావ్సి సిథ్తి
3మన పభు నయేసు కీసుత్ తండి అయిన దేవునికి సుత్ తులు కలుగు గాక. ఆయన పరలోక విషయాలోల్ సమసత్ ఆధాయ్తిమ్క

ఆశీరావ్దాలతో కీసుత్ లో మనలను దీవించాడు. 4 కీసుత్ లో మనలను సృషిట్కి ముందే దేవుడు ఎనున్కునాన్డు. మనం ఆయన
దృషిట్లో పరిశుదుధ్ లంగా నిందారహితులంగా ఉండేలాఆయనమనలను ఎనున్కునాన్డు. 5యేసు కీసుత్ దావ్రామనలను తన
సొంత కుమారులుగా సీవ్కరించడానికి దేవుడు తన పేమతో ముందుగానే నిరణ్యించుకునాన్డు. అలా చేయడం ఆయనకు
ఎంతో ఆనందం. ఆయన ఆశించింది అదే.

6తన దివయ్కృపను బటిట్ సుత్ తి పొందాలని దేవుడు దానిన్ తన పియ కుమారుడి దావ్రా మనకు ఉచితంగా పసాదించాడు.
7 దేవుని అపార కృప వలల్నే, ఆయన పియపుతుడు యేసు రకం దావ్రా మనకు విమోచన, పాప కష్మాపణ కలిగింది. 8ఈ
కృపను సమసత్ జాఞ్ న వివేకాలతోఆయనమనకు విసాత్ రంగాఅందించాడు. 9ఆయనకీసుత్ దావ్రాతనఇషట్ పూరిగాపదరిశ్ంచిన
పథకం తాలూకు రహసయ్ సతాయ్నిన్ మనకు తెలియజేశాడు.

10 కాలం సంపూరణ్ నపుప్డు పరలోకంలోనూ, భూమి మీదా ఉనన్ సమసాత్ నీన్ కీసుత్ లో ఏకంగా సమకూరాచ్లని దేవుడు
తనలో తాను నిరణ్యించుకునాన్డు. 11 కీసుత్ ను ముందుగా నమిమ్న మనం తన మహిమకు కీరి కలగజేయాలని, 12 దేవుడు
తన చితత్ పకార న సంకలాప్నిన్ బటిట్ మనలను ఎనున్కుని, మనకు వారసతవ్ం ఏరప్రచాడు. ఆయన తన చితాత్ నుసారంగా
చేసిన నిరణ్యం పకారం అనిన్ కారాయ్లనూ జరిగిసుత్ నాన్డు.

13మీరు కూడా సతయ్ వాకాయ్నిన్ అంటే రకష్ణ సువారను విని, కీసుత్ లో విశావ్సముంచారు. కాబటిట్ దేవుడు వాగాద్ నం చేసిన
పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా మీమీద ముద పడింది. 14 దేవుని మహిమకు కీరి కలగడానికి ఆయన సంపాదించుకునన్ పజలకు
విమోచన కలిగే వరకూ ఆతమ్ మనవారసతావ్నికి హామీగాఉనాన్డు.

జాఞ్ నం, బలం కలగాలనిపారథ్న
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15ఈకారణంచేతపభు నయేసులోమీవిశావ్సం గురించీ పరిశుదుధ్ లందరి పటల్ మీరు చూపిసుత్ నన్ పేమను గురించీ నేను
వినన్పప్టి నుంచి, 16మీ విషయంలోమానకుండా నా పారథ్నలోల్ దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్సుత్ నాన్ను. 17మన పభు న యేసు
కీసుత్ దేవుడు, మహిమ గల తండి, తనను తెలుసుకోడానికి మీకు తెలివిగల ఆతమ్నూ, తన జాఞ్ న పతయ్కష్తగల మనసునూ
ఇవావ్లనిపారిథ్సుత్ నాన్ను.

18మీమనోనేతాలువెలిగి,మనపిలుపుగురించిననిరీకష్ణఎలాంటిదో,పరిశుదుధ్ లోల్ ఆయనమహిమగలవారసతవ్ం ఎంత
ఐశవ్రయ్వంతమోమీరు గహించాలనినాపారథ్న. 19తనను నముమ్కునన్మనలోతనఅపరిమితపభావం ఎంత గొపప్దోమీరు
తెలుసుకోవాలనినాపారథ్న.

దేవుడు కీసుత్ ను ఘనపరిచాడు
20 దేవుడు ఈ శకితో కీసుత్ ను తిరిగి బతికించి పరలోకంలో తన కుడి పకక్న కూరోచ్బెటుట్ కునాన్డు. 21 సరావ్ధిపతయ్ం,

అధికారం, పభావం, పభుతవ్ం కంటేఈయుగంలోగానీరాబోయేయుగంలోగానీపేరు గాంచిన పతినామం కంటే కూడాఎంతో
గాఆయననుహెచిచ్ంచాడు. 22దేవుడు సమసాత్ నీన్ కీసుత్ పాదాల కిందఉంచి, సంఘంలోనిఅనిన్టిమీదాఆయనను తలగా
నియమించాడు. 23ఈ సంఘం ఆయన శరీరం, అంతటినీ అనిన్ విధాలుగా నింపుతునన్ ఆయన సంపూరణ్త.

2
యూదేతరులు రకష్ణ పొందే విధానం

1 మీరు అతికమాలోల్ పాపాలోల్ చచిచ్ ఉనన్పుప్డు 2 పూరవ్ం మీరు ఈ లోకం పోకడనూ వాయు మండల సంబంధ
అధిపతినీ,అంటేఅవిధేయులోల్ పనిచేసుత్ నన్ఆతమ్నుఅనుసరించినడుచుకునాన్రు. 3పూరవ్ంమనమంతాఈఅవిశావ్సులతో
పాటు మన శరీర దుషట్ సవ్భావానిన్ అనుసరించి బతికాం. శరీరానికీ మనసుకూ ఇషట్ న వాటిని జరిగిసూత్ , ఇతరులాల్ గా
సవ్భావసిదధ్ంగా దేవుని ఉగతకు పాతులుగా ఉండేవారం.

4 అయితే దేవుడు కరుణా సంపనున్డు గనక, 5మనం మన అతికమాలోల్ చనిపోయి ఉనన్పప్టికీ, మన పటల్ తన మహా
పేమను చూపిమనలను కీసుత్ తో కూడా బతికించాడు. కృప చేతనేమీకు రకష్ణ కలిగింది.

6దేవుడు కీసుత్ యేసులోమనలను ఆయనతో కూడా లేపి, పరలోకంలో ఆయనతోపాటు కూరోచ్బెటుట్ కునాన్డు. 7రాబోయే
యుగాలోల్ కీసుత్ యేసులో దేవుడు చేసిన ఉపకారం దావ్రా అపరిమిత న తన కృపా సమృదిధ్ని మనకు కనపరచడానికి
ఆయన ఇలా చేశాడు.

8మీరు విశావ్సం దావ్రా కృప చేతనే రకష్ణ పొందారు. ఇది మన వలన కలిగింది కాదు, దేవుడే బహ మానంగా ఇచాచ్డు.
9 అది కియల వలన కలిగింది కాదు కాబటిట్ ఎవరూ గొపప్లు చెపుప్కోడానికి వీలు లేదు. 10మనం దేవుని సృషిట్గా, దేవుడు
ముందుగా సిదధ్ం చేసినమంచి పనులు చేయడం కోసం మనలను కీసుత్ యేసులో సృషిట్ంచాడు.

సవ్తహాగాయూదేతరుల సిథ్తి
11 కాబటిట్ పూరవ్ం మీరు శారీరికంగా అనుయ్లు. “శరీరంలో మనుషుల చేతితో సునన్తి పొందిన యూదులు” మిమమ్లిన్

“సునన్తి లేనివారు” అని పిలిచేవారు. 12ఆ కాలంలోమీరు కీసుత్ కు వేరుగా ఉనాన్రు. ఇశాయేలులోపౌరసతవ్ం లేనివారుగా
వాగాద్ న నిబంధనలకు పరాయివారుగా, నిరీకష్ణ లేనివారుగా, లోకంలో దేవుడు లేనివారుగా ఉనాన్రు. 13 అయితే పూరవ్ం
దేవునికి దూరంగా ఉనన్ మీరు ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో కీసుత్ రకం వలన దేవునికి దగగ్రయాయ్రు.

ఇపుప్డు కీసుత్ లోయూదులూయూదేతరులూ ఏక శరీరం
14 ఆయనే మన శాంతి. ఆయన యూదులనూ యూదేతరులనూ ఏకం చేశాడు. మన ఉభయులనూ విడదీసుత్ నన్

విరోధమనేఅడుడ్ గోడను తన శరీరందావ్రా కూలగొటాట్ డు. 15అంటే, ఆ ఇదద్రి నుండి ఒక కొతత్ పజను సృషిట్ంచడానికి విధులూ
ఆజఞ్లూ గల ధరమ్శాసానిన్ రదుద్ చేశాడు. 16వారి మధయ్ ఉనన్ రానిన్ సిలువ దావ్రా నిరూమ్లించి, వీరిదద్రినీ దేవునితో ఏకం
చేసి శాంతి నెలకొలాప్లని ఇలా చేశాడు 17యేసు వచిచ్ దూరంగా ఉనన్వారికి సువారను, శాంతిని పకటించాడు. దగగ్రగా
ఉనన్వారికి శాంతిసమాధానాలు పకటించాడు. 18యేసు దావ్రానేమీరూమేమూ ఒకే ఆతమ్ దావ్రా తండిని చేరగలం.

19 కాబటిట్ యూదేతరు న మీరు ఇకమీదట అపరిచితులూ పరదేశులూ కారు. పరిశుదుధ్ లతో సాటి పౌరులు, దేవుని
కుటుంబ సభుయ్లు. 20 కీసుత్ యేసేముఖయ్ నమూలరాయిగాఉండి అపొసత్లులు పవకలు వేసిన పునాదిమీద కటట్బడాడ్ రు.
21 ఆయన వలల్నే తన కుటుంబమనే కటట్డం చకక్గా అమరి, పభువు కోసం పరిశుదధ్ దేవాలయంగా రూపొందుతూ ఉంది.
22ఆయనలోమీరు కూడా ఆతమ్లో దేవునికి నివాససథ్లంగా ఉండడానికి వృదిద్ చెందుతూ ఉనాన్రు.

3
సంఘం ఒక మరమ్ం

1ఈకారణంచేతయూదేతరవిశావ్సు నమీకోసం కీసుత్ యేసు దీ నపౌలుఅనేనేనుపారిథ్సుత్ నాన్ను. 2మీవిషయంలో
దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను గూరిచ్ మీరు వినే వుంటారు. 3అదేమంటే దరశ్నం దావ్రానాకు కీసుత్ మరమ్ం వెలల్ ంది.
దీని గురించి మీకు కూడా తెలిసిన సంగతి ఇంతకు ముందు కుల్ పత్ంగా రాశాను. 4 మీరు దానిన్ చదివితే ఆ కీసుత్ మరమ్ం
విషయంలో నేను పొందిన పరిజాఞ్ నం గహించగలరు.
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5 ఈ మరమ్ం ఇపుప్డు ఆతమ్ దావ్రా దేవుని పరిశుదుధ్ న అపొసత్లులకూ పవకలకూ వెలల్ నటుట్ గా పూరవ్కాలాలోల్ ని
మనుషులకు తెలియలేదు. 6ఈమరమ్ం ఏమిటంటే, సువార దావ్రాయూదులతోపాటుయూదేతరులు కూడా కీసుత్ యేసులో
సమానవారసులు, ఒకే శరీరంలోని అవయవాలు,వాగాద్ నంలోపాలిభాగసుత్ లు అనేదే.

7 నేను ఆ సువారకు సేవకుడినయాయ్ను. దేవుని శకిని బటిట్ ఆయన కృప వలల్నే ఇది సాధయ్ ంది. 8 పరిశుదుధ్ లందరిలో
అతయ్లుప్ణిణ్ అయినామనఊహకందని కీసుత్ ఐశవ్రాయ్నిన్యూదేతరులకు పకటించడానికీ, 9సరవ్ సృషిట్కర అయిన దేవునిలో
అనాది నుండీ దాగి ఉనన్ ఆ మరామ్నిన్ అందరికీ వెలల్డిపరచడానికీ దేవుడు ఆ కృపను నాకు అనుగహించాడు. 10 తన
బహ ముఖ జాఞ్ నం సంఘం దావ్రావాయుమండలంలోని పధానులూ అధికారులూ తెలుసుకోవాలని దేవుని ఉదేద్శం. 11అది
మన పభు న కీసుత్ యేసులో చేసిన ఆయన నితయ్ సంకలప్ం. 12 కీసుత్ మన విశావ్సం చేత ఆయనను బటిట్ మనకి రయ్ం,
దేవుని సనిన్ధిలోకి పవేశించే నిబబ్రం కలిగింది.

అంతరంగ పరిపూరణ్త,జాఞ్ నాల పారథ్న
13 కాబటిట్ మీ నిమితత్ం నాకు కలిగిన హింసలు చూసి మీరు అ రయ్పడవదద్ని చెబుతునాన్ను. ఇవి మీకు మహిమ

కారకాలుగాఉంటాయి. 14-15ఈకారణంవలనపరలోకంలో,భూమిమీదాఉనన్ పతి కుటుంబం ఎవరినిబటిట్ తన కుటుంబం
అని పేరు పొందిందో ఆ తండి ముందు నేను మోకాళ ళ్ని పారిథ్సుత్ నాన్ను. 16-17ఆయన మీలో ఉనన్ తన ఆతమ్ దావ్రా తన
మహి శవ్రాయ్నిన్ బటిట్ శకితోమిమమ్లిన్ బలపరచడంఅనేవరంఇవావ్లి. కీసుత్ మీహృదయాలోల్ విశావ్సందావ్రానివసించాలి.
మీరు ఆయనపేమలోవేరుపారి సిథ్రంగాఉండాలి. ఇదేనాపారథ్న 18పరిశుదుధ్ లందరితో కలిసిదానిపొడవు, వెడలుప్,లోతు,
ఎతుత్ ఎంతోపూరిగా గహించగలగాలనీ 19జాఞ్ నానికిమించిన కీసుత్ పేమను తెలుసుకోడానికి తగిన శకి పొందాలనీనాపారథ్న.

20మనలో పని చేసే తన శకి పకారం మనం అడిగే వాటి కంటే, ఊహించే వాటి కంటే ఎంతో ఎకుక్వగా చేయ శకి గల
దేవునికి, 21సంఘంలో కీసుత్ యేసులో తరతరాలకూ నిరంతరం మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్ .

4
విశావ్సుల పవరన, సేవ

1-3 కాబటిట్ మీరు పిలువబడిన పిలుపుకు తగినటుట్ గా సంపూరణ్ వినయం, సాతివ్కం, సమాధానం కలిగిన వా , పేమతో
ఒకడినొకడు సహిసూత్ , సమాధానం అనే బంధం చేత ఆతమ్ కలిగించే ఐకయ్తను కాపాడుకోవడంలో శదధ్ కలిగి నడుచుకోవాలని
పభువునుబటిట్ దీ ననేనుమిమమ్లిన్బతిమాలుతునాన్ను. 4ఏవిధంగామీపిలుపుకుసంబంధించిననిశచ్యతతోఉనాన్రో
ఆ విధంగా శరీరం ఒకక్టే, ఆతామ్ ఒకక్డే. 5 పభువు ఒకక్డే, విశావ్సం ఒకక్టే, బాపిత్సం ఒకక్టే. 6అందరికీ తండి అయిన
దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికంటే నా, అందరి దావ్రా అందరిలో ఉనాన్డు.

తన శరీరం కోసం కీసుత్ ఇచిచ్న పరిచరయ్ వరాలు
7 అయితే కీసుత్ అనుగహించిన కృప కొలతను బటిట్ మనలో పతి ఒకక్రికీ వరాలు లభించాయి. 8 దీని గురించే

ఆయన ఆరోహణ నపుప్డు బందీలను చెరలోకి కొనిపోయాడనీ తన పజలకు బహ మానాలు ఇచాచ్డనీ లేఖనంలో ఉంది.
9 “ఆరోహణమయాయ్డు” అనే మాటకు ఆయన భూమి కింది భాగాలకు దిగాడు అని కూడా అరథ్ం ఉంది కదా. 10 అలా
దిగినవాడేతానే సమసాత్ నీన్ నింపేలా ఆకాశమహాకాశాలనిన్ంటినీ దాటి, ఎంతో కి ఎకిక్పోయాడు.

పరిచరయ్ వరాల ఉదేద్శం
11-12 విశావ్సులను సేవా కారాయ్లకు సిదధ్ం చేయాలనీ కీసుత్ సంఘానికి మాభివృదిధ్ కలగాలనీ ఆయన కొందరిని

అపొసత్లులుగా, కొందరిని పవకలుగా, కొందరిని సువారికులుగా, మరి కొందరిని కాపరులుగా, బోధకులుగా నియమించాడు.
13మనమంతా విశావ్సంలో, దేవుని కుమారుడి గురించిన జాఞ్ నంలో ఏకీభావం కలిగి ఉండాలనీ కీసుత్ కలిగి ఉనన్ పరిపూరణ్
పరిణతికి సమాన న పరిణతి చెందాలనీ ఆయన ఇలా నియమించాడు. 14అపుప్డు మనం పసిపిలల్లాల్ గా కాక మనుషులు
కపటంతో, కుయుకితోతపుప్దారికిలాగాలనికలిప్ంచినఅనిన్రకాలబోధలుఅనేగాలులతాకిడికికొటుట్ కుపోకుండాఉంటాము.
15 పేమతో సతయ్మేమాటాల్ డుతూ అనిన్ విషయాలోల్ కీసుత్ లాగా ఎదుగుదాం. 16ఆయనే శిరసుస్. ఆయన నుండి సంఘమనే
శరీరం చకక్గా అమరి, దానిలోని పతి అవయవమూ కీళళ్ మూలంగా కలిసి ఉండి, తన శకి కొలది పని చేసినపుడు పేమలో
తనకు మాభివృదిధ్ కలిగేలా అభివృదిధ్ చెందుతుంది.

కీసుత్ లో నూతన జీవిగా విశావ్సి పవరన
17 కాబటిట్ మీరికనుండి నిరుపయోగ న హృదయాలోచనలతో జీవించే అవిశావ్సులాల్ గా జీవించవదద్ని పభువులో

మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ను. 18 ఎందుకంటే వారి మనసు అంధకారమయ , తమ హృదయ కాఠినయ్ం వలనా తమలోని
ఆజాఞ్ నం వలనా తమ మనసులోని ఆజాఞ్ నానిన్ అనుసరించి, దేవుని జీవం నుండి వే పోయారు. 19వారు సిగుగ్ లేకుండా
అతాయ్శతోనానారకాల అపవిత కారాయ్లు చేయడం కోసం తమను తాము కాముకతావ్నికి అపప్గించుకునాన్రు.

20అయితేమీరు కీసుత్ ను గూరిచ్ నేరుచ్కొనన్దిఇదికాదు. 21యేసులోనిసతయ్ం గురించిఉనన్దిఉనన్టుట్ గానేమీరుఉపదేశం
పొందారు. 22కాబటిట్ మీరు మీ గత జీవితానికి సంబంధించినదీ, మోసకర న కోరికల చేత చెడిపోయేదీ అయిన మీపాత
సవ్భావానిన్ విడిచిపెటట్ండి 23మీఅంతరంగికమనసుస్లు వినూతన్ం కావాలి. 24దేవుడు ఇచేచ్ కొతత్ సవ్భావం ధరించుకోవాలి.
అలాటి సవ్భావంయథారథ్ న నీతి పవితతలు కలిగి ఉంటుంది.
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25మనం ఒకరికొకరం అవయవాల వంటి వారం. కాబటిట్ మీరు అబదాధ్ లు మానేసి మీ సాటిమనిషితో సతయ్మే పలకాలి.
26కోపపడవచుచ్ గానిఅదిపాపానికిదారితీయకూడదు. మీకోపంపొదుద్ గుంకేదాకాఉండకూడదు. 27సాతానుకు అవకాశం
ఇవవ్కండి. 28 దొంగతనం చేసేవాడు దానిన్ విడిచిపెటాట్ లి. తన చేతులతో కషట్పడి పనిచేసి అకక్రలో ఉనన్వారికి సహాయం
చేయాలి. 29మీ నోటి వెంట చెడు మాటలు రాకూడదు. వినేవారికి పయోజనం కలిగేలా వారు అభివృదిధ్ చెందేలా కృపా
సహితంగామాటాల్ డండి.

ఆతమ్ను కలిగి ఉనన్వాడుగా విశావ్సి పవరన
30 దేవుని పరిశుదాధ్ తమ్ను దుఃఖపరచ వదుద్ . ఎందుకంటే ఆయన ముద మీ విమోచన దినం వరకూ మీ ఉంటుంది.

31సమసత్ న దుషట్తవ్ంతోబాటు దేవ్షం, కోపం, రౌదం,అలల్రి, దూషణఅనేవాటినిపూరిగావిడిచిపెటట్ండి. 32హృదయంలో
కరుణ కలిగి ఒకడి మరొకడు దయ చూపించండి. దేవుడు మిమమ్లిన్ ఏ విధంగా కీసుత్ లో కష్మించాడో ఆ విధంగానే మీరు
కూడా ఇతరులను కష్మించండి.

5
దేవుని పియ సంతానంగా విశావ్సి పవరన

1కాబటిట్ మీరు దేవుని పిలల్లాల్ గా ఆయననుపోలి జీవించండి. 2 కీసుత్ మనలను పేమించిమనకోసం దేవునికి పరిమళ న
అరప్ణగా, తనను తానే బలిగా అపప్గించుకునాన్డు. అలాంటి పేమనేమీరూ కలిగి ఉండండి.

3 మీలో వయ్భిచారం, అపవితత, అసూయ, ఇవేవీ ఉండకూడదు. కనీసం మీరు వాటి పే నా ఎతత్కూడదు. ఇదే
పరిశుదుధ్ లకు తగిన పవరన. 4 కృతజఞ్త మాటలే మీ నోటి వెంట రావాలిగానీ అసభయ్ న మాటలు, మూరఖ్పు మాటలు,
రెండు అరాథ్ లతో కూడిన మాటలు మీరు పలక కూడదు. ఇవి మీకు తగినవి కావు. 5 మీకు తెలుసు. వయ్భిచారులూ
అపవితులూ అతాయ్శపరులూ కీసుత్ కూ, దేవునికీ చెందిన రాజాయ్నికి అరుహ్ లు కారు. అతాయ్శాపరులు విగహారాధికులతో
సమానం. 6పనికిమాలినమాటలు పలికేవారి వలల్ మోసపోకండి. అలాటివాటివలల్ అవిధేయుల కి దేవుని ఉగత వసుత్ ంది.
7 కాబటిట్ వారికి దూరంగా ఉండండి. 8 గత కాలంలో మీరు చీకటి ఉనాన్రు. అయితే ఇపుప్డు పభువులో వెలుగుగా
ఉనాన్రు. వెలుగు సంబంధులాల్ గా నడుచుకోండి. 9ఎందుకంటే వెలుగు ఫలంమంచితనం, నీతి, సతయ్ం. 10కాబటిట్ పభువుకు
ఇషట్ నదేదో చూపుతూ, 11 పనికిమాలిన చీకటి పనులోల్ పాలొగ్ నక, వాటిని ఖండించండి. 12 ఎందుకంటే వారు రహసయ్ంగా
జరిగించేఆపనులను గురించిమాటలాడడం కూడాచాలాఅవమానకరం. 13పతిపనీవెలుగుచేతబటట్బయలుఅవుతుంది.
వెలుగు పతిచోటా పకాశిసూత్ నే ఉంటుంది కదా? 14బటట్బయ న పతిదీ వెలుగే. అందుకే,
నిదిసుత్ నన్ నువువ్ మేలుకో.
చనిపోయినవారిలో నుండి లే.
కీసుత్ నీ మీద పకాశిసాత్ డు, అని రాసి ఉంది.

15 బుదిధ్హీనులాల్ కాక వివేకంగా జీవించడానికి జాగతత్ పడండి. 16 సమయం సదివ్నియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే
రోజులు చెడడ్వి. 17అందుకే మీరు మూరఖ్ంగా ఉండక పభువు సంకలప్మేమిటో తెలుసుకోండి. 18మదయ్ం సేవించి మతుత్ లో
మునిగిపోకండి. అది విపరీత పవరనకు దారి తీసుత్ ంది. అయితే పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఉండండి. 19 కీరనలతో సంగీతాలతో
ఆతమ్సంబంధ న పాటలతో ఒకరినొకరు పోతస్హించుకుంటూ, పభువును గూరిచ్ మీ హృదయాలోల్ పాడుతూ కీరించండి.
20పభుయేసు కీసుత్ నామంలో అనిన్టిని గురించీ తండి అయిన దేవునికి అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్ంచండి.

ఆతమ్తో నిండిన వారుగా విశావ్సుల వాహిక జీవనం
21 కీసుత్ ఉనన్ భకి కొదీద్ ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి. 22 సీలు పభువుకు లోబడినటేట్ తమ భరలకు లోబడాలి. 23 కీసుత్

సంఘానికి ఏ విధంగా తలగా ఉనాన్డో అలాగే భర తన భారయ్కు తలగా ఉనాన్డు. కీసేత్ సంఘమనే శరీరానికి రకష్కుడు.
24సంఘం కీసుత్ కు లోబడిన విధంగానేభారయ్లు కూడా పతి విషయంలో తమ భరలకు లోబడాలి.

25పురుషులారా, మీరు కూడా సంఘానిన్ కీసుత్ పేమించిన విధంగానేమీభారయ్లను పేమించాలి. 26సంఘానిన్ వాకయ్మనే
నీటి సాన్నంతో శుదిధ్చేసి, పవితపరచడానికి, 27 దానిన్ కళంకంగానీ, మడతలుగానీ అలాటిది మరేదీ లేకుండా పవితంగా
నిరోద్ షంగామహిమగలదిగా తన ఎదుట నిలబెటుట్ కోవాలని,దానికోసం తనను తాను సమరిప్ంచుకునాన్డు.

28 అలాగే పురుషులకు కూడా తమ సొంత శరీరాలాల్ గానే తమ భారయ్లను పేమించవలసిన బాధయ్త ఉంది. తన
భారయ్ను పేమించేవాడు తనను పేమించుకొనన్టేట్ . 29 ఎవడూ తన శరీరానిన్ దేవ్షించడు, పతి ఒకక్డూ దానిన్ పోషించి
సంర ంచుకుంటాడు. 30మనంసంఘమనేకీసుత్ శరీరంలోఅవయవాలుగాఉనాన్ంకాబటిట్ కీసుత్ కూడాతనసంఘానిన్పోషించి
సంర సుత్ నాన్డు.

31 “ఇందువలన పురుషుడు తన తండిని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను హతుత్ కుంటాడు, వారిదద్రూ ఒకక్ శరీరమవుతారు”
32ఈమాటలఅరథ్ం గహించడం కషట్ం. అయితేనేను కీసుత్ ను గూరీచ్ సంఘం గూరీచ్ చెబుతునాన్ను. 33చివరిగానేను చెపేప్ది,
మీలోపతిపురుషుడూ తననుతాను ఎంత పేమించుకుంటాడోఅంతగాతనభారయ్ను పేమించాలి. అలాగేభారయ్ తన భరను
గౌరవించాలి.

6
ఆతమ్తో నిండిన వారుగా విశావ్సుల గృహ జీవనం
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1 పిలల్లారా, పభువులో మీ తలిల్దండులకు లోబడండి. ఇది మంచిది. 2-3 “నీకు మేలు కలిగేలా నీ తండిని తలిల్ని
గౌరవించు. అది నీకు దీరాఘ్ యువును కలిగిసుత్ ంది.” ఇది వాగాద్ నంతో కలిసి ఉనన్మొదటి ఆజఞ్.

4తండులారా,మీపిలల్లకు కోపం పుటిట్ంచవదుద్ . వారిని పభువు కమశికష్ణలో,బోధలో పెంచండి.
5సేవకులారా,భయంతోవణకుతో, కీసుత్ కులోబడినటుట్ ,ఈలోకంలోమీయజమానులకుహృదయపూరవ్కంగాలోబడండి.

6మనుషులను సంతోషపెటేట్వారు చేసినటుట్ న కాక, కీసుత్ దాసులుగా దేవుని సంకలాప్నిన్ హృదయపూరవ్కంగా జరిగిసూత్ ,
7పభువుకు చేసినటేట్ ఇషట్పూరవ్కంగాసేవచేయండి. 8దాసు నా, సవ్తంతు నా,మీలోపతివాడూతాను చేసినమంచిపనికి
పభువు వలన పతిఫలం పొందుతాడనిమీకు తెలుసు.

9యజమానులారా, మీరూ మీదాసుల పటల్ అలాగే పవరించండి. మీకూ మీ దాసులకూ ఒకక్డే యజమాని పరలోకంలో
ఉనాన్డనీ, ఆయన పకష్పాతం లేని వాడనీ గహించి,వారిని బెదిరించడంమానండి.

ఆతమ్తో నిండిన విశావ్సుల పోరాటం
10చివరిగా, పభువు మహాశకిని బటిట్ ఆయనలో బలవంతు ఉండండి. 11మీరు సాతాను కుతంతాలను ఎదురోక్డానికి

శకి పొందడానికి దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్ ధరించుకోండి.
శతువులు

12 ఎందుకంటే మన పోరాటం మానవమాతులతో కాదు. నేటి చీకటి సంబంధ న లోకనాథులతో, పధానులతో,
అధికారులతో, ఆకాశమండలంలోని దురాతమ్ల సమూహాలతోమనం పోరాడుతునాన్ం.

కవచం
13అందుచేత మీరు ఈ ఆపద కాలంలో వారిని ఎదిరించి, శకివంతులుగా నిలబడగలిగేలా దేవుడిచేచ్ సరావ్ంగ కవచానిన్

ధరించుకోండి. 14మీనడుముకి సతయ్ంఅనేదటీట్ ,నీతిఅనే కవచం, 15పాదాలకుశాంతిసువారకోసంసంసిదధ్తఅనేచెపుప్లు
ధరించండి. 16వాటితోబాటు శతువు విసిరే అగిన్ బాణాలను అడుడ్ కోడానికి తోడప్డే విశావ్సం అనేడాలు పటుట్ కోండి. 17ఇంకా
రకష్ణ అనే శిరసాణం, దేవునివాకుక్ అనే ఆతమ్ఖడగ్ ం ధరించుకోండి.

18 ఆతమ్లో అనిన్ సమయాలోల్ అనిన్ రకాల పారథ్నలు, విజాఞ్ పనలు చేసూత్ ఉండండి. అందుకోసం పూరి పటుట్ దలతో
విశావ్సులందరి కోసమూ విజాఞ్ పనలు చేసూత్ మెలకువగా ఉండండి. 19 సువార రహసాయ్నిన్ రయ్ంగా తెలియజేసేలా, నేను
మాటాల్ డనారంభించినపుప్డు దేవుడు తన వాకాయ్నిన్ నాకందివావ్లని నా కోసం కూడా పారిథ్ంచండి. 20 సంకెళళ్లో ఉనన్ నేను
ఈ సువార నిమితత్ న రాయబారిని. నేను ఈ సువారను ఎలాంటి రయ్ంతో పకటించాలో అలాంటి రయ్ంతో పకటించాలి
గదా.

21నాపియసోదరుడు తుకికు పభువులోనమమ్క నసేవకుడు. అతనిదావ్రానేను ఎలాఉనాన్నో,ఏమిచేసుత్ నాన్నోమీకు
తెలుసుత్ ంది. 22మాసంగతులు మీరు తెలుసుకోడానికీ,మీహృదయాలను పోతస్హించడానికీ అతణిణ్ మీ దగగ్రికి పంపాను.

23తండి న దేవుడు, పభు నయేసు కీసుత్ శాంతినీ విశావ్సంతో కూడిన పేమనుసోదరులకు అనుగహించు గాక 24మన
పభుయేసు కీసుత్ నితయ్ పేమను కనపరిచే వారికందరికీ కృప తో ఉండుగాక.
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ఫిలిపీప్యులకు రాసిన పతిక
గంథకర

ఈ పతిక తాను రాశాడని (1:1) చెపాప్డు. అంతరగ్త లకష్ణాలు, లి, చారితిక అంశాలు దీనిన్ దృఢపరుసుత్ నాన్యి. అది
సంఘం కూడాఈపతిక రచన,అధికారంపౌలుదేనని వకాక్ణించింది. ఫిలిపిప్ పతిక కీసుత్ మనసుస్ను ఆవిషక్రించింది (2:1-
11). ఈ లేఖ రాసినపుప్డు పౌలు దీ అయినపప్టికీ అతడు పూరాణ్ నందం తో ఉనాన్డు. కషాట్ ల కడలిలో, బాధలోల్ తం
ర్సత్వులు ఆనందంగా ఉండగలరని ఫిలిపిప్ పతిక నేరిప్సుత్ నన్ది. కీసుత్ లోని నిరీకష్ణమూలంగామనం ఆనందంగా ఉండగలం.
రచనా కాలం, పదేశం

సుమారు కీ. శ. 60 - 63మధయ్భాగం
రోమ్ లో చెరలో ఉండి పౌలు ఈ పతిక రాశాడు. (అపో. కా. 28-30). ఈ పతికను ఎపఫోదితు ఫిలిపిప్ సంఘానికి

తీసుకుపోవాలి. ఇతడు ఫిలిపిప్ సంఘం నుంచిపౌలుకు ఆరిధ్క సాయం తీసుకుని వచాచ్డు. (2:25; 4:18). అయితేఅతడు
రోమ్లోఉనన్ కాలంలోతీవఅసవ్సథ్తకు గురయాయ్డు. తిరుగు పయాణంఆలసయ్ం అయింది. అందుకనిపౌలు ఇతనిదావ్రా
ఈ లేఖ పంపుతునాన్డు (2:26-27).

సీవ్కర
ఫిలిపిప్ నగరంలోని ర్సత్వ సంఘం. ఇదిమాసిడోనియాజిలాల్ లో పధాన నగరం.
పయోజనం

చెరలో తన పరిసిథ్తులు (1:12-26), విడుదల గనక కలిగితే తన పథకాలు (1:23 24) ఫిలిపిప్ విశావ్సులకు
తెలియజేయాలనిపౌలు ఆశించాడు. సంఘంలో కొనిన్ విభేదాలు, విరోధాలు ఉనన్టుట్ కనిపించింది. అందువలల్ అపోసత్లుడు
సంఘ ఐకయ్త దృషాట్ య్ వినయగుణంయొకక్ పాముఖయ్తను పోతస్హిసూత్ రాశాడు (2:1-18; 4:2-3). కాపరి గుణగణాలకు
సంబంధించిన సిదాధ్ ంతం తెలిసినవాడుగా కొందరు భినన్ బోధకులహానికర నబోధలకు వయ్తిరేకంగాఈలేఖరాశాడు (3:2,
3). తిమోతిని సంఘానికి పరిచయం చెయయ్డానికి, ఎపఫోదితు ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి,అతనిఉదేద్శాలు తెలియజేయడానికిపులు
ఈ లేఖ రాశాడు. సంఘం పంపిన కానుకలను బటిట్ వారికి కృతజఞ్తలు తెలిపాడు (4:10-20).

ముఖాయ్ంశం
ఆనంద జీవనం

విభాగాలు
1. అభినందనలు— 1:1, 2
2. పౌలు సిథ్తి, సంఘానికిపోతాస్హం— 1:3-2:30
3. భినన్ బోధల విషయంలోహెచచ్రికలు— 3:1-4:1
4. అంతిమపోతాస్హవాకుక్లు— 4:2-9
5. కృతజఞ్తలు— 4:10-20
6. చివరి శుభాకాంకష్లు— 4:21-23

విశావ్సికి జీవం కీసేత్
1ఫిలిపీప్ పటట్ణంలో కీసుత్ యేసుకు చెందిన పరిశుదుధ్ లందరికీ సంఘనాయకులకూ పరిచారకులకూ కీసుత్ యేసు దాసు న

పౌలు, తిమోతి రాసుత్ నన్ సంగతులు. 2మన తండి దేవుని నుండీ పభు న యేసు కీసుత్ నుండీ మీకు కృపా, శాంతీ కలుగు
గాక.

3 నేను మిమమ్లిన్ ఎపుప్డు గురుకు తెచుచ్కునాన్ నా దేవునికి వందనాలు చెబుతాను. 4మీ కోసం నేను పారిథ్ంచే పతిసారీ
అది ఆనందభరిత న పారథ్నే. 5 సువార విషయంలో మొదటి రోజు నుంచి ఇపప్టి వరకూ మీ సహవాసానికి వందనాలు.
6మీలోఈమంచి పనిమొదలు పెటిట్నవాడు యేసు కీసుత్ తిరిగి వచేచ్ రోజు వరకూ ఆ పని కొనసాగించిపూరి చేసాత్ డు. ఇది
నా గటిట్ నమమ్కం.

7మిమమ్లిన్ గురించి నేనిలాభావించడం సబబే. ఎందుకంటేమీరు నాహృదయంలోఉనాన్రు. నేను దులోఉనన్పుప్డూ,
నేను సువార పకష్ంగా వాదిసూత్ నిరూపిసుత్ నన్పుడు మీరంతా ఈ కృపలో నాతో పాలివారుగా ఉనాన్రు. 8 కీసుత్ యేసు పేమ
లోతులోల్ నుంచి,మీకోసం నేనెంత తపిసుత్ నాన్నో దేవుడేనాకు సా .

హింసల విజయంసాధించిన ఆనందం
9మీ పేమ జాఞ్ నంతో, సంపూరణ్ వివేచనతో అంతకంతకూ వృదిధ్ చెందుతూ ఉండాలని నేను పారిథ్సుత్ నాన్ను. 10 దేవునికి

మహిమ, సుత్ తి కలిగేలా మీరు శేషఠ్ న విషయాలను పరీ ంచి తెలుసుకుని, యేసు కీసుత్ దావ్రా కలిగే నీతిఫలాలతో నిండి,
కీసుత్ వచేచ్ రోజు వరకూయథారథ్ంగా నిరోద్ షంగా ఉండాలనన్దే నాపారథ్న 11అంతేకాక దేవునికిమహిమ, సుత్ తి కలిగేలా,మీరు
యేసు కీసుత్ దావ్రా కలిగే నీతి ఫలాలతో నిండి ఉండాలి.

12 సోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువార మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించడానికే అని మీరు తెలుసుకోవాలని ఇపుప్డు
కోరుతునాన్ను. 13 ఎలాగంటే, నా సంకెళ ళ్ కీసుత్ కోసమే కలిగాయని రాజ భవనం కావలి వారికీ తకిక్న వారందరికీ
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తెలిసిపోయింది. 14అంతేకాక, పభువులోనిసోదరులోల్ ఎకుక్వమందినా బంధకాలను బటిట్ సిథ్ర విశావ్సం కలిగి, నిరభ్యంగా
దేవునివాకుక్ పకటించడానికి ఎకుక్వ రయ్ం తెచుచ్కునాన్రు.

15కొంతమంది అసూయతో కలహబుదిధ్తో,మరి కొంతమందిమంచి ఉదేద్శంతో కీసుత్ ను పకటిసుత్ నాన్రు. 16పేమతో కీసుత్ ను
పకటించేవారికి నేను సువార ప న వాదించడానికి నియామకం పొందానని తెలుసు. 17అయితే మిగతా వారు బంధకాలోల్
ఉనన్ నాకు మరింత బాధ కలిగించాలని శుదధ్ మనసుతో కాక కకష్తో కీసుత్ ను పకటిసుత్ నాన్రు. 18అయితేనేం? కపటంతో గానీ
సతయ్ంతో గాని, ఎలా నా కీసుత్ ను పకటించడం మాతం జరుగుతూ ఉంది. అందుకు నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను. ఇక ముందు
కూడా ఆనందిసాత్ ను.

19మీపారథ్నల వలన, యేసు కీసుత్ ఆతమ్సాయం వలన, నా విడుదల కోసం ఇదంతా జరుగుతూ ఉందని నాకు తెలుసు.
20 నేను ఏ విషయంలో నా సిగుగ్ పాలు కానని నాకు నిబబ్ర న ఆశాభావం ఉంది. అయితే, ఎపప్టిలాగానే ఇపుప్డు కూడా
నా జీవితం వలన గానీ,చావువలన గానీ కీసుత్ ను నా శరీరంతోఘనపరుసాత్ ను అనే రయ్ం ఉంది.

21నావర తేబతకడం కీసేత్,మరిచావడంలాభమే. 22అయినాశరీరంలోనేనింకాబతుకుతూనాపయాసకుఫలితంఉంటే,
అపుప్డు నేనేం కోరుకోవాలోనాకు తెలియడం లేదు. 23ఈ రెండింటిమధయ్ ఇరుకుక్పోయాను. నేను లోకానిన్ విడిచి కీసుత్ తోనే
ఉండిపోవాలని నా కోరిక. అనిన్టికంటే అదే ఉతత్మం. 24 అయినా నేను శరీరంతో ఉండడం మీకోసం మరింత అవసరం.
25-26 తదావ్రా, నేను మీ దగగ్రికి తిరిగి రావడంవలల్ కీసుత్ యేసులో ననున్ బటిట్ మీరు గరవ్ పడతారు. మీరు విశావ్సంలో
అభివృదిధ్ , ఆనందం పొందడానికి నేను జీవిసూత్ మీ అందరితో ఉంటాననినాకు గటిట్ నమమ్కం ఉంది.

27నేను మిమమ్లిన్ చూడడానికి వచిచ్నా,రాకపోయినా, అందరూ కలిసికటుట్ గా సువార విశావ్సం పకష్ంగాపోరాడుతూ, ఏక
భావంతో నిలిచి ఉనాన్రని నేను మిమమ్లిన్ గురించి వినేలా,మీరు కీసుత్ సువారకు తగినటుట్ గా పవరించండి.

28మిమమ్లిన్ ఎదిరించే వారికి ఏ విషయంలోనూ భయపడవదుద్ . మీ రయ్ం వారికి నాశనం, మీకు రకష్ణ కలుగుతాయని
తెలిపే సూచన. ఇది దేవుని వలన కలిగే విడుదల. 29-30 గతంలో నేను సాగించిన పోరాటానిన్ చూసారు. దానిన్ గురించి
వింటునాన్రు. మీరు కూడాఅదేపోరాటంలోఉనాన్రు. కాబటిట్ దేవుడుమీకు కేవలం కీసుత్ ను విశవ్సించే అవకాశమేకాకుండా,
ఆయన కోసం కషాట్ లు అనుభవించే అవకాశం కూడా కలిగించాడు.

2
విశావ్సికి ఆదరశ్ం కీసేత్ (1) ఐకయ్త,సాతివ్కం కలిగి ఉండాలనిహెచచ్రిక

1 కీసుత్ లో ఎలాంటి పోతాస్హం గానీ, పేమ దావ్రా ఎలాంటి ఆదరణ గానీ, దేవుని ఆతమ్తో ఎలాంటి సహవాసం గానీ,
సునిన్త నఎలాంటి కనికరం,వాతస్లయ్ంగానీఉనన్టట్యితే, 2మీరంతాఒకేమనసు,ఒకేవిధ నపేమ,ఆతమ్లోసహవాసం
ఒకే ఉదేద్శం కలిగిఉండి నా ఆనందానిన్ సంపూరణ్ం చేయండి. 3 సావ్రధ్ంతో గానీ వృథాతిశయంతో గానీ ఏమీ చేయవదుద్ .
వినయ నమనసుతో ఇతరులను మీకంటేయోగుయ్లుగా ఎంచుకోండి. 4మీలోపతివాడూ తనసొంత అవసరాలే కాకుండా
ఇతరుల అవసరాలను కూడా పటిట్ంచుకోవాలి. 5 కీసుత్ యేసుకునన్ ఇలాంటి పవృతిత్నే మీరూ కలిగి ఉండండి.

కీసుత్ ఏడు విధాలుగా విధేయత కనుపరచడం
6ఆయన దేవుని సవ్రూపం కలిగినవాడు.
దేవునితో తన సమానతావ్నిన్ విడిచిపెటట్ లేనిదిగా ఎంచుకోలేదు.
7అయితే,దానికి పతిగా తనను తాను ఖాళీ చేసుకునాన్డు.
బానిస రూపం తీసుకునాన్డు.
మానవులపోలికలో కనిపించాడు.
ఆకారంలో ఆయనమనిషిగా కనిపించాడు.
8చావుదాకా, అంటే, సిలువ మీదచావు నా సరే,
తనను తాను తగిగ్ంచుకుని,లోబడాడ్ డు.

యేసుకు ఘనత
9-11అందుచేత పరలోకంలోనూ, భూమిమీదా,

భూమి కిందా ఉనన్ పతి ఒకక్రిమోకాలుయేసు నామంలో వంగేలా,
పతినాలుక తండి అయిన దేవునిమహిమకోసంయేసు కీసుత్ ను పభువుగా అంగీకరించేలా,
దేవుడు ఆయనను ఎంతో ఉనన్తంగాహెచిచ్ంచి,

అందరికంటే ఉనన్త న నామానిన్ ఆయనకు ఇచాచ్డు.

అంతరంగంలోని రకష్ణకు బాహయ్ గురుతులు
12 నా పియ సహ విశావ్సులారా, మీరెపుప్డూ లోబడుతునన్టుట్ గానే, నేను మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు మాతమే కాకుండా,

మరి ఎకుక్వగా మీతో లేనపుప్డు, భయభకులతో మీ సొంత రకష్ణను కొనసాగించుకోండి. 13 ఎందుకంటే దేవుడే మీరు
తనకిషట్ న ఉదేద్శానిన్ నెరవేరచ్టానికి కావలసిన సంకలాప్నిన్, కారయ్సిదిధ్ని కలుగజేయడానికి మీలో పని చేసూత్ ఉనాన్డు.
14మీరుచేసేవనీన్,ఫిరాయ్దులూవాదాలూలేకుండాచేయండి. 15దానివలనమీరు కుటిల నవక నఈతరంపజలమధయ్
నిరోద్ షులు, నిందారహితులు, నిషక్ళంకు న దేవుని కుమారులుగా, లోకంలో దీపాలుగా వెలుగుతుంటారు. 16జీవవాకాయ్నిన్
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గటిట్గా పటుట్ కోండి. అపుప్డు కీసుత్ తిరిగి వచేచ్ రోజున నేను వయ్రథ్ంగా పరుగెతత్లేదనీ నా పని వృధా కాలేదనీనాకు తెలుసుత్ ంది.
గొపప్గా చెపుప్కోడానికి నాకొక కారణం ఉంటుంది.

అపొసత్లుని ఆదరశ్ం
17మీ విశావ్స బలిదాన పరిచరయ్లో నేను పానారప్ణగా పోయబడినా, నేను సంతోషిసూత్ మీ అందరితో ఆనందిసాత్ ను.

18అలాగేమీరు కూడా సంతోషిసూత్ నాతోబాటు ఆనందించండి. 19మీరెలా ఉనాన్రో తెలుసుకుని నాకు పోతాస్హం కలిగేలా,
పభు యేసు చితత్ తే తవ్రలో తిమోతిని మీ దగగ్రికి పంపాలనుకుంటునాన్ను. 20 తిమోతి లాగా మీ గురించి అంతగా
పటిట్ంచుకొనే వాడు నాకెవరూ లేరు.

21మిగతావారంతా తమసొంత పనులేన్ చూసుకుంటునాన్రు గాని, యేసు కీసుత్ విషయాలు చూడడం లేదు. 22తిమోతి
తనను తాను రుజువు చేసుకునాన్డు. ఎందుకంటే, తండికి కొడుకు ఎలా సేవ చేసాత్ డో అలాగే అతడు నాతో కూడ
సువార పచారంలో సేవ చేశాడని మీకు తెలుసు. 23 అందుచేత నాకు ఏం జరగబోతునన్దో తెలిసిన వెంటనే అతనిన్
పంపాలనుకుంటునాన్ను. 24నేను తవ్రలో వసాత్ నని పభువునుబటిట్ నముమ్తునాన్ను.

25 నా సోదరుడు, జతపని వాడు, సాటి యోధుడు, మీ పతినిధి, నాకు అవసర నపుప్డు సేవ చేసే వాడు అయిన
ఎపఫొదితును మీ దగగ్రికి పంపడం అవసరమనుకునాన్ను. 26 అతడు జబుబ్ పడాడ్ డని మీకు తెలిసింది కాబటిట్ అతడు
మీ అందరితో ఉండాలని చాలా బెంగగా ఉనాన్డు. 27 అతడు చావుకు దగగ్రగా వెళాళ్డు, కానీ దేవుడు అతని మీద జాలి
చూపించాడు. అతని మీదే కాదు, దుఃఖం వెంట దుఃఖం కలగకుండా నా మీద కూడా జాలి చూపాడు. 28 కాబటిట్ మీరు
అతనిన్మళీళ్ చూసి సంతోషించేలా,నావిచారం తగేగ్లాఅతనిన్ తవ్రపెటిట్ పంపుతునాన్ను. 29ఎపఫొదితునుపూరాణ్ నందంతో
పభువు పేరిట చేరుచ్కోండి. అలాంటి వారిని గౌరవంగా చూడండి. 30 ఎందుకంటే అతడు కీసుత్ పనిలో దాదాపు చావును
ఎదురొక్నాన్డు. నాకు సేవ చేయడానికీమీరు తీరచ్లేకపోయిననాఅవసరాలనుమీబదులు తీరచ్డానికి,అతడు తనపాణం
తం లెకక్చేయలేదు.

3
విశావ్సి నమమ్కానికీ, అభిలాషలకీ, ఎదురు చూపులకీ నమూనా
ఫిలిపీప్ 3:1-21

(1) ర్సత్వులనుయూదు మతంలోకిమారాచ్లని చూసే వారి విషయంహెచచ్రిక
1చివరిగా, నాసోదరులారా, పభువులో ఆనందించండి. ఈ విషయాలనేమీకు మరలా రాయడం నాకేమీ సమసయ్ కాదు.

మీకది మకరం. 2 కుకక్ల విషయం జాగతత్. చెడు పనులు చేసే వారి విషయం జాగతత్. ఛేదించే ఆచారం పాటించే వారి
విషయం జాగతత్. 3 ఎందుకంటే, మనం దేవుని ఆతమ్తో ఆరాధిసూత్ శరీరం మీద నమమ్కం పెటుట్ కోకుండా కీసుత్ యేసులో
అతిశయిసుత్ నాన్ము. మనమేఅస న సునన్తి పొందిన వాళళ్ం.

(2) చటట్సంబంధ న నీతిని నముమ్కోవడం
4చెపాప్లంటే,వాసత్వంగా నేనే శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోగలను. ఎవ నా శరీరానిన్ ఆధారం చేసుకోవాలనుకుంటే నేనుమరి

ఎకుక్వగాచేసుకోగలను. 5ఎనిమిదవరోజునసునన్తిపొందాను. ఇశాయేలుజాతిలోపుటాట్ ను. బెనాయ్మీనుగోతానికిచెందిన
వాణిణ్ . హెబీయులోల్ హెబీయుణిణ్ . ధరమ్శాసం విషయంలో పరిసయుయ్ణిణ్ . 6 ర్సత్వ సంఘానిన్ తీవంగా హింసించాను. ధరమ్శాస
సంబంధ న నీతి విషయంలో నిందారహితుడిని.

(3) నీతి కలిగేలా విశావ్సికి ఉండే నమమ్కానికి ఆధారం
7 అయినా ఏవేవి నాకు లాభంగా ఉండేవో వాటిని కీసుత్ కోసం పనికిరానివిగా ఎంచాను. 8వాసత్వంగా ఇపుప్డు మిగతా

వాటనిన్టినీనషట్ంగాఎంచుతునాన్ను ఎందుకంటేనాపభు నయేసు కీసుత్ ను ఎరగడమేఎంతోశేషఠ్ న విషయం. ఆయనను
బటిట్ మిగతావాటనిన్టినీ ఇషట్పూరవ్కంగా తిరసక్రించాను. కీసుత్ ను సంపాదించటానికి వాటిని చెతత్తో సమానంగా ఎంచాను.
9 ధరమ్శాసమూల న నా సవ్నీతిగాక, కీసుత్ లోని విశావ్సమూల న నీతికి బదులుగా, అంటే విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు
అనుగహించే నీతిగలవాడ ఆయనలో కనపడేలా అలా చేశాను.

(4)పునరుతాథ్ న శకితో సహవాసాని విశావ్సికి ఆధారం కీసుత్
10-11 ఆయనను ఎరగడం అనే నీతినాయ్యాలు, ఆయన పునరుతాథ్ న శకి, ఆయన పొందిన హింసలోల్ సహానుభవం,

కీసుత్ మూలంగా ఆయన మరణం పోలికలోకి మారుప్ చెందడం కోసం, ఏ విధంగా నా చనిపోయిన వారిలో నుండి నాకు
పునరుతాథ్ నం కలగాలని, కోరుతునాన్ను.

12 వీటనిన్టినీ ఇంకా నేను పొందలేదు కాబటిట్ నేనింకా సంపూరుణ్ ణిణ్ కాదు. కీసుత్ ననున్ దేనికోస తే పటుట్ కునాన్డో దానిన్
నేను కూడా సొంతం చేసుకోవాలని నేనింకా పయతిన్సూత్ నే ఉనాన్ను. 13సోదరులారా, దానిన్ నేను ఇపప్టికే సాధించానని
అనడం లేదు. అయితే ఒకటి మాతం చేసుత్ నాన్ను. గతంలో జరిగిన దానిన్ మరచిపోయి, ముందునన్ వాటి కోసం పయాస
పడుతునాన్ను. 14 కీసుత్ యేసులో దేవుని ఉనన్త న పిలుపుకు సంబంధించిన బహ మతి కోసం గురి దగగ్రకే పరుగెతుత్ తూ
ఉనాన్ను.

(5) పవరనలో ఐకయ్త హెచచ్రిక
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15కాబటిట్ విశావ్సంలో దృఢంగాఉనన్ విశావ్సుల నమనం,అలానేఆలోచించాలనిపోతస్హిసుత్ నాన్ను. మరిఏవిషయం
గురించి అయినా, మీరు వేరొక విధంగా ఆలోచిసుత్ ంటే దేవుడు దానిన్ కూడా మీకు సప్షట్ం చేసాత్ డు. 16 ఏ నా సరే, మనం
ఇపప్టికే పొందిన అదే సతాయ్నికి అనుగుణంగామనమంతా నడుచుకొందాము.

(6) అయితే ఐకయ్త కోసమని సతాయ్నిన్ నిరల్ నికి గురి చేయకూడదు
17 సోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి పవరించండి. మమమ్లిన్ ఆదరశ్ంగా తీసుకుని నడుచుకునే వారిని జాగతత్గా

గమనించండి. 18చాలామందికీసుత్ సిలువకు శతువులుగానడుచుకుంటునాన్రు. వీరినిగురించిమీతోచాలాసారుల్ చెపాప్ను.
ఇపుప్డు కూడాదుఃఖంతోచెబుతునాన్ను. 19నాశనమేవారిఅంతం. వారికడుపేవారిదేవుడు. వారుతాముసిగుగ్ పడవలసిన
వాటినే గొపప్గా చెపుప్కుంటునాన్రు. లౌకిక విషయాలమీదేవారు మనసు ఉంచుతారు.

(7) విశావ్సి నిరీకష్ణకు ఆధారం కీసుత్
20ఎందుకంటేమనంఅయితేపరలోకపౌరులం. మనరకష్కు నయేసు కీసుత్ పభువుఅకక్డనుండేభూమిమీదికివసాత్ డని

ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్ం. 21 సమసాత్ నీన్ ఏ శకితో ఆయన నియంతిసుత్ నాన్డో అదే శకితో మన బలహీన న దేహాలను తన
మహిమగల దేహంలాగామారిచ్ వేసాత్ డు.

4
ఆందోళనలో విశావ్సి ఆనందించడానికి బలం కీసుత్
(1) ఐకయ్త, ఆనందాల హెచచ్రిక

1 కాబటిట్ నా పియ సోదరులారా, మీరంటే నాకెంతో ఇషట్ం. మిమమ్లిన్ చూడాలని చాలా ఆశగా ఉంది. నా ఆనందం, నా
కిరీటంగా ఉనన్ నా పియమితులారా, పభువులో సిథ్రంగా ఉండండి. 2పభువులోమనసు కలిసి ఉండమనియువొదియను,
సుంటుకేను బతిమాలుతునాన్ను. 3 అవును, నా నిజ సహకారీ, నినున్ కూడా అడుగుతునాన్ను. ఆ సీలు కెల్మెంతుతో, నా
మిగతా సహకారులతో సువార పనిలో నాతో పయాసపడాడ్ రు కాబటిట్ వారికి సహాయం చెయియ్. వారి పేరుల్ జీవ గంథంలో రాసి
ఉనాన్యి. 4ఎపుప్డూ పభువులో ఆనందించండి. మళీళ్ చెబుతాను, ఆనందించండి.

(2) దేవుని శాంతి రహసయ్ం
5మీసహనం అందరికీ తెలియాలి. పభువు దగగ్రగా ఉనాన్డు. 6దేనిన్ గూరీచ్ చింతపడవదుద్ . పతి విషయంలోను పారథ్న

విజాఞ్ పనలతో కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా మీ వినన్పాలు దేవునికి తెలియజేయండి. 7అపుప్డు సమసత్ జాఞ్ నానికీ మించిన దేవుని
శాంతి,యేసు కీసుత్ లో మీహృదయాలకూమీ ఆలోచనలకూ కావలి ఉంటుంది.

(3)శాంతి పదాత దేవుని సనిన్ధి
8చివరికి, సోదరులారా, ఏవి వాసత్వమో ఏవి గౌరవించదగినవో ఏవి నాయ్య నవో ఏవి పవిత నవో ఏవి రమయ్ నవో

ఏవిమంచి పేరు గలవో ఏవి తికంగామంచివోమెచుచ్కోదగినవో అలాంటివాటిని గురించే తలపోసూత్ ఉండండి. 9మీరు నా
దగగ్ర ఏవి నేరుచ్కుని అంగీకరించారో నాలో ఉనన్టుట్ గా ఏవి వినాన్రో ఏవి చూచారో, వాటిని చేయండి. అపుప్డు శాంతికి కర
అయిన దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు.

(4) ఆందోళనల విజయం
10నా గురించి మీరు ఇపప్టి నా మళీళ్ శదధ్ వహించారని పభువులో చాలా సంతోషించాను. గతంలో మీరు నా గురించి

ఆలోచించారు గానీమీకు స న అవకాశం దొరకలేదు. 11నాకేదో అవసరం ఉందని నేనిలాచెపప్డం లేదు. నేను ఏ పరిసిథ్తిలో
ఉనాన్ సరే, ఆ పరిసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగి ఉండడం నేరుచ్కునాన్ను. 12 అవసరంలో బతకడం తెలుసు, సంపనన్ సిథ్తిలో
బతకడం తెలుసు. పతి విషయంలో అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ కడుపు నిండి ఉండడానికీ ఆకలితో ఉండడానికీ సమృదిధ్ కలిగి
ఉండడం, లేమిలోఉండడం నేరుచ్కునాన్ను. 13ననున్ బలపరచే వాడిదావ్రా నేను సమసాత్ నీన్ చేయగలను.

14 అయినా నా కషాట్ లు పంచుకోవడంలో మీరు మంచి పని చేశారు. 15 ఫిలిపీప్యులారా, నేను సువార బోధించడం
మొదలుపెటిట్ మాసిదోనియ నుంచి బయలుదేరినపుప్డు మీ సంఘమొకక్టే నాకు సహాయం చేసి ననున్ ఆదుకునన్ది. ఈ
సంగతిమీకే తెలుసు. 16ఎందుకంటే తెసస్లోనికలో కూడామీరుమాటిమాటికీ నా అవసరం తీరచ్డానికి సహాయం చేశారు.

17 నేను బహ మానానిన్ ఆశించి ఇలా చెపప్డం లేదు, మీకు పతిఫలం అధికం కావాలని ఆశిసూత్ చెబుతునాన్ను. 18నాకు
అనీన్ సమృదిధ్గా ఉనాన్యి. మీరు పంపిన వసుత్ వులు ఎపఫొదితు దావ్రా అందాయి. నాకు ఏమీ కొదువ లేదు. అవి ఇం న
సువాసనగా, దేవునికి ఇషట్ న అరప్ణగా ఉనాన్యి. 19కాగా నా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ంతో కీసుత్ యేసు మహిమలోమీ పతి
అవసరానీన్ తీరుసాత్ డు.

20ఇపుప్డు మన తండి అయిన దేవునికి ఎపప్టికీ మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్ .
21 పవితులందరికీ కీసుత్ యేసులో అభివందనాలు చెపప్ండి. నాతో పాటు ఉనన్ సోదరులంతా మీకు అభివందనాలు

చెబుతునాన్రు. 22పవితులంతా,ముఖయ్ంగా సీజర్ చకవరి ఇంటోల్ ఉనన్ పవితులు మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
23పభు నయేసు కీసుత్ కృప మీ ఆతమ్తో ఉండు గాక.
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కొలసస్యులకు రాసిన పతిక
గంథకర

కొలోసిస్ పతిక నిఖా న పౌలు రచన (1:1). ఆది సంఘంలో ఈ పతిక గురించి పసాత్ వించిన వారంతా పౌలుకే గంథ
కర తవ్ం ఆపాదించారు. కొలోసిస్ సంఘం పౌలు సాథ్ పించలేదు. పౌలు జత పనివారిలో ఒకడు, బహ శా ఎపఫామొదటగా
కొలోసిస్లో సువార పకటించాడు (4:12, 13). అబదధ్ బోధకులు ఏదో కొతత్ సిదాధ్ ంతంతో ఇకక్డికి వచాచ్రు. వారు విగహారాధక
వేదాంతానిన్,యూదు మతానీన్. ర్సత్వ బోధను కలిపి కొతత్ బోధమొదలుపెటాట్ రు. కీసుత్ అనిన్టికనాన్ నునన్ వాడని చెపప్డం
దావ్రాపౌలు ఈబోధను వయ్తిరేకించాడు. కొతత్ నిబంధన అంతటిలోకీ ఎకుక్వ కీసుత్ కేందిత పతికగా దీనిన్ చెబుతారు. కీసుత్ ను
అనిన్టిమీదా శిరసుస్గా ఈ పతిక సూచిసుత్ నన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 60 - 63
సీవ్కర

పౌలు దీనిన్ కొలోసిస్ సంఘ విశావ్సులను ఉదేద్శించి రాశాడు. “కీసుత్ నందు విశావ్సు న సహోదరులకు” (1:1-2). ఈ
సంఘం ఎఫెసు నుండి 100 కి. మీ. లోపలి పుగా కస్ లోయమధయ్భాగంలో ఉంది. అపోసత్లుడు ఈ సంఘానిన్ ఎనన్డూ
దరిశ్ంచలేదు (1:4; 2:1).

పయోజనం
కొలోసిస్ పాంతంలో మొద న పమాదకర న దురోబ్ధ విషయం సంఘానికి హెచచ్రికగా పౌలు ఈ లేఖ రాశాడు. ఈ

దురోబ్ధకు జవాబివవ్డానికి సృషిట్ అంతటి మీదా కీసుత్ యొకక్ తిరుగు లేని, సూటి న, అంతం లేని ఆధిపతాయ్నిన్
నొకిక్ చెపాప్డు (1:15; 3:4). సృషిట్ అంతటి కీసుత్ మాతమే అధికారి గనక, అందుకు తగినటుట్ వారు జీవించాలని
పోతాస్హపరుసుత్ నాన్డు (3:5; 4:6). ఆ దురోబ్ధకుల బెడదను ఎదిరించి ర్సత్వులు తమ కమబదధ్ న జీవన విధానం
కొనసాగించాలనివారికి రయ్ం చెపాప్డు (2:2-5).

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఆధిపతయ్ం

విభాగాలు
1. పౌలు పారథ్న— 1:1-14
2. కీసుత్ లో ఉనన్ వాడికి పౌలు నేరిప్న సిదాధ్ ంతం— 1:15-23
3. దేవుని పణాళిక, పయోజనాలోల్ పౌలు పాత— 1:24-2:5
4. దురోబ్ధలకు వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక— 2:6-15
5. పమాదకర న దురోబ్ధ పౌలు దాడి— 2:16-3:4
6. కీసుత్ లో నూతన వయ్కి వరణ్న— 3:5-25
7. మెపుప్, అంతిమ అభినందన— 4:1-18

1దేవుని సంకలప్ం పకారంయేసు కీసుత్ కు అపొసత్లు న పౌలూ మన సోదరుడు తిమోతీ కొల పటట్ణంలో ఉనన్ దేవుని
పరిశుదుధ్ లకూ, 2 కీసుత్ లో విశావ్సముంచిన సోదరులకూ శుభాకాంకష్లతో రాసుత్ నన్ సంగతులు. మన తండి అయిన దేవుని
నుండి కృపా శాంతీమీకు కలుగు గాక!

3-5 పరలోకంలో మీకోసం భదంగా ఉంచిన నిశచ్య న నిరీకష్ణనుబటిట్ మీరు కీసుత్ యేసు నిలిపిన విశావ్సానిన్ గూరీచ్,
పరిశుదుధ్ లందరి పటల్ మీరు చూపుతునన్ పేమను గూరీచ్,మేము వినిమీ గురించిపారథ్న చేసే పతిసారీమన పభు నయేసు
కీసుత్ తండి అయిన దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్ం. సతయ్వాకుక్ అయిన సువార మీ దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఈ నిరీకష్ణను
గూరిచ్మొదటిసారిమీరు వినాన్రు.

6 ఈ సువార మీరు విని దేవుని కృపను నిజంగా తెలుసుకునన్పప్టి నుంచీ అది మీలో ఫలించి అభివృదిధ్ చెందినటేట్
పపంచమంతటా ఈ సువార ఫలిసూత్ అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది. 7 ఇది పియ న మా తోటి దాసుడూ, యేసుకీసుత్ కు
నమమ్క న సేవకుడూ అయిన ఎపఫా నుండి ఆ విషయాలు నేరుచ్కునన్ పకారమే. 8 ఆతమ్లో మీ పేమను గూరిచ్ అతడు
మాకు తెలియజేశాడు.

9ఈ పేమ మూలంగా మీ గురించి మేం వినన్ రోజు నుండీ మేము మీకోసం పారథ్న చేయడం మానలేదు. మీరు సంపూరణ్
జాఞ్ నం,ఆధాయ్తిమ్క వివేకం కలిగిఆయనసంకలాప్నిన్పూరిగాగహించాలనిదేవుణిణ్ వేడుకుంటూఉనాన్ం. 10పతిమంచికారయ్ం
విషయంలోనూ మీరు ఫలిసూత్ , దేవునికి సంబంధించిన జాఞ్ నంలో పెరుగుతూ, అనిన్ విషయాలోల్ పభువును సంతోషపెటేట్లా,
ఆయనకు తగినటుట్ గా మీరు నడుచుకోవాలని మేము పారిధ్సుత్ నాన్ం. 11మహిమ పభావాలతో కూడిన ఆయన శకి మిమమ్లిన్
పతివిధ న సామరథ్ ం ఇచిచ్ బలపరచాలని దేవుణిణ్ వేడుకుంటునాన్ం. అదే మీకు సహనానీన్, పటుట్ దలతో కొనసాగే శకినీ
కలిగిసుత్ ంది.
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12వెలుగు నివాసులుగా తనకోసం పతేయ్కించబడినవారివారసతవ్ంలోభాగం పంచుకోడానికి మనలను అరుహ్ లుగా చేసిన
తండికి మీరు సంతోషంతో కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలని దేవుణిణ్ పారిథ్సుత్ నాన్ం. 13ఆయన మనలను చీకటి రాజయ్పు ఆధిపతయ్ం
నుండి విడుదల చేసి తన పియ కుమారుడి రాజయ్ంలోకి తరలించాడు. 14 ఆ కుమారుడిలోనే మనకు పాప కష్మాపణా
విమోచనాఉనాన్యి.

15 కుమారుడు అదృశయ్ దేవుని సవ్రూపం. సరవ్సృషిట్కీ ఆయన పముఖుడు. 16 ఎందుకంటే కంటికి కనిపించే నా
కనిపించని నా ఆకాశంలోనూ, భూమి నాఉనన్ అనిన్టి సృషీట్ ఆయనదావ్రానే జరిగింది. సింహాసనా నా, ఆధిపతాయ్ నా,
పభుతావ్ నా, అధికారు నా, సరవ్మూ ఆయన దావ్రా కలిగాయి, ఆయన కోసమే కలిగాయి. 17ఆయన అనిన్టికీ పూరవ్ం
ఉనన్వాడు. ఆయనలోనే అనీన్ ఒకదానితోమరొకటి కలిసి సిథ్రంగా ఉంటాయి.

18 సంఘం అనే శరీరానికి ఆయనే తల. సరావ్ధికారానికీ మూలకేందం ఆయనే. అనిన్టిలో ఆయనకు పథమ సాథ్ నం
కలిగేటందుకు చనిపోయినవారిలోనుండి సజీవుడిగాలేవడంలోఆయనపథముడు. 19ఆయనలో వతవ్ం సరవ్సంపూరణ్త
నివసించాలనీ, 20 కుమారుడి దావ్రా సమసాత్ నీన్ తనతో రాజీ చేసుకోవాలనీ దేవుడు ఇషట్పడాడ్ డు. ఆకాశంలోనూ, భూమి నా
ఉనన్ వాటిననిన్టినీ తన కుమారుడు సిలువలో కారిచ్న రకం దావ్రా రాజీ చేసుకోవడం దావ్రా ఆయనఈకారయ్ం చేశాడు.

21ఒకపుప్డుమీరు కూడాదేవునికిపరాయివారుగాఉనాన్రు. మీఆలోచనలోల్ నూమీరుచేసినదుషిక్ర్యలవలనాదేవునికి
శతువులుగా ఉనాన్రు.

22 అయితే రక మాంసాలునన్ కీసుత్ శరీరంలో మరణం వలల్ ఆయన మిమమ్లిన్ తనతో రాజీ చేసుకునాన్డు. తన ఎదుట
మిమమ్లిన్ పరిశుదుధ్ లుగా, నిరోద్ షులుగా, నిందారహితులుగా నిలబెటుట్ కోడానికి ఆయన ఇలా చేశాడు. 23 ఇది జరగాలంటే
మీరు దృఢంగా విశావ్సంలో సుసిథ్రంగా నిలిచి ఉండి, ఆకాశం కింద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కీ, మీకూ పకటించిన సువార వలల్
కలిగిన నిబబ్రం నుండి తొలగిపోకుండా ఉండాలి. ఈ సువారకు పౌలు అనే నేను సేవకుణిణ్ అయాయ్ను.

24ఇపుప్డుమీ కోసం నేను పడుతునన్ హింసలోల్ సంతోషిసుత్ నాన్ను. సంఘం అనే తన శరీరం కోసం కీసుత్ పడినయాతనలోల్
కొదువగా ఉనన్ వాటిని నా వంతుగా నా శరీరంలో సంపూరణ్ం చేసుత్ నాన్ను. 25 రహసయ్ సతయ్ంగా ఉనన్ దేవుని వాకుక్ను
సంపూరణ్ంగా తెలియజేయడానికి దేవుడు నాకు అపప్గించిన బాధయ్త పకారం నేను సంఘానికి సేవకుణిణ్ అయాయ్ను. 26ఈ
రహసయ్ం యుగయుగాలుగా తరతరాలుగా మరమ్ంగా ఉంది కానీ ఇపుప్డు దేవుడు తన పవితులకు దానిన్ తెలియజేశాడు.
27అనయ్జనులోల్ ఈ మరమ్ం అనే దివయ్ సంపదను తెలియజేయాలని దేవుడు తలంచాడు. ఈమరమ్ం మీలో ఉనన్యేసు కీసేత్.
ఆయనేమహిమను గూరిచ్న ఆశాభావం.

28మేము పకటిసుత్ నన్ది ఈయననే. పతి వయ్కినీ కీసుత్ లో పరిపూరుణ్ డిగా చేసి దేవుని ముందు నిలబెటాట్ లి. ఈ ఉదేద్శంతోనే
మేము సమసత్ జాఞ్ నంతో పతి ఒకక్రినీ హెచచ్రిసుత్ నాన్ం బోధిసుత్ నాన్ం. 29 దీని కోసం నేను శమిసూత్ ఉనాన్ను. నాలో బలంగా
పని చేసుత్ నన్ ఆయనమహతత్ర శకిని నేను వినియోగించుకుంటూ పయాసపడుతునాన్ను.

2
1 ఎందుకంటే మీ కోసమూ, లవొదికయ పటట్ణంలోని వారి కోసమూ, ననున్ చూడని వారందరి కోసమూ నేను ఎంత తీవ

పోరాటం చేసుత్ నాన్నోమీరు తెలుసుకోవాలి. 2వారందరూ తమహృదయాలోల్ పోతాస్హంపొందాలనీ పేమలోఐకయ్ం కావాలనీ
నాఅభిలాష. అపుప్డు వారికి కలిగే వాసత్వ న అవగాహన వలల్ తమహృదయాలోల్ సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగినవా దేవుని
మరమ్ న కీసుత్ ను అరథ్ం చేసుకోగలగాలి. 3జాఞ్ నం, తెలివితేటల నిధులనీన్ కీసుత్ లో దాగి ఉనాన్యి.

4 ఎవ నా మీతో ఇంపుగామాటాల్ డి మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా ఉండాలని మీకు ఈ సంగతి చెబుతునాన్ను. 5 నేను
భౌతికంగామీకు దూరంగా ఉనాన్ ఆతమ్లోమీతోనే ఉనాన్ను. మంచి కమంలోసాగేమీ పవరననూ, కీసుత్ మీకునన్ బల న
విశావ్సానీన్ చూసి సంతోషిసుత్ నాన్ను.

6మీరు పభు న కీసుత్ యేసును అంగీకరించిన విధంగానే ఆయనలో నడుసూత్ ఉండండి. 7ఆయనలో సిథ్రంగా నాటుకుని
ఉండండి. ఆయన నే మీ జీవితాలు కటుట్ కోండి. మీకు బోధించిన రీతిగానే విశావ్సంలో వేరు పారి ఉండండి. కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచడంలోపొంగిపొరలుతూ ఉండండి.

8 కీసుత్ కాకుండా మానవ సంపదాయాల నా, పాపంచిక మూల సూతాల నా ఆధారపడడ్ తతవ్జాఞ్ నానీన్, కేవలం
మోసపూరిత న వటిట్ వాదాలనూ పయోగించి ఎవరూ మిమమ్లిన్ వశం చేసుకోకుండా చూసుకోండి. 9 ఎందుకంటే వతవ్పు
సరవ్ సంపూరణ్త ఆయన శరీరంలో నివసిసూత్ ఉంది. 10పతి పభుతావ్నికీ ఆధిపతాయ్నికీ శిరసుస్గా ఉనన్ ఆయనలోమీరు
సంపూరుణ్ లు. 11మనుషుల చేతులతో చేసినటుట్ కాకుండా దేవుడు ఆయనలోమీకు సునన్తి చేశాడు. సవ్భావరీతాయ్ శరీరంలో
ఉనన్ పాపపు జానిన్ తీసివేయడమే కీసుత్ లోమీరు పొందిన సునన్తి.

12బాపిత్సంలోమీరుఆయనతోకూడాసమాధిఅయాయ్రు. అయితేచనిపోయినవారిలోనుండిఆయనను సజీవంగాలేపిన
దేవుని శకి మీకునన్ విశావ్సం వలల్ మీరు కూడా సజీవంగా లేచారు.

13 ఒకపుప్డు మీరు చేసిన అపరాధాలవలాల్ శరీరంలో మీకు సునన్తి జరగక పోవడంవలాల్ మీరు చనిపోయిన వారుగా
ఉండేవారు. అపుప్డు ఆయన తనతోబాటు మిమమ్లిన్ బతికించాడు. మన అపరాధాలనిన్టినీ కష్మించాడు. 14మనకు
వయ్తిరేకంగా రాసి ఉనన్ రుణపతానీన్, దానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలనూ ఆయన తుడిచివేశాడు. ఆయన
వాటనిన్టినీ తీసివేసి సిలువకు మేకులతో కొటాట్ డు. 15 ఆయన సిలువ పభుతావ్లనూ, ఆధిపతాయ్లనూ ఓడించి, వారిని
నిరాయుధులుగా చేసి తన విజయోతస్వఊరేగింపులో బహిరంగంగా పదరిశ్ంచాడు.
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16కాబటిట్ తినే విషయంలోనూ తాగే విషయంలోనూ, పండగ రోజులూ, అమావాసయ్, విశాంతి దినం వంటి విషయాలోల్ నూ
ఎవరూ మిమమ్లిన్ విమరిశ్ంచకుండా చూసుకోండి. 17 ఇవనీన్ జరగబోతునన్ వాటికి నీడలాల్ ంటివి. వాటి నిజసవ్రూపం కీసుత్ లో
ఉంది.

18 ఎవ నా కపట వినయం పదరిశ్సూత్ , దేవదూతల పటల్ భకి కనపరుసూత్ మీరు మీ బహ మానం పోగొటుట్ కొనేలా
చేయకుండా జాగతత్ పడండి. అలాటివాడు తాను చూసిన విషయాలను అతిశయోకిగా చెపుప్కుంటాడు. వాడు తన శరీర
సంబంధ న ఆలోచన వలల్ కారణం లేకుండానేవాటి విషయంలో గరివ్షిట్ అవుతాడు.

19 అలాంటి వాడు శిరసుస్గా ఉనన్ కీసుత్ యేసును అంటి పెటుట్ కుని ఉండడు. ఆ శిరసుస్ వలల్నే శరీరానికి పోషణ
జరుగుతుంది. ఆ శిరసుస్ వలల్నే కీళల్తో, నరాలతో శరీరం ఒకక్టిగా ఉంటుంది. దేవుడు పసాదించే ఎదుగుదలతో శరీరం
అభివృదిధ్ చెందుతుంది. 20పాపంచిక మూల సూతాల విషయంలో మీరు కీసుత్ తో కూడా మరణించారు కాబటిట్ వాటి కిందనే
ఇంకా బతుకుతునన్టుట్ గా ఆ నియమాలకు మీరెందుకు లోబడి ఉండాలి? 21 “అది పటుట్ కోవదుద్ , రుచి చూడవదుద్ , ఇది
ముటుట్ కోవదుద్ ”లాంటిమనుషుల ఆజఞ్లను ఎందుకు లెకక్ చేయాలి?

22ఈ ఆజఞ్లూ, ఉపదేశాలూ అనీన్, ఉపయోగించడం చేత నాశన పోయే విషయాల కోసం వయ్కులు చేసేవే. 23 వీటిలో
మానవ నిరిమ్త న మత విధానాల జాఞ్ నమూ కపట వినయమూ శరీరానిన్ కఠినంగా అదుపులో పెటుట్ కోవడం వంటివి
ఉనాన్యి. కానీ శరీర కోరికలను నియంతించుకునే విషయంలో అవి ఎందుకూ కొరగానివి.

3
1అయితే దేవుడు మిమమ్లిన్ కీసుత్ తో కూడ సజీవులుగా లేపాడు కాబటిట్ న ఉనన్ వాటినే వెతుకుతూ ఉండండి. అకక్డ

కీసుత్ దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 2 న ఉనన్ వాటి మీదే మీ మనసు నిలపండి. భూసంబంధ న వాటి మీద
మనసు పెటుట్ కోవదుద్ . 3ఎందుకంటేమీరు చనిపోయారు గానీమీజీవానిన్ దేవుడు కీసుత్ లోదాచి పెటాట్ డు. 4మీజీవం అయిన
కీసుత్ పతయ్కష్ నపుప్డు మీరు కూడామహిమలోఆయనతో పతయ్కష్మౌతారు.

5కాబటిట్ ఈలోకంలోనిపాపపువాంఛలను అంటే వయ్భిచారం,అపవితత, ంగిక విశృంఖలత, దురాశ, ధనవాయ్మోహానికి
మారుపే న విగహారాధనలను చంపివేయండి. 6వీటి వలనే దేవుని తీవ కోపం అవిధేయుల కి వసుత్ ంది.

7 గతంలో మీరు వారితో కలసి నివసించినపుప్డు ఇవనీన్ చేసూత్ వచాచ్రు. 8 కానీ ఇపుప్డు మీరు తీవ కోపం, ఆగహం,
దురామ్రగ్పుఉదేద్శాలు, నిందావాకుక్లు,మీనోటినుండిఅవమానకర నమాటలు,బూతులు అనీన్ వదిలిపెటాట్ లి. 9ఒకరితో
ఒకరు అబదాధ్ లు చెపప్వదుద్ . ఎందుకంటేమీరు మీపూరవ్ జానిన్ దాని పనులతో సహా తీసివేశారు. 10ఇపుప్డు ఒక నూతన
వయ్కిని ధరించారు. ఆ నూతన వయ్కినిమీలో సృషిట్ంచిన వాడి సవ్రూపంలోకిపూరణ్ జాఞ్ నంతో నూతనమవుతూ ఉనాన్రు.

11 ఇలాంటి అవగాహనలో గీకు వాడనీ యూదుడనీ భేదాలు ఉండవు. సునన్తి పొందిన వాడనీ సునన్తి పొందని వాడనీ
భేదం లేదు. ఆటవికుడనీ, సితియా జాతివాడనీ, బానిస అనీ, సవ్తంతుడనీ లేదు. కీసేత్ సమసత్ం, సమసత్ంలో ఆయనే
ఉనాన్డు.

12కాబటిట్ దేవుడు ఏరప్రచుకునన్ వారూ పరిశుదుధ్ లూ పియ నవారుగా,మీరు కనికరహృదయానీన్ దయనూ దీనతావ్నీన్
సాతివ్కతనూ సహనానీన్ ధరించుకోండి. 13 ఒకరినొకరు సహించుకోండి. ఇతరుల పటల్ కృప కలిగి ఉండండి. ఎవరి మీ నా
ఫిరాయ్దు ఉంటే పభువుమిమమ్లిన్ కష్మించినటేట్ మీరూ కష్మించండి.

14 వీటనిన్టికి గా పేమను కలిగి ఉండండి. పేమ ఐకయ్తకు పరిపూరణ్ రూపం ఇసుత్ ంది. 15 కీసుత్ పసాదించే శాంతి మీ
హృదయాలోల్ పరిపాలించనివవ్ండి. ఈశాంతి కోసమేమిమమ్లిన్ ఒకే శరీరంగా దేవుడు పిలిచాడు. ఇంకా కృతజుఞ్ ఉండండి.

16 కీసుత్ వాకుక్ మీలో సమృదిధ్గా నివసించనివవ్ండి. సంపూరణ్ జాఞ్ నంతో ఒకరికొకరు బోధించుకోండి, బుదిద్ చెపుప్కోండి. మీ
హృదయాలోల్ కృతజఞ్త కలిగి కీరనలతోనూ భజనలతోనూ ఆతమ్ సంబంధ న గానాలతోనూ దేవునికి పాటలు పాడండి.

17మాటతో గానీ చరయ్తో గానీ, మీరేది చేసినా పభు న యేసు పేర చేయండి. తండి అయిన దేవునికి ఆయన దావ్రా
కృతజఞ్తలు అరిప్సూత్ చేయండి.

18భారయ్లారా,మీభరలకు లోబడి ఉండండి. ఇది పభువులో తగిన పవరన.
19భరలారా, మీభారయ్లను పేమించండి. వారితో కటువుగా ఉండవదుద్ . 20పిలల్లారా, అనిన్ విషయాలోల్ మీ తలిల్దండుల

మాట వినండి. ఇది పభువుకు పీతికరంగా ఉంటుంది.
21తండులారా,మీపిలల్లు నిరుతాస్హపడకుండేలావారిని రెచచ్గొటట్వదుద్ .
22 దాసులారా, మనుషులను మెపిప్ంచాలని చూసే వారిలా కి కనిపించాలని కాకుండా పభువుకు భయపడుతూ

చితత్శుదిధ్తో అనిన్ విషయాలోల్ మీ ఇహలోకయజమానులకు లోబడి ఉండండి.
23 మీరు ఏ పని చేసినా హృదయపూరవ్కంగా చేయండి. మనుషుల కోసం అని కాదు గానీ పభువుకు చేసుత్ నన్టుల్

భావించుకుని చేయండి. 24 పభువు నుండి మీకు వారసతవ్ం బహ మతిగా లభిసుత్ ందని మీకు తెలుసు. పభు న కీసుత్ కు
మీరు సేవ చేసుత్ నాన్రు. 25 అకమం చేసేవాడికి తాను చేసిన అకమానికి తగిన శాసిత్ జరుగుతుంది. ఎలాంటి పకష్పాతం
ఉండదు.

4
1యజమానులారా, పరలోకంలో మీకు ఒక యజమాని ఉనాన్డని తెలుసుకోండి. మీ దాసుల పటల్ నాయ్య న, స న

దానిని చేయండి. 2పారథ్నలో నిలిచి ఉండండి. కృతజఞ్తలు చెలిల్సూత్ మెలకువగా ఉండండి.
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3 దేవుని వాకుక్ అయిన కీసుత్ మరామ్నిన్ బోధించడానికి దేవుడు నాకు పరిసిథ్తులను అనుకూలపరచాలని పారిధ్ంచండి. ఈ
వాకుక్ కారణంగానే నేను సంకెళళ్పాలయాయ్ను. 4నేను బోధించాలిస్న విధంగా, సప్షట్ంగాబోధించాలనినాకోసంపారిధ్ంచండి.

5 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి విషయంలో జాఞ్ నంతో మెలగండి. సమయానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోండి. 6మీమాటలు
ఎపుప్డూ కృపాసహితంగా ఉండాలి. మీసంభాషణఉపుప్ వేసినటుట్ రుచిగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఆ విధంగామీరు ఎవరికి
ఎలా జవాబివావ్లో తెలుసుకోగలుగుతారు.

7 పియ న సోదరుడూ నమమ్క న సేవకుడూ పభువులో నా సహదాసుడూ అయిన తుకికు నా సంగతులనీన్ మీకు
చెబుతాడు. 8 పతేయ్కించి మీకు మా విషయాలు తెలియజేయడానికీ మీ హృదయాలను పోతస్హించడానికీ ఇతణిణ్
పంపిసుత్ నాన్ను. 9 ఇతనితో కూడా మీ ఊరివాడు, నమమ్క న పియ సోదరుడు ఒనేసిమును మీ దగగ్రికి పంపుతునాన్ను.
వీరు ఇకక్డి సంగతులనీన్ మీకు తెలియపరుసాత్ రు.

10నాతో కూడా చెరసాలోల్ ఉనన్ అరిసాత్ రుక్, బరన్బాకు దగగ్ర బంధు నమారుక్ మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. ఈ
మారుక్ “మీదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు చేరుచ్కోండి” అనిమిమమ్లిన్ గతంలోనే ఆదేశించాను గదా.

11 ఇంకా యూసుత్ అనే పేరునన్ యేసు కూడా మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. వీరంతా సునన్తి పొందిన వరగ్ంలో
ఉనన్వారు. వీరే దేవుని రాజయ్ం కోసం నాకు జత పనివారు. వీరు నాకు ఆదరణగా ఉనాన్రు.

12మీలోఒకడూ కీసుత్ యేసు సేవకుడూ అయిన ఎపఫామీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. దేవుని సంకలప్మంతటిలో
మీరు సంపూరుణ్ లుగానూ నిశచ్యతగలిగి నిలకడగానూ ఉండాలని ఇతడు ఎపుప్డూ మీ కోసం తన పారథ్నలో పోరాటం
చేసుత్ నాన్డు. 13 ఇతడు మీకోసం, లవొదికయ వారి కోసం, హియెరాపొలి వారి కోసం ఎంతో పయాసపడుతునాన్డు. ఇది
ఇతని గూరిచ్ నాసాకష్ ం.

14పియ దుయ్డు లూకా, దేమామీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.
15లవొదికయలోఉనన్ సోదరులకూ, నుంఫాకూ, ఆమె ఇంటోల్ ఉనన్ సంఘానికీ అభివందనాలు తెలియజేయండి.
16ఈ పతిక మీరు చదివాక లవొదికయలోని సంఘంలో చదివించండి. అలాగే నేను లవొదికయ సంఘానికి రాసి పంపిన

పతికను మీరు తెపిప్ంచుకుని చదవండి.
17అలాగే, “పభువులో నీకు అపప్గించిన సేవను నెరవేరచ్డానికి జాగతపడు” అని అరిఖ్పుప్తో చెపప్ండి.
18పౌలు అనే నేను ఇకక్డ నా చేతి రాతతోమీకు అభివందనాలు తెలియజేసుత్ నాన్ను. నా సంకెళళ్ను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.

కృప మీకు తో ఉండుగాక.
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తెసస్లోనీకయులకు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర

ఈపతిక రచయితగాపౌలు రెండుసారుల్ తనను చెపుప్కునాన్డు (1:1-2:18). పౌలు రెండవసువారయాతలోఈసంఘం
ఏరప్డినపుప్డు (అపో. కా. 17:1-9) అతనితో కలిసి పయాణించిన సీల, తిమోతి (3:2, 6) కూడా ఈ పతిక రాయడంలో
ఉనాన్రు. అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయిన కొదిద్ నెలలకే పౌలు తన మొదటి పతిక రాశాడు. ఇకక్డ పౌలు పరిచరయ్ కేవలం
యూదులకేగాకయూదేతరులకు కూడావాయ్పించింది. సంఘంలోఅనేకమందియూదేతరులు విగహపూజను వదిలిపెటాట్ రు.
ఇది ఆనాటియూదులకు పెదద్ సమసయ్ కాదు (1:9).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 50 - 52
కొరింతి పటట్ణంలో ఉనన్పుప్డు పౌలు ఈ పతిక రాశాడు.
సీవ్కర

1:1 పకారం తెసస్లోనిక సంఘ సభుల కోసం పౌలు ఇది రాశాడు. అయినపప్టికీ అంతటా ఉనన్ ర్సత్వులందరికీ ఇది
ఉపయుకం.

పయోజనం
నూతన విశావ్సులు తమబాధలోల్ పోతాస్హం పొందడం పౌలు ఉదేద్శం (3:3-5). భకి జీవితానికి అవసర న సూచనలు

ఇందులో ఉనాన్యి (4:1-12). అంతేకాదు, కీసుత్ రాకకు ముందే చనిపోయినవారి భవితవయ్ం గురించిన నిశచ్యత ఇవవ్డం
కూడా (4:13-18). ఇంకా కొనిన్ తిక ఆచరణాతమ్క అంశాల గురించిన వివరణపౌలు ఇచాచ్డు.

ముఖాయ్ంశం
సంఘం గురించిన శదధ్ .

విభాగాలు
1. కృతజఞ్తలు— 1:1-10
2. అపోసత్లిక చరయ్ల గురించి సంజాయిషీ— 2:1-3:13
3. తెసస్లోనికయులకు హెచచ్రికలు— 4:1-5:22
4. ముగింపుపారథ్న, ఆశీరవ్చనం— 5:23-28

ఆదరశ్ సంఘం. ర్సత్వ జీవితం
1 తండి అయిన దేవునిలోనూ పభు యేసు కీసుత్ లోనూ ఉనన్ తెసస్లోనిక సంఘానికి పౌలు, సిలావ్ను, తిమోతి రాసుత్ నన్

సంగతులు. కృపా శాంతీమీకు కలుగు గాక!
2మీ అందరి కోసం దేవునికి ఎపుప్డూ మా పారథ్నలోల్ కృతజఞ్తలు చెబుతూ మీ కోసం పారిధ్సూత్ ఉనాన్ం. 3 విశావ్సంతో

కూడిన మీ పనినీ, పేమతో కూడిన మీ పయాసనూ, మన పభు యేసు కీసుత్ లో ఆశాభావం వలల్ కలిగిన మీ సహనానీన్ మన
తండి అయిన దేవుని సమకష్ంలోమేము ఎపుప్డూ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్ం.

4దేవుడుపేమించినసోదరులారా,దేవుడుమిమమ్లిన్తనపజలుగాఎంపికచేసుకునాన్డనిమాకుతెలుసు గనకఆయనకు
కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్ము. 5 ఎందుకంటే మీకు మేము సువార పకటించినపుప్డు అది కేవలం మాటతో మాతమే కాదు,
పరిశుదాధ్ తమ్ మీ మధయ్ శకివంతంగా పని చేశాడు కాబటిట్ ఆయన మిమమ్లిన్ ఎంపిక చేసుకునాన్డని మాకు తెలిసింది. తాను
అలా చేసుత్ నాన్ననిమాకుపూరి నిశచ్యత కలిగించాడు. అదే విధంగామీకు సహాయంగా ఉండాలనిమేము మీమధయ్ ఎలా
మాటాల్ డామో, ఎలాపవరించామోమీకు తెలుసు. 6మీరుమమమ్లీన్, పభువునీఅనుకరించారు. అనేకతీవహింసలు కలిగినా
పరిశుదాధ్ తమ్ వలన కలిగే ఆనందంతోవాకాయ్నిన్ అంగీకరించారు.

7కాబటిట్ మాసిదోనియలో, అకయలో ఉనన్ విశావ్సులందరికీ మీరు ఆదరశ్పాయులయాయ్రు. 8మీ దగగ్ర నుండే పభువు
వాకుక్మాసిదోనియలోఅకయలోవినిపించింది. అంతమాతమేకాకుండా పతి సథ్లంలో దేవుని పటల్ మీకునన్ విశావ్సం వెలల్డి
అయింది కాబటిట్ మేము ఏమీ చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.

9అకక్డి వారుమా విషయ మీరు మమమ్లిన్ ఎలా సీవ్కరించారో విగహాలను వదిలి నిజ దేవునికి సేవ చేయడానికిమీరు
ఎలాతిరిగారో, 10పరలోకం నుండి వసుత్ నన్ ఆయన కుమారుని కోసం ఎలావేచిఉనాన్రోచెబుతునాన్రు. ఈయేసును దేవుడు
చనిపోయినవారిలో నుండి సజీవంగా లేపాడు. ఈయనరానునన్ ఉగత నుండి మనలను తపిప్సుత్ నాన్డు.

2
ఆదరశ్ సేవకుడు, అతని పతిఫలం

1సోదరులారా, మీ దగగ్రికి మేము రావడం వయ్రథ్ం కాలేదని మీకు తెలుసు. 2మేము ఫిలిపీప్లో ముందుగా హింసనూ
అవమానానీన్ అనుభవించాం అని కూడా మీకు తెలుసు. పోరాటాల మధయ్ దేవునిలో రయ్ం తెచుచ్కుని దేవుని సువారను
మీకు ఉపదేశించాము.
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3 ఎందుకంటే మా ఉపదేశం తపుప్ దారి పటిట్ంచేదీ అపవిత నదీ దోహపూరిత నదీ కాదు. 4 దేవుడు మమమ్లిన్
యోగుయ్లుగా ఎంచి సువారను మాకు అపప్గించాడు. కాబటిట్ మేము మనుషులను సంతోషపరచడానికి కాకుండా
హృదయాలను పరిశీలించే దేవుణిణ్ సంతోషపరచడానికేమాటాల్ డుతునాన్ము.

5 మేము ముఖసుత్ తి మాటలు ఏనాడూ పలకలేదని మీకు తెలుసు. అలాగే అతాయ్శను కపిప్పెటేట్ వేషానిన్ ఎపుప్డూ
వేసుకోలేదు. దీనికి దేవుడే సా . 6 ఇంకా మేము యేసుకీసుత్ అపొసత్లులం కాబటిట్ ఆధికయ్తలు పదరిశ్ంచడానికి అవకాశం
ఉనాన్ మీ వలల్ కానీ, ఇతరుల వలల్ కానీ,మనుషుల వలల్ కలిగే ఏ ఘనతనూమేము ఆశించలేదు.

7పాలిచేచ్ తలిల్ తన పసిపిలల్లనుసాకినటుట్ మేముమీతోమృదువుగావయ్వహరించాం. 8మీరుమాకు ఎంతో ఇషట్ నవారు
కాబటిట్ మీ పటల్ పీతితో దేవుని సువారమాతమేకాదు,మీకోసంమాపాణాలు ఇవవ్డానికి కూడా సిదధ్ంగా ఉనాన్ం.

9సోదరులారా,మాపయాస, కషట్ంమీకుజాఞ్ పకముంది కదా! మీకు దేవునిసువారపకటించేటపుప్డుమేముమీలోఎవరికీ
భారంగా ఉండకూడదని రాతింబగళ ళ్ కషట్పడి పని చేశాం. 10 విశావ్సు న మీ ముందు మేము ఎంత పవితంగా, నీతిగా,
నిందారహితంగా నడచుకునాన్మోదానికిమీరేసాకష్ులు. దేవుడు కూడాసా .

11 తన రాజాయ్నికీ, మహిమకూ మిమమ్లిన్ పిలుసుత్ నన్ దేవునికి తగినటుట్ గా మీరు ఉండాలని మేము మీలో పతి ఒకక్రినీ
హెచచ్రిసూత్ పోతస్హిసూత్ సాకష్ ం ఇసూత్ 12తండితన పిలల్లతో వయ్వహరించే విధంగామేముమీపటల్ వయ్వహరించామనిమీకు
తెలుసు.

13మీరుమొదటమా నుండి దేవుని వాకుక్ అయిన సందేశానిన్ సీవ్కరించినపుప్డు దానిన్ మనుషులమాటగా కాక దేవుని
వాకుక్గా అంగీకరించారు. ఆ కారణం చేతమేము ఎపుప్డూ దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ము. మీరు సీవ్కరించిన
ఆ సందేశం నిజంగా దేవుని వాకేక్. అది విశవ్సించిన మీలో పని చేసూత్ ఉంది కూడా. 14 ఎలాగంటే సోదరులారా, మీరు
యూదయలో కీసుత్ యేసులో ఉనన్ దేవుని సంఘాలను పోలి నడుచుకుంటునాన్రు. వారు యూదుల వలన అనుభవించిన
హింసలే ఇపుప్డు మీరు కూడామీ సవ్దేశీయుల వలన అనుభవిసుత్ నాన్రు.

15వారు పభు న యేసునూ పవకలనూ చంపారు. మమమ్లిన్ తరిమివేశారు. వారు దేవుణిణ్ సంతోషపెటేట్వారు కాదు.
మనుషులందరికీ విరోధులు. 16యూదేతరులకు రకష్ణ కలిగించే సువారను పకటించకుండా వారు మమమ్లిన్ అడుడ్ కునాన్రు.
తమపాపాలను పెంచుకుంటూ ఉనాన్రు. చివరికి దేవుని తీవ కోపం వారిమీదికి వచిచ్ంది.

17 సోదరులారా, మేము కొంతకాలం హృదయం విషయంలో కాకునాన్ శరీర రీతిగా దూరంగా ఉనాన్ము. అందుచేత
మిమమ్లిన్ ముఖాముఖిగా చూడాలని గొపప్ ఆశతో ఉనాన్ం.

18కాబటిట్ మేము మీ దగగ్రికి రావాలనుకునాన్ం. పౌలు అనే నేను ఎనోన్సారుల్ రావాలనుకునాన్ను గానీ సాతాను మమమ్లిన్
ఆటంకపరిచాడు. 19ఎందుకంటేభవిషయ్తుత్ కొర నమాఆశా,ఆనందమూ,మాఅతిశయకిరీటంఏది? మనపభు నయేసు
రాకడ సమయంలో ఆయన సనిన్ధిలో నిలిచేమీరే కదా! 20నిజంగామామహిమాఆనందమూమీరే.

3
ఆదరశ్ సోదరుడు. విశావ్సి పవితీకరణ

1కాబటిట్ ఇక ఆగలేక ఏతెనుస్లోమేముఒంటరిగా నాఉండడంమంచిదేఅనినిశచ్యించుకుని 2-3ఈహింసలమూలంగా
మీలో ఎవరూ చెదరిపోకుండా విశావ్సం విషయంలో మిమమ్లిన్ ఆదరించడానికీ బలపరచడానికీ మన సోదరుడూ కీసుత్
సువార విషయంలో దేవుని సేవకుడూ అయిన తిమోతిని మీ దగగ్రికి పంపించాం. ఈ కషాట్ లు అనుభవించాలని దేవుడే
నియమించాడనిమీకు తెలుసు.

4మేముమీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు “మనంహింసలు పొందాలి” అనిముందుగానేమీతో చెపాప్ం కదా! మీకు తెలిసినటుట్ గానే
ఇపుప్డు అలా జరుగుతూ ఉంది. 5అందుకే ఇక నేను కూడా ఉండబటట్లేక ఒకవేళ దుషట్ పేరకుడు మిమమ్లిన్ పేరేపించాడేమో
అనీ,మాపయాసఅంతా వయ్రథ్ పోయిందేమోఅనీమీ విశావ్సం ఎలా ఉందో తెలుసుకోడానికి తిమోతిని పంపాను.

6ఇపుప్డు అతడుమీ దగగ్ర నుండి తిరిగి వచిచ్ కీసుత్ పటల్ మీ విశావ్స పేమలను గురించీ,మేముమిమమ్లిన్ చూడాలని ఆశ
పడుతునన్టేట్ మీరు కూడామమమ్లిన్ చూడాలనిఆశ పడుతునాన్రనీ,మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ పేమతోజాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్రనీ
మీ గురించి సంతోషకర న వార అతడు తీసుకుని వచాచ్డు.

7అందుచేత సోదరులారా, మీ విశావ్సం చూసిమా ఇబబ్ందులనిన్టిలో హింసలనిన్టిలో ఆదరణ పొందాం. 8 ఎందుకంటే
మీరు పభువులోనిలకడగాఉంటేమాజీవితంసారథ్కం అయినటేట్ . 9మీగురించీ, దేవుని ఎదుటమీవిషయంలోమాకు కలిగే
ఆనందం గురించి దేవునికి మేము ఏమని కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచగలం?

10 మీ ముఖాలు చూడాలనీ, మీ విశావ్సంలో కొరతగా ఉనన్వాటిని సరిచేయాలనీ రాతింబగళ ళ్ తీవంగా పారథ్నలో
వేడుకుంటునాన్ం 11మన తండి అయిన దేవుడూ, మన పభు యేసూ మమమ్లిన్ మీ దగగ్రికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా
తీసుకువసాత్ డు గాక!

12మీ పటల్ మా పేమ ఎలా అభివృదిధ్ చెందుతూ వరిధ్లుల్ తూ ఉనన్దో అలాగే మీరు కూడా ఒకరిపటల్ ఒకరు, ఇంకా, అందరి
పటల్ కూడా పేమలో అభివృదిధ్ చెంది వరిధ్లేల్లా పభువు అనుగహించు గాక. 13మన పభు న యేసు తన పరిశుదుధ్ లందరితో
కలిసి వచిచ్నపుప్డు మన తండి అయిన దేవుని ఎదుట మీ హృదయాలు పరిశుదధ్త విషయంలో నిందారహితంగా ఉండేలా
ఆయన సిథ్రపరచు గాక!
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4
ఆదరశ్పూరవ్క న నడత. విశావ్సి నిరీకష్ణ

1 చివరిగా సోదరులారా, పభు న యేసు దావ్రా మేము మీకు ఇచిచ్న ఆదేశాలు మీకు తెలుసు. 2మీరు దేవుణిణ్ ఎలా
సంతోషపెటాట్ లో, మీరు ఎలా నడుచుకోవాలో మేము మీకు నేరిప్ంచాము. మీరూ ఆ పకారంగానే జీవిసూత్ ఉనాన్రు. ఈ
విషయంలో మీరు మరింత అభివృదిధ్ పొందాలని బతిమాలుతూ పభు యేసులో మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ము. 3మీరు
పరిశుదుధ్ లు కావడం,జారతావ్నికి దూరంగా ఉండడం దేవుని ఉదేద్శం.

4మీలో పతివాడూ దేవుణిణ్ ఎరగని ఇతరులాల్ గా కామవికారంతో కాకుండా 5 పరిశుదధ్తలోనూ ఘనతలోనూ తన పాతను
ఎలాకాపాడుకోవాలోతెలుసుకుని ఉండటమే దేవునిఉదేద్శం. 6ఈవిషయానిన్ ఎవరూమీరకూడదు. తనసోదరుణిణ్ మోసం
చేయకూడదు. ఎందుకంటే మేము ఇంతకు ముందు మీకు చెపిప్ హెచచ్రించినటేట్ ఈ విషయాలోల్ పభువు తపప్క పతీకారం
చేసాత్ డు. 7పరిశుదుధ్ లుగా జీవించడానికే దేవుడు మనలను పిలిచాడు, అపవితులుగా ఉండడానికి కాదు.

8కాబటిట్ ఈ ఉపదేశానిన్ నిరాకరించేవాడుమనిషిని కాక,మీకు తన పరిశుదాధ్ తమ్ను పసాదించిన దేవుణేణ్ నిరాకరిసుత్ నాన్డు.
9సోదరపేమను గూరిచ్ ఎవరూమీకురాయనకక్రలేదు. ఎందుకంటేఒకరినొకరుపేమించుకోవాలనిదేవుడేమీకునేరిప్ంచాడు.
10 అలాగే మీరు మాసిదోనియ అంతటా ఉనన్ సోదరులను పేమిసుత్ నాన్రు. ఈ పేమలో మీరు మరింత వృదిధ్ చెందుతూ
ఉండాలనిపోతస్హిసుత్ నాన్ం.

11-12 సంఘానికి బయట ఉనన్వారి పటల్ మరాయ్దగా ఉండడం, మీకు కొదువ ఏమీ లేకుండా మేము ఆదేశించిన విధంగా
పశాంతంగాజీవించడం, ఇతరుల వయ్వహారాలోల్ జోకయ్ం చేసుకోకుండామీసొంతవిషయాలోల్ ఆసకి కలిగిమీచేతులతో కషట్పడి
పని చేసుకుంటూ ఉండడం లకష్ ంగా పెటుట్ కోండి.

మరణించినవారి విషయం, కీసుత్ రాక
13 సోదరులారా, కనున్మూసిన మన సహ విశావ్సులకు ఏమి జరుగుతుందో మీరు అపారథ్ం చేసుకోకూడదని

కోరుతునాన్ము. మీరు అవిశావ్సులాల్ గా దుఃఖపడకూడదు. చనిపోయిన వారు తిరిగి బతుకుతారని ఆశాభావం లేనివారు
చనిపోయినవారిగురించివారు తీవవేదనపడతారు. 14యేసుచనిపోయితిరిగిసజీవుడిగాలేచాడనిమనంనముమ్తునాన్ం
కదా. అలానేయేసులో చనిపోయినవారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా తీసుకుని వసాత్ డు.

15మేము పభువుమాట పకారం మీకు చెపేప్దేమిటంటే పభువు తిరిగి వచేచ్ంత వరకూ బతికి ఉండే మనం కనున్మూసిన
వారి కంటే ముందే ఆయనను చేరుకోము. 16 ఆజాఞ్ పూరవ్క న పిలుపుతో పధాన దూత చేసే గొపప్ శబద్ంతో దేవుని బాకా
ధవ్నితో పరలోకం నుండి పభువు తానే దిగి వసాత్ డు. కీసుత్ ను నమిమ్ చనిపోయిన వారు మొదటగా లేసాత్ రు. 17 ఆ
తరవాతబతికిఉండేమనలను కూడావారితోబాటుఆకాశమండలంలోపభువునుఎదురోక్డానికిమేఘాల తీసుకు వెళళ్డం
జరుగుతుంది. ఆ తరువాతమనం నిరంతరం పభువుతో కూడా ఉంటాం.

18కాబటిట్ మీరు ఈమాటలు చెపుప్కుని ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి.

5
ఆదరశ్ వంత న నడవడి. యెహోవాదినం

1సోదరులారా, కాలాలను సమయాలను గూరిచ్ నేను మీకు రాయనకక్రలేదు. 2రాతిపూట దొంగ ఎలా వసాత్ డో పభువు
దినం కూడా అలానే వసుత్ ందని మీకు బాగా తెలుసు. 3 పజలు “అంతా పశాంతంగా భదంగా ఉంది. భయమేమీ లేదు,”
అని చెపుప్కుంటూ ఉనన్పుప్డు గరభ్వతికి నొపుప్లు వచిచ్నటుట్ గా వారి మీదికి నాశనం అకసామ్తుత్ గా వసుత్ ంది కనుక వారు ఏ
విధంగానూ తపిప్ంచుకోలేరు.

4 సోదరులారా, ఆ రోజు దొంగలాగా మీ మీదికి రావడానికి మీరేమీ చీకటిలో ఉనన్వారు కాదు. 5 మీరంతా వెలుగు
సంతానం, పగటి సంతానం. మనం రాతి సంతానం కాదు. చీకటి సంతానమూ కాదు. 6కాబటిట్ ఇతరులాల్ గా నిద పోకుండా,
అపమతత్ంగా, మెలకువగా ఉందాం. 7 నిదపోయే వారు రాతుళ ళ్ నిదపోతారు. తాగి మతెత్కేక్వారు రాతుళేళ్ మతుత్ గా
ఉంటారు. 8విశావ్సుల న మనం పగటి వాళళ్ం కాబటిట్ మనలను మనం అదుపులో ఉంచుకుందాము. విశావ్సం, పేమను
కవచంగా, రకష్ణ కొర న ఆశాభావానిన్ శిరసాణంగా ధరించుకుందాం.

9 ఎందుకంటే మన పభు న యేసు కీసుత్ దావ్రా దేవుడు రకష్ణ పొందడానికే మనలను నియమించాడు గానీ ఉగతను
ఎదురోక్డానికి కాదు. 10 మనం మెలకువగా ఉనాన్ నిదపోతూ ఉనాన్ తనతో కలసి జీవించడానికే ఆయన మన కోసం
చనిపోయాడు. 11కాబటిట్ మీరు ఇపుప్డు చేసుత్ నన్టుట్ గానే ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి, మాభివృదిధ్ కలగజేసుకోండి.

12సోదరులారా, మీ మధయ్ పయాసపడుతూ పభువులో మీకు నాయకతవ్ం వహిసూత్ మీకు బుదిధ్ చెబుతూ ఉనన్వారిని
గౌరవించండి. 13వారు చేసుత్ నన్ పనిని బటిట్ వారిని పేమతో ఎంతో ఘనంగా ఎంచుకోవాలని బతిమాలుతునాన్ం. ఒకరితో
మరొకరు శాంతిభావనతో ఉండండి.

14సోదరులారా, మీకు మా ఉపదేశం ఏమిటంటే, సోమరులను హెచచ్రించండి. రయ్ం లేక కుంగిపోయిన వారికి రయ్ం
చెపప్ండి. బలహీనులకు సహాయం చేయండి. అందరి పటాల్ సహనం కలిగి ఉండండి. 15 ఎవరూ కీడుకు పతి కీడు ఎవరికీ
చేయకుండా చూసుకోండి. మీరు ఒకరి పటల్ మరొకరూ, ఇంకామనుషులందరి పటాల్ ఎపుప్డూమే నదానినే చేయడానికి తీవ
పయతన్ం చెయయ్ండి.

16ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండండి.
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17ఎపుప్డూ పారథ్న చేసూత్ ఉండండి.
18 పతి విషయంలోనూ దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఇలా చేయడం యేసు కీసుత్ లో మీ విషయంలో దేవుని

ఉదేద్శం.
19దేవుని ఆతమ్ను ఆరప్వదుద్ .
20పవచించడానిన్ నిరల్కష్ ం చేయవదుద్ .
21అనిన్టినీ పరిశీలించి శేషఠ్ న దానిన్ పాటించండి.
22పతి విధ న కీడుకూ దూరంగా ఉండండి.
23శాంతిపదాతఅయినదేవుడుమిమమ్లిన్ సంపూరణ్ంగా పవితపరచుగాక! మీఆతామ్పాణమూ శరీరమూమనపభు న

యేసుకీసుత్ రాకలో నిందారహితంగా సంపూరణ్ంగా ఉంటాయిగాక!
24మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు నమమ్దగినవాడు కాబటిట్ ఆయన అలా చేసాత్ డు. 25సోదరులారా,మాకోసంపారథ్న చేయండి.

26 పవిత న ముదుద్ పెటుట్ కుని సోదరులందరికీ వందనాలు తెలియజేయండి. 27 సోదరులందరికీ ఈ ఉతత్రానిన్ చదివి
వినిపించాలని పభువు పేరమీకు ఆదేశిసుత్ నాన్ను. 28మన పభు నయేసు కీసుత్ కృప మీకు తో ఉండు గాక!
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తెసస్లోనీకయులకు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర

1తెసస్లాగానేఈపతిక కూడాపౌలు,సీలా,తిమోతిలురాసినదే. మొదటిపతిక,పౌలురాసినఇతరపతికల లిఇందులో
కనిపిసుత్ ంది. దీనిన్బటిట్ పౌలు ముఖయ్ రచయిత అనీ సీల, తిమోతి లా పేరల్ను పరిచయ వాకాయ్లోల్ చేరాచ్డనీ తెలుసుత్ నన్ది
(1:1). “మేము”రాసినఅనేక వచనాలలోఆముగుగ్ రూ సమమ్తించిరాశారు అనుకోవచుచ్. చేవాతపౌలుదికాదు ఎందుకంటే
అతడు చివరి అభినందనమాటలుమాతం సవ్ంతగా రాశాడు. (3:7). బహ శా పౌలు చెబుతుంటే సీల గానీ తిమోతి గానీ
రాసి ఉంటారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 50 - 52
ఈ పతికను పౌలుమొదటి పతిక లాగానే కొరింతి పటట్ణం నుండి రాశాడు.

సీవ్కర
1:1 పకారం ఈ పతిక అందుకునన్ వారు తెసస్లోనిక సంఘ విశావ్సులు.
పయోజనం

పభువు దినం గురించి ఆ రోజులోల్ నెలకొనన్ తపుప్ సిదాద్ ంతానిన్ సరిదిదద్డం ఈ పతిక ఉదేద్శం. ఆ సంఘం వారు తమ
విశావ్సంలో నిలకడగా ఉనన్ందుకు వారిని మెచుచ్కుంటూ అంతయ్ దినాల గురించి కొందరిలో తమను తామేమోసం చేసుకునే
పొరపాటు నమమ్కాలను బటిట్ వారిని పౌలు గదిద్సుత్ నాన్డు. పభువు దినం వచేచ్సిందని, పభువు తవ్రలో వసుత్ నాన్డు అని
భావించి ఈ సిదాధ్ ంతానిన్ తమ సవ్లాభానికి వారు ఉపయోగించుకుంటునాన్రు.

ముఖాయ్ంశం
సజీవ న ఆశాభావం

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1, 2
2. ఇబబ్ందులోల్ ఆదరణ— 1:3-12
3. పభువు దినం గురించి దిదుద్ బాటు— 2:1-12
4. వారి అంతిమ గమయ్ం గురించి వారికి జాఞ్ పకం చేయడం— 2:13-17
5. ఆచరణాతమ్క విషయాల గురించి హెచచ్రికలు— 3:1-15
6. చివరి అభినందనలు— 3:16-18

అభివందనాలు
1మన తండి అయిన దేవునిలో పభు నయేసు కీసుత్ లో ఉనన్ తెసస్లోనిక సంఘానికిపౌలూ, సిలావ్నూ, తిమోతీరాసుత్ నన్

సంగతులు. 2తండి అయిన దేవుని నుండీ పభుయేసు కీసుత్ నుండీ కృపాసమాధానాలు మీకు కలుగు గాక.
3సోదరులారా, మేము ఎపుప్డూ మీ విషయ దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలి. ఇది సముచితం. ఎందుకంటే మీ

విశావ్సం ఎంతో అభివృదిధ్ చెందుతూ ఉంది. మీలో ఒకరి పటల్ మరొకరు చూపే పేమ అతయ్ధికం అవుతూ ఉంది. 4అందుకే
మీరుపొందుతునన్హింసలనిన్టిలోనూ,మీరు సహిసుత్ నన్యాతనలోల్ నూ,మీసహనానీన్,విశావ్సానీన్ చూసిదేవునిసంఘాలోల్
మీ గురించిమేమే గరవ్ంగా చెబుతునాన్ం.

హింసలోల్ ఆదరణ
5 ఇది దేవుని నాయ్య న తీరుప్కు ఒక సప్షట్ న సూచనగా ఉంది. దీని ఫలితం ఏమిటంటే మీరు దేవుని రాజాయ్నికి

తగిన వారుగా లెకక్లోకి వసాత్ రు. దేవుని రాజయ్ం కోసమే మీరీ కషాట్ లనీన్ సహిసుత్ నాన్రు. 6-7 పభు యేసు తన పభావానిన్
కనుపరిచే దూతలతో పరలోకం నుండి పతయ్కష్ నపుప్డు మిమమ్లిన్ హింసించే వారికియాతనా, ఇపుప్డు కషాట్ లు పడుతునన్
మీకూమాకూ కూడా విశాంతి కలగజేయడం దేవునికి నాయ్యమే.

8దేవుడు తనను ఎరుగని వారిని, మన పభు యేసు సువారను అంగీకరించని వారిని అగిన్జావ్లలోల్ దండిసాత్ డు. 9-10ఆ
రోజున తన పరిశుదుధ్ లు ఆయనను మహిమ పరచడానికీ, విశవ్సించిన వారికి ఆశచ్రయ్ కారకంగా ఉండటానికీ ఆయన
వచిచ్నపుప్డు అవిశావ్సులు పభువు సనిన్ధి నుండీ, ఆయన పభావ తేజసుస్ నుండీ వే శాశవ్త నాశనం అనే దండన
పొందుతారు.
ఆ పరిశుదుధ్ లోల్ మీరూ ఉనాన్రు. ఎందుకంటే మేము చెపిప్న సాకష్ ం మీరు నమామ్రు. 11ఈ కారణం చేత మీకు అందిన

పిలుపుకి తగినవారిగామిమమ్లిన్ దేవుడు ఎంచాలనీ,మేలు చేయాలనేమీపతి ఆలోచననూ విశావ్సమూల న పతి పనినీ
ఆయనతనబలపభావాలతోనెరవేరాచ్లనీమేముమీకోసంఅనునితయ్ంపారిధ్సుత్ నాన్ము. 12తదావ్రామనదేవుడు,పభు న
యేసు కీసుత్ పసాదించే కృపమూలంగామీలోమనపభు నయేసునామంమహిమపొందుతుంది. మీరుఆయనలోమహిమ
పొందుతారు.
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2
యెహోవాదినం. పాతక పురుషుడు

1సోదరులారా, ఇకపోతే పసాదించే కృప మూలంగా మన పభు నయేసు కీసుత్ రాక గురించీ, మనమంతా ఆయన దగగ్ర
సమకూడడం గురించీఒకవినన్పం. 2కీసుత్ రాకజరిగిపోయిందనిఎవ నాతనకుఆతమ్ వెలల్డించాడనిగానీ,ఒకమనిషిమాట
చేత గానీ, లేదామేము రాసినటుట్ గా ఏ నా ఉతత్రం చేత గానీమీకు తెలిసేత్ తొందరపడియేసు పభువు వచేచ్శాడని నమిమ్ మీ
మనసులోల్ కలవరపడవదద్ని మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను.

3 ఏ విధంగానూ ఎవరూ మిమమ్లిన్ మోసం చేయకుండా చూసుకోండి. మొదట అనేకమంది దేవుని తిరుగుబాటు
చెయాయ్లి. వారు దేవునికి వయ్తిరేకంగాఘోరపాపం జరిగించే ఒకణిణ్ అంగీకరించి వాడికి లోబడతారు. వీడే నాశన పుతుడు.
వీడు బయట పడేంతవరకూ ఆ రోజు రాదు. 4 వీడు దేవుడు అనబడే పతి దానినీ, లేక పూజలందుకునే పతి దానినీ
ధికక్రిసాత్ డు. దానంతటికీ గా తనను హెచిచ్ంచుకుంటాడు. తానే దేవుడినని చూపించుకుంటూ దేవుని ఆలయంలో తిషట్
వేసాత్ డు.

5మీ దగగ్ర నేను ఉనన్పుప్డు ఈ విషయాలను గూరిచ్ మీకు చెపిప్ంది జాఞ్ పకం లేదా? 6వాడు స న సమయంలో బయట
పడతాడు. వాడిని ఇపుప్డు బయట పడకుండా అడడ్గిసుత్ నన్ది ఏదోమీకు తెలుసు. 7అకమపురుషుడి మరమ్ం ఇపప్టికే పని
చేసూత్ ఉంది. ఇపప్టి వరకూ దానిన్ అడుడ్ కొనే వాణిణ్ దేవుడు తొలగించే వరకే అడడ్గిసాత్ డు. 8అపుప్డు ఆ అకమ పురుషుడు
బయటపడతాడు. పభు యేసు తన నోటి శావ్స చేత వాణిణ్ సంహరిసాత్ డు. తన ఆగమన తేజసుస్తో నాశనం చేసాత్ డు.
9సాతాను సమసత్ శకీ, వాడి కపట సూచక కియల, అదుభ్తాల దావ్రా అకమపురుషుడు బయట పడతాడు. నశిసుత్ నన్ వారి
మధయ్ నీతి రాహితయ్ న అనిన్మోసాలతోవాడు తనను వెలల్డి చేసుకుంటాడు.

10ఎందుకంటేవారు రకష్ణపొందేలా సతాయ్నిన్ పేమించలేదు, అంగీకరించలేదు. 11ఈకారణం చేత సతాయ్నిన్ నమమ్కుండా
అకమంలోనేసంతోషించేవారినిశి ంచడానికి 12అబదాధ్ నిన్ నమేమ్లాభమింపజేసేదానిన్దేవుడువారిమధయ్కు పంపిసుత్ నాన్డు.

హెచచ్రికలు, సూచనలు
13 అయితే పభువు పేమించిన సోదరులారా, మేము మీ కోసం ఎపుప్డూ దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలి. ఎందుకంటే

సతాయ్నిన్ నమమ్డం దావ్రా, పరిశుదాధ్ తమ్ చేసే శుదీధ్కరణ దావ్రా రకష్ణ పొందడానికి దేవుడు మిమమ్లిన్ తొలిపంటగా
ఎంచుకునాన్డు. 14మేముపకటించినసువారదావ్రామనపభు నయేసు కీసుత్ మహిమలోపాలొగ్ నేలామిమమ్లిన్ పిలిచాడు.

15కాబటిట్ సోదరులారా, సిథ్రంగాఉండండి. మానోటిమాటచేతా,మాపతికలచేతామేముఉపదేశించిన విధివిధానాలను
పాటించండి. 16 ఇపుప్డు మనలను పేమించి శాశవ్త ఆదరణ, కృప దావ్రా భవిషయ్తుత్ విషయంలో మంచి ఆశాభావం
అనుగహించిన 17 మన పభు యేసు కీసుత్ , తండి అయిన దేవుడు మిమమ్లిన్ పోతాస్హ పరచు గాక. మంచి పనులు
చేయడానికి,మంచిమాటలు పలకడానికిమిమమ్లిన్ సిదధ్ పరచు గాక.

3
1 ఇక ఇతర విషయాలకు వసేత్ సోదరులారా, మీ మధయ్ జరుగుతూ ఉనన్టేట్ పభువు వాకుక్ వేగంగా వాయ్పించి ఘనత

పొందేలా, 2మేము దుషుట్ ల, దురామ్రుగ్ ల బారి నుండి తపిప్ంచుకునేలామాకోసంపారిథ్ంచండి. ఎందుకంటే విశావ్సం అందరికీ
లేదు. 3అయితే పభువు నమమ్దగినవాడు. ఆయనమిమమ్లిన్ సిథ్రపరచి దుషుట్ డి నుండి కాపాడతాడు.

4మేము మీకు ఆదేశించిన వాటిని మీరు చేసుత్ నాన్రనీ ఇక ముందు కూడా చేసాత్ రనీ మీ విషయ పభువులో నమమ్కం
మాకుంది. 5దేవుని పేమా కీసుత్ సహనమూమీకు కలిగేలా పభువుమీహృదయాలను నడిపిసాత్ డు గాక!

6సాటి విశావ్సులారా, మేము ఉపదేశించిన సతాయ్ల పకారం చేయకుండా సోమరులుగా బతుకుతునన్ వారి నుండి తొలగి
పోవాలనిమనపభుయేసు కీసుత్ పేరమీకు ఆదేశిసుత్ నాన్ం. 7మాఆదరాశ్నిన్ అనుసరించిఎలానడుచుకోవాలోమీకుతెలుసు.
మేము మీ మధయ్ సోమరులుగా పవరించలేదు. 8 ఎవరి దగగ్రా ఉచితంగా ఆహారం భుజించలేదు. మేము మీలో ఎవరికీ
భారంగా ఉండరాదని రాతింబగళ ళ్ పయాసపడాడ్ ం, కషట్పడి పని చేశాం.

9మీరు మమమ్లిన్ అనుకరించడం కోసం, ఆదరశ్ంగా ఉండాలనే ఇలా చేశాం కానీ మాకు మీ దగగ్ర హకుక్ లేదని కాదు.
10అలాగేమేముమీదగగ్ర ఉనన్పుప్డు, “పనిచేయకుండాఎవడూభోజనంచేయకూడదు”అనిఆజాఞ్ పించాం కదా! 11మీలో
కొంతమంది ఏ పనీ చేయకుండా ఇతరుల విషయాలోల్ జోకయ్ం చేసుకుంటూసోమరులాల్ తిరుగుతునాన్రనిమేము వింటునాన్ం.
12అలాంటివారు పశాంతంగాపనిచేసుకుంటూసొంతంగాసంపాదించుకునన్ ఆహారానిన్ భుజించాలనిమనపభుయేసు కీసుత్
పేర వారిని ఆజాఞ్ పూరవ్కంగాహెచచ్రిసుత్ నాన్ం.

13సోదరులారా,మీ తేయోగయ్ న పనులు చేయడంలో నిరుతాస్హపడవదుద్ . 14ఈపతికలోమేము చెపిప్న ఆదేశాలకు
ఎవ నా లోబడకపోతే వాణిణ్ కనిపెటిట్ ఉండండి. అతనికి సిగుగ్ కలిగేలా అతనితో కలిసి ఉండవదుద్ . 15 అయితే అతణిణ్
శతువుగాభావించకండి. సోదరుడిగాభావించి బుదిధ్ చెపప్ండి.

ఆశీసుస్లు
16 శాంతి పదాత అయిన పభువు తానే ఎపుప్డూ అనిన్ పరిసిథ్తులోల్ , అనిన్ విధాలా మీకు శాంతిని అనుగహించు గాక!

పభువు మీకందరికీ తో ఉండు గాక! 17 నేను పౌలును, నా చేతి రాతతో మీకు అభివందనం రాసుత్ నాన్ను. నేను రాసే పతి
పతికలోనూ ఇలాగే రాసాత్ ను. 18మన పభు నయేసుకీసుత్ కృప మీకందరికీ తో ఉండు గాక!
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తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక
గంథకర

ఈ పతిక రచయిత పౌలు. తిమోతి పతికలోల్ వీటిని రాసింది అపోసత్లుడు పౌలు అని సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ ంది. “దేవుని
చితత్ము చొపుప్న కీసుత్ యేసు అపోసత్లు న పౌలు” (1:1). అది సంఘం ఈ ఉతత్రం పౌలు రచన అని సప్షట్ంగా
అంగీకరించింది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 62 - 66
పౌలు తిమోతి ని ఎఫేసులో ఉంచి,మాసిడోనియాకు వెళాళ్డు. అకక్డ నుంచి ఈ లేఖ రాశాడు (1:3; 3:14, 15).

సీవ్కర
ఈ పతికను తిమోతికి రాశాడు గనక ఈ పేరు సిథ్రపడింది. తిమోతి పౌలుతో కలిసి పయాణాలు చేశాడు. అతని సువార

యాతలోల్ అతని సహాయకుడుగా ఉనాన్డు. తిమోతి, సంఘం కూడాఈ పతిక గహీతలు.
పయోజనం

దేవుని ఇలుల్ ఎలాటి కమంలోనడవాలోతిమోతికి వివరించడం పతిక లకష్ ం (3:14-15). తిమోతిఈసూచనలను నిషఠ్గా
పాటించాలని అతనికి హెచచ్రిక. ఈ వచనాలు ఈ పతిక విషయంలో పౌలు ఉదేద్శానిన్ తెలియజేసుత్ నాన్యి, “సజీవు న
దేవుని సంఘంలో అయిన సంఘంలోమనుషులు ఎలా పవరించాలో తెలిపేటందుకు” ఈ పతిక పౌలు రాశాడు. ఎందుకంటే
ఆ సంఘం సతాయ్నికి సథ్ంభం, పునాది. సంఘాలను కటట్డం, అభివృదిధ్ పరచడం ఎలానో పౌలు తన సహచరులకు
సూచనలివవ్డం ఇకక్డ కనిపిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
యువ శిషుయ్నికి సూచనలు

విభాగాలు
1. పరిచరయ్ పధధ్తులు— 1:1-20
2. పరిచరయ్ సూతాలు— 2:1-3:16
3. పరిచరయ్లోబాధయ్తలు— 4:1-6:21

ధరమ్ శాసపర న, పనికిమాలినబోధ ఖండన
1విశావ్స విషయంలో నా నిజ కుమారుడు తిమోతికి మన రకష్కు న దేవుని సంకలాప్నుసారం, మన ఆశాభావం అయిన

కీసుత్ యేసు ఆజఞ్ పకారం అపొసత్లు నపౌలు రాసుత్ నన్ సంగతులు. 2తండి అయినదేవుని నుండీమన పభు న కీసుత్ యేసు
నుండీ కృప, కనికరం, సమాధానం నీకు కలుగు గాక.

3నేనుమాసిదోనియవెళత్ నన్పుడు నీకు చెపిప్నటుట్ గా నువువ్ ఎఫెసులోనేఉండు. భినన్ న సిదాధ్ ంతాలను బోధించేవారిని
అలా చేయవదద్ని నువువ్ ఆజాఞ్ పించాలి. 4 అంత మాతమే కాక కలప్నా కథలను, అంతూ పొంతూ లేని వంశావళ లను
పటిట్ంచుకోవదద్ని వారికి ఆజాఞ్ పించు. ఎందుకంటే అవి వివాదాలకు కారణమౌతాయే గాని విశావ్స సంబంధ న దేవుని
ఏరాప్టుకు ఎంత మాతమూ తోడప్డవు. 5 ఈ హెచచ్రికలోని ఉదేద్శం పవిత హృదయం నుండీ మంచి మనసాస్ నుండీ
యథారథ్ న విశావ్సం నుండీ వచేచ్ పేమే.

6 కొంతమంది వీటి నుండి తొలగిపోయి పనికిమాలిన కబురల్కు దిగారు. 7వారు మాటాల్ డేవీ నొకిక్ చెపేప్వీ వారికే అరథ్ం
కాకపోయినా, ధరమ్శాస ఉపదేశకులుగా ఉండాలనుకుంటారు. 8అయినపప్టికీ ధరమ్శాసానిన్ తగిన విధంగా ఉపయోగిసేత్ అది
మే నదే అనిమనకు తెలుసు.

9 దేవుడు నాకు అపప్గించిన ఈ గొపప్ సువార పకారం ధరమ్శాసం ఉనన్ది నీతిమంతుల కోసం కాదు. ధరమ్ విరోధులూ
తిరుగుబాటు చేసేవారూ భకిహీనులూ పాపులూ దురామ్రుగ్ లూ భకిహీనులూ చెడిపోయిన వారూ తలిల్దండులను చంపేవారూ
హంతకులూ 10వయ్భిచారులూ సవ్లింగ సంపరుక్లూ బానిస వాయ్పారులూ అబదిధ్కులూ అబదధ్ సాకష్ ం చెపేప్వారూ నిజ న
బోధకు వయ్తిరేకంగా నడచుకొనేవారూ ఇలాటివారి కోసమే ధరమ్శాసం ఉంది అనిమనకు తెలుసు.

11ఈమహిమగల సువారను మహిమగల దివయ్ పభువు నాకు అపప్గించాడు. 12ననున్ బలపరచి, నమమ్క న వాడుగా
ఎంచి తన సేవకు నియమించినమనయేసు కీసుత్ పభువుకి కృతజుఞ్ ణిణ్ . 13అంతకు ముందు దేవ దూషకుణిణ్ ,హింసించేవాణిణ్ ,
హానికరుణిణ్ . అయితే తెలియక అవిశావ్సం వలన చేశాను కాబటిట్ కనికరం పొందాను. 14మన పభువు తన ధారాళ న
కృపను నా కుమమ్రించి, యేసుకీసుత్ లో ఉనన్ పేమ విశావ్సాలను అనుగహించాడు. 15పాపులను ర ంచడానికి కీసుత్ యేసు
లోకానికి వచాచ్డనే సందేశం నమమ్దగినదీ, సంపూరణ్ంగా అంగీకరించదగినదీ. అలాంటిపాపులోల్ నేనుమొదటివాణిణ్ .

16 అయినా నితయ్జీవం కోసం తన విశావ్సముంచబోయే వారికి నేను ఒక నమూనాగా ఉండేలా యేసు కీసుత్ తన
పరిపూరణ్ న ఓరుప్ను నాలో కనుపరచేలా ననున్ కరుణించాడు. 17 అనిన్ యుగాలోల్ రాజూ, అమరుయ్డూ, అదృశుయ్డూ
అయిన ఏ క దేవునికి ఘనత,మహిమయుగయుగాలు కలగాలి. ఆమేన్ .



తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక 1:18 1034 తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక 3:16

18 తిమోతీ, నా కుమారా, గతంలో నినున్ గూరిచ్ చెపిప్న పవచనాలకు అనుగుణంగానే ఈ సూచనలు నీకు ఇసుత్ నాన్ను.
వాటిని పాటిసేత్ నీవు మంచి పోరాటం చేయగలుగుతావు. 19అలాటి మనసాస్ ని కొందరు నిరాకరించి, విశావ్స విషయంలో
ఓడ బదద్ పోయినటుట్ గా ఉనాన్రు. 20వారిలో హ మె , అలెగాజ్ ండర్ ఉనాన్రు. వీరు దేవదూషణ మానుకొనేలా వీరిని
సాతానుకు అపప్గించాను.

2
పారథ్న, సీపురుషుల వకమం

1 మనం సంపూరణ్ భకి, గౌరవాలతో, పశాంతంగా, సుఖంగా బతకడాని , మనుషులందరి కోసం, 2 రాజుల కోసం,
అధికారంలో ఉనన్ వారందరి కోసం, వినన్పాలూ పారథ్నలు, ఇతరుల కోసం వినన్పాలు చేసూత్ కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచాలని
అనిన్టికంటేముఖయ్ంగా కోరుతునాన్ను.

3 ఇది మన రకష్కు న దేవుని దృషిట్లో మంచిది, సమమ్త నది. 4 మానవులంతా రకష్ణ పొంది సతాయ్నిన్
అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోవాలని ఆయన ఆశపడుతునాన్డు.

5 దేవుడొకక్డే, దేవునికీ మనిషికీ మధయ్వరి ఒకక్డే. ఆయన కీసుత్ యేసు అనే మానవుడు. 6 ఈయన అందరి కోసం
విమోచన వెలగా తనను తానే సమరిప్ంచుకునాన్డు. స న సమయంలో దేవుడు దీనిన్ ధృవీకరించాడు.

7దీనిన్ గూరిచ్ పకటించేవానిగాఅపొసత్లునిగాదేవుడు ననున్ నియమించాడు. నిజంచెబుతునాన్ను. అబదధ్మాడడంలేదు.
నేనుయూదులు కాని వారికి విశావ్స సతాయ్లను బోధించేవాణిణ్ .

8 అందుచేత అనిన్ సథ్లాలోల్ నూ పురుషులు ఆగహం, తరక్వితరాక్లు లేకుండా పవిత న చేతులెతిత్ పారథ్న చేయాలని
కోరుతునాన్ను.

9 అలాగే సీలు కూడా నిరాడంబర న, సకమ న వసాలు ధరించుకోవాలి గానీ జడలతో బంగారంతో ముతాయ్లతో
చాలా ఖరీ న వసాలతో కాకుండా 10 భకిపరులమని చెపుప్కొనే సీలకు తగినటుట్ గా మంచి పనులతో తమను తాము
అలంకరించుకోవాలి.

11సీలుమౌనంగాఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతోనేరుచ్కోవాలి. 12ఉపదేశించడానికీ,పురుషునిమీదఅధికారం చేయడానికీ
సీకి అనుమతినివవ్ను. సీ మౌనంగా ఉండవలసిందే. 13 ఎందుకంటే దేవుడు మొదట ఆదామును తరువాత హవవ్ను గదా
సృషిట్ంచాడు? 14ఆదాముమోసపోలేదు, సీయేమోసపోయిఅపరాధి అయింది.

15 అయినా సీలు వివేకవతు , విశావ్సం, పేమ, పరిశుదధ్తలోల్ నిలకడగా ఉంటే పసవం దావ్రా దేవుడు వారిని
కాపాడతాడు.

3
పెదద్ల, పరిచారకుల అరహ్తలు

1ఎవ నాసంఘానికిఅధయ్కష్ుడుగాఉండాలనుకుంటేఅతడు శేషఠ్ న పనినికోరుకుంటునాన్డుఅనేమాటనునమమ్వచుచ్.
2కాబటిట్ అధయ్కష్ుడు నిందకు చోటివవ్నివాడూ ఒకే భారయ్ ఉనన్వాడూ కోరికలు అదుపులోఉంచుకునేవాడూ వివేచనాపరుడూ
మరాయ్దసుథ్ డూ అతిథి పియుడూ బోధించడానికి సమరుథ్ డూ అయి ఉండాలి. 3 అతడు తాగుబోతూ జగడాలమారీ కాక
మృదుసవ్భావి, ధనాశ లేనివాడూ అయి ఉండాలి. 4 తన పిలల్లు తనకు స న గౌరవంతో లోబడేలా చేసుకుంటూ తన
కుటుంబానిన్ చకక్గా నిరవ్హించుకునేవా ఉండాలి.

5 ఎవ నా తన కుటుంబానేన్ సరిగా నిరవ్హించకపోతే అతడు దేవుని సంఘానిన్ ఎలా చూసుకోగలడు? 6అతడు కొతత్గా
చేరినవా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అతడు గరివ్షిట్ అయి అపవాది పొందిన శికష్నే పొందుతాడేమో. 7అతడు నిందపా
అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండేలా సంఘానికి బయటఉనన్వారి చేతమంచి పేరు పొందినవా ఉండాలి.

8అలాగేపరిచారకులు గౌరవానికితగినవారుగా, రెండునాలుకలతోమాటాల్ డనివారుగాఉండాలి. తాగుబోతులుగా,అకమ
లాభంఆశించేవారుగాఉండకూడదు. 9వెలల్ న విశావ్స సతాయ్నిన్ పవిత నమనసాస్ తోఅంటిపెటుట్ కొనేవారుగాఉండాలి.
10మొదటవారిని పరీ ంచాలి. తరువాతవారు నిందకు చోటివవ్నివారని తేలితే పరిచారకులుగా సేవ చేయవచుచ్.

11 అలాగే వారి భారయ్లు కూడా గౌరవించదగినవారూ అపనిందలు పచారం చేయనివారూ తమ కోరికలు అదుపులో
ఉంచుకొనేవారూ అనిన్ విషయాలోల్ నమమ్క నవారూ అయి ఉండాలి. 12 పరిచారకులు ఒకే భారయ్ కలిగినవారూ, తమ
పిలల్లనూ తమ ఇంటివారిని చకక్గా నిరవ్హించుకొనేవారుగా ఉండాలి. 13 పరిచారకులుగా మంచి సేవ చేసిన వారు మంచి
సాథ్ నం సంపాదించుకుని కీసుత్ యేసు ని విశావ్సంలో గొపప్ రయ్ం పొందుతారు.

14 తవ్రలో నీ దగగ్రికి రావాలని ఆశిసుత్ నాన్ను. 15 ఒకవేళ నేను రావడం ఆలసయ్ తే ఒక వయ్కి దేవుని ఇంటోల్ , అంటే
సజీవు న దేవుని సంఘంలో ఎలా నడుచుకోవాలో నీకు తెలియాలని ఈ సంగతులు రాసుత్ నాన్ను. ఆ సంఘం సతాయ్నికి
మూల సత్ంభమూ, ఆధారమూ.
16మన వభకిని గురించి వెలల్ న సతయ్ం గొపప్ది.
ఏ సందేహమూ లేదు. ఆయన శరీరంతో పతయ్కష్మయాయ్డు.
ఆయన నీతిపరుడని ఆతమ్ తీరుప్నిచాచ్డు.
ఆయనను దేవదూతలు చూశారు.
దేశ దేశాలోల్ ఆయన పచారం అయాయ్డు.



తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక 4:1 1035 తిమోతికి రాసినమొదటి పతిక 5:19

లోకం ఆయనను నమిమ్ంది.
మహిమతోఆయన ఆరోహణమయాయ్డు.

4
కీసుత్ మంచి సేవకుని పవరన

1 పరిశుదాధ్ తమ్ సప్షట్ంగా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, చివరి రోజులోల్ కొంతమంది మోసగించే ఆతమ్లనూ దయాయ్ల బోధలనూ
అనుసరించి విశావ్సానిన్ వదిలేసాత్ రు. 2ఈమోసగాళ ళ్ అబదాధ్ లు చెపుతారు. వారికి వాత వేసిన మనసాస్ ఉంది. 3వీరు
వివాహానిన్ నిషేధిసాత్ రు. సతాయ్నిన్ తెలుసుకునన్ విశావ్సులు కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనేలా దేవుడు సృషిట్ంచిన ఆహార పదారాధ్ లోల్
కొనిన్ తినకూడదని వీరు అంటారు.

4దేవుడు సృషిట్ంచినపతిదీమంచిదే. కృతజఞ్తతోపుచుచ్కొనన్ది ఏదీనిషేధంకాదు. 5ఎందుకంటేదేవునివాకయ్మూపారథ్నా
దానిన్ పవిత పరుసాత్ యి. 6ఈ సంగతులను సోదరులకు వివరించడం దావ్రా నీవు అనుసరించే విశావ్స వాకాయ్లతో మంచి
ఉపదేశంతో ఎదుగుతూ కీసుత్ యేసుకు మంచి సేవకుడివి అనిపించుకుంటావు.

7 అపవిత న ముసలమమ్ ముచచ్టుల్ వదిలేసి, వభకి విషయంలో నీకు నీవే సాధన చేసుకో. 8 శరీర సాధనలో కొంత
పయోజనం ఉంది. కాని వభకిలో పసుత్ త జీవితానికీ రాబోయేజీవితానికీ కావలసిన వాగాద్ నం ఉనన్ందున అనిన్ విషయాలోల్
అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

9 ఈ సందేశం విశవ్సనీయ నదీ పూరిగా అంగీకరించదగినదీ. 10 మనుషులందరికీ మరి విశేషంగా విశావ్సులకు
ముకిపదాత అయిన సజీవ దేవునిమీదేమనం నిరీకష్ణ పెటుట్ కునాన్ము. కాబటిట్ చెమటోడిచ్ పాటుపడుతునాన్ం.

11ఈ సంగతులు ఆదేశించి నేరుప్. 12 నీయౌవనానిన్ బటిట్ ఎవరూ నినున్ చులకన చేయనియయ్కు. మాటలో, పవరనలో,
పేమలో, విశావ్సంలో, పవితతలో, విశావ్సులకు ఆదరశ్ంగా ఉండు. 13 నేను వచేచ్ వరకూ లేఖనాలను బహిరంగంగా
చదవడంలో, హెచచ్రించడంలో, బోధించడంలో శదధ్ వహించు. 14పెదద్లు నీ మీద చేతులుంచినపుడు పవచనం దావ్రా నీవు
పొందిన ఆతమ్ వరానిన్ నిరల్కష్ం చేయవదుద్ .

15 నీ అభివృదిధ్ అందరికీ కనబడేలా వీటి మీద మనసు ఉంచి, వీటిని సాధన చెయియ్. 16 నీ గురించీ ఉపదేశం గురించీ
జాగతత్ వహించు. వీటిలో నిలకడగా ఉండు. నీవు అలా చేసినపుప్డు నినున్ నీవు ర ంచుకోవడమే గాక నీ ఉపదేశం వినన్
వారిని కూడా ర ంచుకుంటావు.

5
కీసుత్ మంచి సేవకుని కియలు

1వయసులోపెదద్వాణిణ్ కఠినంగామందలించవదుద్ . అతనినితండిగాభావించిహెచచ్రించు. 2యువకులనుసోదరులుగా,
వయసు బడిన సీలను తలుల్ లుగా,యువతులను సోదరీలుగా ఎంచిపూరణ్ పవితతతోహెచచ్రించు.

3 నిజ న వితంతువులను గౌరవించు. 4అయితే ఏ వితంతువు నా పిలల్లు గాని, మనవలు గాని ఉంటే, వీరు మొదట
తమ ఇంటివారి పటల్ తమ బాధయ్తలు నిరవ్రిసూత్ , తమ తలిల్దండులకు పతుయ్పకారం చేయడం నేరుచ్కోవాలి. ఇది దేవునికి
ఎంతో ఇషట్ం. 5 నిజంగా వితంతువు ఒకక్తే ఉండి, దేవుని మీదనే తన నమమ్కం పెటుట్ కుని, ఆయన సాయం కోసం
రేయింబగళ ళ్పారిధ్సూత్ , వినన్పాలు చేసూత్ ఉంటుంది. 6అయితేవిలాసాలోల్ బతికే వితంతువుబతికిఉనాన్ చచిచ్నటేట్ . 7వారు
నింద పాలు కాకుండేలా వీటిని కూడాబోధించు.

8 ఎవ నా తన బంధువులను, మరి ముఖయ్ంగా తన సవ్ంత ఇంటివారిని పోషించకపోతే వాడు విశావ్సానిన్ వదులుకునన్
వాడు. అలాటివాడు అవిశావ్సి కనాన్ చెడడ్వాడు. 9 అర ఏళళ్ కంటే ఎకుక్వ వయసుస్ ఉండి, గతంలో ఒకక్ పురుషుడికే
భారయ్గా ఉనన్ సీనిమాతమే విధవరాలిగా నమోదు చెయియ్. 10ఆమెమంచి పనులోల్ పేరు పొంది ఉండాలి. అంటే, పిలల్లను
పెంచడం, ఆతిథయ్ం ఇవవ్డం, పవితుల పాదాలు కడగడం, కషాట్ లోల్ ఉనన్వారికి సాయం చేయడం, లేదా పతి మంచి పనీ
చేయడానికిపూనుకుని ఉండడం. అలాటివారిని విధవరాళళ్ జాబితాలో చేరచ్వచుచ్.

11 పడుచు వితంతువులను లెకక్లో చేరచ్వదుద్ . కీసుత్ కు విరోధంగా వారి వాంఛలు ఎకుక్ పోతే పెళిళ్
చేసుకోవాలనుకుంటారు. 12ఇలావారు తమమొదటి నిరణ్యానిన్ వదిలేసి తమమీదికి అపరాధం తెచుచ్కుంటారు. 13వారు
ఇంటింటికీ తిరుగుతూ, సోమరులవుతారు. అంతేగాక, వారు పనికిమాలిన మాటలు మాటలాడుతూ, వాగుడుకాయ
ఇతరుల విషయాలోల్ తల దూరేచ్వారుగా తయారవుతారు.

14 కాబటిట్ యువతులు పెళిళ్ చేసుకుని పిలల్లను కని ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ, శతువుకు నిందించే
అవకాశమివవ్కుండా ఉండాలని నా ఉదేద్శం. 15 ఇపప్టికే కొంతమంది దారి తపిప్ సాతాను వెంట వెళిళ్పోయారు. 16 ఏ
విశావ్సురాలి ఇంటోల్ నా వితంతువులు ఉంటే, వారి గురించిన భారం సంఘానికి లేకుండా ఆమె తానే వారికి సహాయం
చేయాలి.

17చకక్గా నడిపించే పెదద్లను, ముఖయ్ంగా వాకోయ్పదేశంలో, బోధలో కషట్పడే వారిని, రెండింతలు గౌరవానికియోగుయ్లుగా
పరిగణించాలి. 18ఇందుకు అనుగుణంగా లేఖనంలో, “కళళ్ం నూరేచ్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం పెటట్వదుద్ ” అనీ, “పనివాడు తన
జీతానికి అరుహ్ డు” అనీ ఉంది. 19ఇదద్రు ముగుగ్ రు సాకష్ులుంటేనే తపప్ సంఘ పెదద్ మీద నిందారోపణ అంగీకరించ వదుద్ .
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20మిగతా వారు భయపడేలా పాపం చేసిన వారిని అందరి ఎదుటా గదిద్ంచు. 21 విరోధ బుదిధ్తో గానీ భేద భావంతో గానీ
ఏమీచేయకఈనియమాలనుపాటించాలనిదేవునిఎదుటా, కీసుత్ యేసు ఎదుటా, దేవుడు ఎనున్కునన్ దూతలఎదుటానినున్
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

22 ఎవరి మీదా తవ్రపడి చేతులుంచవదుద్ . ఇతరుల పాపాలోల్ భాగం పంచుకోవదుద్ . నినున్ నీవు పవితునిగా ఉండేలా
చూసుకో. 23ఇక నుండి నీళ ళ్మాతమేగాక నీ కడుపులో తరచుగా వచేచ్ వాయ్ధి కోసం కొదిద్గా దా రసం తాగు.

24కొందరి పాపాలు సప్షట్ంగా తెలుసుత్ నాన్యి. అవివారి తీరుప్కు ముందే నడుసుత్ నాన్యి. మరి కొంతమంది పాపాలు వారి
వెంటే వెళ తునాన్యి. 25అలాగే కొనిన్ మంచి పనులు సప్షట్ంగా కనిపిసాత్ యి. మిగిలినవాటిని తం దాచి ఉంచడం సాధయ్ం
కాదు.

6
కీసుత్ మంచి సేవకుని కియలు

1 బానిసలుగా పని చేసుత్ నన్ విశావ్సులు వారి యజమానులను పూరి గౌరవానికి తగినవారుగా ఎంచాలి. ఆ విధంగా
చేయడం వలన దేవుని నామమూ ఆయన బోధా దూషణకు గురి కాకుండా ఉంటాయి. 2 విశావ్సు న యజమానులు గల
బానిస తే ఆయజమానులు తమసోదరులే కదా అని వారిని చినన్ చూపు చూడక, తాము సేవించేది తమ పేమపాతు న
విశావ్సులనే అని ఇంకాబాగావారికి సేవ చేయాలి. ఈ సంగతులు బోధిసూత్ వారిని హెచచ్రించు.

3 ఎవ నా మన పభు న యేసు కీసుత్ ఆరోగయ్కర న ఉపదేశానికీ, వభకికి అనుగుణ న బోధకూ సమమ్తించకుండా,
దానికి భినన్ంగా బోధిసేత్ 4వాడు గరివ్షిట్ . వాడికి ఏమీ తెలియదనన్మాట. వాడు తరాక్లోల్ వాగావ్దాలోల్ నిమగన్ ఉంటాడు.
ఫలితంగా అసూయ, కలహం, దూషణలు, అపోహలు కలుగుతాయి. 5 ఇంకా చెడిపోయినమనసుతో అలాటి వారు సతయ్ం
నుండి తొలగిపోయి వభకి ధనసంపాదనమారగ్ం అనుకుంటారు.

6అయితే సంతృపిత్తో కూడిన వభకి ఎంతో లాభకరం. 7మనం ఈ లోకంలోకి ఏమీ తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమీ తీసుకు
పోలేము. 8 కాబటిట్ అవసర న అనన్వసాలు కలిగి వాటితో తృపిత్గా ఉందాం. 9 ధనవంతులు కావాలని ఆశించేవారు
శోధనలో,ఉచుచ్లో,బుదిధ్హీన న,హానికర నఅనేకదురాశలోల్ పడిపోతారు. అలాంటివిమనుషులను సంపూరణ్ పతనానికి
నాశనానికీ గురిచేసాత్ యి. 10ఎందుకంటే ధనాశఅనిన్ కీడులకూమూలం. కొందరు డబుబ్నాశించివిశావ్సం నుండితొలగిపోయి
తమ కితామేనానాబాధలు కుని తెచుచ్కునాన్రు.

11 దేవుని మనిషీ, నువువ్ మాతం వీటి నుండి పారిపో. నీతినీ, భకినీ, విశావ్సానీన్, పేమనూ, ఓరుప్నూ, సాతీవ్కానీన్
సంపాదించుకోడానికి పయాసపడు. 12 విశావ్స సంబంధ న మంచి పోరాటం పోరాడి, దేవుడు దేనిని పొందడానికి నినున్
పిలిచాడో ఆ నితయ్జీవానిన్ చేపటుట్ . దాని విషయంలో నువువ్ అనేకమంది ముందు మంచి సాకష్ ం ఇచాచ్వు. 13 అంతటికీ
జీవాధార న దేవుని ఎదుటాపొంతి పిలాతు ముందు సతాయ్నిన్ గూరిచ్ రయ్ంగాసాకష్మిచిచ్న కీసుత్ యేసు ఎదుటా 14నువువ్
నిషక్ళంకంగా, నిందారహితుడిగా ఈ ఆజఞ్ను కొనాలని నీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. నువువ్ దీనిన్ మన పభు న యేసు కీసుత్
రాకడలో పతయ్కష్మయేయ్ వరకూ చేసుత్ ండాలి.

15భాగయ్వంతుడు, ఎ క శకిశాలిఅయినదేవుడు తగిన కాలంలోఆ పతయ్కష్తను కనుపరుసాత్ డు. ఆయనరాజులకు రాజు,
పభువులకు పభువు. 16ఆయనమాతమేఅమరతవ్ం కలిగి సమీపింప శకయ్ం గాని తేజసుస్లో నివసిసుత్ నాన్డు. మనుషులోల్
ఎవరూ ఆయనను చూడలేదు, ఎవరూ చూడలేరు. ఆయనకు ఘనత,శాశవ్త న పభావం కలుగు గాక. ఆమేన్ .

17ఈ లోకంలోని ధనవంతులు గరివ్షుట్ లు కాకూడదని ఆజాఞ్ పించు. వారు అసిథ్ర న ధనం నమమ్కం పెటుట్ కోకుండా,
అనుభవించడానికి సమసాత్ నీన్ ధారాళంగా దయచేసే దేవునిలోనే నమమ్కం పెటుట్ కోవాలని ఆజాఞ్ పించు. 18వారు వాసత్వ న
జీవానిన్ సంపాదించుకుంటూ, రాబోయే కాలానికి తమ కోసం మంచి పునాది వేసుకోవాలనీ, 19 మేలు చేసేవారూ, మంచి
పనులుఅనేధనంగలవారూ,ఔదారయ్ం గలవారూ,తమధనానిన్ఇతరులతోపంచుకొనేవారుగాఉండాలనివారికిఆజాఞ్ పించు.

20తిమోతీ, పభువు నీకు అపప్గించినదానిన్ కాపాడుకుంటూ భకిలేనిమాటలకూ,మూరఖ్పు వాదాలకూ దూరంగా ఉండు.
కొందరు వాటినిజాఞ్ నం అనుకుంటారు 21కొందరు వాటినిమనఃపూరవ్కంగా విశవ్సించి విశావ్సం విషయంలో తపిప్పోయారు.
కృప మీకు తో ఉండు గాక.
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తిమోతికి రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర

రోమ్ లో చెర తరువాత పౌలు తన నాలుగవ సువార పయాణంలో తిమోతికిమొదటి పతిక రాశాడు. ఆ న అతణిణ్ నీరో
పరిపాలన సమయంలోమరొకసారి లోల్ పెటాట్ రు. అకక్డపోలులు ఈ రెండవ పతిక రాశాడు. మొదటిచెరలోపోలులు ఒక
అదెద్ ఇంటోల్ గృహ నిరబ్ంధంలో (అపో. కా. 28:30) ఉనాన్డు. రెండవ చెర కాలంలో అందుకు భినన్ంగా ఒక చీకటి దులో
(4:13)సామానయ్ నేరసుథ్ ని వలె గొలుసులోల్ (1:16; 2:9)మగిగ్పోయాడు. తాను నెరవేరచ్వలసిన పనిపూరిఅయిందని, తన
జీవితం చరమ దశకు చేరుకునన్దని అతనికి తెలుసు (4:6-8).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 66 - 67
పౌలు రోమ్లో తన రెండవసారి చెరలో ఉనాన్డు. తనమరణ శికష్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ఈ లేఖ రాశాడు.

సీవ్కర
ముఖయ్ గహీత తిమోతి. అయితే తపప్ని సరిగాఈ పతికలోని సంగతులు ఇతరులకు కూడా చెపిప్ ఉంటాడు.
పయోజనం

పౌలు తిమోతికి అపప్గించిన పనిని కొనసాగించడానికి అతనికి అవసర న అంతిమ పోతాస్హం, హెచచ్రిక ఇవవ్డం.
తిమోతి రయ్ంతో (1:3-14), ఏకాగతతో (2:1-26), పటుట్ దలగాఈ పని చెయాయ్లి (3:14-17; 4:1-8).

ముఖాయ్ంశం
నమమ్క న పరిచరయ్ ఆజఞ్.

విభాగాలు
1. మంతితవ్ శాఖకు పేరణ— 1:1-18
2. పరిచరయ్లోమోడల్— 2:1-26
3. తపుప్డు బోధనకు వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక— 3:1-17
4. పోతాస్హం పలికిన పదాలు— 4:1-22

అపొసత్లుని అభివందనాలు
1 కీసుత్ యేసులో ఉనన్ జీవానిన్ గురించిన వాగాద్ నం పకారం దేవుని సంకలప్ం వలన కీసుత్ యేసు అపొసత్లుడు పౌలు అనే

నేనునాపియపుతుడుతిమోతికిరాసినఉతత్రం. 2తండి నదేవునినుండీమనపభువుకీసుత్ యేసు నుండీ కృప, కనికరం,
సమాధానం నీకు కలుగు గాక.

3నాపారథ్నలోల్ నినున్ పదే పదే జాఞ్ పకం చేసుకుంటూ నాపూరీవ్కులవలే కలమ్షంలేని మనసాస్ తో నేను సేవిసుత్ నన్ దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెబుతునాన్ను. 4 నీ కనీన్ళల్ను జాఞ్ పకం చేసుకుని, నినున్ చూసి నా ఆనందానిన్ పరిపూరణ్ం చేసుకోవాలని
ఎదురుచూసుత్ నాన్ను. 5 నీలోని కపటం లేని విశావ్సం నాకు తెలుసు. ఆ విశావ్సం మొదట మీ అమమ్మమ్ లోయిలోనూ, మీ
అమమ్యునీకేలోనూ ఉంది. అది నీలో కూడా ఉనన్దని నాపూరి నమమ్కం.

6 ఆ కారణంగానే నేను నీమీద నా చేతులు ఉంచడం దావ్రా నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరానిన్ పజవ్లింపజేసుకోమని
నినున్ పోతస్హిసుత్ నాన్ను. 7 దేవుడు మనకు శకీ, పేమా, నిగహం కలిగించే ఆతమ్నే ఇచాచ్డు గాని పిరికితనం కలిగించే
ఆతమ్ను ఇవవ్లేదు. 8కాబటిట్ నువువ్ మన పభువు విషయ న సాకష్ ం గురించి గానీ, ఆయన దీ న ననున్ గురించి గానీ
సిగుగ్ పడకుండా, దేవుని శకితో సువారమూలంగావాటిలేల్ కషాట్ లోల్ భాగం పంచుకో.

9ఆయన మన కియలనుబటిట్ కాక తన సంకలాప్నిన్బటిట్ , కాలం ఆరంభానికి ముందే మనకు అనుగహించిన కృపను బటిట్
మనలను ర ంచి పరిశుదధ్ న పిలుపునిచాచ్డు. 10ఆ కృప ఇపుప్డు కీసుత్ యేసు అనేమన రకష్కుడు పతయ్కష్ం కావడందావ్రా
వెలల్డి అయింది. ఆయనమరణానిన్నాశనం చేసి జీవానీన్ అమర తనూ సువారదావ్రా వెలుగులోకి తెచాచ్డు. 11ఆ సువార
విషయంలో నేను పచారకుడుగా, అపొసత్లుడుగా,బోధకుడుగా నియామకం పొందాను.

12ఆకారణం చేత నేనీ కషాట్ లు అనుభవిసుత్ నాన్ను. నేను నమిమ్నవాడు నాకు తెలుసు కాబటిట్ సిగుగ్ పడను, నేను ఆయనకు
అపప్గించినదానిన్ రాబోతునన్ ఆ రోజు వరకూ ఆయన కాపాడగలడని నాకు పూరి నమమ్కం ఉంది. 13 కీసుత్ యేసులో
ఉంచవలసిన విశావ్సంతో, పేమతో నేను నీకు నేరిప్న మకర న బోధ నమూనాను పాటించు. 14దేవుడు నీకు అపప్గించిన
ఆమంచిదానిన్ మనలో నివాసమునన్ పరిశుదాధ్ తమ్ వలన కాపాడుకో.

15ఆసియలోని వారంతా ననున్ విడిచిపోయారని నీకు తెలుసు. ఫుగెలుల్ , హెరొమ్గెనే అలాటివారే. 16 పభువు ఒనేసిఫోరు
కుటుంబం కనికరం చూపు గాక. 17అతడు రోమ్ నగరానికి వచిచ్నపుప్డు నేను దీనని సిగుగ్ పడకుండా చాలాసారుల్ ననున్
శదధ్గా వెతికి, కనుగొని,ఆదరించాడు. 18 గాఅతడు ఎఫెసులోనాకు ఎంతఉపచారంచేశాడోనీకుబాగాతెలుసు. ఆదినాన
అతడు పభువు వలన కనికరం పొందేలా పభువు అనుగహించు గాక.
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2
మంచి నికుని తీరు

1నాకుమారా, కీసుత్ యేసులోఉనన్ కృపచేతబలవంతుడవుగాఉండు. 2అనేకులముందు నేను నీకు నేరిప్న సంగతులను
ఇతరులకు బోధించగలిగిన, నమమ్క న వయ్కులకు అపప్గించు.

3 కీసుత్ యేసు కోసం మంచి నికుడిలా కషాట్ లు భరించు. 4 నికుడు యుదాధ్ నికి వెళేళ్టపుప్డు తన జీవితంలో
ఇతర వాయ్పకాలోల్ చికుక్కోకుండా తనను నయ్ంలో చేరుచ్కునన్వాణిణ్ సంతోషపెటాట్ లని పయతిన్సాత్ డు. 5 ఒక కీడాకారుడు
నియమాలపకారంపూరిచేయకపోతేఅతనికిబహ మానందొరకదు. 6కషట్పడినవయ్వసాయదారుడేరాబడిలోమొదటిభాగం
పొందడానికి అరుహ్ డు. 7నేను చెపేప్మాటలు ఆలోచించు. అనిన్ విషయాలోల్ పభువు నీకు జాఞ్ నం అనుగహిసాత్ డు.

8నా సువార పకారం, దావీదు సంతానంలో పుటిట్ చనిపోయినవారిలో నుండి లేచిన యేసు కీసుత్ ను జాఞ్ పకం చేసుకో. 9ఆ
సువార విషయంలో నేను ఒక నేరసుథ్ డిలా సంకెళళ్పా కషాట్ లు అనుభవిసుత్ నాన్ను. అయితే దేవుని వాకాయ్నికి మాతం
సంకెళ ళ్ లేవు.

10 అందుచేత ఎనిన్ నవారు నితయ్ న మహిమతో కీసుత్ యేసులోని రకష్ణ పొందాలని నేను వారి కోసం అనీన్
ఓరుచ్కుంటునాన్ను.
11 “మనం ఆయనతో చనిపోతే ఆయనతో బతుకుతాం.
12 కషాట్ లు సహిసేత్ ఆయనతోబాటు రాజయ్ పరిపాలన చేసాత్ ం.
ఆయన ఎవరోమనకు తెలియదు అంటే
ఆయన కూడామనం ఎవరో తెలియదు అంటాడు.
13ఆయన తన జానికి విరుదధ్ంగా ఏమీ చేయలేడు కాబటిట్ ,
మనం నమమ్కసుత్ లం కాకపోయినాఆయనమాతం నమమ్దగినవాడే,”
అనేమాటలు నమమ్దగినవి.

14 వినేవారిని చెడగొటట్డానికే తపప్ మరి ఏ పయోజనమూ లేని మాటలను గూరిచ్ వాదం పెటుట్ కోవదద్ని పభువు ఎదుట
విశావ్సులకు హెచచ్రిసూత్ ఈ సంగతులు వారికి గురు చెయియ్. 15 దేవుని దృషిట్లో ఆమోదయోగుయ్డుగా, సిగుగ్ పడనకక్రలేని
పనివాడుగా, సతయ్వాకాయ్నిన్ సరిగా ఉపదేశించేవాడుగా నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకో.

16 భకిహీనతకు కారణమయేయ్ వటిట్ మాటలు వదిలివెయియ్. ఆమాటలు మరింత భకిహీనతకు దారితీసాత్ యి. 17పుండు
కుళిళ్ ఎలా వాయ్పిసుత్ ందో వారి మాటలు కూడా అలా వాయ్పిసాత్ యి. హ మె , ఫిలేతు అలాటివారే. 18వారు “పునరుతాథ్ నం
గతించిపోయింది” అని చెబుతూ సతయ్ం విషయంలో తపప్టడుగు వేసి,మరి కొందరి విశావ్సానిన్ చెడగొడుతునాన్రు.

19అయితే “పభువుకు తన వారెవరో తెలుసు,” “పభువునామానిన్ ఒపుప్కొనే పతివాడూ దురీన్తి నుండి తొలగిపోవాలి”
అని రాసి ఉనన్ దేవుని సిథ్ర న పునాది నిలిచి ఉంటుంది.

20 ధనవంతుల ఇంటోల్ వెండివీ, బంగారువీ గాక కొయయ్, మటిట్ గినెన్లు కూడా ఉంటాయి. వాటిలో కొనిన్ గౌరవపద న
వాడకానికీ కొనిన్ఘనహీన నవాడకానికీఉంటాయి. 21ఎవ నాఘనహీన నవాటిలోచేరకుండాతనను శుదిధ్ చేసుకుంటే
వాడు పవిత ,యజమానివాడుకోవడానికి అరుహ్ అనిన్ మంచి కారాయ్లకూ సిదధ్పడి,ఘనత కోస న గినెన్గా ఉంటాడు.

22 నువువ్ యువకులకు కలిగే చెడుకోరికలను విడిచి పారిపో. పవిత హృదయాలతో పభువుకు పారథ్న చేసేవారితో కలిసి
నీతినీ విశావ్సానీన్ పేమనూ శాంతి సమాధానాలనూ సంపాదించుకోవడానికి కృషి చెయియ్. 23 బుదిధ్హీన న, మూఢతవ్ంతో
కూడిన తరాక్లు జగడాలకు కారణమౌతాయని గహించివాటిని వదిలెయియ్.

24 పభువు సేవకుడు పోటాల్ టలకు దిగకూడదు. అందరి మీదా దయ చూపాలి. బోధనా సామరధ్ ం కలిగి, సహించేవా
ఉండాలి. 25-26దేవునికిఎదురుచెపేప్వారినిసాతివ్కంతోసరిదిదాద్ లి. ఎందుకంటేసాతానుతనఇషట్ం నెరవేరుచ్కోడానికివారిని
చెరపటాట్ డు. వాడి ఉరి నుండి తపిప్ంచుకుని మేలుకోడానికి దేవుడు వారికి సతయ్ సంబంధ న జాఞ్ నానిన్చిచ్ మారుమనసుస్
దయచేసాత్ డేమో.

3
భషట్తవ్ం సంభవిసుత్ ంది

1చివరి దినాలోల్ అపాయకర న రోజులు వసాత్ యని నీవు గహించాలి. 2మనుషులు సావ్రథ్పరులుగా, ధనాశపరులుగా,
గొపప్లు చెపుప్కొనేవారుగా ఉంటారు. వారు గరివ్షుట్ లు, వ దూషణ చేసేవారు, కనన్వారికి అవిధేయులు, చేసిన మేలు
మరిచేవారు, అపవితులు, 3బొతిత్గా సహజ పేమ లేనివారు, ఇతరులతో సామరసయ్ంగా ఉండలేనివారు, దురాభ్షలాడేవారు,
నిగహం లేనివారు, కూరులు,మంచిని దేవ్షించేవారు. 4వారు దోహ లు, తలబిరుసు మనుషులు, గరావ్ంధులు, దేవునికంటే
శరీర సౌఖాయ్నేన్ ఎకుక్వగా పేమించేవారు. 5వారు కి భకి గలవారిలా ఉంటారు గానీ దాని శకి ఆధారపడరు. వారికి
దూరంగా ఉండు.

6ఇలాంటివారుబలహీనమనసత్తవ్ం గలసీలఇళళ్లోకిచొరబడివారినివశంచేసుకుంటారు. ఈసీలుఅపరాధభావనలతో
కుంగిపోయిరకరకాలవాంఛలతోకొటుట్ కుపోయేవారుగాఉంటారు. 7వాకాయ్నిన్ అసత్మానంనేరుచ్కుంటూనేఉనాన్ వీరు సతయ్ం
విషయ నజాఞ్ నానిన్పొందలేరు. 8యనేన్,యంబేఅనేవారుమోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరు కూడాచెడిపోయినమనసు కలిగి
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విశావ్సం విషయంలో భషుట్ సతాయ్నిన్ ఎదిరిసాత్ రు. 9అయితే వారిదద్రి అవివేకం ఏ విధంగా బయటపడిందో ఆలాగే వీరిది
కూడా అందరికీ వెలల్డి అవుతుంది కాబటిట్ వీరు ఇంకాముందుకి సాగలేరు.

10 నీవు మాతం నా బోధనూ, పవరననూ, ఉదేద్శానీన్, విశావ్సానీన్, సహనానీన్, పేమనూ, ఓరుప్నూ అనుకరించావు.
11 అంతియొకయ, ఈకొనియ, లుస అనే పటట్ణాలోల్ నేను అనుభవించిన హింసలనూ పమాదాలనూ ఎరిగే ననున్
వెంబడించావు. అలాంటిహింసలు నేను సహించాను గాని,వాటనిన్టిలో నుండి పభువు ననున్ తపిప్ంచాడు.

12 కీసుత్ యేసులోసదభ్కితోజీవించాలనికోరేవారంతాహింసపొందుతారు. 13అయితేచెడడ్ వారూ, వంచకులూ ఇతరులను
మోసపరుసూత్ తాము కూడామోసపోతూ అంతకంతకూ చెడిపోతారు. 14కానీ నీవుమాతం కచిచ్తంగా తెలుసుకునన్ వాటిని
ఎవరి దావ్రా నేరుచ్కునాన్వో గహించి వాటిలో నిలకడగా సాగిపో. 15 ఎందుకంటే కీసుత్ యేసులో విశావ్సం దావ్రా పాప
విముకినిచేచ్ జాఞ్ నానిన్ నీకు కలిగించే శకిగల పరిశుదధ్ లేఖనాలు బాలయ్ం నుండీ నీకు తెలుసు.

16-17దేవునిసేవకుడు సిదధ్పడి పతిమంచిపనినీజరిగించడానికిపూరిసనాన్హంతోఉండాలి. అందుకోసమేపతిలేఖనం
వావేశం వలన ఉనికిలోకి వచిచ్ంది. అది బోధించడానికీ, ఖండించడానికీ, తపుప్ దిదద్డానికీ, నీతిలో శికష్ణ ఇవవ్డానికీ
తోడప్డుతుంది.

4
విశావ్సపాతు న సేవకుడు

1దేవునిసమకష్ంలో,తనపతయ్కష్త,తనరాజయ్ం వచేచ్టపుప్డు బతికిఉనన్వారికీ,చనిపోయినవారికీతీరుప్ తీరచ్బోయేకీసుత్
యేసు సమకష్ంలో, నేను నినున్ ఆదేశిసుత్ నాన్ను.

2వాకాయ్నిన్బోధించు,అనుకూల నా,కాకపోయినాసిదధ్ంగాఉండు. ఖండించినా, గదిద్ంచినా,బుదిధ్ చెపిప్నాసంపూరణ్ న
సహనంతో ఉపదేశించు.

3 ఎందుకంటే మనుషులు మంచి బోధను సహించలేని సమయం రాబోతోంది. దురద చెవులతో తమ సవ్ంత దురాశలకు
అనుగుణంగా బోధించేవారినిపోగుచేసుకుని, 4సతయ్ం నుండి తొలిగిపోయి కటుట్ కథల పుమళ ళ్తారు.

5నీవుమాతం అనిన్ విషయాలోల్ సంయమనంతో ఉండి, కషాట్ లు భరించు. సువార పచారకుని పనిచెయియ్, నీ పరిచరయ్ను
సంపూరి చెయియ్.

6ఒక పానారప్ణగా నేను బలి అవుతూ ఉనాన్ను. నామరణం సమీపించింది. 7మంచిపోరాటం సాగించాను, నా పరుగు
ముగించాను. నా విశావ్సానిన్ కాపాడుకునాన్ను. 8 ఇపుప్డు నా కోసం నీతికిరీటం సిదధ్ంగా ఉంది. నీతిగల నాయ్యాధిపతి
అయిన పభువు దానిన్ ఆ రోజున నాకు అనుగహిసాత్ డు. నాకు మాతమే కాదు, ఆయన పతయ్ ని పేమతో ఎదురుచూసే
వారందరికీ అనుగహిసాత్ డు.

9నాదగగ్రికితవ్రగారావడానికిపయతిన్ంచు. 10దేమాఇహలోకానిన్పేమించిననున్ విడిచిపెటిట్ తెసస్లోనికవెళిళ్పోయాడు.
కేసేక్ గలతీయకీ,తీతు దలమ్తియకీవెళాళ్రు. 11లూకామాతమేనాదగగ్రఉనాన్డు. మారుక్ను తీసుకురా. అతడు పరిచారం
కోసం నాకు ఉపయోగంగా ఉంటాడు. 12తుకికును ఎఫెసుకు పంపాను.

13 నువువ్ వచేచ్టపుప్డు నేను తోయలో కరుప్ దగగ్ర ఉంచి వచిచ్న అంగీనీ, పుసత్కాలనూ, ముఖయ్ంగా చరమ్పు కాగితాలను
తీసుకు రా. 14 అలెగాజ్ ండర్ అనే కంసాలి నాకు చాలా కీడు చేశాడు. అతని కియలకు తగిన పతిఫలం పభువే ఇసాత్ డు.
15అతని విషయంలో నువువ్ కూడాజాగతత్గా ఉండు. ఎందుకంటే అతడుమాబోధను తీవంగా ఎదిరించాడు.

16 నేను మొదట నాయ్యసాథ్ నం ఎదుట వాదించుకునన్పుడు నా పకష్ంగా ఎవరూ నిలబడలేదు, అందరూ ననున్
విడిచిపోయారు. ఇది వారికి నేరం కాకుండా ఉండు గాక.

17 అయితే నేను సువార సంపూరణ్ంగా పకటించేందుకూ యూదులు కాని వారంతా దానిన్ వినేందుకూ పభువు నా ప న
ఉండి ననున్ బలపరిచాడు కాబటిట్ సింహం నోటి నుండి పభువు ననున్ తపిప్ంచాడు. 18 పభువు అనిన్ చెడుపనుల నుండీ
ననున్ తపిప్ంచి సుర తంగా తన పరలోక రాజయ్ం చేరుసాత్ డు. యుగయుగాలకు ఆయనకు మహిమ కలుగు గాక, ఆమేన్ .

19 పిసక్కూ అకులకూ ఒనేసిఫోరు కుటుంబానికీ నా అభివందనాలు. 20 ఎరసుత్ కొరింథులో ఆగిపోయాడు. తోఫిముకు
జబుబ్ చేసింది. అందుకే అతణిణ్ మిలేతులో విడిచి వచాచ్ను.

21నీవు చలికాలం రాకముందే రావడానికి పయతన్ం చెయియ్. యుబూలు, పుదే, లీను, కౌల్దియ, ఇతర సోదరులంతా నీకు
వందనాలు చెబుతునాన్రు.

22పభువు నీ ఆతమ్కు తో ఉండు గాక. కృప మీకు తో ఉండు గాక.
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తీతుకు రాసిన పతిక
గంథకర

తీతుకు రాసిన లేఖ రచయితగాపౌలు తనను చెపుప్కునాన్డు. “దేవుని దాసుడు, యేసు కీసుత్ అపోసత్లుడు” గా తనను
అభివరిణ్ంచుకునాన్డు (తీతు 1:1). పౌలుకు, తీతుకు మధయ్ పరిచయం గురించి అసప్షట్త ఉంది. అతడు పౌలు పరిచరయ్లో
ర్సత్వుడు అయాయ్డని మనం అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఎందుకంటే “మన అందరి విశావ్స విషయములో నా నిజ కుమారుడగు
తీతుకు” అని పౌలు రాశాడు (1:4). పౌలు తీతును సేన్హితునిగాను, సువారలో జత పనివానిగాను ఎంతో గౌరవించాడు.
అతని అపేకష్, శదధ్ , ఇతరులకు అతడు చేకూరిచ్న ఆదరణల నిమితత్ం మెచుచ్కునాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 63 - 65
పౌలుఈఉతత్రం నికొపొలినుండితీతుకురాశాడు. అపోసత్లునిమొదటిరోమ్చెరఅనంతరంవిడుదలఅయినతరువాత

రాశాడు. ఎఫెసులో పరిచరయ్ తిమోతిని పంపి పౌలు తీతుతోకలిసి కేతు లంకకు వెళాళ్డు.
సీవ్కర

కేతులో ఉనన్ మరొక ఆతీమ్య కుమారుడు,సాటి పనివాడు అయిన తీతు.
పయోజనం

కేతులో అపుప్డే ఏరప్డిన సంఘాలోల్ ని లోపాలను సరిదిదద్డం. అందులోని ర్సత్వులు కమశికష్ణ లేకుండా ఒక పధధ్తి అనేది
లేకుండా ఉనాన్రు. వారికి సహాయం అవసరం. (1) సంఘాలోల్ కొటట్గా పెదద్లను ఏరాప్టు చెయాయ్లి. (2) కేతులో ఉనన్
ర్సత్వేతరుల ఎదుట మంచి విశావ్స సాకష్ ం ఇవవ్డానికి వారిని సిదధ్ పరచాలి.
ముఖాయ్ంశం

పవరన నియమావళి
విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1-4
2. పెదద్ల నియామకం— 1:5-16
3. వివిధ వయోబృందాల గురించిన సూచనలు— 2:1-3:11
4. అంతిమ పలుకులు— 3:12-15

సాథ్ నిక సంఘాలోల్ వ కమం
1 దేవుడు ఎనున్కునన్ వారి విశావ్సానిన్ సిథ్రపరచడం కోసం, వారు వ భకికి అనుగుణ న సతయ్ం గురించిన ఎరుకలో

నిలకడగాఉండేలా, 2అబదధ్మాడలేని దేవుడు కాలానికిముందేవాగాద్ నం చేసిన శాశవ్త జీవం గురించిన నిశచ్యతలోపౌలు
అనే నేను దేవుని సేవకుణిణ్ , యేసు కీసుత్ అపొసత్లుణిణ్ . 3 స న సమయంలో ఆయన ఇపుప్డు మన రకష్కు న దేవుని ఆజఞ్
పకారం నాకు అపప్గించిన సందేశం వలన తనవాకుక్ను వెలల్డి చేశాడు.

4మన అందరి ఉమమ్డి విశావ్సం విషయంలో నా సొంత కుమారుడు తీతుకు రాసుత్ నన్ లేఖ. తండి న దేవుని నుండీ,
మన రకష్కు న కీసుత్ యేసు నుండీ కృప, కరుణ,శాంతి సమాధానాలు నీకు కలుగు గాక.

5 నేను నీకు ఆదేశించినటుట్ నువువ్ ఇంకా కమపరచని వాటిని కమపరచి, పతి పటట్ణంలోని కీసుత్ పభువు సంఘంలో
పెదద్లను నియమించడం కోసం నేను నినున్ కేతులో విడిచి వచాచ్ను.

6 సంఘపెదద్ నిందకు చోటివవ్నివాడూ ఒకే భారయ్ కలవా ఉండాలి. అతని పిలల్లు లెకక్లేనితనంగా కమశికష్ణ లేనివారు
అనే పేరు లేకుండా విశావ్సు ఉండాలి. 7 అధయ్కష్ుడు దేవుని ఇంటి సేవ నిరవ్హించేవాడు కాబటిట్ నిందారహితుడుగా
ఉండాలి. అతడు అహంకారి, ముకోక్పి, దాకష్ మదాయ్నికి అలవాటు పడినవాడు, దెబబ్లాడేవాడు, దురాశపరుడు అయి
ఉండకూడదు. 8 అతిథి పియుడు, మంచిని పేమించేవాడు, ఇంగిత జాఞ్ నం గలవాడు, నీతిపరుడు, పవితుడు, ఆశలను
అదుపులో ఉంచుకొనేవాడు, 9 నమమ్దగిన బోధను సిథ్రంగా చేపటట్డం దావ్రా మకర న సిదాధ్ ంతం బోధిసూత్ పజలను
హెచచ్రించడంలో, ఎదిరించే వారివాదాలను ఖండించడంలో సమరుధ్ డుగా ఉండాలి.

10 ఎందుకంటే అకమకారులు, ముఖయ్ంగా సునన్తి పొందిన వారు చాలామంది ఉనాన్రు. వారిమాటలు ఎందుకూ పనికి
రానివి. వారు మనుషులను తపుప్దారి పటిట్సాత్ రు. 11వారి నోళ ళ్ మూయించడం అవసరం. వారు సిగుగ్ కర న సవ్లాభం
కోసం బోధించకూడని వాటినిబోధిసూత్ , కుటుంబాలను పాడు చేసుత్ నాన్రు.

12వారిలోఒకడు,వారిసవ్ంతపవకే ఇలాఅనాన్డు, ‘కేతు పజలు ఎంతసేపూఅబదిధ్కులు,పమాదకర నదుషట్మృగాలు,
సోమరు న తిండిబోతులు.’ 13-14ఈ మాటలు నిజమే. అందుచేత వారు యూదుల కలిప్త గాథలనూ, సతయ్ం నుండి
మళిళ్నవారిఆజఞ్ల గురించి సమయంవయ్రథ్ం చేసుకోకుండాపటిట్ంచుకోకుండావిశావ్సంలోసిథ్రపడడం కోసంవారిని కఠినంగా
మందలించు.

15 పవితులకు అనీన్ పవితమే. కానీ అపవితులకు, అవిశావ్సులకు ఏదీ పవితం కాదు. కానీ వారి హృదయం, వారి
మనసాస్ కూడా అపవితాలే. 16 దేవుడు తమకు తెలుసని వారు చెపుప్కొంటారు గాని తమ కియల వలన దేవుడెవరో
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తమకు తెలియదు అనన్టుట్ ఉనాన్రు. నిజానికి వారు అసహ య్లు, అవిధేయులు, ఎలాంటి సతాక్రయ్ం విషయంలోనూ పనికి
రానివారు.

2
కాపరి పరిచరయ్

1 అయితే నీవు ఆరోగయ్కర న ఉపదేశానికి అనుకూల న సంగతులను బోధించు. 2 వృదుధ్ లు నిగహం కలిగి,
గౌరవపూరవ్కంగా, వివేకంతోమెలుగుతూ విశావ్సం, పేమ, సహనంలో శుదధ్ంగా ఉండాలి.

3 అలాగే వృదధ్ సీలు గౌరవపదంగా, పుకారుల్ పుటిట్ంచేవారుగా కాకుండా ఉండాలి. అసత్మానం మదయ్పానంలో మునిగి
తేలుతూ ఉండకూడదు. నడవడిలో భయభకులు గలిగి మంచి విషయాలు నేరుప్తూ ఉండాలి. 4-5 దేవుని వాకాయ్నికి
చెడడ్ పేరు రాకుండేలా తమ భరలను, పిలల్లను పేమతో చూసుకోవాలని యువతులను పోతస్హిసూత్ , మనసును అదుపులో
ఉంచుకుంటూ, శీలవతులుగా, తమ ఇంటిని శదధ్గా చకక్బెటుట్ కొనేవారుగా, తమ భరలకు లోబడుతూ ఉండాలని వృదధ్ సీలు
వారికి బోధించాలి.

6 అలానే మనసు అదుపులో ఉంచుకోవాలని యువకులను హెచచ్రించు. 7 నినున్ వయ్తిరేకించేవాడు నీ గురించి చెడడ్
మాటలేవీ చెపప్లేక సిగుగ్ పడే విధంగా అనిన్ మంచి పనుల విషయంలో నినున్ నీవే ఆదరశ్ంగా కనపరచుకో. 8 నీ ఉపదేశం
యథారథ్ంగా,మరాయ్దపూరవ్కంగా, విమరశ్కు చోటియయ్నిదిగా ఉండాలి.

9-10 మన రకష్కు న దేవుని గూరిచ్న బోధ అందరికీ ఆమోదయోగయ్ంగా ఉండేలా దాసులు అనిన్విషయాలోల్ తమ
యజమానులకు విధేయు ఉండాలి. తమయజమానులను ఎదిరించక అనిన్ విషయాలోల్ వారిని సంతోషపెటాట్ లి. పనివారు
యజమానులకు ఎదురు చెపప్కూడదు. దొంగతనం చేయకూడదు. సంపూరణ్ విశావ్సపాతులుగా ఉండాలి. మన రకష్కు న
దేవుని ఉపదేశానిన్ ఇతరులకు ఆకరష్ణీయంగా చేయాలి. ఈ సంగతులు వారికి బోధించు.

11చూడు, ఎందుకంటేమానవాళికి రకష్ణకారక న దేవుని కృప వెలల్డి అయింది. 12-13మంగళకర న నిరీకష్ణనిమితత్ం
మహా దేవుడు, రకష్కుడు అయినయేసు కీసుత్ మహిమ పతయ్కష్త కోసం ఎదురు చూసూత్ భకిహీనతనూ,ఈలోక సంబంధ న
దురాశలనూ వీడి,ఈయుగంలో నీతితో, భకితో జీవించమని అదిమనకు నేరుప్తుంది.

14ఆయన సమసత్ న విచచ్లవిడి పనుల నుండి మనలను విమోచించి,మంచి పనులు చేయడంలో ఆసకిగల పజలుగా
పవితపరచితనసొతుత్ గాచేసుకోడానికితననుతానేమనకోసంఅరిప్ంచుకునాన్డు. 15వీటినిగూరిచ్బోధించు. సంపూరణ్ న
అధికారంతోహెచచ్రించు, ఖండించు. ఎవరూ నినున్ నిరల్కష్ ం చేయకుండా చూసుకో.

3
యోగయ్ న కాపరి పరిచరయ్

1పరిపాలకులకూ,అధికారులకూలోబడిఉండాలనీ పతిమంచి పనీ చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉండాలనీవారికి గురు చెయియ్.
2వారు ఎవరినీ దూషించకుండా, వాదనలు పెటుట్ కోకుండా, పశాంతంగా మనుషులందరి పటాల్ సంపూరణ్ న మరాయ్ద కలిగి
జీవించాలి. 3 ఎందుకంటే మనం కూడా గతంలో బుదిధ్హీనులుగా, అవిధేయులుగా ఉనాన్ం. అటు ఇటు చెదరిపోయి నానా
విధా నవిషయవాంఛలకుబానిసలుగాదుషట్తవ్ంలో,అసూయతోజీవిసూత్ ,అసహ య్లుగాదేవ్షానికిగురిఅవుతూదేవ్షిసూత్
ఉండేవాళళ్ం.

4అయితేమన రకష్కు న దేవుని దయ, మానవుల పటల్ ఆయన పేమ వెలల్ నపుప్డు 5మన నీతికియలమూలంగా కాక,
తనకనికరంమూలంగానూతనజనమ్ సంబంధ నసాన్నందావ్రా,పరిశుదాధ్ తమ్మనకు నూతనసవ్భావం కలిగించడందావ్రా
దేవుడు మనలను ర ంచాడు. 6-7దేవుడు తన కృప దావ్రామనం నీతిమంతులుగా తీరచ్బడి నితయ్జీవానిన్ గూరిచ్న నిరీకష్ణ
బటిట్ వారసులు కావడం కోసం,మన రకష్కుడుయేసు కీసుత్ దావ్రా తన పరిశుదాధ్ తమ్ను మనమీదధారాళంగా కుమమ్రించాడు.

8ఈమాట నమమ్దగింది కాబటిట్ దేవునిలో విశవ్సించేవారు తమ ఎదుట ఉంచబడిన మంచి పనులు శదధ్గా చేయడంలో
మనసు లగన్ం చేయమని నీవు ఈ సంగతులను గూరిచ్ గటిట్గా చెపాప్లని నేను కోరుతునాన్ను. ఇవి మంచివి, మనుషులకు
పయోజనకర నవి.

9అంతేగానీ,అరథ్ం పరధ్ంలేనివాదాలు, వంశావళ లను గూరిచ్నవాదోపవాదాలు, కలహాలు, ధరమ్శాసం గురించిన వివాదాల
వలన పయోజనం శూనయ్ం. అవి ఎందుకూ కొరగానివి కాబటిట్ వాటికి దూరంగా ఉండు. 10మీలో విభేదాలు కలిగించే వారిని
ఒకటి రెండుసారుల్ హెచచ్రించిన తరువాత వారితో తెగతెంపులు చేసుకో. 11 నీకు తెలుసు, అలాటివాడు దారి తపిప్పోయి
పాపం చేసి తనకు తానే శికష్ విధించుకుంటునాన్డు.

12 నేను నికొపొలిలో చలికాలం గడపాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. కాబటిట్ నేను అరెమానుగాని, తుకికునుగాని నీ దగగ్రకి
పంపినపుప్డు నువువ్ నికొపొలికి రావడానికి పయతన్ం చెయియ్. 13నాయ్యవాది జేనానూ అపొలోల్ నూ తవ్రగా పంపించు.
వారికేమీ తకుక్వ కాకుండా చూడు.

14 మన వారు నిషఫ్లులు కాకుండా, ముఖయ్ అవసరాలను సమకూరుచ్కోగలిగేలా మంచి పనులు శదధ్గా చేయడం
నేరుచ్కోవాలి. 15నాతో ఉనన్వారంతా నీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. విశావ్సానిన్ బటిట్ మమమ్లిన్ పేమించేవారికి మా
అభివందనాలు చెపుప్.
కృప మీ అందరికీ తో ఉండుగాక.
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ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక
గంథకర

ఫిలేమోను గంథకర అపోసత్లుడు పౌలు (ఫిలేమోను 1:1). ఈ పతికలో పౌలు తాను ఒనేసిమును తిరిగి ఫిలేమోను
దగగ్రికి పంపుతునాన్నని చెపాప్డు. కొలోసిస్ 4:9లోతుకికుతో (కొలోసిస్ పతికను ఆ సంఘానికి అందజేసే సహోదరుడు) కలిసి
కోలోసస్యికిఈఒనేసిమువసుత్ నాన్డనిరాసిఉంది. ఇదితనదృషిట్లోఎంతపముఖయ్మోచెపప్డానికిపౌలుతనసవ్దసూత్ రీతో
ఈ లేఖ రాసాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 59 - 62
పౌలు రోమ్ నుండి ఫిలేమోనుకు ఈ పతిక రాశాడు. ఆ సమయంలోపౌలు దులో ఉనాన్డు.

సీవ్కర
పౌలు ఈ పతిక ఫిలేమోనుకు, అపిప్యకు, అరిఖ్పుప్కు,వారి ఇంటోల్ సమకూడే సంఘానికీ రాశాడు. ఇందులోని విషయానీన్

బటిట్ ముఖయ్ంగా ఫిలేమోను కోసం రాశాడు.
పయోజనం

ఒనేసిమును (ఫిలేమోను ఇంటోల్ దొంగతనం చేసిపారిపోయినబానిస) ఎలాటి అపరాధ శికష్ లేకుండా (10-12, 17) తిరిగి
చేరుచ్కోవలసిందని ఫిలేమోనును అభయ్రిథ్ంచడం లేఖ ముఖోయ్దేద్శం. అంతేగాక ఒనేసిమును బానిసగా కాక పియసోదరునిగా
(15-16) అంగీకరించమనిపౌలు కోరాడు. ఒనేసిము ఇపప్టికీ ఫిలేమోను బానిసే. అతడు తనయజమాని దగగ్రికి వెళళ్డం
సరళంగా జరగడం కోసం పౌలు రాశాడు. పౌలు చెపిప్న సువారమూలంగా ఒనేసిము ర్సత్వుడయాయ్డు (వ. 10).

ముఖాయ్ంశం
కష్మ

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1-3
2. కృతజఞ్త— 1:4-7
3. ఒనేసిము పకష్ంగా వేడికోలు— 1:8-22
4. అంతిమవాకుక్లు— 1:23-25

అపొసత్లిక అభివందనాలు
1మాపియసోదరుడు, జతపనివాడు అయిన ఫిలేమోనుకు, 2మనసోదరి అపిఫ్యకు,మనసాటి నికుడు అరిఖ్పుప్కు,

నీ ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్ సంఘానికీ కీసుత్ యేసు దీ అయినపౌలు,సోదరుడు తిమోతిరాసుత్ నన్ సంగతులు. 3మనతండి
అయిన దేవుని నుండీయేసు కీసుత్ పభువు నుండీమీకు కృప,శాంతి కలుగు గాక.

ఫిలేమోను వయ్కితవ్ం
4-5పభు నయేసుపటల్ ,పరిశుదుధ్ లందరిపటల్ నీకునన్ పేమను గూరిచ్,విశావ్సం గూరిచ్ నేను విని,నాపారథ్నలోల్ మీగురించి

విజాఞ్ పన చేసూత్ , ఎపుప్డూ నా దేవునికి కృతజఞ్త చెబుతునాన్ను. 6 విశావ్సంలో నీవు పాలొగ్ నడం కీసుత్ లో మనకు ఉనన్ పతి
మంచినీ నీవుఅనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోవడం లోమరింత చురుకుగా ఉండాలనిపారిధ్సుత్ నాన్ను. 7సోదరా, పరిశుదుధ్ ల
హృదయాలకు నీవు సేద దీరాచ్వు కాబటిట్ నీ పేమనాకెంతో ఆనందానీన్ ఆదరణనూ తెచిచ్ంది.

ఒనేసిము కోసం వేడికోలు
8అందుచేతతపప్కుండాచేయవలసిఉనన్వాటిని గురించి నీకు ఆజాఞ్ పించే రయ్ం కీసుత్ లోనాకునన్పప్టికీ, 9ముసలివాడినీ

ఇపుప్డు కీసుత్ యేసు కోసం దీగా ఉనన్ పౌలు అనే నేను పేమను బటేట్ నినున్ వేడుకుంటునాన్ను. 10నేను నా బిడడ్ ఒనేసిము
గురించి నినున్ అడుగుతునాన్ను. నేను చెరలో ఉనన్పుడు అతడు నాకు కొడుకయాయ్డు. 11 గతంలో అతడి వలన నీకు
పయోజనం ఏమీ లేకపోయింది. ఇపుప్డయితే అతడు నీకూ నాకూ పయోజనకారి అయాయ్డు. 12నాపాణంతో సమాన న
అతణిణ్ నీ దగగ్రికి తిరిగి పంపుతునాన్ను. 13 నేను సువార కోసం సంకెళళ్లో ఉంటే నీ ప న నాకు సాయం చేయడానికి నా
దగగ్రే అతణిణ్ ఉంచుకోవాలనుకునాన్ను 14అయితే నీ అనుమతి లేకుండా అలాటిది ఏదయినా చేయడం నాకిషట్ం లేదు. నీ
మంచితనానిన్బలవంతంగాకాకనీకు ఇషట్పూరవ్కంగాఉపయోగించుకోవాలనినాఅభిపాయం. 15బహ శాఅతడుఎపుప్డూ
నీ దగగ్రే ఉండడానికి కొంతకాలం నీకు దూరమయాయ్డు కాబోలు. 16ముఖయ్ంగా నాకూ, శరీర బంధానిన్ బటీట్ పభువును
బటీట్ మరి ముఖయ్ంగా నీకూ అతడు ఇక ఎంతమాతం బానిసగామాతమే కాక అంతకంటే ఎకుక్వగా పియ న సోదరుడు.
17అందుచేత నీవు ననున్ నీ జత పనివానిగా ఎంచితే ననున్ చేరుచ్కునన్టేట్ అతణిణ్ కూడా చేరుచ్కో. 18ఒకవేళ అతడు నీపటల్
ఏ నా అపరాధం చేసి ఉంటే, లేకపోతే నీకు బాకీ ఉంటే దానిన్ నా లెకక్లో వెయియ్. 19పౌలు అనే నేను నా సవ్దసూత్ రీతో ఈ
మాట రాసుత్ నాన్ను. ఆ బాకీ నేనే తీరుసాత్ ను. అయినా అసలు నీ జీవం విషయంలో నువేవ్ నాకు బాకీ పడి ఉనాన్వని నేను



ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక 20 1043 ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక 25

పసాత్ వించడం లేదు. 20ఔను, సోదరా, పభువులోనాకు సంతోషం కలిగించు. కీసుత్ లో నా హృదయానికి సేద తీరుచ్. 21నీవు
నామాట వింటావని నమమ్కంతో రాసుత్ నాన్ను. నేను చెపిప్నదాని కంటే నీవు ఎకుక్వ చేసాత్ వని కూడానాకు తెలుసు.

వందనాలు,ముగింపు
22సరే. నాకోసంవసతిసిదధ్ంచెయియ్. ఎందుకంటేమీపారథ్నలదావ్రాదేవుడుననున్మీదగగ్రికిపంపుతాడనేఆశాభావంతో

ఉనాన్ను. 23 కీసుత్ యేసు కోసం నా సాటి దీ ఎపఫా, 24అలానే నా జత పనివారుమారుక్, అరిసాత్ రుక్, దేమా, లూకా నీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

25మన పభుయేసు కీసుత్ కృప మీ ఆతమ్కు తో ఉండు గాక. ఆమెన్.
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హెబీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర

పతిక రచయిత ఎవరు అనన్ది పశాన్రధ్కంగా ఉండిపోయింది. కొందరు పండితులు దీనిన్ రాసింది పౌలు అనాన్రు. అయితే
అస న రచయిత ఎవరో సప్షట్ంగా తెలియదు. ర్సత్వానికి పధానయాజకునిగా ఇంట బాగా మరి ఏ ఇతర పుసత్కం కూడా
వరిణ్ంచలేదు. ఈయనది ఆహారోను యాజకతవ్ం కనాన్ మినన్. ఈయనే ధరమ్శాసం, పవకలకు నెరవేరుప్. కీసుత్ ను మన
విశావ్సానికి కర, కొనసాగించే వాడుగా ఈపుసత్కం చూపెడుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 70
దీనిన్యెరూషలేములో రాశారు. కీసుత్ ఆరోహణం,యెరూషలేము నాశనం మధయ్ కాలంలో రచన జరిగింది.
సీవ్కర

ఈ పుసత్కం పాత నిబంధన లేఖనాలతో పరిచయం ఉనన్ యూదు విశావ్సుల కోసం. వీరు ఆ సమయంలో తిరిగి యూదు
మతానికి వెళిళ్పోవడం, లేక సువారకుయూదుమతం రంగు పులమడం అనేశోధన కిందఉనాన్రు. ఇంకా కీసుత్ విశావ్సంలోకి
వచిచ్న అనేక మందియాజకుల కోసం రాసినది అని కూడా అంటారు (అపో. కా. 6:7).

పయోజనం
సాథ్ నికయూదు పబోధాలను తిరసక్రించాలని రచయితపురిగొలుప్తునాన్డు. వారుయేసుకు కటుట్ బడి ఉండాలి. ఆయనే

అందరికనాన్ శేషుట్ డు. వ కుమారుడు దేవా దూతలకనాన్యాజకులకనాన్ పాత నిబంధన నాయకుల కనాన్ ఏ మతం కనాన్
కూడా అధికుడు. సిలువ మరణించి, తిరిగి లేవడం దావ్రా అయన విశావ్సులకు నితయ్ జీవం, రకష్ణ ఇసుత్ నాన్డు. మన
పాపాలకోసం కీసుత్ బలి పరిపూరణ్ం. విశావ్సం అంటే దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్డం. దేవునికి లోబడడం దావ్రా మన విశావ్సానిన్
వెలల్డిసాత్ ము.

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఆధికయ్త

విభాగాలు
1.యేసు కీసుత్ దేవదూతల కంటే గొపప్వాడు— 1:1-2:18
2. ధరమ్ శాసం,పాత నిబంధన కంటేయేసు కీసుత్ గొపప్వాడు— 3:1-10:18
3. బాధలోల్ నమమ్కంగా నిలకడగా ఉండాలని పిలుపు— 10:19-12:29
4. చివరి హెచచ్రికలు, అభివాదాలు— 13:1-25

గొపప్ రకష్ణ

(1) కుమారుడు పవకలకంటే గొపప్వాడు
1 పురాతన కాలంలో అనేక సమయాలోల్ అనేక రకాలుగా పవకల దావ్రా దేవుడు మన పూరీవ్కులతో మాటాల్ డాడు.

2 ఇటీవలి కాలంలో ఆయన తన కుమారుడి దావ్రా మనతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఆ కుమారుణిణ్ సమసాత్ నికీ వారసుడిగా
నియమించాడు. ఆ కుమారుడి దావ్రానే ఆయన విశావ్నన్ంతా చేశాడు. 3దేవునిమహిమాపభావాలఘన తేజసుస్ ఆయనే.
వతవ్ సవ్భావ సారాంశ సంపూరణ్త ఆయనే. బల పభావాలు గల తన వాకుక్ చేత ఆయన సమసాత్ నీన్ వహిసూత్ ఉనాన్డు.
పాపాల శుదీధ్కరణం చేసిన తరువాత,మహాఘనత వహించి ఉనన్త సథ్లంలో విరాజిలేల్ దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్నాన్డు.

(2) కుమారుడు దేవదూతల కంటే గొపప్వాడు
4 దేవదూతల కంటే ఎంతో శేషఠ్ న నామానిన్ ఆయన వారసతవ్ంగా పొందాడు కాబటిట్ ఆయన వారి కంటే ఎంతో

శేషుఠ్ డయాయ్డు. 5ఎందుకంటే దేవుడు,
“నువువ్ నా కుమారుడివి. ఈరోజు నేను నీకు తండినయాయ్ను.”
అని గానీ,
“నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను, అతడు నాకు కుమారుడిగా ఉంటాడు”
అనిగానీ తన దూతలోల్ ఎవరి గురిం నా అనాన్డా? 6అంతేగాక ఆయన సృషిట్కి ముందు ఉనన్ పథముణిణ్ భూమి కి తీసుకు
వచిచ్నపుప్డు,
“దేవదూతలందరూ ఆయననుపూజించాలి” అనాన్డు.
7తన దూతల గూరిచ్ చెపిప్నపుప్డు ఆయన,
“దేవదూతలను ఆతమ్లుగానూ,
తన సేవకులను అగిన్ జావ్లలుగానూ చేసుకునేవాడు” అని చెపాప్డు.

8అయితే తన కుమారుణిణ్ గూరిచ్ ఇలా అనాన్డు.
“దేవా, నీ సింహాసనం కలకాలం ఉంటుంది.
నీ రాజదండం నాయ్యదండం.
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9నువువ్ నీతిని పేమించి అకమానిన్ అసహియ్ంచుకునాన్వు.
కాబటిట్ దేవా, నీ దేవుడు నీ సహచరుల కంటే
ఎకుక్వగా ఆనంద లంతో నినున్ అభిషేకించాడు.
10పభూ,పారంభంలో నువువ్ భూమికి పునాది వేశావు.
నీ చేతులతోనే ఆకాశాలను చేశావు.
11అవినాశన పోతాయి. కానీ నువువ్ కొనసాగుతావు.
బటట్లు ఎలామాసిపోతాయోఅలాగే అవి కూడామాసిపోతాయి.
12వాటిని అంగవసంలాగా చుటిట్ వేసాత్ వు.
బటట్లనుమారిచ్నటుట్ వాటినిమారిచ్ వేసాత్ వు.
కానీ నువువ్ ఒకేలా ఉంటావు.
నీ సంవతస్రాలు ముగిసిపోవు.”
13 “నేను నీ శతువులను నీ పాదాల కింద పీటగా చేసే వరకూ నా కుడి పున కూరోచ్”
అని దేవుడు తన దూతలోల్ ఎవరితో నా ఎపుప్ నా చెపాప్డా? 14ఈదూతలంతా రకష్ణను వారసతవ్ంగాపొందబోయేవారికి
సేవ చేయడానికి పంపించిన సేవక ఆతమ్లే కదా?

2
1అందుచేతమనంవినన్సంగతులనుండికొటుట్ కునిపోకుండావాటిమీదఎకుక్వదృషిట్ పెటాట్ లి. 2ఎందుకంటేదేవదూతలు

పలికిన సందేశం నమమ్దగిన తే, పతి అతికమానికీ అవిధేయతకూ నాయ్య న శికష్ కలిగితే, 3 ఇంత గొపప్ రకష్ణను మనం
నిరల్కష్ ం చేసి ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం? ఆ రకష్ణను మొదటిగా పభువే పకటించాడు, దానిన్ వినన్ వారి దావ్రా అది మనకు
రుజువు అయింది. 4దేవుడు తన సూచకకియలు, అదుభ్తాలు, అనేక రకాల గొపప్ గొపప్ కారాయ్లు చేయడం దావ్రానూ, తన
ఇషట్ పకారం పంచి ఇచిచ్న పరిశుదాధ్ తమ్ వరాల దావ్రానూ దానిన్ నిరాధ్ రణ చేశాడు.

భూమినియేసు కీసుత్ కు లోబరచవలసి ఉంది
5మేము మాటాల్ డుతునన్ ఆ రాబోయే లోకానిన్ దేవుడు దేవదూతల ఆధీనంలో ఉంచలేదు. 6 దీనికి పతిగా ఒక వయ్కి ఒక

చోటసాకష్మిసూత్ ఇలా అనాన్డు.
“నువువ్ తలచుకోడానికి నరుడు ఎంతటివాడు?
నువువ్ పటిట్ంచుకోడానికి నరపుతుడెవడు?
7నువువ్ అతణిణ్ దేవదూతల కంటే కొంచెం తకుక్వగా చేశావు.
ఘనతాయశసుస్లతో అతనికి కిరీటం పెటాట్ వు.
8నువువ్ సమసాత్ నీన్ అతనికి లోబరచి అతనిపాదాల కింద ఉంచావు.”
ఆయనసమసాత్ నీన్మానవాళివశం చేశాడు. అతనికి వశం చేయకుండాదేనీన్ విడిచిపెటట్లేదు. కానీఇపుప్డు అనీన్పూరిగా

అతనికి వశం కావడం మనం ఇంకా చూడలేదు.
కొంచెంకాలం కీసుత్ ను దూతల కంటేతకుక్వవానిగాచేసినతరువాతఆయనమానవులకోసంమరణించివారినిదూతల

కంటే ఉనన్త సిథ్తికి చేరాచ్డు
9అయితే దేవదూతలకంటే కొంచెం తకుక్వగా చేయబడినయేసును చూసుత్ నాన్ం. ఆయనతాను పొందిన హింసల దావ్రా

మరణం దావ్రా ఘనతాయశసుస్లతో కిరీటం పొందాడు. కాబటిట్ ఇపుప్డు యేసు దేవుని కృప వలన పతి మనిషి కోసమూ
మరణానిన్ రుచి చూశాడు. 10ఎందుకంటే ఎవరి కోసం అనీన్ ఉనికిలోఉనాన్యో, ఎవరి వలన సమసత్మూ కలుగుతునాన్యో
ఆయనఅనేకమంది కుమారులనుమహిమకుతీసుకురావడంకోసంవారిరకష్ణ కరనుతానుపొందేబాధలదావ్రాసంపూరుణ్ ణిణ్
చేయడం దేవునికి సమంజసమే. 11 పరిశుదుధ్ లుగా అయేయ్వారికీ, వారిని పరిశుదధ్పరిచే వానికీ దేవుడే మూలం. కాబటిట్
పరిశుదధ్ పరిచేవాడు తాను పరిశుదధ్పరిచే వారినిసోదరులని పిలవడానికి సంకోచించడు. 12ఆయన,
“నీ నామానిన్ నాసోదరులకు పకటిసాత్ ను.
సమాజంమధయ్లో నీ గురించి గానం చేసాత్ ను” అనాన్డు.

13ఇంకా, “నేను ఆయనలో నమమ్కముంచుతాను” అనాన్డు.
ఇంకా “చూడు. నేనూ, దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లూ” అనీ అనాన్డు.

14 కనుక దేవుని పిలల్లందరూ రకమాంసాలునన్ వారు కాబటిట్ యేసు కూడా ఆ రకమాంసాలు పంచుకునాన్డు. తదావ్రా
తన మరణం మూలంగా మరణ బలం ఉనన్వాణిణ్ అంటే సాతానును శకిహీనుడుగా చేసాడు. 15 మరణ భయంతో
జీవిత కాలమంతా బానిసతవ్ంలో జీవిసుత్ నన్ వారిని విడిపించడానికి ఆయన ఆ విధంగా చేశాడు. 16 ఆయన కచిచ్తంగా
దేవదూతలకు సహాయంచేయడంలేదు. అబాహాముసంతతివారికేఆయనసహాయంచేసూత్ ఉనాన్డు. 17 వసంబంధ న
విషయాల నమమ్క న, కరుణ కలిగినపధానయాజకుడిగాఉండడానికీ,పజలపాపాలకు కష్మాపణసాధించడానికీఆయన
తన సోదరులోల్ ఒకడిగా కావాలిస్న అవసరం వచిచ్ంది. 18 ఆయన తానే బాధలు పొంది, శోధనల గుండా వెళాళ్డు కాబటిట్
శోధనలనెదురొక్ంటునన్ వారికి సహాయం చేయడానికిసామరధ్ ం కలిగి ఉనాన్డు.
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3
దేవుని విశాంతి (కుమారుడు కీసుత్ సేవకు నమోషేకనాన్ గొపప్వాడు)

1 కాబటిట్ , పరలోక సంబంధ న పిలుపులో భాగసుథ్ లూ, పరిశుదుధ్ లూ అయిన సోదరులారా, మన ఒపుప్కోలుకు
అపొసత్లుడూ, పధానయాజకుడూ అయినయేసును గూరిచ్ ఆలోచించండి. 2దేవుని ఇలల్ంతటిలోమోషే నమమ్కంగా ఉనన్టేట్
ఈయన కూడా తనను నియమించిన దేవునికి నమమ్కంగా ఉనాన్డు. 3 మోషే కంటే ఎకుక్వ కీరి యశసుస్లకు ఈయన
యోగుయ్డిగా లెకక్లోకి వచాచ్డు. ఎందుకంటే నిరామ్ణం అయిన ఇంటి కంటే దానిన్ నిరిమ్ంచిన వాడికే ఎకుక్వ గౌరవం.
4 పతి ఇంటినీ ఎవరో ఒకరు నిరిమ్సాత్ రు. కానీ సమసాత్ నీన్ నిరిమ్ంచిన వాడు దేవుడే. 5 దేవుడు భవిషయ్తుత్ లో చెపేప్ వాటికి
సాకష్మివవ్డానికిమోషేఒకసేవకుడిగాదేవునిఇంటోల్ నమమ్క నవాడుగాఉనాన్డు. 6కానీ కీసుత్ కుమారుడియూదాలోదేవుని
ఇంటి నిరావ్హకుడిగా ఉనాన్డు. మనకు కలిగిన ఆతమ్నిబబ్రానీన్, ఆ నిబబ్రం వలల్ కలిగే అతిశయానీన్ గటిట్గా పటుట్ కుని ఉంటే
మనమే ఆయన ఇలుల్ .

హెచచ్రిక. ఈజిపుట్ విడిచి వచిచ్న తరం అపనమమ్కం వలల్నే కనాను విశాంతిలోకి పవేశించలేక పోయారు
7కాబటిట్ పరిశుదాధ్ తమ్ చెపిప్నటుల్ గా,

“ఈరోజుమీరు ఆయనమాట వినన్టట్యితే
8అరణయ్ంలో శోధన ఎదు నపుప్డు
తిరుగుబాటు చేసిన ఇశాయేలీయులాల్ గా
మీహృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్ .
9నల సంవతస్రాలు నేను చేసిన గొపప్ కారాయ్లనీన్ చూసినా
మీపూరీవ్కులు తిరుగుబాటు చేసి ననున్ పరీ ంచారు.
10కాబటిట్ ఆ తరం వారి వలల్ నేను అసంతృపిత్ చెందాను.
కాబటిట్ నేను కోపంతో ‘వీళ ళ్ ఎపుప్డూ తమహృదయాలోచనలోల్ తపిప్పోతునాన్రు. నామారాగ్ లు తెలుసుకోలేదు.

11వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు’ అని కోపంగా శపథం చేశాను.”
12 సోదరులారా, సజీవు న దేవుని నుండి తొలగిపోయే హృదయం, అవిశావ్సంతో నిండిన చెడడ్ హృదయం మీలో

ఉండకుండాా జాగతత్ పడండి. 13పాపపు వంచన వలల్ మీలో ఎవరూ కఠినులు కాకుండా పతిరోజూ, ఈ రోజు అనే సమయం
ఉండగానేఒకరినొకరుపోతస్హించుకోండి. 14ఎందుకంటేపారంభం నుండిచివరివరకూఆయన మనకునన్ సిథ్ర విశావ్సం
ఆధారపడి ఉండటం వలల్ మనం కీసుత్ లో భాగసావ్ములం అయాయ్ం. 15దీని గూరిచ్మొదటే ఇలా చెపాప్రు.
“ఈరోజేమీరు ఆయన సవ్రం వింటే,
ఇశాయేలీయులు తిరుగుబాటు చేసినటుట్
మీ హృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్ .”

16 దేవుని మాట విని కూడా తిరుగుబాటు చేసిందెవరు? మోషే ఐగుపులో నుండి బయటకు నడిపించిన వారే కదా!
17 దేవుడు నల ఏళ ళ్ ఎవరి మీద కోపపడాడ్ డు? పాపం చేసిన వారి మీదే కదా! వారి మృతదేహాలు అరణయ్ంలో రాలి
పోయాయి. 18తనకుఅవిధేయు నవారినిగూరిచ్కాకుంటేతనవిశాంతిలోపవేశించరనిదేవుడుఎవరినిఉదేద్శించిపమాణం
చేశాడు? 19దీనిన్బటిట్ , అవిశావ్సం మూలానేవారు ఆయన విశాంతిలో పవేశించలేక పోయారనిమనం చూశాము.

4
విశావ్సికి మరింత శేషఠ్ న విశాంతి ఉంది

1అందుచేత, ‘దేవుని విశాంతిలో పవేశిసాత్ ం’ అనన్ వాగాద్ నం ఇంకా కొనసాగుతూ ఉనన్పుప్డే,మీలోఎవరి నా ఆవాగాద్ నం
దకక్కుండా పోతుందేమో అని జాగతత్ పడండి. 2 విశాంతిని గూరిచ్న సువార ఇశాయేలీయులకు పకటించినటేట్ మనకూ
పకటించడం జరిగింది. కానీ వినన్ దానికి తమ విశావ్సం జోడించని వారికి ఆ పకటన వయ్రధ్ పోయింది.

3 అయితే విశవ్సించిన మనమే ఆ విశాంతిలో పవేశించేది. రాసి ఉనన్ దాని పకారం లోకం ఆరంభం నుండి తన సృషిట్
కారయ్మంతాముగిసినా ఆయన,

“నేను నా తీవ ఆగహంతో శపథం చేశాను.
వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు” అనాన్డు.
4మరోచోట ఏడవ దినం గూరిచ్ చెబుతూ,
“దేవుడు ఏడవ రోజు తన పనులనీన్ ముగించి,
విశాంతి తీసుకునాన్డు” అనాన్డు.
5మళీల్ “వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు” అని చెపాప్డు.
6 దేవుని విశాంతి కొందరు పవేశించడానికి ఏరప్డిందనన్ది సప్షట్ం. కాబటిట్ , ఎవరి తే సువార ముందుగా పకటించబడిందో

వారు తమ అవిధేయత కారణంగా దానిలో పవేశించలేక పోయారు. 7కాబటిట్ దేవుడు, “ఈ దినం” అనే ఒక పతేయ్క దినానిన్
నిరణ్యించాడు. మొదట దీనిన్ గూరిచ్న పసాత్ వన జరిగిన చాలా కాలానికి, తిరిగి దావీదు దావ్రా ఆయన మాటాల్ డినపుప్డు,
ఆయన ఇలా అనాన్డు,

“మీరు మీహృదయాలను కఠినపరచుకోకుండా నేడు ఆయన సవ్రం వింటేమేలు.”
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8ఒక వేళయెహోషువ వారికి విశాంతి ఇవవ్గలిగితే దేవుడు మరొక రోజు గూరిచ్ చెపేప్వాడు కాదు.

పరిపూరణ్ విమోచనలో విశావ్సికి విశాంతి
9కాబటిట్ దేవుని పజలకు విశాంతి నిలిచిఉంది. 10ఎందుకంటే దేవుడు తన పనులనీన్ చేసిముగించి విశాంతి తీసుకునన్టేల్

ఆయనవిశాంతిలోపవేశించేవాడు కూడాతన పనులనీన్ముగించి విశాంతిలోపవేశిసాత్ డు. 11కాబటిట్ ,వారిలాఅవిధేయతలో
పడిపోకుండా, ఆ విశాంతిలో పవేశించడానికి ఆతుత పడదాం.

12 ఎందుకంటే దేవుని వాకుక్ సజీవ నది, కియాశీలక నది, రెండంచులు ఉనన్ ఎలాంటి కతిత్ కంటే కూడా పదునుగా
ఉండి పాణం నుండి ఆతమ్నూ, కీళళ్ నుండి మూలుగనూ విభజించగలిగేంత శకి గలదిగా ఉంటుంది. అది హృదయంలోని
ఆలోచనల నా ఉదేద్శాల నా తీరుప్ చెపప్గలదు. 13 సృషిట్లో ఆయనకు కనిపించనిది అంటూ ఏదీ లేదు. మనం లెకక్
అపప్గించవలసిన దేవుని దృషిట్కి అంతా సప్షట్ంగా ఉంది.

దేవుని కుమారుని కృప, కరుణ దావ్రా విశావ్సికి విశాంతి ఉంది
14 ఆకాశాలగుండా వెళిళ్న దేవుని కుమారుడు యేసు అనే పధాన యాజకుడు మనకు ఉనాన్డు కాబటిట్ మనం

విశవ్సించినదానిన్ గటిట్గా పటుట్ కుందాం. 15మన పధానయాజకుడు మన బలహీనతల పటల్ సానుభూతి లేని వాడు కాడు.
ఎందుకంటే ఆయన కూడామనలాగే శోధన ఎదురొక్నాన్డు. అయితే ఆయనపాపం లేని వాడుగా ఉనాన్డు. 16కాబటిట్ మన
అవసరాలోల్ ఆయన కృపా కనికరాల రయ్ంతో కృపా సింహాసనం దగగ్రికి వెళాద్ ం.

5
మన గొపప్ పధానయాజకుడు

(1) ఆయన పని
1దేవునికి సంబంధించినపనులు చేయడానికీ, పజలపకష్ంగావారిపాపాలకోసంఅరప్ణలనూ,బలులనూఅరిప్ంచడానికీ,

పతి పధానయాజకుడి నియామకమూ పజలోల్ నుండే జరుగుతుంది. 2అతడు అజాఞ్ నుల విషయంలోనూ,దారి తపిప్న వారి
విషయంలోనూసానుభూతిచూపుతాడు. ఎందుకంటేఅతణిణ్ కూడాఅలాంటిబలహీనతలు చుటుట్ ముటిట్ ఉంటాయిగనక 3ఆ
బలహీనతలకారణంగాపజలపాపాలకోసం ఎలాఅరప్ణలు అరిప్సుత్ నాన్డో అలాగేతన కోసం కూడాఅరిప్ంచాలిస్ ఉంటుంది.
4ఈ గొపప్దనానిన్ ఎవరూ తమకు తామే ఆపాదించుకునే వీలు లేదు. అహరోనుకు ఉనన్టుట్ గా దీనికి దేవుని పతేయ్క పిలుపు
ఉండాలి.

(2) కీసుత్ మెలీక్సెదెకు కమం చొపుప్న పధానయాజకుడు
5అలానే కీసుత్ కూడా పధానయాజకుని సాథ్ నానికి తనను తానేహెచిచ్ంచుకోలేదు గానీ దేవుడే ఆయనతో ఇలా అనాన్డు.

“నువువ్ నా కుమారుడివి.
ఈరోజు నేను నీకు తండినయాయ్ను.”
6అలాగేమరొక చోట ఆయన,

“నువువ్ మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం ఉండేయాజకుడివి” అనాన్డు.
7ఆయన శరీరంతోఉనన్పుప్డు తనను మరణం నుండి ర ంచగల దేవునికిపారథ్నలూ,మనవులూ చేసూత్ కనీన్ళళ్తోమొర

పెటుట్ కునాన్డు. దేవుని ఆయనకునన్ పూజయ్భావం వలల్ దేవుడు వాటిని ఆలకించాడు. 8ఆయన కుమారు ఉండి కూడా
తానుఅనుభవించినబాధలవలల్ విధేయతఅంటేఏమిటోనేరుచ్కునాన్డు. 9మెలీక్సెదెకు కమంలోదేవుడుఆయనను పధాన
యాజకుడిగా నియమించాడు. 10ఈ విధంగా ఆయన పరిపూరుణ్ డయాయ్డు, తనకు విధేయు న వారందరి శాశవ్త రకష్ణకు
కారణమయాయ్డు.

విజఞ్పిత్,హెచచ్రిక
11 దీనిన్ గురించి చెపాప్లిస్ంది ఎంతో ఉంది. అయితే వినడంలో మందకొడిగా ఉంటారు గనక మీకు వివరించడం కషట్ం.

12 ఈపాటికలాల్ మీరు బోధకులుగా ఉండవలసింది కానీ దేవుని మాటలోల్ ని పాథమిక సూతాలను మరొకడు ఇంకా మీకు
బోధించాలిస్ వసుత్ నన్ది. మీరింకాపాలు తాగే దశలోనే ఉనాన్రు కానీ బల న ఆహారం తినే శకి మీకు లేదు. 13 కేవలం పాలు
మాతమే తాగే పతివాడూ పసివాడే కాబటిట్ నీతికి సంబంధించిన విషయాలోల్ అనుభవం లేని వాడుగా ఉనాన్డు. 14 దీనికి
భినన్ంగా, వయసుస్ వచిచ్న పెదద్వారు తమ సాధకం చేత మంచి ఏదో, చెడు ఏదో వివేచించ గలిగి, మంచీ చెడూ తేడా
తెలుసుకోవడంలో శికష్ణపొంది ఉంటారు. అలాంటివారికి పుషిట్కర న ఆహారం కావాలి.

6
1కాబటిట్ కీసుత్ సందేశం గురించిపారంభంలోమనం వినన్ అంశాలను వదలి,మరింత పరిణతిసాధించే దిశగాసాగిపోదాం.

నిరీజ్వ కియలకోసంపశాచ్తాత్ ప పడటమూ, దేవుని విశావ్సమూ, 2బాపీత్సాలూ,తల చేతులుంచడమూ,చనిపోయినవారు
పునరీజ్వితులు కావడమూ, నితయ్ శి వంటిపాథమిక అంశాల మళీళ్ పునాది వేయకుండాముందుకు సాగుదాం. 3ఒకవేళ
దేవుడు అనుమతిసేత్ అలా చేసాత్ ం.

4-5 తమ జీవితాలోల్ ఒకసారి వెలుగును పొందిన వారు, పరలోక వరానిన్ అనుభవించినవారు, పరిశుదాధ్ తమ్లో భాగం
పొందినవారు దేవుని శుభవాకుక్నూ,రాబోయేకాలంతాలూకు శకులనూ రుచి చూసినవారు ఒకవేళమారగ్ం విడిచితపిప్పోతే
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వారిని తిరిగి పశాచ్తాత్ ప పడేలా చేయడం అసాధయ్ం. 6 ఎందుకంటే దేవుని కుమారుణిణ్ వారే మళీళ్ సిలువ వేసూత్ ఆయనను
బహిరంగంగా అపహాసయ్ం చేసుత్ నాన్రు.

7ఇదిఎలాగంటే,నేలతరచుగాతన కురిసేవాననీటిలోతడిసితనను దునిన్న తులకు పయోజనకర నపంటలనిసూత్
దేవుని దీవెనలు పొందుతుంది. 8 అయితే ముళ ళ్, ముళళ్ పొదలూ ఆ నేల మొలిసేత్ అది పనికిరాని శాపానికి గురి
అవుతుంది. తగలబడిపోవడంతో అది అంతం అవుతుంది.

9 పియ న సేన్హితులారా, మేము ఇలా మాటాల్ డుతునన్పప్టికీ మీరింతకంటే మంచి సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ, రకష్ణకు
సంబంధించిన విషయాలోల్ మంచి సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ గటిట్గా నముమ్తునాన్ం. 10 దేవుడు అనాయ్యం చేసేవాడు కాదు.
పరిశుదుధ్ లకు మీరు సేవలు చేశారు. చేసూత్ నే ఉనాన్రు. దేవుని నామానిన్ బటిట్ మీరు చూపిన పేమనూమీ సేవలనూ ఆయన
మరిచ్పోడు.

11మనందేనికోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్మోదానివిషయంలోమీలోపతివాడూసంపూరణ్ నిశచ్యతతో, శదధ్తో చివరి వరకూ
సాగాలనిమాఅభిలాష. 12మీరు మందకొడిగా ఉండాలనిమేము కోరుకోవడం లేదు. విశావ్సంతో, సహనంతో,వాగాద్ నాలను
వారసతవ్ంగాపొందిన వారిని అనుకరించాలని కోరుకుంటునాన్ం.

(3) తెర లోపలికి పవేశించినమన పధానయాజకుడు మనలను కూడా పవేశపెడతాడు
13 దేవుడు అబాహాముకు వాగాద్ నం చేసినపుప్డు, ఆయన కంటే గొపప్వాడు ఎవడూ లేడు కాబటిట్ , “నా తోడు” అంటూ

పమాణంచేశాడు. 14“నినున్ కచిచ్తంగాఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీసంతతినివిసాత్ రంచేసాత్ ను”అనాన్డు. 15ఈవిధంగాఅబాహాము
సహనంతో వేచి ఉనన్ తరువాత దేవుడు తనకు వాగాద్ నం చేసిన భూమినిపొందాడు.

16సాధారణంగామనుషులు తమ కంటేగొపప్వాడితోడుఅంటూపమాణంచేసాత్ రు. వారికునన్ పతివివాదానికీపరిషాక్రం
చూపేది పమాణమే. 17వాగాద్ నానికి వారసు న వారికి తన సంకలప్ం మారుప్ లేనిదని సప్షట్ం చేయడానికి దేవుడు ఒటుట్
పెటుట్ కోవడం దావ్రా తనవాగాద్ నానికి హామీ ఇచాచ్డు.

18అందువలల్ వేటి విషయం దేవుడు అబదధ్ం ఆడలేడో, మారుప్ లేని ఆ రెండింటి దావ్రా ఆశయం కోరి పరుగు తీసే మన
ఎదుట ఉనన్ ఆశాభావానిన్ మనం బలంగా పటుట్ కోడానికి గటిట్ పోతాస్హం ఉండాలని అలా చేశాడు. 19ఈ ఆశాభావం మన
ఆతమ్లకు చెకుక్చెదరని, సిథ్ర న లంగరు వలే ఉండి తెర లోపలికి పవేశిసుత్ ంది. 20మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం పధాన
యాజకు నయేసు మన తరపునమనకంటేముందుగా దానిలో పవేశించాడు.

7
(4) చరిత పురుషు న మెలీక్సెదెకు కీసుత్ కు ముంగురు

1రాజులనుహతమారిచ్ తిరిగి వసుత్ నన్ అబాహామును షాలేం పటట్ణానికి రా నమెలీక్సెదెకు కలుసుకుని ఆశీరవ్దించాడు.
2అబాహాముతానుయుదధ్ంలో పటుట్ కునన్ వాటిలోపదవ వంతు అతనికి ఇచాచ్డు. “మెలీక్సెదెకు”అనేఅతని పేరుకు నీతికి
రాజుఅనీ, ఇంకా, “షాలేంరాజు”,అంటేశాంతికిరాజుఅనీఅరథ్ం. 3అతడు తండి లేకుండానూ,తలిల్ లేకుండానూఉనాన్డు.
ఇతనికి పూరీవ్కులంటూ ఎవరూ లేరు. ఇతని జీవిత కాలానికి పారంభం లేదు. జీవితానికి అంతం అంటూ లేదు. దేవుని
కుమారుడిలా ఇతడు కలకాలంయాజకు ఉనాన్డు.

మెలీక్సెదెకు యాజకతవ్ం అహరోను యాజకతవ్ం కనాన్ గొపప్ది. ఎందుకంటే అహరోను అబాహాములో ఉండి
మెలీక్సెదెకుకు పదవభాగం సమరిప్ంచాడు

4 ఇపుప్డు ఇతడెంత గొపప్వాడో గమనించండి. మన పూరివ్కు న అబాహాము యుదధ్ంలో తాను కొలల్గొటిట్న శేషఠ్ న
వసుత్ వులోల్ పదోవంతు ఇతనికి ఇచాచ్డు. 5లేవి వంశం వారిలో నుండియాజకు న వారు, ఇతర గోతాల పజలు అబాహాము
సంతతివా నపప్టికీ,వారి దగగ్ర పదవ వంతును కానుకగా సేకరించాలని ధరమ్శాసం ఆదేశిసుత్ ంది.

6కానీ లేవీతో ఎలాంటి సంబంధమూ లేని మెలీక్సెదెకు అబాహాము దగగ్ర పదోవంతు కానుకలు సీవ్కరించి అబాహామును
ఆశీరవ్దించాడు. 7 ఆశీరవ్దించేవాడు అధికుడనీ దానిన్ అందుకునేవాడు తకుక్వ వాడనన్ది కాదనలేని విషయం. 8 లేవీ
కమంలో యాజకు కానుక సీవ్కరించేవాడు ఒకరోజు మరణిసాత్ డు. అయితే అబాహాము కానుకను సీవ్కరించిన వాడు
శాశవ్తంగా జీవిసూత్ ఉనన్టుట్ గా వివరణ ఉంది.

9ఒక రకంగా చెపాప్లంటే పదోవంతు కానుకలను సీవ్కరించిన లేవీతాను కూడాఅబాహాముదావ్రా పదవ వంతు కానుకలు
ఇచాచ్డు. 10ఇదిఎలాగంటే, లేవీఅబాహాము నుండేరావాలికాబటిట్ ,అబాహాముమెలీక్సెదెకుకు కానుక ఇచిచ్నపుప్డు అతని
గరభ్వాసంలో లేవీ ఉనాన్డు.

అహరోనుయాజకతవ్ం దేనినీ పరిపూరణ్ం చేయదు
11 లేవీయులు యాజకు ఉనన్పుప్డే దేవుడు వారికి ధరమ్శాసానిన్ ఇచాచ్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ ఆ యాజక వయ్వసథ్ వలల్నే

పరిపూరణ్త కలిగిందీ అనుకుంటే లేవీయు న అహరోను కమంలోకాకుండామెలీక్సెదెకు కమంలో వేరేయాజకుడు రావలసిన
అవసరమేంటి?

12యాజకతవ్ం మారినపుప్డుయాజక ధరమ్ం కూడామారాలి. 13 పసుత్ తం ఈ విషయాలనీన్ వేరే గోతంలో పుటిట్న వయ్కిని
గూరిచ్ చెపుప్కుంటునాన్ం. ఈ గోతంలో పుటిట్న వారిెవరూ బలిపీఠం వదద్ సేవ చేయలేదు. 14మన పభువుయూదా గోతంలో
పుటాట్ డు అనేది తెలిసిన విషయమే. యాజకులను గూరిచ్మాటాల్ డేటపుప్డు ఈ గోతానిన్మోషే ఏనాడూ పసాత్ వనే చేయలేదు.
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15మెలీక్సెదెకు వంటి మరొకయాజకుడు వచాచ్డు కనుక మేము చెబుతునన్ది మరింత సప్షట్మవుతూ ఉంది. 16ఈ కొతత్
యాజకుడు ధరమ్శాసం పకారం వంశం ఆధారంగా రాలేదు. నాశనం కావడం అసాధయ్ం అయిన జీవానికి ఉనన్ శకి ఆధారంగా
వచాచ్డు.
17 “నువువ్ మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం ఉండేయాజకుడివి”
అని లేఖనాలు ఆయనను గూరిచ్ సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి.

18ఈ విషయంలోముందు వచిచ్న ఆజఞ్ను పకక్న పెటట్డం జరిగింది. ఎందుకంటే అది బలహీనంగానూ వయ్రధ్ నదిగానూ
ఉంది. 19ధరమ్శాసం దేనినీపరిపూరణ్ం చేయలేదు. భవిషయ్తుత్ గూరిచ్ అంత కంటే శేషఠ్ న ఆశాభావంమనలను దేవునిదగగ్రికి
చేరుసూత్ ఉంది. 20ఈ శేషఠ్ న ఆశాభావం పమాణం చేయకుండా కలగలేదు. ఇతర యాజకు తే పమాణం లేకుండానే
యాజకులయాయ్రు. 21అయితేయేసును గూరిచ్మాటాల్ డుతూ దేవుడు ఇలా పమాణం చేశాడు,
“నువువ్ కలకాలంయాజకుడిగా ఉంటావని దేవుడు పమాణం చేశాడు.
ఆయన తన ఆలోచననుమారుచ్కోడు.”

22ఈ విధంగామరింత శేషఠ్ న ఒపప్ందానికి ఆయనపూచీఅయాయ్డు.
అహరోను వంశీకులు మరణించారు, కీసుత్ శాశవ్త కాలం జీవిసుత్ నాన్డు

23 ఈ యాజకులు కలకాలం సేవ చేయకుండా వారిని మరణం నిరోధిసుత్ ంది. అందుకే ఒకరి తరువాత మరొకరుగా
అనేకమంది యాజకులు అయాయ్రు. 24 యేసు కలకాలం జీవిసాత్ డు కనుక ఆయన యాజకతవ్ం కూడా మారుప్లేనిదిగా
ఉంటుంది. 25 కాబటిట్ ఈయన తన దావ్రా దేవుని దగగ్రికి వచేచ్వారిని సంపూరణ్ంగా ర ంచడానికి సమరుధ్ డుగా ఉనాన్డు.
వారి తరపున వినన్పాలు చేయడానికి కలకాలం జీవిసూత్ ఉనాన్డు. 26 ఆయన కలమ్షం అంటని వాడు, నిందా రహితుడు,
పవితుడు, పాపులకు వేరుగా ఉనన్వాడు, ఆకాశాల కంటే ఉనన్తంగా ఉనాన్డు. ఇలాటి పధాన యాజకుడు మనకు
సరిపోయినవాడు. 27 ఇతర పధాన యాజకులాల్ గా పతిదినం ముందుగా తన సొంత పాపాల కోసం అరప్ణలు అరిప్ంచి
తరువాత పజల కోసం అరిప్ంచాలిస్న అవసరం ఈయనకు లేదు. ఈయన తనను తానే అరప్ణగా ఒకక్సారే అరిప్ంచి
ముగించాడు. 28ధరమ్శాసం బలహీనతలునన్ వారినిముఖయ్యాజకులుగా నియమిసుత్ ంది. కాని ధరమ్శాసం తరువాత వచిచ్న
పమాణవాకుక్ కుమారుణిణ్ పధానయాజకుడిగా నియమించింది. ఈయనశాశవ్తకాలం నిలిచే పరిపూరణ్త పొందినవాడు.

8
అహరోను వంశయాజకులు నీడలకు,ఛాయలకు పరిచరయ్ చేశారు

1 ఇపుప్డు మేం చెబుతునన్ విషయంలో ముఖాయ్ంశం ఇది. మనకు ఒక పధానయాజకుడునాన్డు. ఆయన పరలోకంలో
మహాఘనతవహించినదేవునిసింహాసనానికి కుడి పునఆసీను ఉనాన్డు. 2మానవనిరిమ్తంకాకుండాపభువేనెలకొలిప్న
పతయ్కష్ గుడారం అయిన పరిశుదధ్ గరాభ్లయంలో ఆయన సేవకుడుగా ఉనాన్డు.

3 పధాన యాజకుణిణ్ కానుకలూ, బలులూ అరిప్ంచడానికి నియమిసాత్ రు. కాబటిట్ అరిప్ంచడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి.
4 ఇపుప్డు కీసుత్ భూమి మీదే ఉంటే యాజకుడిగా ఉండనే ఉండడు. ఎందుకంటే ధరమ్శాస పకారం అరప్ణలు
అరిప్ంచేవారునాన్రు. 5మోషే పతయ్కష్ గుడారానిన్ నిరామ్ణం చేసుత్ నన్పుప్డు, “పరవ్తం న నీకు నేను చూపించిన నమూనా
పకారమేదానిన్ చేయాలి” అని దేవుడు హెచచ్రించాడు. కాబటిట్ యాజకులు సేవ చేసుత్ నన్ గుడారం పరలోకంలో ఉండే వాటికి
నకలుగా, నీడగా ఉంది.

కీసుత్ మరింత శేషఠ్ న నిబంధనకు మధయ్వరి
6 కానీ ఇపుప్డు కీసుత్ మరింత మే న పరిచరయ్ను పొందాడు. ఎందుకంటే శేషఠ్ న వాగాద్ నాల ఏరప్డిన శేషఠ్ న

ఒపప్ందానికి ఈయనమధయ్వరిగా ఉనాన్డు.
కొతత్ నిబంధన పాత నిబంధన కనాన్ శేషఠ్ నది

7 ఎందుకంటే మొదటి ఒపప్ందం లోపం లేని తే రెండవ ఒపప్ందానికి అవకాశం ఉండదు. 8 పజలోల్ దోషాలు
కనిపించినపుప్డు దేవుడు ఇలా అనాన్డు,
“చూడండి, ఇశాయేలు పజలతోయూదా పజలతో
నేను కొతత్ ఒపప్ందానిన్ చేసే రోజులు వసుత్ నాన్యి.
9ఐగుపు దేశం నుండి వారిపూరీవ్కులను చెయియ్ పటుట్ కుని
బయటకు రపిప్ంచిన రోజునవారితో నేను చేసిన ఒపప్ందం వంటిది కాదిది.
ఎందుకంటే వారు ఆ ఒపప్ందంలో కొనసాగలేదు.
నేనూ ఇక వారిమీదమనసు పెటట్డంమానేశాను.”
10ఇంకా పభువు ఇలా అనాన్డు,
“ఆ రోజులు గడిచాక నేను ఇశాయేలు పజలతో చేసే ఒపప్ందం ఇది.
వారిమనసులోల్ నా శాసనాలు ఉంచుతాను.
అలాగేవారిహృదయాల వాటిని రాసాత్ ను.
నేను వారి దేవుడి ఉంటాను. వారు నా పజ ఉంటారు.
11 ‘పభువును తెలుసుకో’ అంటూ వారిలో ఎవడూ తన ఇరుగు పొరుగు వాళల్కి గానీ
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తనసోదరునికి గానీ ఉపదేశం చేయడు.
ఎందుకంటే చినన్వాడి దగగ్ర నుండి గొపప్వాడి వరకూ
అందరూ ననున్ తెలుసుకుంటారు.
12నేను వారి అవినీతి పనుల విషయ కరుణ చూపుతాను.
వారిపాపాలను ఇక ఎపప్టికీ జాఞ్ పకం చేసుకోను.”

13 ఆయన ‘కొతత్ ఒపప్ందం’ అని చెపప్డం వలల్, మొదటి ఒపప్ందానిన్ పాతదిగా చేశాడు. దే తే ఆయన పాతది అని
పకటించాడో అదిమాసిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.

9
పాత నిబంధన నియమాలు,మందిరం కేవలం సాదృశయ్రూపాలే

1మొదటి ఒపప్ందానికి కూడా భూమి మీద ఒక ఆరాధనా సథ్లమూ, ఆరాధనకు సంబంధించిన నియమాలూ ఉనాన్యి.
2 ఇది ఎలాగంటే, పతయ్కష్ గుడారంలో ఒక గదిని సిదధ్ం చేశారు. ఇది వెలుపలి గది. దీనిలో ఒక బలల్, సనిన్ధిలో ఉంచే రొటెట్లు
ఉంచారు. దీనినే పరిశుదధ్ సథ్లం అని పిలిచారు.

3 ఇక రెండవ తెర వెనుక మరో గది ఉంది. దీనిన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం అని పిలిచారు. 4 అందులో బంగారంతో చేసిన
సాంబాణి పళెళ్ం ఉంది. ఇకక్డ ఇంకా, బంగారం తొడుగు ఉనన్ నిబంధన మందసం కూడా ఉంది. ఆ పెటెట్లో ఒక బంగారు
పాత, ఆపాతలోమనాన్ ఉంది. ఇంకా ఆ పెటెట్లో చిగిరించిన అహరోను కర, నిబంధనకు సంబంధించిన రెండు రాతి పలకలు
ఉనాన్యి.

5 “కరుణా పీఠం” అని పిలిచే మందసం మూతను కపుప్తూ తేజసుస్తో నిండిన కెరూబుల ఆకృతులునాన్యి. వాటిని
గూరిచ్ ఇపుప్డు వివరించడం సాధయ్ం కాదు. 6 వీటనిన్టినీ సిదధ్ం చేశాకయాజకులు కమం తపప్కుండా పతయ్కష్ గుడారంలోని
వెలుపలి గదిలోకి పవేశించి తమ సేవలు చేసాత్ రు.

7 కానీ పధాన యాజకుడు సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాతమే లోపలి రెండవ గదిలో పవేశిసాత్ డు. అయితే అలా
పవేశించడానికి ముందు తానూ, తన పజలూ తెలియక చేసిన దోషాల కోసం బలి అరిప్ంచి ఆ రకానిన్ చేతబటుట్ కోకుండా
పవేశించడు. 8 దీనిన్ బటిట్ , ఆ మొదటి మందిరం నిలిచి ఉండగా అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో పవేశించే మారగ్ం వెలల్డి కాలేదని
పరిశుదాధ్ తమ్ సప్షట్ం చేసుత్ నాన్డు.

9ఆ గుడారం, ఈ కాలానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉంది. ఈ అరప్ణలూ కానుకలూ ఆరాధించే వయ్కి మనసాస్ ని పరిపూరణ్ం
చేయలేకపోయాయి. 10ఇవి కేవలంఅనన్పానాలకు,పలురకాలప ళనలకు సంబంధించినఆచారాలు. ఇవినూతనవయ్వసథ్
వచేచ్ంత వరకూ నిలిచి ఉండే శరీర సంబంధ న నియమాలు.

కొతత్ నిబంధనమందిరం, బలులు,వాసత్వాలు
11 అయితే కీసుత్ రాబోయే మంచి విషయాలకు పధాన యాజకుడిగా వచాచ్డు. చేతులతో చేయనిదీ, సృషిట్ అయిన

పపంచానికిచెందనిదీ,పాతగుడారం కంటేమరింతఘన నదీ,మరింతపరిపూరణ్ నదీఅయినగుడారం గుండావచాచ్డు.
12మేకల, కోడె దూడల రకంతో కాకుండా కీసుత్ తన సొంత రకంతో అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో ఒకక్సారే పవేశించాడు. తదావ్రా
శాశవ్త న రకష్ణ కలిగించాడు.

13 ఎందుకంటే కేవలం ఎదుద్ ల రకమూ, మేకల రకమూ, ఆవు దూడ బూడిదను చలల్డం ఆచారపరంగా అశుదధ్ న శరీర
విషయంలో పవితపరిసేత్ 14 ఇక నితయ్ న ఆతమ్ దావ్రా ఎలాంటి కళంకం లేకుండా దేవునికి తనను తాను సమరిప్ంచుకునన్
కీసుత్ రకం, సజీవు న దేవునికి సేవ చేయడానికి నిరీజ్వ న పనుల నుండి మన మనసాస్ ని ఎంతగా శుదిధ్ చేయగలదో
ఆలోచించండి!

15ఈ కారణం చేత ఈ కొతత్ ఒపప్ందానికి కీసుత్ మధయ్వరిగా ఉనాన్డు. ఇలా ఎందుకంటే, మొదటి ఒపప్ందం కింద ఉనన్
పజలనువారు చేసినపాపాలకు కలిగే శికష్ నుండివిడిపించడానికిఒకరు చనిపోయారు. కాబటిట్ దేవుడు పిలిచినవారుఆయన
వాగాద్ నం చేసిన తమశాశవ్త న వారసతావ్నిన్ సీవ్కరించడానికి వీలు కలిగింది.

16ఎవ నావీలునామావదిలివెళేత్,ఆవయ్కిమరణించాడనినిరూపణకావాలి. 17మరణంఉంటేనేవీలునామాచెలుల్ బాటు
అవుతుంది. దానిన్ రాసిన వాడు బతికి ఉండగా ఆ వీలునామా చెలల్దు. 18కాబటిట్ మొదటి ఒపప్ందం కూడా రకం లేకుండా
ఏరప్డలేదు.

కొతత్ నిబంధన కీసుత్ అంతిమ వీలునామా, ఆయన రకంతోముద వేసినది
19మోషేకూడాధరమ్శాసంలోనిఅనిన్ ఆదేశాలనూ పజలకు వివరించినతరువాతకోడెదూడల,మేకల రకానిన్ నీళళ్తో కలిపి

ఎరని ఉనిన్,హిసోస్పుతోదానిన్ తీసుకుని ధరమ్శాసగంథం చుటట్ మీదా, పజలందరిమీదాచిలకరించాడు. 20తరువాత, “ఇది
నిబంధన రకం. దీనిలోనే దేవుడు మీకు ఆదేశాలు ఇచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 21అలాగే ఆ రకానిన్, ఆరాధనా గుడారం నా,
గుడారంలోనియాజక సేవకు ఉపయోగించే పాతలనిన్టి నా చిలకరించాడు. 22 ధరమ్శాసం పకారం, దాదాపు వసుత్ వులనీన్
రకం వలల్ శుదిధ్ అవుతాయి. రకం చిందించకపోతేపాపాలకు కష్మాపణ కలగదు.

పరలోకమందిరం మరింత శేషఠ్ న బలిదావ్రా శుదిధ్ అయింది
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23కాబటిట్ పరలోకంలో ఉనన్వాటికి నకలుగా ఉనన్ వసుత్ వులు జంతు బలుల వలల్ శుదిధ్ కావలసి ఉంది. అయితే అసలు
పరలోకానికిసంబంధించినవిశుదిధ్ కావాలంటేఅంతకంటే శేషఠ్ న బలులు జరగాలి. 24అందుచేతచేతులతోనిరామ్ణంజరిగి,
నిజ న దానికి నకలుగా ఉనన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి కీసుత్ పవేశించలేదు, పసుత్ తం ఆయన మనందరి కోసమూ దేవుని
సనిన్ధిలో కనిపించడానికి ఏకంగా పరలోకంలోకే పవేశించాడు.

కొతత్ నిబంధనలోని ఒకే బలిపాత నిబంధనలోని అనేక బలులకనాన్ శేషఠ్ నది
25అంతేకాదు, పధానయాజకుడు పతి సంవతస్రం తనది కాని వేరే రకం తీసుకుని అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో పవేశిసాత్ డు.

అయితేయేసు పదే పదే తనను తాను అరిప్ంచుకోడానికి అకక్డికి వెళళ్లేదు. 26ఒకవేళ ఆయన పదేపదే అకక్డికి వెళాళ్లిస్
వసేత్ భూమిపారంభం నుండి ఆయన అనేకసారుల్ హింస పొందాలిస్ వచేచ్ది. కానీ ఆయనఈకాలాంతంలో పతయ్కష్ ఒకేసారి
తనను తాను బలిగా అరిప్ంచడం దావ్రాపాపానిన్ తీసివేశాడు.

27 మనుషులంతా ఒకేసారి చనిపోతారు. తరువాత తీరుప్ జరుగుతుంది. 28 అలాగే కీసుత్ అనేకమంది పాపాలను
తీసివేయడం కోసం ఒకక్సారే తనను తాను అరిప్ంచుకునాన్డు. ఆయన రెండోసారి కనిపించనునాన్డు. అయితే ఈ సారి
పాపాల కోసం కాదు కానీ తన కోసం సహనంతో వేచి ఉనన్వారి రకష్ణ కోసం కనిపించనునాన్డు.

10
1 ఎందుకంటే ధరమ్శాసం అనేది భవిషయ్తుత్ లో కలిగే శేషఠ్ న విషయాలకు పతిబింబంలా ఉంది కానీ అది వాటి నిజ

సవ్రూపం కాదు. యాజకులు పతి సంవతస్రం అరిప్ంచే ఒకే రకం బలుల దావ్రా ధరమ్శాసం దేవుని దగగ్రికి వచేచ్ వారిని
పరిపూరుణ్ లను చేయలేదు. 2 ఒకవేళ అలా చేయగలిగితే ఇక ఆ బలులు అరిప్ంచడం మానేసాత్ రు కదా! ఆరాధించేవారు ఒక
సారంటూ శుదుధ్ తేపాపానికి గూరిచ్న సప్ హవారికిక ఉండదు కదా! 3అయితేఆబలులు అరిప్ంచడం వలల్ పతి సంవతస్రం
పాపాలు గురుకు వసూత్ నేఉంటాయి. 4ఎందుకంటేఎదుద్ ల,మేకలరకంపాపానిన్తీసివేయడంఅసాధయ్ం. 5కీసుత్ ఈలోకంలోకి
వచిచ్నపుప్డు ఇలా అనాన్డు,
“నువువ్ బలులను గానీ కానుకలను గానీ కోరుకోలేదు.
కానీనాకొక దేహానిన్ నువువ్ సిదధ్ం చేసావు.
6దహన బలులనాన్ పాప పరిహారం కోసం చేసే బలులనాన్ నీకు సంతోషం ఉండదు.
7అపుప్డు నేను నీతోఇలాఅనాన్ను, ‘చూడు,నాగురించి గంథంలోరాసినపకారంనీఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికినేనునాన్ను.’ ”

8 న చెపిప్నటుట్ గా ఆయన, “నువువ్ బలులను గానీ, కానుకలను గానీ దహన బలులను గానీ పాప పరిహారం కోసం చేసే
బలులను గానీ కోరుకోవు, వీటిలో నీకు సంతోషం ఉండదు. ఇవి ధరమ్శాసం పకారం అరిప్ంచబడేవి” అనాన్డు. 9ఆ తరువాత
ఆయన, “చూడు,నీఇషట్ పకారంచేయడానికినేనునాన్ను”అనిచెపాప్డు. రెండవపకియనునెలకొలప్డానికిఆయనమొదటి
పకియను పకక్న పెటేట్శాడు. 10ఈ రెండవ పకియలో యేసు కీసుత్ దేహం ఒకక్సారే బలి కావడం చేత దేవుని ఇషట్ పకారం
మనకు శుదిధ్ జరిగింది. 11 నిజంగా పతియాజకుడూ పతి రోజూ నిలబడి ఒకే విధ న బలులు అదేపనిగా అరిప్సూత్ సేవ
చేసూత్ ఉంటాడు. అవి ఎపప్టికీ పాపాలను తీసివేయలేవు.

12కానీ కీసుత్ పాపాల కోసం శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే ఒకే బలి అరిప్ంచి దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 13 తన
శతువులు అవమానం పొంది తన కాళళ్ కింద పీటగామారే సమయం కోసం వేచి చూసూత్ ఉనాన్డు. 14 శుదిధ్ పొందిన వారిని
ఆయన ఒకక్ బలిదావ్రా శాశవ్తంగా పరిపూరుణ్ లుగా చేశాడు. 15దీనిన్ గురించి పరిశుదాధ్ తమ్ కూడామనకు సాకష్మిసుత్ నాన్డు.
మొదట ఆయన ఇలా అనాన్డు,
16 “ ‘ఆ రోజులు గడిచిన తరువాత నేను వారితో చేసే ఒపప్ందం ఇదే’ అని పభువు అంటునాన్డు.
‘నాశాసనాలను వారి హృదయాలోల్ ఉంచుతాను. వారిమనసుల వాటిని రాసాత్ ను.’ ”
17 తరువాత ఆయన, “వాళళ్ పాపాలనూ అకమాలనూ ఇక మీదట ఎపప్టికీ జాఞ్ పకం చేసుకోను” అనాన్డు. 18 ఈ
విషయాలకు ఎపుప్డు కష్మాపణ కలుగుతుందో ఇక అపప్టి నుండి పాప పరిహారం కోసం చేసే బలులు ఉండవు.

విశావ్సి అతిపవిత సథ్లం లో ఆరాధిసాత్ డు
19కాబటిట్ సోదరులారా, యేసు రకం దావ్రా అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి పవేశించడానికి మనకు రయ్ం ఉంది. 20తెర గుండా

అంటే తన దేహం దావ్రా పవేశించే కొతత్దీ, సజీవమూ అయినమారాగ్ నిన్ ఆయనమనకోసం తెరిచాడు. 21దేవుని ఇంటి న
మనకు గొపప్యాజకుడునాన్డు గనుక, 22విశావ్సం విషయంలోసంపూరణ్ నిశచ్యతఉనన్యథారధ్ హృదయంతో, కలమ్ష న
మనసాస్ నుండి శుదిధ్ అయినహృదయంతో, సవ్చఛ్ న నీటితో కడిగిన శరీరంతో దేవుణిణ్ సమీపిదాద్ ం.

23వాగాద్ నం చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు కాబటిట్ చలించకుండా మనకు కలిగిన ఆశాభావం గూరిచ్న మన ఒపుప్కోలుకు
కటుట్ బడి ఉందాం.

24 అధికంగా పేమించడానికీ, మంచి పనులు చేయడానికీ ఒకరినొకరు పేరేపించుకుంటూ ఉండండి. 25 కొంత మంది
సమాజంగా సమకూడడం మానేశారు. మీరు అలా చేయవదుద్ . ఆ దినం దగగ్ర పడడం చూసే కొదీద్ ఇంకా ఎకుక్వగా అలా
చేసూత్ ఉండండి.

చంచల బుదిధ్కి వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక
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26సతాయ్నిన్ గూరిచ్నజాఞ్ నం సీవ్కరించిన తరువాత కూడామనం ఉదేద్శపూరవ్కంగాపాపం చేసేత్ ఆపాపాలకు ఇక బలులేమీ
ఉండవు. 27కానీ భయంతో తీరుప్ కోసం ఎదురు చూడటమే మిగిలి ఉంటుంది. అలాగే దేవుని శతువులను దహించి వేసే
పచండ న అగిన్ ఉంటుంది. 28ఎవ నామోషేఇచిచ్న ధరమ్శాసానిన్ తిరసక్రిసేత్ ఇదద్రోముగుగ్ రో చెపిప్నసాకష్ ంమీదవాడిని
ఎలాంటి దయాదా ణయ్ం లేకుండా చంపుతారు.

29ఇలాఉంటేమరి దేవుని కుమారుణిణ్ తమకాళళ్ కింద తొకిక్వేసి, తనను శుదిధ్ చేసిన నిబంధన రకానిన్ అపవిత నదిగా
ఎంచి, కృపాభరిత న ఆతమ్ను అవమానించిన వాడికి మరి ఇంకెంత ఎకుక్వ శికష్ పడుతుందో ఆలోచించండి. 30 “పతీకారం
తీరచ్డం నా పని. నేనే తిరిగి చెలిల్సాత్ ను” అనీ, అలాగే “పభువు తన పజలకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు” అనీ చెపిప్న వాడు మనకు
తెలుసు. 31సజీవు న దేవుని చేతిలో పడడం భయానక న విషయం.

32 అయితే గతించిన రోజులను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. మీరు వెలుగును అనుభవించిన తరువాత ఎంత గొపప్ హింసనూ
వేదననూ భరించారో జాఞ్ పకం చేసుకోండి. 33హింసల, అవమానాల వలల్ మీరు బహిరంగంగా అపహాసాయ్నికి గురయాయ్రు.
మరో పు అలాంటి వేదన అనుభవించిన వారితోమీరు భాగసావ్ములయాయ్రు. 34 ఇదెలాగంటే, మీరు దులో ఉనన్వారిని
కనికరించారు. మీకు శేషఠ్ న, కలకాలం నిలిచి ఉండే సంపదలు ఉనాన్యని తెలుసుకుని మీకునన్ ఆసిత్పాసుత్ లను ఇతరులు
పటుట్ కు పోతుంటే ఆనందంగా అంగీకరించారు. 35కాబటిట్ రయ్ం కోలోప్వదుద్ . రయ్ంగా ఉంటే గొపప్ బహ మానం ఉంటుంది.
36దేవుని ఇషాట్ నిన్ జరిగించిన తరువాత, ఆయనవాగాద్ నం చేసిన వాటినిపొందడానికిమీకు సహనం కావాలి.
37 “ఇక కొదిద్ కాలం తరువాత రానునన్ వాడు తపప్కుండా వసాత్ డు.
ఆయన ఆలసయ్ం చేయడు.
38నా నీతిమంతుడు విశావ్సం వలల్నే జీవిసాత్ డు.
అతడు వెనకుక్ మళిళ్తే అతణిణ్ గూరిచ్ నేను సంతోషించను.”
39 అయితే మనం నాశనానికి పోవడానికి వెనకుక్ తీసేవారం కాము. కానీ ఆతమ్ను కాపాడుకోడానికి కావలసిన విశావ్సం
గలవారిలోమనం ఉనాన్ం.

11
విశావ్సమారగ్ం శేషఠ్ త

(1) విశావ్సం పరిథి
1విశావ్సం అంటే ఒక వయ్కి నమమ్కంగా ఎదురు చూసే వాటిని గూరిచ్న నిశచ్యత. కంటికి కనిపించని వాటి ఉనికి గూరిచ్న

నమమ్కం. 2మనపూరీవ్కులు తమవిశావ్సానిన్ బటిట్ దేవునిఆమోదంపొందారు. 3విశవ్ం దేవునివాకుక్మూలంగా కలిగిందని
విశావ్సందావ్రానేఅరథ్ం చేసుకుంటునాన్ం. కాబటిట్ కనిపించేవాటిసృషిట్ కనిపించేవాటివలల్ జరగలేదని విశావ్సం చేతనేఅరథ్ం
చేసుకుంటునాన్ం.

(2) విశావ్సం ఉదాహరణలు: హేబెలు
4 విశావ్సం దావ్రా హేబెలు కయీను కంటే శేషఠ్ న బలిని దేవునికి అరిప్ంచాడు. దీని వలల్నే అతణిణ్ నీతిమంతుడని

పొగడడం జరిగింది. అతడు తెచిచ్న కానుకలను బటిట్ దేవుడతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు. దాని వలల్ హేబెలు చనిపోయినాఇపప్టికీ
మాటాల్ డుతునాన్డు.

హనోకు
5 విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు హనోకును మరణం చూడకుండా తీసుకు వెళాళ్డు. “దేవుడు తీసుకువెళాళ్డు కనుక అతడు

కనిపించలేదు.” దేవుడు తీసుకువెళళ్క ముందు అతడు దేవుణిణ్ సంతోషపెటాట్ డని అతని గురించి చెపాప్రు. 6 విశావ్సం
లేకుండా దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్డం అసాధయ్ం. ఎందుకంటే దేవుని దగగ్రికి వచేచ్వారు ఆయన ఉనాన్డనీ, తనను వెదికే వారికి
ఆయన పతిఫలం ఇసాత్ డనీ నమామ్లి.

నోవహ
7 విశావ్సానిన్ బటిట్ నోవహ అపప్టివరకూ తాను చూడని సంగతులను గూరిచ్ దేవుడు హెచచ్రించినపుప్డు దేవుని పటల్

పూజయ్ భావంతో తన కుటుంబానిన్ కాపాడుకోవడం కోసం ఓడను నిరిమ్ంచాడు. ఇలా చేయడం దావ్రా నోవహ లోకం నేరం
మోపాడు. విశావ్సం దావ్రా వచేచ్ నీతికి వారసుడయాయ్డు.

అబాహాము,శారా
8దేవుడు అబాహామును పిలిచినపుప్డు అతడు విశావ్సానిన్ బటిట్ ఆ పిలుపుకు విధేయత చూపాడు. తాను వారసతవ్ంగా

పొందబోయే సథ్లానికి పయాణ వెళాళ్డు. తాను ఎకక్డికి వెళాళ్లో తెలియకుండానే పయాణం అయాయ్డు. 9 విశావ్సానిన్
బటిట్ అతడువాగాద్ న భూమిలోపరదేశిగానివసించాడు. అతడు తనతోబాటు అదేవాగాద్ నానికివారసు న ఇసాస్కు,యాకోబు
అనేవారితో గుడారాలోల్ నివసించాడు.

10ఎందుకంటే ఏ పటట్ణానికి, దేవుడే రూప శిలిప్గా నిరామ్ణకుడుగా ఉనాన్డో ఆపునాదులు గల పటట్ణం కోసం అబాహాము
ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. 11 విశావ్సానిన్ బటిట్ అబాహామూ, శారా ఎంతో వృదాధ్ పయ్ంలో ఉనన్పుప్డు తమకు కుమారుడు
కలుగుతాడనివాగాద్ నం చేసిన దేవుడు నమమ్దగిన వాడనిభావించారు కనుక శారా గరభ్ం ధరించడానికి శకి పొందింది.
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12అందుచేతచావుకు దగగ్ నఈవయ్కి నుండి లెకక్ లేనంతమందివారసులుపుటుట్ కొచాచ్రు. వారు ఆకాశంలోనకష్తాలాల్ గా
సముద తీరంలో ఇసుక రేణువులాల్ గా విసత్రించారు.

13 వీరంతా వాగాద్ నాలు పొందకుండానే విశావ్సంలో చనిపోయారు. కానీ దూరం నుండి వాటిని వీళ ళ్ చూశారు. వాటికి
సావ్గతం పలికారు. ఈ భూమి మీద తాము పరదేశులమనీ, అపరిచితులమనీ ఒపుప్కునాన్రు. 14 ఇలాంటి విషయాలు
చెబుతునన్ వారు తాము తమ సవ్దేశానిన్ వెదుకుతునాన్మని సప్షట్ం చేసుత్ నాన్రు. 15 ఒకవేళ వారు తాము విడిచి వచిచ్న
దేశానిన్ గూరిచ్ ఆలోచిసుత్ నన్టట్యితే తిరిగి ఆ దేశానికే వెళళ్డానికి వారికి అవకాశం ఉంది. 16 కానీ వారు మరింత శేషఠ్ న
దేశానిన్ అంటే పరలోక సంబంధ న దేశానిన్ కోరుకుంటునాన్రు. వారి కోసం ఒక నగరానిన్ సిదధ్ం చేసిన దేవుడు, తాను వారి
దేవుడినని చెపుప్కోడానికి సిగుగ్ పడడు.

17 విశావ్సానిన్ బటిట్ అబాహాము తీవ పరీకష్ ఎదురొక్ని ఇసాస్కును బలిగా అరిప్ంచటానికి సిదధ్ం అయాయ్డు. 18 “ఇసాస్కు
నుండే నీకు వారసులు వసాత్ రు” అని ఈ ఇసాస్కును గూరిచ్ దేవుడు చెపాప్డు. 19 దేవుడు ఇసాస్కును చనిపోయిన వారిలో
నుండి లేపగలిగే సమరుధ్ డని అబాహాము భావించాడు. అలంకారికంగా చెపాప్లంటే చనిపోయినవాణిణ్ తిరిగి పొందాడు.

ఇసాస్కు,యాకోబు
20 విశావ్సానిన్ బటిట్ ఇసాస్కు భవిషయ్తుత్ లో జరగబోయే సంగతుల విషయ యాకోబునూ, ఏశావునూ ఆశీరవ్దించాడు.

21 విశావ్సానిన్ బటిట్ యాకోబు తాను చనిపోయే ముందు యోసేపు ఇదద్రు కుమారులను ఒకొక్కక్రుగా ఆశీరవ్దించాడు.
యాకోబు తన చేతికర న ఆనుకుని దేవుణిణ్ ఆరాధించాడు.

యోసేపు
22విశావ్సానిన్ బటిట్ యోసేపుతనఅంతిమసమయంలోఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి సవ్దేశానికి పయాణంకావాలిస్న

విషయం గూరిచ్మాటాల్ డాడు. తన ఎముకలను వారితో తీసుకువెళాళ్లని ఆజాఞ్ పించాడు.

మోషే, అతని తలిల్దండులు
23 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే తలిల్దండులు అతడు పుటిట్నపుప్డు ఆ పసివాడు అందంగా ఉండడం చూసి అతణిణ్ మూడు

నెలలు దాచి పెటాట్ రు. రాజుఆదేశాలకు వారు భయపడలేదు.
24 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే పెదద్వాడయాయ్క ఫరో కుమారెకు కొడుకును అనిపించుకోడానికి నిరాకరించాడు. 25 కొదిద్

కాలం పాపంలోని సుఖాలు అనుభవించడానికి బదులు దేవుని పజలతో హింసలు అనుభవించడం మంచిదని తలంచాడు.
26 ఐగుపులోని సంపదల కంటే కీసుత్ ను అనుసరించడం వలల్ కలిగే అవమానంలో గొపప్ ఐశవ్రయ్ం ఉందని భావించాడు.
ఎందుకంటే తన దృషిట్ని భవిషయ్తుత్ లో కలగబోయేబహ మానం ఉంచాడు.

27 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే ఐగుపును విడిచి పెటాట్ డు. కంటికి కనిపించని దేవుణిణ్ చూసూత్ సహించాడు కనుక అతడు
రాజు ఆగహానికి జడియలేదు. 28విశావ్సానిన్ బటిట్ అతడు పసాక్, రక పోకష్ణ ఆచరించాడు. దానివలన పథమ సంతానానిన్
హతమారచ్డానికి బయలేద్రిన వినాశకుడు ఇశాయేలీయుల పథమ సంతానానిన్ ముటుట్ కోలేదు.

29 విశావ్సానిన్ బటిట్ పొడినేల మీద నడిచినటుట్ గా వారు ఎర సముదంలో నడిచి వెళాళ్రు. ఐగుపీత్యులు కూడా అలాగే
వెళాళ్లని చూశారు గానీ సముదం వారినిమింగివేసింది.

యెహోషువ, ఇశాయేలు
30విశావ్సానిన్ బటిట్ ఏడు రోజులుయెరికో గోడల చుటూట్ తిరిగాక అవి కూలిపోయాయి.
రాహాబు

31విశావ్సానిన్ బటిట్ రాహాబుఅనేవేశయ్ గూఢచారులకు ఆశయంఇచిచ్కాపాడింది కనుక అవిధేయులతోబాటు నశించలేదు.

అనేకమంది విశావ్స వీరులు
32ఇంకాఏమిచెపప్ను? గిదోయ్ను,బారాకు,సమోస్ను,యెఫాత్ ,దావీదు,సమూయేలుఅనేవారినిగురించి,ఇంకాపవకలను

గురించి చెపాప్లంటే సమయంచాలదు.
33 విశావ్సం దావ్రా వీళ ళ్ రాజాయ్లు సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు, నాయ్యానిన్ జరిగించారు, వాగాద్ నాలు పొందారు. సింహాల

నోళ ళ్ మూయించారు.
34అగిన్కునన్ బలానిన్ చలాల్ రాచ్రు. కతిత్ పోటులను తపిప్ంచుకునాన్రు. వాయ్ధులోల్ సవ్సథ్త పొందారు. యుదధ్ సమయంలో

బలవంతులయాయ్రు. విదేశీ నాయ్లను తరిమి కొటాట్ రు.
35సీలు చనిపోయినతమవారిని బతికించుకునాన్రు. ఇతరులు చితహింసలు అనుభవించారు. వీళ ళ్మరింతమెరు న

పునరుజీజ్వం కోసం విడుదల కావాలని కోరుకోలేదు.
36ఇంకా కొందరు వెకిక్రింతలనూ, కొరడా దెబబ్లనూ సహించారు. నిజమే, సంకెళల్నూ దునూ తం సహించారు.
37 వీళళ్ను రాళళ్తో కొటాట్ రు, రంపాలతో కోశారు. కతుత్ లతో చంపారు. వీళ ళ్ గొరెల, మేకల చరామ్లు కటుట్ కుని తిరిగారు.

అనాథలాల్ గా వేదన పడడ్వారుగా ఉనాన్రు. అవమానాలకు గురి అయాయ్రు.
38అడవులోల్ పరవ్తాల నాగుహలోల్ భూమి కిందసొరంగాలోల్ తిరుగుతూఉనాన్రు. వీళళ్కిఈలోకంయోగయ్ నదికాదు.

39 వీళళ్ విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు వీళళ్ందరినీ సీవ్కరించాడు. కానీ ఆయన వాగాద్ నం చేసింది వారు పొందలేదు. 40మనం
లేకుండావారు పరిపూరుణ్ లు కాకుండా దేవుడు మనకోసం మరింతమెరు న దానిన్ ముందే సిదధ్ం చేశాడు.
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12
యాజక విశావ్సి నడత, ఆరాధన (1) ఆదరశ్ంయేసే

1మన చుటూట్ ఇంత పెదద్ సాకష్ుల సమూహం ఉంది కాబటిట్ మనలను సులభంగా ఆటంకపరిచే పతిదానీన్ పతి భారానీన్
మనలను గటిట్గా బంధించి ఉంచే పతి పాపానీన్ వదిలించుకుందాం. మన ముందునన్ పరుగు పందెంలో సహనంతో
పరుగెడదాం. 2మన విశావ్సానికి కరా దానిన్ సంపూరణ్ం చేసే యేసు మన చూపులు నిలుపుదాం. ఆయన తన ఎదుట
ఉనన్ ఆనందం కోసం సిలువను భరించాడు. దానిఅవమానానిన్ లెకక్చేయలేదు. పసుత్ తం ఆయనదేవునిసింహాసనానికి కుడి
పున కూరుచ్నాన్డు.
తండి ఇచేచ్ శికష్

3మీరు అలసి పోకుండా, సొమమ్సిలిల్ పోకుండా ఉండడానికి పాపులు తనకు వయ్తిరేకంగా పలికిన మాటలను సహించిన
ఆయనను గూరిచ్ ఆలోచించండి. 4మీరు ఇంతవరకూ రకం కారేంతగా పాపానిన్ ఎదిరించడమూ, దానితో పోరాడటమూ
చేయలేదు. 5 కుమారులుగామీకు ఉపదేశించే పోతాస్హపుమాటలను మీరు మరచిపోయారు.
“నా కుమారా, పభువు కమశికష్ణను తేలికగా తీసుకోవదుద్ .
ఆయన నినున్ సరి చేసినపుప్డు నిరుతాస్హ పడవదుద్ .”

6 పభువు తాను పేమించేవాణిణ్ కమశికష్ణలో పెడతాడు. తాను సీవ్కరించే పతి కుమారుణిణ్ శి సాత్ డు. 7 హింసలను
కమశికష్ణగాభావించి సహించండి. తండి కమశికష్ణలో పెటట్ని కుమారుడు ఎవరు? దేవుడుమిమమ్లిన్ కుమారులుగాభావించి
మీతో వయ్వహరిసాత్ డు. 8 కుమారులు అయిన వారందరినీ దేవుడు కమశికష్ణలో పెడతాడు. ఒకవేళ మీకు కమశికష్ణ లేదంటే
దాని అరథ్ం మీరు నిజ న కుమారులు కాదు, అకమ సంతానంలాంటివారనన్మాట.

9 ఇంకా చెపాప్లంటే మనకు ఈ లోకంలో తండులు శికష్ణ ఇచేచ్వారుగా ఉనాన్రు. మనం వారిని గౌరవిసాత్ ం. అంతకంటే
ఎకుక్వగా మనం ఆతమ్లకు తండి అయిన వాడికి విధేయులంగా జీవించనకక్రేల్దా? 10 మన తండులు వాళల్కి సరి అని
తోచినటుట్ కొనిన్ సంవతస్రాలు మనకు నేరిప్ంచారు. కాని మనం ఆయన పరిశుదధ్తను పంచుకోడానికి దేవుడు మన మంచి
కోసం మనకు శికష్ణనిసుత్ నాన్డు.

11అయితే పతి కమశికష్ణా పసుత్ తం మనకు బాధాకరంగానే ఉంటుంది కానీ సంతోషంగా ఏమీఉండదు. అయితేఆ శికష్ణ
పొందిన వారికి అది తరువాత నీతి అనే శాంతికర న ఫలితానిన్ ఇసుత్ ంది.

12 కాబటిట్ సడలి పోయిన మీ చేతులను కెతత్ండి. బలహీనంగా మారిన మోకాళళ్ను తిరిగి బలపరచండి. 13 మీ
కుంటికాలు బెణకక బాగుపడేలామీమారాగ్ లు తినన్నివిగా చేసుకోండి 14అందరితో శాంతికర న సంబంధాలూ, పరిశుదధ్తా
కలిగి ఉండడానికి తీవ పయతన్ం చేయండి. ఎందుకంటే పరిశుదధ్త లేకుండా ఎవడూ పభువును చూడడు. 15 దేవుని కృప
నుండి మీలో ఎవరూ తపిప్పోకుండా జాగతత్ పడండి. అలాగే సమసయ్లు కలిగించి అనేకమందిని కలుషితం చేసే చేదు అనే
వేరు మీలోమొలవకుండాజాగతత్ పడండి.

యాజకతావ్నిన్ కోలోప్వదద్ని హెచచ్రిక
16 ంగిక అవినీతిని సాగించేవారుగానీ ఒకక్ పూట భోజనం కోసం తన జనమ్హకుక్ను అమిమ్ వేసుకునన్ ఏశావులాంటి
వభీతిలేనివాడుకానీమీలోలేకుండాజాగతత్ పడండి. 17ఏశావుఆతరవాతఆశీరావ్దానిన్పొందాలనుకునన్పుప్డు అతనికి
దకిక్ంది తిరసాక్రమే. ఎందుకంటే అతడు కనీన్ళళ్తో శదధ్గా వెదికినా పశాచ్తాత్ పం పొందే అవకాశం అతనికి దొరకలేదనిమీకు
తెలుసు.

యాజక విశావ్సి వచేచ్ది సీనాయికొండకు కాదు
18 చేతితో తాకగలిగే పరవ్తం దగగ్రకో, మండుతూ ఉండే కొండ దగగ్రకో, అంధకారం దగగ్రకో, విషాదం దగగ్రకో లేదా ఒక

తుఫానుదగగ్రకోమీరురాలేదు. 19బాకాశబాద్ నికిమీరురాలేదు. వినన్వారుఇకతమకుఏమాటాచెపప్వదద్నిఏసవ్రం గురించి
బతిమాలుకునాన్రో అది పలికినమాటలకుమీరు రాలేదు. 20ఎందుకంటేవారు వినన్ ఆజఞ్కు వారు తటుట్ కోలేకపోయారు: “ఆ
పరవ్తానిన్ ఒక జంతువుతాకినా సరే,దానిన్ రాళళ్తో కొటిట్ చంపాలి” అనన్దే ఆ ఆజఞ్.

21 భీకర న ఆ దృశాయ్నిన్ చూసిన మోషే, “నేను ఎంతో భయపడి వణుకుతునాన్ను” అనాన్డు. మీరు అలాంటి వాటికి
రాలేదు. 22ఇపుప్డు మీరు సీయోను పరవ్తం దగగ్రకూ సజీవు న దేవుని పటట్ణం దగగ్రకూ అంటే పరలోకపుయెరూషలేము
దగగ్రకూ, ఉతస్హించే వేలాది దేవదూతల దగగ్రకూ వచాచ్రు. 23పరలోకంలో నమోదు అయిన జేయ్షుట్ ల సమాజం దగగ్రకూ,
అందరికీనాయ్యమూరిఅయినదేవునిదగగ్రకూ సంపూరణ్తపొందిన నీతిమంతుల ఆతమ్ల దగగ్రకూమీరు వచాచ్రు. 24ఇంకా
కొతత్ ఒపప్ందానికి మధయ్వరిగా ఉనన్ యేసు దగగ్రకూ, హేబెలు రకం కంటే మెరు న వాటిని తెలియజేసే చిలకరించిన రకం
దగగ్రకూ మీరు వచాచ్రు.

సూచనలు,హెచచ్రికలు
25మీతో మాటాల్ డే వాణిణ్ నిరాకరించకుండా చూసుకోండి. భూమి మీద తమను హెచచ్రించిన వాణిణ్ తిరసక్రించి వారు

తపిప్ంచుకోలేకపోతే, పరలోకం నుండి హెచచ్రించేవాణిణ్ తిరసక్రించిమనం ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం?
26 ఆ సమయంలో ఆయన సవ్రం భూమిని కదిలించింది. కానీ ఇపుప్డు ఆయన ఇలా వాగాద్ నం చేశాడు. “మరోసారి

నేను భూమిని మాతమే కాదు, ఆకాశానిన్ కూడా కదిలిసాత్ ను.” 27 “మరోసారి” అనే మాట కదలనివి నిలిచి ఉండడం
కోసం కదిలేవాటిని అంటే దేవుడు సృషిట్ంచిన వాటిని తీసివేయడం జరుగుతుందని సూచిసుత్ ంది. 28 కాబటిట్ మనం
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నిశచ్ల న రాజాయ్నిన్ పొంది దేవునికి కృతజుఞ్ ల ఉందాం. దేవునికి అంగీకార న విధంగా భకితో, విసమ్యంతో ఆయనను
ఆరాధించుదాం. 29ఎందుకంటే మన దేవుడు దహించే అగిన్.

13
1 సోదర పేమను కొనసాగనియయ్ండి. 2 అపరిచితులను ఆహావ్నించడం మరిచ్పోవదుద్ . ఇలా చేసూత్ కొందరు తమకు

తెలియకుండానే దేవదూతలను ఆహావ్నించారు. 3మీరు కూడా వారితో చెరసాలోల్ ఉనన్టుట్ చెరసాలలో ఉనన్ వారిని జాఞ్ పకం
చేసుకోండి. మీరు కూడా శరీరంతో ఉనాన్రు గనక కషాట్ లోల్ ఉనన్ వారిని జాఞ్ పకం చేసుకోండి.

4 వివాహం అందరూ గౌరవించేదిగా దాంపతయ్ం పవితంగా ఉండనివవ్ండి. ంగిక అవినీతిపరులనూ, వయ్భిచారులనూ
దేవుడు శి సాత్ డు.

5డబుబ్ వాయ్మోహం లేకపోవడం మీ జీవన విధానంగా ఉండనివవ్ండి. మీకు కలిగి ఉనన్ దానితో తృపిత్ చెంది ఉండండి.
“నినున్ ఎనన్టికీవిడిచిపెటట్ను. నినున్ పరితయ్జించను”అనిదేవుడేచెపాప్డు. 6కాబటిట్ , “పభువునాకు సహాయంచేసేవాడు.
నేను భయపడను. ననున్ ఎవరేం చేయగలరు?” అని రయ్ంగా చెపప్గలిగేలా తృపిత్ కలిగి ఉందాం.

7 మీకు దేవుని మాటలు చెపిప్న వారిని మిమమ్లిన్ నడిపించిన వారిని తలపోసూత్ వారి పవరన ఫలితానిన్ గురించి
ఆలోచించండి. వారివిశావ్సానిన్ అనుకరించండి. 8యేసు కీసుత్ నినన్, నేడు ఒకే విధంగాఉనాన్డు. ఎపప్టికీ ఒకేలాఉంటాడు.

9అనేక రకా న కొతత్ బోధలకు తిరిగిపోకండి. వకృపతోమనహృదయాలు శకిపొందాలిగానిఆహారనియమాలతోకాదు.
వాటి పకారం పవరించిన వారికి వాటివలల్ ఏ పయోజనం కలగదు.

ర్సత్వ పతేయ్కత, ఆరాధన
10మనకు ఒక బలిపీఠం ఉంది. గుడారంలో సేవ చేసేవారికిదాని నుండి ఏదీ తినడానికి అధికారం లేదు. 11ఎందుకంటే

పాపపరిహారబలిఅయినజంతువుల రకంమాతమేపధానయాజకుడిదావ్రాపరిశుదధ్ సథ్లానికి వసుత్ ంది. వాటికళేబరాలను
శిబిరం బయట కాలిచ్వేసాత్ రు. 12 కాబటిట్ యేసు కూడా పజలను తన రకం దావ్రా శుదీధ్కరించడానికి నగరదావ్రం బయట
హింసలు పొందాడు. 13కాబటిట్ మనం ఆయన అపనిందను భరిసూత్ శిబిరం బయటకు ఆయన దగగ్రికి వెళాద్ ం. 14 ఎలాంటి
నితయ్ న పటట్ణమూ ఇకక్డ మనకు లేదు. మనం రాబోయేపటట్ణం కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్ం.

యాజక విశావ్సి అరిప్ంచే బలులు
15యేసు దావ్రామనం నిరంతరం దేవునికి సుత్ తులుయాగంగా అరిప్సూత్ ఉండాలి. సుత్ తులు అంటేమన పెదవులదావ్రా

ఆయన పేరును అంగీకరిసూత్ మనం ఆయనకు అరిప్ంచే ఫలం. 16 ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకోవడం, ఒకరికొకరు మేలు
చేసుకోవడం మరిచ్పోవదుద్ . అలాంటి బలులు దేవునికి ఇషట్ం.

యాజక విశావ్సి విధేయత
17మీనాయకులకు విధేయులుగాఉండండి. వారికిలోబడిఉండండి. ఎందుకంటేవారులెకక్అపప్జెపేప్వారిలామీఆతమ్ల
మం కోసం కావలివారుగా ఉనాన్రు. మీ గురించి వారు విచారంతో కాకుండా సంతోషంగా కావలి కాసేవారుగా ఉండడానికి
వారికి లోబడండి. వారు విచారంగా ఉండడంమీకు మేలుకరం కాదు.

ముగింపు, అపొసత్లిక ఆశీరవ్చనం
18అనిన్ విషయాలోల్ యోగయ్ంగా జీవించాలనేమంచిమనసాస్ మాకుందని నముమ్తునాన్ం. మాకోసంపారిధ్ంచండి. 19మీ

దగగ్రికి తవ్రలో తిరిగి రాగలిగేలామరింతపారిథ్ంచాలని కోరుతునాన్ను.
20 గొరెలకు గొపప్ కాపరి అయిన యేసు అనే మన పభువును నితయ్ నిబంధన రకానిన్ బటిట్ చనిపోయిన వారిలో నుండి

సజీవుడిగా లేపిన శాంతి పదాత అయిన దేవుడు 21 పతి మంచి విషయంలో తన ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికి మిమమ్లిన్
సిదధ్పరుసాత్ డు గాక! తన దృషిట్లో పీతికర న దానిన్ యేసు కీసుత్ దావ్రా మనలో జరిగిసూత్ ఉంటాడు గాక! ఆయేసు కీసుత్ కు
ఎపప్టికీ కీరియశసుస్లు కలుగుతాయి. ఆమెన్.

22 సోదరులారా మీకు సం పత్ంగా రాసిన ఈ పోతాస్హవాకుక్ను సహించమని కోరుతునాన్ను. 23 మన సోదరు న
తిమోతికి విడుదల కలిగిందని తెలుసుకోండి. అతడు తవ్రగా వసేత్ అతనితో కలసిమిమమ్లిన్ చూసాత్ ను.

24మీ అధికారులందరికీ పరిశుదుధ్ లందరికీ అభివందనాలు తెలియజేయండి. ఇటలీలో ఉనన్వారు మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు. 25మీకందరికీ కృప తో ఉండు గాక.
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యాకోబు రాసిన పతిక
గంథకర

రచయిత యాకోబు (1:1). ఇతడు యెరూషలేము సంఘంలో ముఖయ్ నాయకుడు, యేసు కీసుత్ సోదరుడు. ఉనన్ది
గనక అందరికనాన్ పెదద్ తముమ్డు. మొదటోల్ ఇతడు ఎసు నమమ్కం ఉంచలేదు. ఆయన చేయడానికి వచిచ్న పనిని అరథ్ం
చేసుకోలేదు (యోహాను 7:2-5). తరువాతి కాలంలో సంఘంలో పముఖుడయాయ్డు. తన పునరుతాథ్ నం తరువాత కీసుత్
కనిపించిన కొదిద్ మందిలో ఇతడు ఒకడు (కొరింతి 15:7). పౌలు ఇతనిన్ సంఘంలో ఆధార సథ్ంభం అని పిలిచాడు. (గలతి
2:9).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 47 - 50
కీ. శ. 50 లోయెరుషలేములో జరిగిన సమాలోచన సభకు ముందు, కీ. శ. 70 లోయెరుషలేము దేవాలయం ధవ్ంసం

జరగకముందు.
సీవ్కర

యూదయ, సమరయలోల్ చెదరి ఉనన్ యూదు విశావ్సుల కోసం ఈ పతిక రాసి ఉండవచుచ్. అయునపప్టికి, పతిక
ఆరంభంలో “జాతుల మధయ్ చెదరి ఉనన్ పనెన్ండు గోతాల వారికి” అనే అభివాదానిన్ బటిట్ యాకోబు ఇలా ఆ పాంతమంతా
విసత్రించి ఉనన్యూదులను ఉదేద్శించి రాశాడనుకోవచుచ్.

పయోజనం
ఈ గంథ పయోజనం కోసం మనం 1:2-4 చూడాలి. తన తొలిపలుకులోల్ యాకోబు “మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీకష్

ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని ఎరిగిమీరునానావిధ నశోధనలలోపడునపుప్డు అదిమహానందమనిఎంచుకొనుడి” పతిక చదివే
వారికి చెపాప్డు. దీనిన్ బటిట్ వారు వివిధ రకాల బాధలు ఎదురొక్ంటూ ఉనాన్రని తెలుసుత్ నన్ది. వారు దేవుని నుండి జాఞ్ నం
కోరుకోవాలని (1:5) ఆ విధంగా తమ బాధలోల్ వారు ఆనందంగా ఉండగలరు. లేఖ అందుకునన్ వారిలో కొందరు విశావ్సం
నుండి తపిప్పోయిన వారునాన్రు. లోకం తో సేన్హం చేయడం (4:4) పమాదమని యాకోబు హెచచ్రించాడు. విశావ్సులు
గురించిన సూచనలు మనసుస్ జాఞ్ నానికిమారగ్ం (4; 8-10).

ముఖాయ్ంశం
యథారథ్ న విశావ్సం

విభాగాలు
1. అస నమత విశావ్సం గురించి సూచనలు— 1:1-27
2. నిజ న విశావ్సం సతాక్రాయ్లోల్ కనిపిసుత్ ంది— 2:1-3:12
3. నిజ నజాఞ్ నం దేవుని నుండి వసుత్ ంది— 3:13-5:20

విశావ్సానికి పరీకష్లు (పరీకష్ల ఉదేద్శం)
1 దేవునికి, పభు న యేసు కీసుత్ కు దాసు న యాకోబు, చెదరిపోయిన పనెన్ండు గోతాల వారికి అభినందనలు. 2నా

సోదరులారా,మీవిశావ్సానికి వచేచ్ పరీకష్ మీకు ఓరుప్ కలిగిసుత్ ందని తెలుసుకుని 3 రక రకాల పరీకష్లకు మీరు లో నపుప్డు,
దానిన్ ఆనందంగా భావించండి. 4 ఓరుప్ తన కారాయ్నిన్ సంపూరణ్ం చేయనివవ్ండి. అపుప్డు మీరు పూరిగా పరిణతి చెంది ఏ
కొదువా లేకుండా ఉంటారు.

5మీలో ఎవరి నా జాఞ్ నం కావలిసేత్, దానిన్ ఇచేచ్ దేవుణిణ్ అడగండి. అడిగినందుకు దేవుడు ఎవరినీ గదిద్ంచడు. అడిగిన
వారందరికీ ధారాళంగా ఇసాత్ డు. 6కాని, దేవుణిణ్ అడిగేటపుప్డు అనుమానం లేకుండా విశావ్సంతో అడగాలి. అనుమానంతో
ఉనన్వాడు,సముదంమీదగాలికి రేగిఎగిసిపడేఅలలాంటివాడు. 7అలాటివాడుతనవినన్పాలకు జవాబుగాపభువునుంచి
తనకు ఏ నా దొరుకుతుందని అనుకోకూడదు. 8అలాటివాడు చంచల నమనసు గలవాడు. తన విషయాలనిన్టిలోనూ
నిలకడ లేనివాడు.

9దీనసిథ్తిలోఉనన్సోదరుడు తనకు కలిగినఉనన్త సిథ్తిని బటిట్ సంతోషించాలి. 10ధనవంతు నసోదరుడు,తాను కూడా
గడిడ్ పువువ్లారాలిపోతానని తెలిసి, తన దీనసిథ్తిని బటిట్ సంతోషించాలి.

11సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాతమండే ఎండకుమొకక్ ఎండిపోతుంది. పువువ్ రాలిపోతుంది. దాని అందం అంతా
పోతుంది. అదేవిధంగా ధనవంతులు కూడాతమకారయ్కలాపాలోల్ ఉండగానేవాడిపోతారు. 12పరీకష్ను ఓరుప్తో భరించేవాడు
ధనుయ్డు. ఆ పరీకష్లో గెలుపొందిన తరవాత దేవుణిణ్ పేమించినవారికి వాగాద్ నంగా ఇచేచ్ జీవ కిరీటం అతడు పొందుతాడు.

చెడు చేయాలనే పేరణ దేవుని నుంచి కలిగేది కాదు
13 చెడు పేరేపణ కలిగినపుప్డు, “ఇది దేవుని దగగ్ర నుంచి వచిచ్ంది,” అని ఎవరూ అనకూడదు. ఎందుకంటే, చెడు

విషయంలో దేవుడు ఎపుప్డూ శోధనకు గురి కాడు, ఎవరినీ చెడు పేరణకు గురి చేయడు కూడా.
14పతివాడూ తనసొంత దురాశల వలల్ కలిగిన చెడు పేరేపణ బటిట్ చెడు కోరికకు గు నాశనం అవుతాడు. 15చెడు కోరిక

గరభ్ం ధరించిపాపానిన్ కంటుంది. పాపం పండిమరణానిన్ ఇసుత్ ంది. 16నాపియసోదరులారా,మోసపోకండి. 17పతిమంచి
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బహ మానం, పరిపూరణ్ న పతి వరం నుంచి వసాత్ యి. వెలుగుకు కర అయిన తండి నుంచి వసాత్ యి. ఆయన కదిలే
నీడలాఉండడు. ఆయనమారుప్ లేనివాడు.

18 దేవుడు, తాను సృషిట్ంచిన వాటిలో మనం పథమ ఫలాలుగా ఉండాలని సతయ్వాకయ్ం దావ్రా మనకు జీవం ఇవవ్డానికి
మనలను కలగజేశాడు. 19 నా పియ సోదరులారా, పతివాడూ వినడానికి తొందరపడాలి. మాటాల్ డడానికీ, కోపానికీ
నిదానించాలి. ఇదిమీకు తెలుసు. 20ఎందుకంటే,మనిషి కోపం, దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు.

21 కాబటిట్ , సమసత్ పాపపు రోతనూ, దుషట్తావ్నీన్ వదిలి మీలో నాటుకుని ఉనన్ దేవుని వాకుక్ను సాధు గుణంతో
సీవ్కరించండి. దానికిమీ ఆతమ్లను ర ంచే సామరధ్ ం ఉంది.

విధేయతకు పరీకష్
22వాకుక్ పకారం నడుచుకునేవారుగాఉండండి. వాకుక్ వినేవారిగామాతమేఉంటేమిమమ్లిన్మీరుమోసంచేసుకునన్టేట్ .

23ఎవ నావాకుక్విని,దానిపకారంచేయకపోతే,అలాటివాడుఅదద్ంలోతనసహజముఖానిన్ఉనన్దిఉనన్టుట్ గాచూసుకునే
వాడిలా ఉంటాడు. 24 అతడు తన మొహం పరిశీలనగా చూసుకుని, బయటకు వెళిళ్న తరువాత వెంటనే తాను ఎలా
ఉంటాడో మరిచిపోతాడు. 25 కానీ ఎవ తే సావ్తంతానిన్ ఇచేచ్ పరిపూరణ్ ధరమ్శాసానిన్ పరిశీలనగా చూసూత్ , దాని పకారం
చేసూత్ , వినిమరిచిపోకుండా ఉంటేవాడు తాను చేసుత్ నన్ దానిన్ బటిట్ దీవెన పొందుతాడు.

నిజ న భకికి పరీకష్
26తానుభకిపరుణిణ్ అనుకుంటూతననాలుకనుఅదుపులోపెటుట్ కోనివాడుతనహృదయానిన్తానేమోసంచేసుకుంటాడు.

అతని భకి వయ్రథ్ం. 27 తండి లేని వారికి, వితంతువులకు వారి కషట్ంలో సాయం చేయడం, తనను తాను లోక మాలినయ్ం
అంటకుండా కాపాడుకోవడమే తండి అయిన దేవుని దృషిట్లో సవ్చఛ్ న, కళంకం లేని భకి.

2
సోదర పేమకు పరీకష్

1నాసహోదరులారా,మహిమసవ్రూపిఅయినమనపభుయేసు కీసుత్ ను విశవ్సించేవారుగాపకష్పాతంలేకుండాఉండండి.
2 ఎవ నా బంగారు ఉంగరాలు పెటుట్ కుని, ఖరీ న బటట్లు వేసుకునన్ వాడు, మాసిన బటట్లు వేసుకొనన్ పేదవాడొకడు,

వీరిదద్రూ మీ సమావేశానికి వచాచ్రనుకోండి. 3మీ దృషిట్ ఖరీ న బటట్లు వేసుకునన్వాడి మీద ఉంచి, “దయచేసి ఈ మంచి
చోట కూరోచ్ండి,” అని చెపిప్, పేదవానితో, “నువువ్ అకక్డ నిలబడు,” లేదా, “నాకాళళ్ దగగ్ర కూరోచ్,” అంటే, 4మీరు చెడు
ఉదేద్శంతో నిరణ్యం తీసుకుని తేడా చూపుతునన్టేట్ కదా?

5నా పియ సోదరులారా, వినండి. దేవుడు ఈ లోకంలో పేదవారిని విశావ్సంలో ధనవంతులుగాను, తనను పేమించిన
వారిని తాను వాగాద్ నం చేసిన రాజాయ్నికి వారసులుగాను ఎనున్కోలేదా? 6కానీ మీరు పేదవాణిణ్ అవమానానికి గురి చేశారు.
మిమమ్లిన్ అణగదొకేక్దీ, చటట్ సభలకు ఈడేచ్దీ ధనవంతులు కాదా? 7మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడిమంచి పేరు ఈ ధనికుల వలల్నే
కదా దూషణకు గురౌతునన్ది? 8 “నినున్ పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణిణ్ కూడా పేమించు,” అని లేఖనాలోల్ రాసి ఉనన్ వ
రాజాజఞ్ పాటిసేత్,మీపవరన సరిగా ఉనన్టేట్ .

9 కాని మీరు కొందరి విషయంలో పకష్పాతంగా ఉంటే మీరు పాపం చేసుత్ నన్టేట్ . మీరు ధరమ్శాసానిన్ ఉలల్ంఘించినటుట్
ధరమ్శాసమే నిరాధ్ రిసుత్ నన్ది. 10 ఎవ నా ధరమ్శాసం అంతా పాటించి, ఏ ఒకక్ ఆజఞ్ విషయంలో అయినా తడబడితే,
ఆజఞ్లనిన్టినీ మీరిన అపరాధి అవుతాడు. 11 “వయ్భిచారం చెయయ్వదుద్ ” అని చెపిప్న దేవుడు, “హతయ్ చెయయ్వదుద్ ” అని
కూడా చెపాప్డు. నువువ్ వయ్భిచారం చేయకుండాహతయ్ చేసేత్, దేవుని ధరమ్శాసానిన్ మీరినటేట్ .

12 నిజ న సావ్తంతం ఇచేచ్ ధరమ్శాసం విషయంలో తీరుప్కు గురయేయ్ వారికి తగినటుట్ గా మాటాల్ డండి. అదే విధంగా
పవరించండి. 13 కనికరం చూపించని వాడికి కనికరం లేని తీరుప్ వసుత్ ంది. కనికరం తీరుప్ను జయిసుత్ ంది.

సతిక్ర్యలకు పరీకష్
14నాసోదరులారా, ఎవ నా తనకు విశావ్సం ఉందని చెపిప్, కియలు లేనివా తే ఏం పయోజనం? ఆ విశావ్సం అతనిన్

ర ంచగలదా?
15ఒకసోదరునికిగాని,సోదరికిగాని కటుట్ కోడానికిబటట్లు,ఆరోజుతినడానికిభోజనంఅవసరంఅయితే, 16మీలోఒకడు

అలాటి వారితో, “శాంతిగా వెళ ళ్, వెచచ్గా ఉండు, తృపిత్గా తిను” అని చెబితే ఏం పయోజనం? 17అదే విధంగా, కియలు
లేకుండా విశావ్సం ఒకక్టే ఉంటే, అదీ చచిచ్నదే. 18 అయినా ఒకడు, “నీకు విశావ్సం ఉంది, నాకు కియలు ఉనాన్యి”
అనవచుచ్. కియలు లేని నీ విశావ్సం నాకు చూపించు. అపుప్డు నేను నా కియలదావ్రానా విశావ్సం చూపిసాత్ ను.

19 దేవుడు ఒకక్డే అని నువువ్ నముమ్తునాన్వు సరే. కానీ దయాయ్లు కూడా అదే నముమ్తునాన్యి. నమిమ్ గడగడా
వణుకుతునాన్యి. 20బుదిధ్లేనివాడా! కియలు లేని విశావ్సం వలల్ పయోజనం లేదు అని నీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?

అబాహాము ఉదాహరణ
రోమా 4:1-25

21 మన పూరివ్కుడు అబాహాము తన కుమారుడు ఇసాస్కును బలిపీఠం మీద అరప్ణ చేసినపుప్డు, కియల వలల్
నీతిమంతుడుగా తీరుప్ పొందలేదా? 22 అతని విశావ్సం కియలతో కలిసి పని చేసింది. అతని కియల దావ్రా విశావ్సం
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పరిపూరణ్ నదని గహిసుత్ నాన్వు గదా. 23 “అబాహాము దేవుణిణ్ నమామ్డు, అది అతనికి నీతిగా లెకక్లోకి వచిచ్ంది.” అని
లేఖనాలోల్ ఉనన్ విషయం నెరవేరింది. అంతేకాక అబాహాముకు దేవుని సేన్హితుడు అని పేరు వచిచ్ంది.

24 మనిషిని విశావ్సం దావ్రా మాతమే కాకుండా కియల దావ్రా దేవుడు నీతిమంతుడుగా ఎంచడం మీరు చూశారు.
25 అలానే వేశయ్ రాహాబు కూడా వారాహరులను ఆహావ్నించి వేరొక మారగ్ంలో వారిని పంపివేయడానిన్ బటిట్ తన కియల
మూలంగాఆమెనీతిమంతురాలుగాఎంచబడిందిగదా? 26పాణంలేనిశరీరంఎలామృతమో,అలాగేకియలులేనివిశావ్సం
కూడామృతమే.

3
నిజ న విశావ్సం నాలుకను అదుపులో ఉంచుతుంది

1నా సోదరులారా, ఉపదేశకుల న మనకు కఠిన న తీరుప్ ఉందని ఎరిగి మీలో ఎకుక్వమంది ఉపదేశం చేసేవారుగా
ఉండకండి. 2మనమందరం అనేక విషయాలోల్ తపిప్పోతునాన్ం. తనమాటలలో తపిప్పోని వాడు లోపం లేనివాడుగా ఉండి
తన శరీరానిన్ కూడా అదుపులో పెటుట్ కోగలుగుతాడు.

3 గురాలు మనకు లోబడడానికి దాని నోటికి కళెళ్ం పెటిట్ , దాని శరీరం అంతా మనకు లోబడేలా చేసాత్ ం కదా! 4 ఓడలు
పెదద్విగా ఉనాన్, బల న గాలులతోముందుకు సాగుతునాన్, ఆ ఓడ నడిపేవాడు చినన్ చుకాక్నితోదానిన్ తిపప్గలుగుతాడు.
5అలాగే, నాలుక శరీరంలో చినన్ భాగమే అయినా, పగలాభ్లు పలుకుతుంది. చినన్ నిపుప్ రవవ్ ఎంత పెదద్ అడవిని తగల
బెడుతుందో గమనించండి! 6 నాలుక కూడా ఒక అగిన్. పాప పపంచం మన శరీరంలో అమరిచ్ ఉనన్టుట్ అది ఉండి,
శరీరమంతటినీమలినం చేసి, జీవనమారాగ్ నిన్ తగలబెడుతుంది. తరవాత నరకాగిన్కి గు కాలిపోతుంది.

7 అనిన్ రకాల అడవి మృగాలను, పకష్ులను, పాకే పాణులను, సముద జీవులను మానవుడు తన ఆధీనంలోకి
తెచుచ్కుంటునాన్డు, తెచుచ్కునాన్డు కూడా. 8కాని, మనుషులోల్ ఏ ఒకక్రూ నాలుకను ఆధీనంలో ఉంచుకోలేక పోతునాన్రు.
అది ఎడతెగని దుషట్తవ్ం. అది మరణం కలిగించే విషంతో నిండి ఉంది. 9నాలుకతో మన పభు న తండిని సుత్ తిసాత్ ం.
అదే నాలుకతో దేవుని పోలికలో ఉనన్ మనిషిని శపిసాత్ ం. 10 ఒకే నోటినుంచి సుత్ తి, శాపం రెండూ బయటకు వసాత్ యి.
నా సోదరులారా, ఇలా ఉండకూడదు. 11 ఒకే ఊటలోనుంచి మంచి నీళ ళ్, చేదు నీళ ళ్, రెండూ ఊరుతాయా? 12 నా
సోదరులారా, అంజూరపు చెటుట్ కు ఒలీవ పళ ళ్, దాకష్ తీగెలకు అంజూరుపళ ళ్ కాసాత్ యా? అదేవిధంగా, ఉపుప్నీటి ఊట
నుంచి మంచి నీళ ళ్ రావు.

13మీలో, జాఞ్ నం, గహింపు ఉనన్వాడు ఎవడు? అలాటివాడు జాఞ్ నంతో కూడిన తగిగ్ంపులో తన కియల మూలంగా తన
మంచి పవరన చూపించాలి. 14 కాని, మీ హృదయంలో తీవ న అసూయ, శతుభావం ఉంటే, పగలాభ్లు పలుకుతూ
సతాయ్నికివిరుదధ్ంగాఅబదధ్ంఆడకండి. 15ఇలాంటిజాఞ్ నం నుంచివచిచ్ందికాదు. ఇదిభూలోకసంబంధ నది,ఆధాయ్తిమ్కం
కానిది, తానుకు చెందింది.

16 ఎకక్ తే అసూయ, శతుభావం ఉంటాయో, అకక్డ గందరగోళం, పతి విధ న కిరాతకం ఉంటాయి. 17 అయితే
నుంచి వచేచ్ జాఞ్ నం మొదటగా పవితం. తదుపరి అది శాంతిని కాం సుత్ ంది, మృదువుగా ఉంటుంది, పేమతో నిండినది.
సమమ్తి గలది. కనికరంతో మంచి ఫలాలతో నిండినది, పకష్పాతం లేకుండా నిజాయితీ గలది. 18 శాంతిని చేకూరేచ్వారు
శాంతితో వితత్నాలు చలిల్నందువలల్ నీతి ఫలం దొరుకుతుంది.

4
లోకరీతి పవరనకు మందలింపు

1మీలో తగాదాలూ, అభిపాయభేదాలూ ఎకక్డ నుండి వసుత్ నాన్యి? మీ సాటి విశావ్సులోల్ వివాదాలకు కారణ న మీ
శరీర సంబంధ న కోరికల నుంచే కదా? 2మీకు లేని వాటిని కోరుకుంటారు. మీరు పొందలేని దాని వెనకాల పరుగులు
పెడుతునాన్రు. హతయ్లు చేసుత్ నాన్రు. పోరాటం చేసుత్ నాన్రు, తగాదాలాడుతునాన్రు కానీ దేవుణిణ్ అడగరు కాబటిట్ మీరేదీ
పొందరు.

3 మీరడిగినా మీకేమీ దొరకదు. ఎందుకంటే మీ సుఖభోగాల కోసం ఖరుచ్ చేసేందుకు చెడడ్ వాటిని అడుగుతారు.
4 కులటలారా, లోకంతో సేన్హం చేయడం అంటే దేవునితో శతుతవ్మని మీకు తెలియదా? దానిన్ బటిట్ ఈ లోకంతో
సేన్హం చేయాలనుకునేవాడు దేవునికి శతువు అవుతాడు. 5 ఆయన మనలో ఉంచిన ఆతమ్ మనలను తీవ న ఆసకితో
కోరుకుంటాడు అని లేఖనం చెబుతునన్ది. ఆ లేఖనం వయ్రథ్ం అనుకుంటునాన్రా? 6 కాదు, ఆయన అధికంగా కృప దయ
చేసాత్ డు. అందుకనే “దేవుడు గరివ్షుట్ లను అడుడ్ కుంటాడు. దీనులకు కృపను అనుగహిసాత్ డు” అని లేఖనం చెబుతునన్ది.

7కాబటిట్ దేవునికిలోబడిఉండండి. సాతానును ఎదిరించండి. వాడుమీదగగ్రనుంచిపారిపోతాడు. 8దేవునికి సమీపంగా
రండి. ఆయనమీకు దగగ్రగా వసాత్ డు. పాపులారా,మీచేతులను పరిశుభం చేసుకోండి. చపలచితుత్ లారా,మీహృదయాలను
పవితం చేసుకోండి. 9 చపలచితుత్ లారా విలపించండి. మీ నవువ్ను విచారానికీ, మీ ఆనందానిన్ చింతకూ మారుచ్కోండి.
10పభువు ఎదుటమిమమ్లిన్ మీరు తగిగ్ంచుకోండి. అపుప్డు ఆయనమిమమ్లిన్ హెచిచ్సాత్ డు.

11 సోదరులారా, మీలో ఒకరికొకరు వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డకండి. తన సోదరుడికి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డేవాడు లేక
తీరుప్ తీరేచ్వాడు ధరమ్శాసానికి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డుతునాన్డు. ధరమ్శాసానికే తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్డు. ధరమ్శాసానికి తీరుప్
తీరుసుత్ నాన్వంటే ధరమ్శాసానికి నువువ్ లోబడడం లేదని అరథ్ం. ధరమ్శాసానికే నాయ్యాధిపతిగా వయ్వహరిసుత్ నాన్వని అరథ్ం.
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12 ధరమ్శాసానిన్ ఇచిచ్ందీ తీరుప్ తీరేచ్దీ ఒకక్రే. దేవుడే! ఆయనే ర ంచడానికీ నాశనం చేయడానికీ సమరుధ్ డు. ఇతరులకి
తీరుప్ తీరచ్డానికి నువెవ్వరు?

13 “నేడో రేపో ఫలానా పటట్ణానికి వెళిళ్ అకక్డ ఒక సంవతస్రం ఉండి వాయ్పారం చేసి డబుబ్ సంపాదించుకుందాం”
అనుకునే వారికి ఒక మాట. 14 రేపేం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలుసు? అసలు నీ జీవితం ఏపాటిది? కాసేపు కనిపించి
మాయ పోయేఆవిరిలాంటిది.

15 కాబటిట్ మీరు, “పభువుకు ఇషట్ తే ఈ రోజు మనం జీవించి ఇది చేదాద్ ం, అది చేదాద్ ం” అనుకోవాలి. 16 ఇపుప్ తే
మీరు దురహంకారంగా ఉనాన్రు. ఈ గరవ్ం చెడడ్ది. 17మంచి విషయాలు చేయాలని తెలిసీ చేయని వాడికి అది పాపంగా
పరిణమిసుత్ ంది.

5
ధనికులకు హెచచ్రిక

1ధనవంతులారా,మీమీదికి వచేచ్ దురద్శను తలచుకుని శోకించండి. 2మీసిరిసంపదలు శిథిల పోయాయి. మీబటట్లు
చిమెమ్టలు కొటేట్సుత్ నాన్యి. 3మీ వెండి బంగారాలు తుపుప్పటాట్ యి. ఆ తుపేప్ మీమీద సాకష్ ం పలుకుతూ అగిన్లాగా మీ
దేహాలను దహిసుత్ ంది. మీరు చివరిదినాలోల్ ధనం పోగు చేసుకునాన్రు.

4చూడండి, మీ చేను కోసిన పనివారి కూలీ ఇవవ్కుండా, మీరుమోసంగా బిగపటిట్న కూలీ కేకలు వేసుత్ నన్ది. మీ కోతపని
వారి ఆకందనలు సేనల పభువు చెవిని బడుతునాన్యి. 5మీరు భూమిమీద సుఖంగా బతుకుతూ భోగలాలసు వధ దినం
కోసం మీహృదయాలను కొవవ్బెటుట్ కునాన్రు. 6మిమమ్లిన్ ఎదిరించలేని నీతిపరులకు మీరు శికష్ విధించి చంపారు.

పభువు రాకడను పురసక్రించుకుని హెచచ్రికలు
7కాబటిట్ సోదరులారా, పభువు రాక వరకూ సహనంతో ఉండండి. తు తొలకరి వాన, కడవరి వాన కురిసే దాకా విలు న

పంట కోసం ఓపికతో ఎదురు చూసూత్ వేచి ఉంటాడు కదా. 8పభువు రాక దగగ్ర పడింది. మీరు కూడా ఓపికగా ఉండండి. మీ
హృదయాలను దిటవు చేసుకోండి.

9సోదరులారా, ఒకడి మీద ఒకడు సణుకోక్కండి, అపుప్డు మీ మీదికి తీరుప్ రాదు. ఇదుగో నాయ్యాధిపతి వాకిటోల్ కి
వచేచ్శాడు. 10 నా సోదరులారా, పభువు నామంలో బోధించిన పవకలు ఎదురొక్నన్ హింసలను, ఓపికను ఆదరశ్ంగా
తీసుకోండి. 11చూడండి, సహించి నిలబడిన వారిని ధనుయ్లని భావిసాత్ ము గదా? మీరుయోబు సహనానిన్ గూరిచ్ వినాన్రు.
యోబు విషయంలో దేవుని ఉదేద్శాలను తెలిసినమీరు ఆయన ఎంతోజాలి, కరుణ ఉనన్వాడని గహించారు.

12నా సోదరులారా, ఒక ముఖయ్ న సంగతి. ఆకాశం తోడనీ భూమి తోడనీ మరి దేని తోడనీ ఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ . మీరు
“అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు” అనన్టుట్ గా ఉంటేమీరు తీరుప్ పాలు కారు.

13మీలో ఎవరి నా కషట్ం వసేత్ అతడు పారథ్న చేయాలి. ఎవరి నా సంతోషం కలిగితే అతడు కీరనలు పాడాలి. 14మీలో
ఎవ నా జబుబ్ పడాడ్ డా? అతడు సంఘ పెదద్లను పిలిపించుకోవాలి, వారు పభువు నామంలో అతనికి నూనె రాసి అతని
కోసం పారథ్న చేయాలి. 15 విశావ్సంతో కూడిన పారథ్న ఆ రోగిని బాగు చేసుత్ ంది. పభువు అతణిణ్ లేపుతాడు, అతడు పాపం
చేసి ఉంటే అతనికి పాపకష్మాపణ దొరుకుతుంది.

16 కాబటిట్ మీ పాపాలను ఒకరితో ఒకడు ఒపుప్కోండి. మీకు సవ్సథ్త కలిగేలా ఒకడి కోసం ఒకడు పారథ్న చేయండి.
నీతిమంతునివిజాఞ్ పనఫలభరిత నది. అదిఎంతోబలవతత్ర నది. 17ఏలీయామనలాటిసవ్భావంఉనన్మనిషే. వానలు
కురవకుండా అతడు తీవంగాపారథ్న చేసేత్ మూడునన్ర సంవతస్రాలు భూమిమీదవాన కురవలేదు. 18అతడు తిరిగి పారథ్న
చేసేత్ ఆకాశం వాన కురిపించింది, భూమి ఫలసాయం ఇచిచ్ంది.

19 నా సోదరులారా, మీలో ఎవ నా సతయ్ం నుంచి తొలగిపోతే మరొకడు అతనిన్ తిరిగి సతాయ్నికి మళిళ్ంచినటట్యితే
20అలాటిపాపినితనతపుప్మారగ్ం నుంచిమళిళ్ంచేవాడుమరణంనుంచిఒకఆతమ్ను ర ంచిఅనేకపాపాలను కపిప్వేసాత్ డని
అతడు తెలుసుకోవాలి.
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పేతురు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర

మొదటి వచనంలోనే ఈ పతిక రచయిత “యేసు కీసుత్ అపోసత్లుడు పేతురు” అని సూచిసుత్ నన్ది. ఇతడు తనను
అపోసత్లుడుగాచెపుప్కునాన్డు (1:1). కీసుత్ పడినహింసల గురించి ఇతడు పదేపదేపసాత్ వించడానిన్ బటిట్ (2:21-24; 3:18;
4:1; 5:1) హింసల పా న సేవకుడు అనే అభిపాయం అతని మనసుస్లో గాఢ న ముద వేసిందని అరథ్ం అవుతునన్ది.
ఇతడు మారుక్ను “కుమారుడు” గా చెబుతునాన్డు (5:13). అపో. కా. గంథంలో (2:2)లో చెపిప్న కుటుంబంతోనూ, ఈ
యువకునితోనూఉనన్ అనుబంధానిన్ గురు చేసుకునాన్డు. ఈవాసత్వాలను బటిట్ సహజంగానేఅపోసత్లుడు పేతురుఈపతిక
రాశాడనిభావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 62 - 64
5:13లో రచయిత బబులోను సంఘం నుండి అభినందనలు పంపుతునాన్డు.
సీవ్కర

ఆసియా నర్ ఉతత్ర పాంతాలోల్ చెదరి ఉనన్ ర్సత్వ సమూహాలను పేతురు పసాత్ వించాడు. బహ శ, యూదులు,
యూదేతరులు కలిసి ఉనన్ పజానీకానికి పేతురు రాశాడు.

పయోజనం
ఈ పతిక తాను ఎందుకు రాసాడో పేతురు వివరించాడు. అదేమిటంటే విశావ్సంలో బాధలు ఎదురొక్ంటునన్ వారిని

పోతస్హించడం. దేవుని కృప లభయ్మయేయ్ది ర్సత్వయ్ంలోమాతమేఅనివారికిహామీఇసుత్ నాన్డు. అందుచేతవారు విశావ్సం
విడనాడకూడదు. 5:12లోచెపిప్నటుట్ “ఇదియేసతయ్ నదేవునికృపఅనిసాకష్ ముచెపుప్చు సం పముగావాసినిలకడగా
ఉండుడి.” తన పతిక చదివేవారిమధయ్ఈహింస విసాత్ రంగాఉనన్టుట్ ఉంది. పేతురుమొదటి పతిక ఉతత్ర ఆసియా నర్
అంతటా ర్సత్వులకు ఉనన్ హింసను సమ్రిసుత్ నన్ది.

ముఖాయ్ంశం
హింసకు పతి సప్ందన.

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1, 2
2. దేవుని కృపను బటిట్ ఆయనకు సుత్ తి— 1:3-12
3. పవిత జీవనానికి పోతాస్హం— 1:13-5:12
4. అంతిమ శుభాకాంకష్లు— 5:13, 14

ర్సత్వులకు వాటిలేల్ హింసలు,వారి పవరన
1 యేసు కీసుత్ అపొసత్లుడు అయిన పేతురు పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ అనే పాంతాలోల్

చెదరిపోయి పరదేశులుగా ఉంటునన్ ఎంపిక అయిన వారికి శుభమని చెపిప్ రాసుత్ నన్ సంగతులు. 2 తండి అయిన దేవుని
భవిషయ్ద్ జాఞ్ నానిన్ బటిట్ , పరిశుదాధ్ తమ్ వలన పవితీకరణ పొంది, యేసు కీసుత్ కు విధేయత చూపడానికి ఆయన రక పోకష్ణకు
వచిచ్న మీ కృప నిలిచి ఉండుగాక. మీకు శాంతిసమాధానం విసత్రించు గాక.

3మన పభు యేసు కీసుత్ తండి అయిన దేవునికి సుత్ తులు కలుగు గాక. యేసు కీసుత్ చనిపోయిన తరువాత ఆయనను
సజీవునిగా లేపడం దావ్రా దేవుడు తన మహా కనికరానిన్ బటిట్ మనకు కొతత్ జనమ్నిచాచ్డు. ఇది మనకు ఒక సజీవ న
ఆశాభావానిన్ కలిగిసుత్ నన్ది.

4 దీని మూలంగా మనకు ఒక వారసతవ్ం లభించింది. ఇది నాశనం కాదు, మరక పడదు, వాడిపోదు, ఇది పరలోకంలో
మీకోసం ఎపుప్డూ భదంగా ఉండేది. 5ఆఖరి రోజులోల్ వెలల్డి కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ రకష్ణ కోసం, విశావ్సం దావ్రా దేవుని
బల పభావాలు మిమమ్లిన్ కాపాడుతూ ఉనాన్యి. 6 రకరకాల విషమ పరీకష్ల వలన ఇపుప్డు మీరు విచారించవలసి వచిచ్నా
దీనిన్ బటిట్ మీరు ఆనందిసుత్ నాన్రు.

7నాశనంకాబోయేబంగారం కంటేవిశావ్సం ఎంతోవిలు నది. బంగారానిన్అగిన్తో శుదిధ్ చేసాత్ రు గదా! దానికంటేవిలు న
మీ విశావ్సం ఈ పరీకష్ల చేత పరీకష్కు నిలిచి, యేసు కీసుత్ పతయ్కష్మయేయ్టపుప్డు మీకు మెపుప్నూ మహిమనూ ఘనతనూ
తెసుత్ ంది. 8మీరాయనిన్ చూడకపోయినా ఆయనిన్ పేమిసుత్ నాన్రు. ఇపుప్డు ఆయనిన్ చూడకుండానే విశవ్సిసూత్ మాటలోల్
చెపప్లేనంత దివయ్ సంతోషంతో ఆనందిసుత్ నాన్రు. 9మీవిశావ్సానికి ఫలానిన్ అంటేమీ ఆతమ్ల రకష్ణపొందుతునాన్రు.

10మీకు కలిగే ఆ కృపను గురించి పవచించిన పవకలు ఈ రకష్ణను గురించి ఎంతో శదధ్తో విచారించి పరిశీలించారు.
11వారు తమలోని కీసుత్ ఆతమ్ ముందుగానే తెలియజేసిన విషయాలు అంటే కీసుత్ పొంద యునన్ బాధలు, ఆ తరువాత
రాబోయే గొపప్ విషయాలు ఎపుప్డు, ఎలా జరగబోతునాన్యి అని తెలుసుకొనేందుకు ఆలోచించి పరిశోధించారు. 12 తమ
కోసం కాక మీ కోసమే తాము సేవ చేశారనే సంగతి ఆ పవకలకు వెలల్డి అయింది. పరలోకం నుంచి దిగివచిచ్న పరిశుదాధ్ తమ్
దావ్రా మీకు సువార పకటించినవారు ఈ విషయాలు మీకిపుప్డు తెలియజేశారు. దేవదూతలు కూడా ఈ సంగతులు
తెలుసుకోవాలని ఎంతో ఆశపడుతునాన్రు.
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13 కాబటిట్ మీ మనసు అనే నడుము కటుట్ కోండి. సిథ్ర బుదిధ్తో, యేసు కీసుత్ పతయ్కష్ నపుప్డు మీకు కలిగే కృప
సంపూరణ్ న ఆశాభావం కలిగి ఉండండి.

14విధేయు న పిలల్ ఉండండి. మీపూరవ్పు అజాఞ్ న దశలోమీకునన్ దురాశలను అనుసరించి పవరించవదుద్ .
15మిమమ్లిన్ పిలిచినవాడు పరిశుదుధ్ డు. అలాగేమీ పవరన అంతటిలో పరిశుదుధ్ ఉండండి.
16ఎందుకంటే, “నేను పరిశుదుధ్ డను కాబటిట్ మీరూ పరిశుదుధ్ లుగా ఉండండి” అని రాసి ఉంది.
17పతి ఒకక్రి పని గురించి పకష్పాతం లేకుండా తీరుప్ తీరేచ్ దేవుణిణ్ మీరు, “తండీ” అని పిలిచేవా తే భూమిమీదమీరు

జీవించే కాలమంతా భయభకులతో గడపండి.
18 మీ పూరీవ్కుల నుంచి పారంపరయ్ంగా వచిచ్న వయ్రధ్ న జీవన విధానం నుంచి దేవుడు మిమమ్లిన్ వెల ఇచిచ్

విమోచించాడు. వెండి బంగారాలలాంటి అశాశవ్త న వసుత్ వులతో కాదు.
19 అమూలయ్ న రకంతో, అంటే ఏ లోపం, కళంకం లేని గొరెపిలల్ లాంటి కీసుత్ అమూలయ్ రకం ఇచిచ్, మిమమ్లిన్

విమోచించాడు. 20 విశవ్ం ఉనికిలోకి రాక ముందే దేవుడు కీసుత్ ని నియమించాడు. అయితే ఈ చివరి రోజులోల్ నే దేవుడు
ఆయనిన్ మీకు పతయ్కష్ పరిచాడు. 21ఆయన దావ్రానే మీరు దేవుణిణ్ నముమ్తునాన్రు. దేవుడాయనను చనిపోయిన వారిలో
నుంచి సజీవంగా లేపి ఆయనకు మహిమ ఇచాచ్డు. కాబటిట్ మీ విశావ్సం, ఆశాభావం దేవునిమీదే ఉనాన్యి.

22 సతాయ్నికి లోబడడం దావ్రా మీరు మీ మనసులను పవితపరచుకునాన్రు. తదావ్రా యథారధ్ న సోదర పేమను
పొందారు. అందుచేత ఒకరినొకరు హృదయపూరవ్కంగా, గాఢంగా పేమించుకోండి. 23మీరు నాశనమయేయ్ వితత్నం నుంచి
కాదు, ఎపప్టికీ ఉండే సజీవ దేవునివాకుక్ దావ్రా,నాశనం కాని వితత్నం నుంచి మళీళ్ పుటాట్ రు.
24 “ఎందుకంటేమానవులంతా గడిడ్లాంటి వారు.
వారి భవమంతా గడిడ్ పువువ్ లాంటిది.
గడిడ్ ఎండిపోతుంది. పువువ్ రాలిపోతుంది
25గానీ పభువువాకుక్ ఎపప్టికీ నిలిచి ఉంటుంది.”
ఈ సందేశమేమీకు సువారగా పకటించడం జరిగింది.

2
1పభువు దయగల వాడని మీరు రుచి చూశారు కాబటిట్ 2అనిన్ రకాల దుషట్తవ్ం, మోసం, వేషధారణ, అసూయ, సమసత్

దూషణ మాటలను మానండి. 3 కొతత్గా పుటిట్న బిడడ్లాల్ , సవ్చఛ్ న ఆతమ్ సంబంధ న పాలను ఆశించండి. దాని దావ్రా
మీరు రకష్ణలో ఎదుగుతారు.

4 మనుషులు తిరసక్రించినా, దేవుడు ఎనున్కునన్దీ విలు నదీ, సజీవ న రాయి అయిన పభువు దగగ్రికి రండి.
5 ఆధాయ్తిమ్క గృహంగా కటట్డానికి వాడే సజీవ న రాళల్ లాగా మీరునాన్రు. దాని వలన, యేసు కీసుత్ దావ్రా దేవునికి
అంగీకార న ఆతమ్ సంబంధ న బలులు అరిప్ంచడానికి పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండగలరు.

6ఎందుకంటే లేఖనంలో ఇలారాసి ఉంది,
“నేను సీయోనులోమూల రాయివేసుత్ నాన్ను.
అది విలు నదీ ఎనిన్క అయినదీపాముఖయ్ నదీ.
ఆయనను నమేమ్వారెవరూ సిగుగ్ పడరు.”
7కాబటిట్ విశవ్సిసుత్ నన్ మీకు ఇది గౌరవపద నది. అయితే విశవ్సించని వారికి,
“ఇలుల్ కటేట్ వారు నిరాకరించిన రాయి,మూలకు తలరాయిఅయింది.”
8అది “అడుడ్ రాయి, అడుడ్ బండ” అయింది.
వారు వాకాయ్నికి అవిధేయు తొటుపడుతునాన్రు. దాని కోసమే దేవుడు వారిని నియమించాడు.

విశావ్సికి ఉనన్ ఏడు విధాల సిథ్తిని బటీట్ , విశావ్సికి బదులుగా కీసుత్ పడిన హింసలను బటీట్ విశావ్సి జీవితం
9చీకటిలోనుంచిఅదుభ్త నవెలుగులోకిమిమమ్లిన్ పిలిచినఆయనఉతత్మ గుణాలనుమీరు పకటించాలి. అందుకోసం

మీరు ఎనిన్ న వంశంగా రాచరికయాజక బృందంగా, పరిశుదధ్ జనాంగంగా, దేవుని ఆసిత్ అయిన పజగా ఉనాన్రు.
10ఒకపుప్డు మీరు పజ కాదు.
కానీ ఇపుప్డు దేవుని పజ.
పూరవ్ం మీరు కనికరానికి నోచుకోలేదు.
అయితే ఇపుప్డు కనికరం పొందారు.

11పియులారా,మీరీలోకంలో పరదేశులుగా,బాటసారులుగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ మీ ఆతమ్కు విరోధంగాపోరాటం చేసే శరీర
దురాశలు విసరిజ్ంచాలని వేడుకుంటునాన్ను. 12యూదేతరులు మిమమ్లిన్ దురామ్రుగ్ లని దూషిసూత్ ఉంటే, వారు మీ మంచి
పనులు చూసి, దేవుడు దరిశ్ంచే రోజున ఆయనను మహిమ పరచేలా,వారిమధయ్మీమంచి పవరన చూపించండి.

13పతిమానవఅధికారానికీపభువును బటిట్ లోబడిఉండండి. 14రాజుఅందరికీఅధిపతిఅనీ,అధికారులు దురామ్రుగ్ లను
శి ంచడానికీ,మంచివారినిమెచుచ్కోడానికీ ఆయనపంపినవారనీవారికిలోబడిఉండండి. 15ఎందుకంటేమీరుఈవిధంగా
మంచి చేసూత్ తెలివి తకుక్వగామాటాల్ డే బుదిధ్హీనుల నోరు మూయించడం దేవుని చితత్ం.

16 సేవ్చఛ్ పొందిన వారుగా దురామ్రాగ్ నిన్ కపిప్ పెటట్డానికి మీ సేవ్చఛ్ను వినియోగించక, దేవుని సేవకులుగా ఉండండి.
17అందరినీ గౌరవించండి. తోటిసోదరులను పేమించండి, దేవునికి భయపడండి,రాజును గౌరవించండి.
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18సేవకులారా,మంచివాళ ళ్సాతివ్కులయినయజమానులకుమాతమేకాకవకబుదిధ్ గలవారికి కూడాపూరిమరాయ్దతో
లోబడి ఉండండి.

19 ఎవరయినా దేవుని గురించిన మనసాస్ ని బటిట్ అనాయ్యానిన్ అనుభవిసూత్ బాధ సహిసుత్ ంటే అది గొపప్ విషయం.
20మీరు పాపం చేసి శికష్ అనుభవిసూత్ సహిసుత్ ంటే అదేమి గొపప్? మేలు చేసి బాధలకు గురి అయి సహిసుత్ ంటే అది దేవుని
దృషిట్లో మెచుచ్కోదగినది. 21 దీనికోసమే దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. కీసుత్ కూడా మీకోసం బాధపడి, మీరు తన అడుగు
జాడలోల్ నడవాలనిమీకు ఆదరాశ్నిన్ ఉంచి వెళిళ్ పోయాడు.
22ఆయన ఎలాంటిపాపం చేయలేదు.
ఆయన నోటిలో ఎలాంటి కపటమూ కనబడలేదు.
23ఆయనను దూషించినా తిరిగి దూషించ లేదు.
ఆయనబాధపడినా తిరిగి బెదిరింపక,నాయ్యంగా తీరుప్ తీరేచ్ దేవునికి తనను తాను అపప్గించుకునాన్డు.

24మనకు పాపాలోల్ ఇక ఎలాంటి భాగమూ ఉండకుండాా నీతి కోసం బతకడానికి సవ్యంగా ఆయనే తన దేహంలో మన
పాపాలనుమాను మీద భరించాడు. ఆయనపొందిన గాయాల వలనమీరు బాగుపడాడ్ రు. 25మీరు తపిప్పోయిన గొరెలాల్ గా
తిరుగుతూ ఉనాన్రు. అయితే ఇపుప్డు మీ కాపరి,మీఆతమ్ల సంరకష్కుని దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్రు.

3
1భారయ్లుగా ఉనన్ మీరు మీ భరలకు తపప్కుండాలోబడాలి. అందువలన వారిలో ఎవ నావాకాయ్నికి అవిధేయులయినా

సరే,మాటలతోకాకుండా,వారిభారయ్ల పవరనేవారినిపభువుకోసం సంపాదిసుత్ ంది. 2ఎందుకంటేగౌరవపద నమీపవిత
పవరన వారు గమనిసాత్ రు.

3 జడలు అలుల్ కోవడం, బంగారు ఆభరణాలు, ఖరీ న బటట్లు అనే బాహయ్ అలంకారాలు మీకు వదుద్ . 4వాటికి బదులు
హృదయంలో శాంతం, సాతివ్క సవ్భావం కలిగి ఉండండి. అలాంటి అలంకారం నాశనం కాదు. అది దేవుని దృషిట్కి చాలా
విలు నది. 5పూరవ్కాలంలో దేవుని మీద నమమ్కం ఉంచిన పవిత సీలు ఈ విధంగా అలంకరించుకునాన్రు. వారు తమ
భరలకు లోబడి ఉంటూ తముమ్ను తాము అలంకరించుకునాన్రు. 6 ఈ పకారమే శారా అబాహామును యజమాని అని
పిలుసూత్ అతనికి లోబడి ఉంది. ఏ భయాలకూ లొంగకుండా,మంచి చేసూత్ ఉంటేమీరు ఆమె పిలల్లు.

7 అలాగే భర న మీరు, జీవమనే బహ మానంలో మీ భారయ్లు మీతో కూడా వాటాదారులని గహించి, వారు అబలలని
ఎరిగిగౌరవపూరవ్కంగావారితోకాపురంచేయండి. ఇలాచేసేత్ మీపారథ్నలకు ఆటంకం కలగదు. 8చివరికిమీరంతామనసులు
కలిసి, కారుణయ్ంతోసోదరులాల్ పేమించుకొంటూ, సునిన్త నమనసుతో వినయంతో ఉండండి.

9 కీడుకు బదులుగా కీడు చేయవదుద్ . అవమానానికి బదులుగా అవమానించవదుద్ . దానికి బదులుగా దీవిసూత్ ఉండండి.
ఎందుకంటేమీరు దీవెనకు వారసులు అయేయ్ందుకే దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు.

10జీవానిన్ పేమించి మంచి రోజులు చూడాలని కోరే వాడు చెడుమాటలు పలకకుండా తన నాలుకనూమోసపుమాటలు
చెపప్కుండాతనపెదవులనూకాచుకోవాలి. 11అతడుచెడుమానిమేలుచేయాలి. శాంతినివెతికిఅనుసరించాలి. 12పభువు
కళ ళ్ నీతిమంతుల మీద ఉనాన్యి. ఆయన చెవులు వారి పారథ్నలు వింటాయి. అయితే పభువు ముఖం చెడు చేసేవారికి
విరోధంగా ఉంది.

13మీరు మంచి పనులు చేయడానికి ఆసకి కలిగి ఉంటే మీకు హాని చేసే వాడెవడు? 14మీరొకవేళ నీతి కోసం బాధ
అనుభవించినా మీరు ధనుయ్లే. వారు భయపడే వాటికి మీరు భయపడవదుద్ . కలవరపడవదుద్ . 15దానికి బదులు, మీ
హృదయాలోల్ కీసుత్ ను పభువుగా పతిషిఠ్ ంచండి. దేవునిలో మీకునన్ ఆశాభావం విషయం అడిగే పతి వయ్కికీ సాతీవ్కంతో
వినయంతో జవాబు చెపప్డానికి ఎపుప్డూ సిదధ్ంగా ఉండండి.

16మంచి మనసాస్ కలిగి ఉండండి. అపుప్డు కీసుత్ లో మీకునన్ మంచి జీవితానిన్ అపహసించే వారు సిగుగ్ పడతారు.
ఎందుకంటే మీరు చెడడ్వారనన్టుట్ గా మీకు విరోధంగా వారు మాటాల్ డుతునాన్రు. 17 కీడు చేసి బాధ పడడం కంటే మేలు చేసి
బాధ పడటం దేవుని చితత్ తే, అదేచాలామంచిది.

కీసుత్ ఆతమ్ నోవహ దినాలోల్ పకటించడం
18 కీసుత్ కూడా పాపాల కోసం ఒకక్సారే చనిపోయాడు. మనలను దేవుని దగగ్రికి తీసుకు రావడానికి, దోషుల న మన

కోసం నీతిమంతు న కీసుత్ చనిపోయాడు. ఆయనను శారీరకంగా చంపారు గానీ దేవుని ఆతమ్ ఆయనను బతికించాడు.
19 ఇపుప్డు చెరసాలోల్ ఉనన్ ఆతమ్ల దగగ్రికి, ఆయన ఆతమ్రూపిగా వెళిళ్ పకటించాడు. 20 ఆ ఆతమ్లు దేవునికి విధేయత
చూపలేదు. పూరవ్ం నోవహ రోజులోల్ ఓడ తయారవుతూ ఉంటే దేవుడు దీరఘ్శాంతంతో కనిపెటిట్న ఆ రోజులోల్ , ఆ ఓడలో
కొదిద్ మందినే, అంటే ఎనిమిదిమందినే, దేవుడు నీళళ్ దావ్రా ర ంచాడు.

21దానికిసాదృశయ్ నబాపిత్సం ఇపుప్డుమిమమ్లిన్ ర సూత్ ఉంది. అది ఒంటిమీదమురికి వదిలించుకునన్టుట్ కాదు,అది
యేసు కీసుత్ పునరుతాథ్ నం దావ్రా దేవునికిమనసాస్ తో చేసేఅభయ్రధ్నే. 22ఆయనపరలోకానికి వెళాళ్డు. దేవుని కుడి పున
ఉనాన్డు. దూతలూ, అధికారులూ, శకులు, అనీన్ ఆయనకు లోబరచబడినాయి.

4
1 కీసుత్ శరీర హింసలు పొందాడు కాబటిట్ , మీరు కూడా అలాంటి మనసునే ఆయుధంగా ధరించుకోండి. శరీర హింసలు

పొందిన వాడు పాపం చేయడం మానేసాత్ డు. 2ఈ వయ్కి తన శేష జీవితానిన్ ఇకమీదట మానవ కోరికలను అనుసరించక,
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దేవునిఇషట్ంకోసమేజీవిసాత్ డు. 3యూదేతరులుచేసినటుట్ చేయడానికిగతించినకాలంచాలు. గతంలోమీరు ంగికపర న
అ తిక కారాయ్లూ, చెడడ్ కోరికలు,మదయ్పానం, అలల్రి చిలల్రి వినోదాలూ, విచచ్లవిడి విందులూ, నిషిదధ్ న విగహపూజలూ
చేశారు. 4వారితోబాటుగా మీరూ ఇలాటి విపరీత న తెలివిమాలిన పనులు ఇపుప్డు చేయడం లేదని వారు మిమమ్లిన్
వింతగా చూసుత్ నాన్రు. అందుకే వారు మీ గురించి చెడడ్గా చెబుతునాన్రు.

5 బతికునన్ వారికీ చనిపోయిన వారికీ తీరుప్ తీరచ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనన్వాడికి వారు లెకక్ అపప్జెపాప్లి. 6 అందుకే
చనిపోయిన వారు మానవ రీతిగా వారి శరీరానికి తీరుప్ జరిగినా వారి ఆతమ్ దేవునిలో జీవించేలా వారికి కూడా సువార
పకటించబడింది.

7అనిన్టికీఅంతం సమీపించింది. కాబటిట్ మెలకువగా,పారథ్నలోల్ తనయ్ వంతులుగాఉండండి. 8అనిన్టి కంటేపధానంగా
ఒకరిపటల్ ఒకరు గాఢ న పేమతోఉండండి. పేమ ఇతరుల పాపాలను వెతికి పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచదు. 9ఏమాతమూ
సణుకోక్కుండా ఒకరికొకరు అతిథి సతాక్రం చేసుకోండి. 10 దేవుని అనేక ఉచిత వరాలకు మంచి నిరావ్హకులుగా ఉంటూ,
మీలో పతి ఒకక్డూ కృపావరంగా పొందిన వాటిని ఒకరికొకరికి సేవ చేసుకోడానికి వాడండి. 11 ఎవ నా బోధిసేత్, వోకులాల్
బోధించాలి. ఎవ నా సేవ చేసేత్ దేవుడు అనుగహించే సామరధ్ ంతో చేయాలి. దేవునికి యేసు కీసుత్ దావ్రా అనిన్టిలోనూ
మహిమ కలుగుతుంది. మహిమ, పభావం ఎపప్టికీ ఆయనకే చెందుతాయి. ఆమేన్ .

12 పియులారా, మిమమ్లిన్ పరీ ంచడానికి మీకు వచేచ్ అగిన్లాంటి విపతుత్ ను గురించి మీకేదో వింత సంభవిసుత్ నన్టుట్
ఆశచ్రయ్పోవదుద్ . 13 కీసుత్ మహిమ వెలల్డి అయేయ్టపుప్డు మీరు మహానందంతో సంతోషించేలా, కీసుత్ పడిన హింసలోల్ మీరు
పాలివా నటుట్ ఆనందించండి. 14 కీసుత్ నామానిన్ బటిట్ మిమమ్లిన్ ఎవ నా అవమానిసేత్ మీరు ధనుయ్లు. ఎందుకంటేమహిమా
సవ్రూపి అయిన ఆతమ్, అంటే దేవుని ఆతమ్ మీమీద నిలిచి ఉనాన్డు.

15 మీలో ఎవడూ హంతకుడుగా, దొంగగా, దురామ్రుగ్ డుగా, పరుల జోలికి పోయేవాడుగా బాధ అనుభవించకూడదు.
16 ఎవ నా ర్సత్వు నందుకు బాధ అనుభవించవలసి వసేత్ సిగుగ్ పడకూడదు. ఆ పేరును బటిట్ అతడు దేవుణిణ్ మహిమ
పరచాలి. 17 దేవుని ఇంటి వారికి తీరుప్ మొదలయేయ్ సమయం వచిచ్ంది. అది మనతోనే మొదలయితే, దేవుని సువారకు
లోబడనివారి గతేంటి? 18నీతిమంతుడే రకష్ణపొందడం కషట్ తే ఇక భకిహీనుడు,పాపి సంగతి ఏమిటి? 19కాబటిట్ దేవుని
చితత్ పకారం బాధపడేవారు మేలు చేసూత్ నమమ్క న సృషిట్కరకు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకోవాలి.

5
పధాన కాపరి తిరిగి రా యునన్ందువలల్ ర్సత్వ సేవ ఎలా ఉండాలి

1తోటి పెదద్నూ, కీసుత్ బాధలు చూసిన వాణిణ్ , పతయ్కష్ం కాబోయేమహిమలోభాగసావ్మినీ అయిన నేను మీలోని పెదద్లను
హెచచ్రిసుత్ నాన్ను. 2మీ దగగ్రునన్ దేవుని మందను కాయండి. బలవంతంగా కాకుండా దేవుడు కోరే రీతిగా ఇషట్ పూరవ్కంగా
వారిని చూసుకోండి. చెడు లాభం ఆశించి కాకుండా ఇషట్ంగా వారిని చూసుకోండి. 3మీ అజమాయిషీ కింద ఉనన్ వారి
పెతత్నం చేసేవారుగా ఉండక, మందకు ఆదరశ్ంగా ఉండండి. 4 పధాన కాపరి పతయ్కష్ నపుప్డు, మీకు వాడిపోని మహిమ
కిరీటం లభిసుత్ ంది.

5 యువకులారా, మీరు పెదద్లకు లోబడి ఉండండి. మీరంతా ఒకరి పటల్ ఒకరు వినయం కలిగి ఉండండి. దేవుడు
గరివ్షుట్ లను ఎదిరించి వినయం గలవారికి కృప చూపుతాడు. 6 అందుచేత, దేవుడు తగిన సమయంలో మిమమ్లిన్
హెచిచ్ంచేలా ఆయన బలిషఠ్ న చేతి కిందమిమమ్లిన్ మీరే తగిగ్ంచుకోండి.

7ఆయనమీ గురించి శదధ్ వహిసుత్ నాన్డు. కాబటిట్ మీ ఆందోళన అంతా ఆయనమీద వేయండి. 8నిగహంతోమెలకువగా
ఉండండి. మీ శతు న సాతాను, గరిజ్ంచే సింహంలా ఎవరిని కబళించాలా అని వెతుకుతూ తిరుగుతునాన్డు. 9 వాణిణ్
ఎదిరించండి. మీవిశావ్సంలో సిథ్రంగా ఉండండి. లోకంలో ఉనన్ మీసోదరులకు కూడా ఇలాంటిబాధలే కలుగుతునాన్యి.

10 తన నితయ్ మహిమకు కీసుత్ లో మిమమ్లిన్ పిలిచిన అపార కరుణానిధి అయిన దేవుడు కొంత కాలం మీరు బాధపడిన
తరువాత,తానేమిమమ్లిన్ స న సిథ్తిలోకితెచిచ్,బలపరచి,సామరథ్ ం ఇచిచ్ సిథ్ర పరుసాత్ డు. 11ఆయనకేపభావంశాశవ్తంగా
కలుగు గాక. ఆమేన్ .

12సిలావ్ను నా నమమ్క న సోదరుడని ఎంచి, అతనిసాయంతో కుల్ పత్ంగా రాశాను. నేను రాసిందే దేవుని సతయ్ న కృప
అనిసాకష్ ం చెబుతూ,మిమమ్లిన్ హెచచ్రిసుత్ నాన్ను. దీనిలో నిలకడగా ఉండండి.

13 బబులోను పటట్ణంలో ఉనన్ ఆమె (దేవుడు ఎనున్కునన్ ఆమె) మీకు అభినందనలు చెబుతునాన్రు. నా కుమారుడు
మారుక్ మీకు అభినందనలు చెబుతునాన్డు. 14పేమముదుద్ తో ఒకరికొకరు అభినందనలు చెపుప్కోండి. కీసుత్ లో మీకందరికీ
శాంతి కలుగు గాక.
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పేతురు రాసిన రెండవ పతిక
గంథకర

2 పేతురు రచయిత అపోసత్లుడు పేతురు. 1:1 లో అతడు ఈ విషయం చెపాప్డు. 3:1 లో రచయిత తాను యేసు
రూపాంతరం చూశానని చెపాప్డు (1:16-18). సమ దృకప్ధ సువారల పకారం యేసుతోబాటు అకక్డికి వెళిళ్న ముగుగ్ రిలో
పేతురు ఉనాన్డు. (మిగతా ఇదద్రూయాకోబు, యోహాను). ఈ పతిక రచయిత తాను హతసా గా మరణించబోతునాన్నని
చెపాప్డు. యోహాను 21:18-19 లో యేసు ఈ సంగతి చెపాప్డు. పేతురు కొంతకాలం చెరలో ఉండి హతసా మరణం
పొందుతాడని చెపాప్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 68
అపోసత్లుడు తన జీవిత చరమాంకం గడిపిన రోమ్ నుండి ఈ పతిక రాశాడు.
సీవ్కర

మొదటి పతిక ఎవరికి రాసాడో ఆ ఆసియా నర్లోఉనన్వారికే ఇది కూడారాసి ఉండవచుచ్.
పయోజనం
ర్సత్వ విశావ్సం యొకక్ పాతిపదికను వారికి జాఞ్ పకం చేయడం కోసం ఈ పతిక పేతురు రాశాడు (1:12-13, 16-

21). అపోసత్లిక సంపదాయానిన్ నొకిక్ చెపప్డం దావ్రా రానునన్ విశావ్సుల తరాలను పేతురు హెచచ్రిసుత్ నాన్డు. సమయం
తకుక్వగాఉంది,దేవునిపజలుఅనేకపమాదాలుఎదురొక్ంటునాన్రు (1:13-14; 2:1-3). రానునన్అబదధ్ బోధకుల గురించి
విసవ్సులను హెచచ్రించడానికి పేతురు ఈ పతిక రాశాడు (2:1-22). ఆ బోధకులు పభువు తవ్రలో రానునాన్డనే సతాయ్నిన్
తిరసక్రిసాత్ రు (3:3-4).

ముఖాయ్ంశం
అబదధ్ బోధకుల గురించి హెచచ్రిక

విభాగాలు
1. అభినందనలు— 1:1, 2
2. ర్సత్వ సుగుణాలోల్ ఎదుగుదల— 1:3-11
3. పేతురు సందేశంయొకక్ ఉదేద్శం— 1:12-21
4. అబదధ్ బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు— 2:1-22
5. కీసుత్ రాక— 3:1-16
6. ముగింపు— 3:17, 18

గొపప్ ర్సత్వ సుగుణాలు
1యేసు కీసుత్ కు బానిస,అపొసత్లుడు అయిన సీమోను పేతురు,మనదేవుడూ, రకష్కుడూ అయినయేసు కీసుత్ నీతిని బటిట్

మాకు సమానంగాఅమూలయ్ నవిశావ్సానిన్పొందినవారికిరాసుత్ నన్ సంగతులు. 2దేవునిలో,మనపభు నయేసులోపూరి
జాఞ్ నం దావ్రామీకు కృప,శాంతి విసత్రించు గాక!

3 తన మహిమనుబటిట్ , మంచి గుణానిన్బటిట్ మనలను పిలిచిన దేవుడు తన జాఞ్ నం దావ్రా, తన శకి మూలంగా మనం
జీవం, వభకి కలిగి జీవించడానికి కావలసినవనీన్ ఇచాచ్డు. 4వీటిని బటేట్ ఆయనమనకు అమూలయ్ న గొపప్ వాగాద్ నాలు
ఇచాచ్డు. ఈ వాగాద్ నాల మూలంగా, లోకంలో ఉనన్ దురామ్రగ్పు కోరికల నాశనగుణం నుండి తపిప్ంచుకుని మీరు తన
సవ్భావంలోపాలిభాగసుథ్ లు కావాలనన్దే దేవుని ఉదేద్శం.

5ఈ కారణంగా మీరు పూరి భకి శదధ్లు కలిగి, మీ విశావ్సానికి మంచి గుణం, మంచి గుణానికి జాఞ్ నం, 6జాఞ్ నానికి ఆశల
అదుపు,ఆశలఅదుపుకు ఓరుప్, ఓరుప్కు భకి, 7భకికిసోదర పేమ,సోదరపేమకు వ పేమజోడించండి. 8ఇవిమీలోనిలిచి
ఉండి వృదిధ్ చెందినపుడు,మన పభుయేసు కీసుత్ ను గురించిన జాఞ్ నంలోమందకొడిగా, నిషఫ్లంగా ఉండరు.

9 కాని ఈ గుణాలు లేనివాడు, తాను గతంలో చేసిన పాపాలనుండి దేవుడు శుభపరిచాడని మరచిపోతాడు. అతడు
దూరదృషిట్ లేనిగుడిడ్వాడు. 10కాబటిట్ సోదరులారా,మీపిలుపును,మీఎనిన్కనుసిథ్రంచేసుకోడానికిపూరిశదధ్ కలిగిఉండండి.
అపుప్డుమీరు ఎనన్డూతడబడరు. 11దీనిదావ్రామనపభువు, రకష్కుడు అయినయేసు కీసుత్ రాజయ్ంలోకిఘన నపవేశం
మీకు దొరుకుతుంది.

12వీటిగురించిమీకుముందేతెలిసినా,మీరుఅంగీకరించినసతయ్ంలోసిథ్రంగాఉనాన్ఈసంగతులుమీకు ఎపుప్డూ గురు
చేసూత్ నే ఉంటాను. 13నేను ఈ శరీరం అనే గుడారంలోఉనన్ంత వరకూ ఇవిమీకు గురు చేయడంమంచిదనిభావిసుత్ నాన్ను.
14మన పభు యేసు కీసుత్ ముందుగానే నాకు వెలల్డి చేసిన పకారం నేను తవ్రలోనే ఈ శరీరం వదిలేసాత్ నని నాకు తెలుసు.
15నేను చనిపోయిన తరువాత కూడామీరు వీటిని ఎపుప్డూ గురు చేసుకునేలా శదధ్ తీసుకుంటాను.

లేఖనాలఘనత
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16ఎందుకంటే,మనపభుయేసు కీసుత్ శకిని,ఆయనరాకడను గురించిచాకచకయ్ంగాఅలిల్న కలప్నా కథలనుమేముమీకు
చెపప్లేదు, ఆయన గొపప్దనానిన్ కళాళ్రా చూసిన వారుగా చెపాప్ం. 17 ఆయన మన తండి అయిన దేవుని నుండి ఘనత,
మహిమ పొందగా, “ఈయన నా పియ కుమారుడు, ఈయన విషయంలో నేను ఆనందిసుత్ నాన్ను” అనే గొపప్ మహిమగల
వసవ్రం వచిచ్నపుప్డు, 18ఆయనతోమేముఆపవితపరవ్తంమీదఉండి నుండివచిచ్నఆసవ్రానిన్ సవ్యంగావినాన్ం.
19ఇంతకంటే సిథ్ర న పవచనవాకుక్మనకు ఉంది. తెలల్వారి వేకువచుకక్మీహృదయాలోల్ ఉదయించేవరకూఆవాకుక్

చీకటోల్ వెలుగు ఇచేచ్ దీపంలా ఉంది. ఆ వెలుగును మీరు లకష్ పెడితే మీకు మేలు. 20 లేఖన పవచనాలు మనిషి ఊహలోల్
నుండి పుటట్లేదని మీరు ముందుగా గహించాలి. 21 పవచనం ఎపుప్డూ మనిషి ఉదేద్శంలో నుండి పుటట్లేదు, పరిశుదాధ్ తమ్తో
నిండినమనుషులు దేవునిమూలంగామాటాల్ డగా వచిచ్ంది.

2
భషట్ బోధకుల గురించి హెచచ్రికలు: వారు రకబలిమూల న విమోచనను తిరసక్రిసాత్ రు

1 గతంలో కూడా ఇశాయేలీయులోల్ అబదధ్ పవకలు ఉండేవారు. అదే విధంగా మీ మధయ్ కూడా అబదధ్ బోధకులు
లేసాత్ రు. వారు నాశనకర న విరుదధ్ సిదాధ్ ంతాలను రహసయ్ంగా పవేశపెడుతూ, తమ కోసం వెల చెలిల్ంచిన పభువును కూడా
నిరాకరిసాత్ రు. దాని దావ్రా తమ మీదికి తామే తవ్రగా నాశనం తెచుచ్కుంటారు. 2 అనేక మంది వారి విచచ్లవిడితనానిన్
అనుకరిసాత్ రు. అందువలల్ సతయ్మారాగ్ నికి అపకీరి కలుగుతుంది. 3ఈ అబదధ్ బోధకులు అతాయ్శతో, కటుట్ కథలతో తమ
సవ్లాభం కోసం మిమమ్లిన్ వాడుకుంటారు. వారికి విధించిన శికష్ పూరవ్కాలం నుండి వారికోసం సిదధ్ంగా ఉంది. వారి నాశనం
నిదపోదు.

4పూరవ్ం పాపం చేసిన దేవదూతలను కూడా విడిచిపెటట్కుండా దేవుడు వారిని సంకెళల్కు అపప్గించి దటట్ న చీకటిలో
తీరుప్ వరకూ ఉంచాడు. 5 అలాగే దేవుడు పూరవ్కాలపు లోకానిన్ కూడా విడిచిపెటట్కుండా, నీతిని పకటించిన నోవహ ను,
మిగతా ఏడుగురిని కాపాడి, వభకి లేని పజలమీదికి జల పళయం రపిప్ంచాడు.

6 వభకి లేని పజలకు కలిగే వినాశనానికి ఉదాహరణగా దేవుడు సొదొమ, గొమొరా పటట్ణాల తీరుప్ విధించి వాటిని
బూడిదగామారాచ్డు. 7 వభయం లేని దురామ్రుగ్ ల ంగిక వికార పవరన చేత మనసాత్ పానికి గు న నీతిపరు న లోతును
ర ంచాడు. 8దినదినంఆదురామ్రుగ్ లమధయ్ఉంటూ,వారుచేసేఅకమ నపనులుచూసూత్ ,వింటూ,నీతిగలఅతనిమనసు
దుఃఖిసూత్ ఉండేది. 9ఆ విధంగా, వభకి ఉనన్వారిని పరీకష్ల నుండి ఎలా కాపాడాలో పభువుకు తెలుసు, తీరుప్ రోజున శికష్
పొందేవరకూ దురామ్రుగ్ లను ఎలా నిరబ్ంధించి ఉంచాలో కూడా పభువుకు తెలుసు.

10ముఖయ్ంగా పభుతావ్నిన్ తోసిపుచుచ్తూ,అపవిత న శరీర ఆశలను తీరుచ్కుంటూ,తెగువతో,అహంకారంతో, పరలోక
సంబంధులను దూషించడానికి భయపడని వారి విషయంలో ఇది నిజం. 11 దేవదూతలు వారికంటే ఎంతో గొపప్ బలం, శకి
కలిగి ఉండి కూడా పభువుముందు వారిని దూషించి వారిమీద నేరంమోపడానికి భయపడతారు.

12పశుపవృతిత్ గల ఈ మనుషు తే తమకు తెలియని సంగతులను గురించి దూషిసాత్ రు. వారు బంధకాలకు, నాశనానికి
తగినవారు. వారుతమదురామ్రగ్తవలల్ పూరిగానశించిపోతారు. 13వారిచెడుతనానికిపతిఫలంగావారికిహానికలుగుతుంది.
వారు పటట్పగలు సుఖభోగాలోల్ ఉంటారు. మచచ్లుగా, కళంకాలుగా ఉంటారు. వారు, మీతో కూడా విందులోల్ పాలొగ్ ంటూనే
తమ భోగాలోల్ సుఖిసూత్ ఉంటారు. 14వారి కళ ళ్ వయ్భిచారపు చూపులతో నిండి ఉండి, ఎడతెగక పాపం చేసూత్ ఉంటారు.
వారు, నిలకడ లేని వారిని తపుప్దారి పటట్డానికి పేరేపిసాత్ రు. వారి హృదయాలు ఎపుప్డూ పేరాశతో సిదధ్ంగా ఉంటాయి.
వారు శాపానికి గు న పజలు.

భషట్ బోధకులు బిలాము వంటి వారు
15వారు, అవినీతి సంబంధ న జీతం కోసం ఆశపడిన బెయోరు కుమారుడు బిలామును అనుసరించి తపిప్పోయారు.

సకమమారాగ్ నిన్ వదిలిపెటాట్ రు. 16కాని, బిలాము చేసిన అతికమానికిమాటలు రాని గాడిదమానవ సవ్రంతోమాటలాడడం
దావ్రా అతనిన్ గదిద్ంచి, ఆ పవక వెరితనానిన్ అడడ్గించింది.

వారు ఆతమ్లో దివాలాకోరులు
17ఈమనుషులు నీళ ళ్లేని బావులు. బల న గాలికి కొటుట్ కుపోయేపొగమంచు వంటి వారు. గాడాంధకారం వీరి కోసం

సిదధ్ంగా ఉంది.

వారు డంబాలు పలుకుతారు
18వారు పనికిమాలినగొపప్లుమాటాల్ డుతూ ఉంటారు. వారు చెడుమారగ్ంలో నుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకునన్ వారిని తమ

శరీర సంబంధ న చెడు కోరికలతో వెనుదిరిగేలా పేరేపిసాత్ రు.
వారిది విచచ్లవిడి బతుకు

19 వారే సవ్యంగా దురీన్తికి బానిస ఉండి, ఇతరులకు సేవ్చఛ్ కలిగిసాత్ మని వాగాద్ నం చేసాత్ రు. ఒక వయ్కిని ఏది
జయిసుత్ ందోదానికిఅతడుబానిసఅవుతాడు. 20ఎవ నాపభువు, రకష్కుడుఅయినయేసు కీసుత్ విషయంలోఅనుభవజాఞ్ నం
వలల్ ఈలోకపుఅపవితతను తపిప్ంచుకొనన్ తరువాతదానిలోమళీల్ ఇరుకుక్ని దాని వశ తే,వారిమొదటి సిథ్తి కనాన్ చివరి
సిథ్తి మరింత అధావ్నన్ంగా ఉంటుంది.
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21 వారు, నీతి మారాగ్ నిన్ తెలుసుకునన్ తరువాత తమకు అందిన పవిత ఆజఞ్ నుండి తపిప్పోవడం కనాన్ అసలు ఆ
మారగ్ం వారికి తెలియకుండా ఉండడమేమేలు. 22 “కుకక్ తాను కకిక్న దానిన్ తినన్టుట్ గా, కడిగిన తరువాత పంది బురదలో
పొరల్డానికి తిరిగి వెళిళ్నటుట్ గా” అని చెపిప్న సామెతలు వీళళ్ విషయంలో నిజం.

3
పభువు రాక, పభువు దినం

1 పియులారా, ఇది నేను మీకు రాసుత్ నన్ రెండవ ఉతత్రం. యథారధ్ న మీ మనసును పురికొలప్డానికి జాఞ్ పకం చేసూత్
వీటిని రాసుత్ నాన్ను. 2 పవిత పవకలు పూరవ్కాలంలో చెపిప్న మాటలనూ, మన పభువు, రకష్కుడు అయినయేసు కీసుత్ మీ
అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్నూ మీరు గురు చేసుకోవాలని ఈ ఉతత్రం రాసుత్ నాన్ను.

పభువు రెండవ రాకను చాలామంది నమమ్డం లేదు
3ముందుగాఇదితెలుసుకోండి,చివరిరోజులోల్ తమదురాశలనుఅనుసరించినడిచేకొందరుబయలుదేరతారు. 4“ఆయన

మళీళ్ వసాత్ డనన్ వాగాద్ నం ఏమయియ్ంది? మాపూరీవ్కులు చనిపోయారు, కాని సృషిట్ ఆరంభం నుండి అనిన్ విషయాలూ ఏమీ
మారుప్లేకుండానేజరిగిపోతునాన్యి”అంటూమిమమ్లిన్ఎగతాళిచేసాత్ రు. 5చాలాకాలంకిందట,ఆకాశానీన్భూమినీదేవుడు
తనవాకుక్దావ్రా నీళళ్లోనుండి, నీళళ్దావ్రా సిథ్రపరిచాడనీ, 6ఆయనవాకుక్ను బటేట్ ,ఆరోజులోల్ ఉనన్లోకం వరద నీటిలో
మునిగినాశనం అయియ్ందనీ, 7అదేవాకుక్ను బటిట్ ఇపప్టి ఆకాశం, భూమిభకిహీనులకు జరిగే తీరుప్ రోజు వరకు,మంటలోల్
నాశనం కావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్దనీ వారు ఉదేద్శ పూరవ్కంగామరచిపోతారు.

8కాని పియులారా,ఈవిషయంమరచిపోకండి. పభువు దృషిట్కి ఒకక్ రోజు వెయియ్ సంవతస్రాలుగా, వెయియ్ సంవతస్రాలు
ఒకక్ రోజుగా ఉంటాయి. 9 కొంతమంది అనుకుంటునన్టుట్ పభువు తాను చేసిన వాగాద్ నాల విషయంలో ఆలసయ్ం చేసేవాడు
కాదుగానీఅందరూమారినమనసుతోతిరిగిరావాలనీ, ఎవవ్రూ నశించ కూడదనీకోరుతూమీపటల్ చాలాఓరుప్తోఉనాన్డు.

పభువు దినం
10 అయితే, పభువుదినం ఎవరికీ తెలియని విధంగా దొంగ వచిచ్నటుట్ ఉంటుంది. అపుప్డు ఆకాశాలు మహా ఘోషతో

గతించిపోతాయి. పంచభూతాలు మంటలోల్ కాలిపోతాయి. భూమి, దానిలో ఉనన్వనీన్ తీరుప్కు గురౌతాయి. 11 ఇవనీన్ ఈ
విధంగానాశనం అయిపోతాయిగనుక మీరు పవిత జీవనం, వభకి సంబంధ న విషయాలోల్ ఏ విధంగా జీవించాలి?

12 దేవుడు వచేచ్ రోజు కోసం మీరు ఎదురు చూసుత్ నాన్రు గనుక ఆ రోజు తవ్రగా రావాలని ఆశించండి. ఆ దినాన
పంచభూతాలు తీవ న సెగతో కరిగిపోతాయి. ఆకాశంలో ఉనన్వనీన్ మంటలోల్ కాలిపోతాయి 13 అయినా, ఆయన చేసిన
వాగాద్ నం కారణంగా కొతత్ ఆకాశం, కొతత్ భూమి కోసం మనం ఎదురు చూసుత్ నాన్ం. దానిలో నీతిపరులు నివాసం చేసాత్ రు.

14 కాబటిట్ , పియులారా, మీరు వీటి కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు గనక పశాంతంగా, ఆయన దృషిట్లో ఏ మచాచ్, కళంకం
లేని వారిగా ఉండండి. 15మన పభువు చూపించే సహనం మన రకష్ణ కోసమే అని గహించండి. ఆ విధంగానే మన పియ
సోదరుడు పౌలు కూడా దేవుడు తనకు ఇచిచ్న జాఞ్ నంతో రాశాడు. 16అతడు ఈ సంగతులను గురించి తన లేఖలనిన్టిలో
మాటాల్ డుతునాన్డు. అయితే వాటిలో కొనిన్టిని అరథ్ం చేసుకోవడం కషట్ం. పామరులు, నిలకడ లేని కొందరు అనేక ఇతర
లేఖనాలను చేసినటేట్ వీటిని కూడా వకీకరించి,వారినాశనం వారే తెచుచ్కుంటారు.

17 కాబటిట్ పియులారా, ఈ విషయాలు మీకు తెలుసు కాబటిట్ అకమకారుల మోసం మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచి మీ
సిథ్రతవ్ం పాడు చేయకుండా జాగతత్పడండి. 18మన పభువు, రకష్కుడు అయిన యేసు కీసుత్ కృపలో అభివృదిధ్ పొందండి.
ఆయనకే ఇపుప్డూ,శాశవ్తంగామహిమ కలుగు గాక! ఆమేన్.
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యోహాను రాసినమొదటి పతిక
గంథకర

ఈ పతికలో దీని రచయిత పేరు కనిపించదు. కానీ సంఘం ఎంతో సప్షట్ం బలంగా మొదటి నించీ ఇసూత్ వచిచ్న
సాకష్ ం పకారం దీని రచయిత శిషుయ్డు, అపోసత్లుడు యోహాను (లూకా 6:13, 14). ఈ లేఖలోల్ యోహాను పేరు
కనిపించకపోయినపప్టికీ ఇతడే రచయితఅనడానికిమూడు ఆధారాలు ఉనాన్యి. రెండవ శతాబిద్ రచయితలుయోహానునే
ఈపతికరాసినటుట్ పేరొక్నాన్రు. రెండవది,ఈపతికలోయోహాను సువార పదజాలం, లిఉనాన్యి. మూడవదిగా రచయిత
తానుయేసు శరీరానిన్ చూశానని,తాకానని చెపాప్డు. ఈమాటయోహానుకు తపప్క వరిసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 85 - 95
ఎఫెసులో తన వృదాధ్ పయ్ంలోయోహాను ఇది రాశాడు.

సీవ్కర
ఈ లేఖ ఎవరికి రాశాడో ఇకక్డ సప్షట్ంగా చెపప్లేదు. కానీ ఇందులోని విషయానీన్ బటిట్ , విశావ్సులకె రాశాడనుకోవచుచ్

(1:3-4; 2:12-14). అనేక పదేశాల పరిశుదుధ్ కోసం అతడు రాసి ఉండవచుచ్. సూథ్ లంగా అంతటా ఉనన్ ర్సత్వులనన్మాట.
2:1, “నాచినన్ పిలల్లారా.”

పయోజనం
మనం ఆనందంతో నిండి పోవాలనీ, పాపం నుండి తపిప్ంచుకోవాలనీ, రకష్ణ నిశచ్యత కలిగి ఉండాలనీ విశావ్సి కీసుత్ తో

వయ్కిగత సంబంధంలోకి రావాలనీ, సహవాసం పెంపొందాలనీయోహాను రాశాడు. యోహాను ముఖయ్ంగా సంఘం నుంచి వే
పోయిసువార సతయ్ం నుండి మనుషులను దూరం చేయజూసుత్ నన్ అబదధ్ బోధకుల సమసయ్ను ముఖయ్ంగా చరిచ్ంచాడు.

ముఖాయ్ంశం
దేవునితో సహవాసం

విభాగాలు
1. అవతారం వాసత్వికత— 1:1-4
2. సహవాసం— 1:5-2:17
3.మోసానిన్ పసిగటట్డం— 2:18-27
4. పసుత్ తం పవిత జీవనానికి పేరణ— 2:28-3:10
5. నిశచ్యతకు పునాది పేమ— 3:11-24
6. అబదధ్ ఆతమ్ల వివేచన— 4:1-6
7. పవితీకరణకు అవశయ్క న సంగతులు— 4:7-5:21

కుటుంబానికి తండితో సహవాసం (కీసుత్ అవతారం వలల్ సహవాసం సాధయ్ ంది)
1ఆది నుండి ఉనన్ జీవ వాకుక్ను గురించి మేము వినన్దీ, మా కళళ్తో చూసిందీ, దగగ్రగా గమనించిందీ, మాచేతులతో

తాకిందీమీకు పకటిసుత్ నాన్ం. 2ఆ జీవం వెలల్ ంది. తండితోఉండి ఇపుప్డు బయటకు కనిపించిన ఆశాశవ్త జీవానిన్మేము
చూశాం కాబటిట్ మీకు సాకష్మిసూత్ దానిన్ మీకు పకటిసుత్ నాన్ం.

సహవాసం తండితో, కుమారుడితో కూడా
3మీరు కూడామాతోసహవాసం కలిగిఉండాలనిమేము చూసిందీ, వినన్దీమీకు పకటిసుత్ నాన్ం. నిజానికిమనసహవాసం

తండితోను, ఆయన కుమారుడుయేసు కీసుత్ తోను ఉంది. 4మీఆనందం సంపూరికావాలనిఈ సంగతులు మీకు రాసుత్ నాన్ం.
సహవాసానికి షరతు: వెలుగులో నడవాలి

5దేవుడు వెలుగు. ఆయనలోచీకటి లేనే లేదు. దీనిన్ మేము ఆయన దగగ్ర వినిమీకు పకటిసుత్ నాన్ం. 6మనకు ఆయనతో
సహవాసం ఉందని చెపుప్కుంటూ, చీకటి మారగ్ంలో ఉంటే మనం అబదధ్ం ఆడుతునన్టేట్ . సతాయ్నిన్ ఆచరిసుత్ నన్టుట్ కాదు.
7అయితే, ఆయన వెలుగులో ఉనన్ పకారం మనం వెలుగులో నడిసేత్,మనకు ఒకరితో ఒకరికి అనోయ్నయ్సహవాసం ఉంటుంది.
అపుప్డు ఆయన కుమారుడుయేసు కీసుత్ రకం మనలను పతిపాపం నుండి శుదిధ్ చేసుత్ ంది.

లోపలునన్ పాపానిన్ గురించాలి
8మనలోపాపం లేదనిమనం అంటేమనలను మనమేమోసం చేసుకుంటునాన్ం. మనలో సతయ్ం ఉండదు.
పాపం ఒపుప్కోలు, కష్మాపణ, శుదిధ్

9కాని,మనపాపాలు మనం ఒపుప్కుంటే,మనపాపాలు కష్మించడానికీ, సమసత్ దురీన్తి నుండి శుదిధ్ చేయడానికీ ఆయన
నమమ్దగినవాడు, నాయ్యవంతుడు. 10మనం పాపం చెయయ్లేదు అంటే, మనం ఆయనను అబదిధ్కుణిణ్ చేసినటేట్ . ఆయన
వాకుక్ మనలో లేనటేట్ .
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2
కీసుత్ మనకోసం విజాఞ్ పన చేసూత్ ఉండడం వలల్ సహవాసం కొనసాగుతునన్ది

1నా పియ న పిలల్లారా, మీరు పాపం చెయయ్కుండా ఉండాలని ఈ సంగతులు నేను మీకు రాసుత్ నాన్ను. కాని, ఎవ నా
పాపం చేసేత్, తండి దగగ్ర మన ప న నాయ్యవాది, నీతిపరుడు అయిన యేసు కీసుత్ మనకు ఉనాన్డు. 2మన పాపాలకు
మాతమేకాకుండా, సరవ్లోక పాపాలకూ ఆయనే పరిహారం.

సహవాసం గురుతులు: విధేయత, పేమ
3 ఆయన ఆజఞ్లు మనం పాటిసూత్ ఉంటే, ఆయనను మనం ఎరిగిన వారం అని మనకు తెలుసుత్ ంది. 4 “నాకు ఆయన

తెలుసు” అని చెబుతూ, ఆయన ఆజఞ్లు పాటించని వాడు అబదిధ్కుడు. అతనిలో సతయ్ం లేదు. 5కాని, ఎవ నా ఆయన
వాకుక్ పకారం నడుసూత్ ఉంటే,నిజంగాఅతనిలోదేవునిపేమసంపూరణ్ం అయియ్ంది. మనంఆయనలోఉనాన్మనిఇందువలల్
మనకు తెలుసు.

6ఆయనలో ఉనాన్నని చెపేప్వాడు యేసు కీసుత్ ఎలా నడుచుకునాన్డో, అలాగే నడుచుకోవాలి. 7పియులారా, నేను మీకు
రాసుత్ నన్ది కొతత్ ఆజఞ్ కాదు. ఇది ఆరంభం నుంచీమీకు ఉనన్ పాత ఆజేఞ్. ఈపాత ఆజఞ్ మీరు వినన్ వాకేక్.

8 అయినా, మీకు కొతత్ ఆజఞ్ రాసుత్ నాన్ను. కీసుత్ లోనూ, మీలోనూ ఇది నిజమే. ఎందుకంటే చీకటి వెళిళ్పోతూ ఉంది.
నిజ న వెలుగు ఇపప్టికే పకాశిసూత్ ఉంది. 9తాను వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కుంటూ, తన సోదరుణిణ్ దేవ్షించేవాడు
ఇపప్టికీ చీకటిలోనే ఉనాన్డు. 10తన సోదరుణిణ్ పేమించేవాడు వెలుగులో ఉనాన్డు. అతడు తడబడి పడిపోయేఅవకాశం
లేదు. 11 కాని తన సోదరుణిణ్ దేవ్షించేవాడు చీకటోల్ ఉనాన్డు. చీకటోల్ నే నడుసూత్ ఉనాన్డు. చీకటి అతణిణ్ గుడిడ్వాడుగా
చేసింది కాబటిట్ అతడు ఎకక్డికి వెళత్ నాన్డో అతనికి తెలియదు.

12పియ న చినన్పిలల్లారా! కీసుత్ నామంలోమీపాపాలకు కష్మాపణ దొరికింది కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.
13 తండులారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు మీకు తెలుసు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను. యువకులారా, మీరు తానుని

ఓడించారు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.
14చినన్పిలల్లాల్ రా,మీరు తండిని తెలుసుకుని ఉనాన్రు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.
తండులారా, ఆరంభం నుంచీ ఉనన్వాడు మీకు తెలుసు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.
యువకులారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకుక్ మీలో నిలిచి ఉంది, మీరు తానును ఓడించారు, అందుకే మీకు

రాసుత్ నాన్ను.

దేవుని పిలల్లు ఈ లోకానిన్ పేమించకూడదు
15ఈ లోకానిన్ గానీ, ఈ లోకంలో ఉనన్వాటిని గానీ పేమించకండి. ఎవ నా ఈ లోకానిన్ పేమిసేత్, పరమ తండి పేమ ఆ

వయ్కిలో లేనటేట్ . 16ఈ లోకంలో ఉనన్వనీన్, అంటే, శరీరాశ, నేతాశ, ఈ జీవిత దురహంకారం-ఇవి తండికి సంబంధించినవి
కావు. లోకం నుండి కలిగేవే. 17ఈలోకం,దానిలోఉనన్ ఆశలు గతించిపోతూఉనాన్యిగానీ దేవుని సంకలప్ం నెరవేరేచ్వాడు
శాశవ్తంగా ఉంటాడు.

కీసుత్ వతావ్నిన్ పశిన్ంచే వారి విషయంజాగతత్గా ఉండాలి
18 పిలల్లూ, ఇది చివరి ఘడియ. కీసుత్ విరోధి వసుత్ నాన్డని మీరు వినాన్రు కదా, అయితే, ఇపప్టికే చాలామంది కీసుత్

విరోధులు వచాచ్రు. దీనిన్బటిట్ ఇది ఆఖరి ఘడియ అని మనకు తెలుసూత్ ఉంది. 19వారు మన దగగ్ర నుండి వెళాళ్రు
గాని మనవాళ ళ్ కాదు. మనవాళేళ్ అయితే మనతోనే ఉండిపోయేవారు. బయటకు వెళిళ్పోవడం దావ్రా వారు మనకు
సంబంధించినవారు కాదని కనబడుతూ ఉంది.

20కాని, మీకు పరిశుదాధ్ తమ్ అభిషేకం ఉంది. అందుచేత మీ అందరికీ సతయ్ం తెలుసు. 21మీకు సతయ్ం తెలియదు అనే
ఉదేద్శంతో నేను మీకు రాయలేదు. సతయ్ం మీకు తెలుసు. సతయ్ం నుండి ఏ అబదధ్మూ రాదు కాబటిట్ మీకు రాసుత్ నాన్ను.
22యేసే కీసుత్ అని అంగీకరించని వాడు గాక మరి అబదిధ్కుడు ఎవరు? తండిని, కుమారుణిణ్ నిరాకరించేవాడే కీసుత్ విరోధి.
23 కుమారుణిణ్ నిరాకరించిన పతివాడికీ తండి లేనటేట్ . కుమారుణిణ్ ఒపుప్కునన్ వాడికి తండి ఉనన్టేట్ .

24మీ తే,మొదటినుంచిఏదివినాన్రోఅదిమీలోనిలిచిపోయేలాచూసుకోండి. మొదటినుండీవినన్దిమీలోఅలాగేనిలిచి
ఉంటే, మీరు కుమారుడిలో, తండిలో నిలిచి ఉంటారు. 25 ఆయన మనకు శాశవ్త జీవానిన్ వాగాద్ నం చేశాడు. 26 ఇవనీన్,
మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచే వారిని గురించి రాశాను.

27 ఇక మీ విషయంలో, ఆయన నుండి అందుకునన్ అభిషేకం మీలో నిలిచి ఉంది కాబటిట్ , ఎవవ్రూ మీకు ఉపదేశం
చెయయ్వలసిన అవసరం లేదు. ఆయన అభిషేకం అనిన్టిని గూరిచ్ మీకు ఉపదేశం చేసుత్ ంది. ఆ అభిషేకం సతయ్ం. అది
అబదధ్ం కాదు. అదిమీకు ఉపదేశం చేసిన విధంగామీరు ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

28 కాబటిట్ పిలల్లూ, ఆయన రాకడలో ఆయన పతయ్కష్ం అయినపుప్డు, ఆయన ముందు సిగుగ్ పాలు కాకుండా రయ్ంతో
నిలబడగలిగేలా ఆయనలో నిలిచి ఉండండి.

చినన్పిలల్లు ఒకరినొకరు ఎలా గురిసాత్ రు?
29 ఆయన నీతిమంతుడు అని మీకు తెలుసు కాబటిట్ , నీతిని అనుసరించే వారందరూ ఆయన వలల్ పుటిట్నవారని కూడా

మీకు తెలుసు.
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3
1మనం దేవుని పిలల్లం అని పిలిపించుకోవాలని తండి మనకు ఎలాటి పేమను కటట్బెటాట్ డో చూడండి! మనం దేవుని

పిలల్లమే. ఆ కారణం చేత లోకం మనలను గురించదు, ఎందుకంటే అది దేవుణిణ్ ఎరగదు. 2 పియులారా, ఇపుప్డు మనం
దేవుని పిలల్లం. ఇకముందు మనం ఎలాఉండబోతునాన్మోమనకు ఇంకా వెలల్డి కాలేదు. కాని కీసుత్ పతయ్కష్ం అయినపుప్డు
మనం ఆయనను ఉనన్వాడు ఉనన్టుట్ గానే చూసాత్ మనీ ఆయనలాగాఉంటామనీమనకు తెలుసు.

3 ఆయన మీద ఇలాంటి ఆశాభావం నిలిపిన పతి ఒకక్డూ, ఆయన పవితు ఉనన్ విధంగా తనను తాను పవితం
చేసుకుంటాడు. 4పాపం చేసే పతివాడూ అకమంగా పవరిసుత్ నాన్డు. పాపమంటే అకమమే.

5 మన పాపాలు తీసివేయడానికి కీసుత్ మన కోసం వచాచ్డు. ఆయనలో ఏ పాపమూ లేదు. 6 ఆయనలో నిలిచి
ఉనన్వారెవరూ పాపం చేసూత్ ఉండరు. పాపం చేసూత్ ఉనన్వాడు, ఆయన ఎవరో తెలుసుకోలేదు, ఆయనను ఎనన్డూ
చూడలేదు.

7పిలల్లూ, మిమమ్లిన్ ఎవవ్రూ తపుప్ దారి పటిట్ంచకుండా జాగతత్ పడండి. కీసుత్ నీతిమంతు ఉనన్టుట్ గా, నీతిని జరిగించే
పతి వాడూ నీతిపరుడు. 8పాపం చేసూత్ ఉండేవాడు తాను సంబంధి. ఎందుకంటే ఆరంభం నుండీ తాను పాపం చేసూత్ నే
ఉనాన్డు. తాను పనులను నాశనం చేయడానికి దేవుని కుమారుడు పతయ్కష్ం అయాయ్డు.

9 దేవుని దావ్రా జనిమ్ంచిన వాడు పాపం చెయయ్డు. దేవుని దావ్రా జనిమ్ంచిన వాడిలో దేవుని వితత్నం ఉంటుంది కాబటిట్
అతడు పాపం చెయయ్లేడు. 10నీతిని జరిగించనివారు దేవుని పిలల్లు కాదు. తమసోదరుణిణ్ పేమించనివారు దేవుని పిలల్లు
కాదు. దీనిన్ బటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో, తాను పిలల్లెవరో తెలిసిపోతుంది.

చినన్పిలల్లు కలిసి నివసించాలి
11మనం ఒకరిని ఒకరు పేమించుకోవాలనన్ సందేశం మీరు ఆరంభం నుండి వింటూనే ఉనాన్రు. 12 తాను సంబంధి

అయిన కయీను తన తముమ్ణిణ్ చంపాడు. మీరు అతనిలా ఉండవదుద్ . కయీను తన తముమ్ణిణ్ ఎందుకు చంపాడు? అతని
కియలు దురామ్రగ్ నవి. అతని తముమ్ని కియలు నీతిగలవి.

13నాసోదరులారా,ఈలోకంమిమమ్లిన్ దేవ్షిసేత్ ఆశచ్రయ్పడకండి. 14మనంమనసోదరులను పేమిసుత్ నాన్ం కాబటిట్ మనం
మరణంలో నుండి జీవంలోకి దాటిపోయామని మనకు తెలుసు. పేమించనివాడు మరణంలోనే ఉండిపోతాడు. 15 తన
సోదరుణిణ్ దేవ్షించే పతివాడూహంతకుడే. ఏహంతకునిలోనూ శాశవ్త జీవం నిలిచి ఉండదనిమీకు తెలుసు.

16యేసు కీసుత్ మన కోసం తన పాణం అరిప్ంచాడు. పేమంటే ఇదే. మనం కూడా మన సోదరుల కోసం మన పాణం
అరిప్ంచాలి. 17ఈ లోకంలో అనీన్ ఉనన్వాడు, అవసరంలో ఉనన్ తన సోదరుణిణ్ చూసి, అతనిపటల్ కనికరం చూపకపోతే,
దేవుని పేమఅతనిలో ఎలాఉంటుంది?

18 నా పియ న పిలల్లూ, నాలుకతో మాటలతో పేమిసుత్ నాన్మని చెపప్డం కాదు, చేతలతో సతయ్ంతో పేమిదాద్ ం.
19దీనివలనమనం సతయ్ సంబంధులమని తెలుసుత్ ంది. అపుప్డు మనహృదయాలు ఆయన ఎదుట నిబబ్రంగా ఉంటాయి.
20మనహృదయంమన నిందమోపితే, దేవుడు మనహృదయం కనాన్ గొపప్వాడు, ఆయనకు అనీన్ తెలుసు.

21పియులారా,మనహృదయంమన నిందమోపకపోతే, దేవుని దగగ్ర రయ్ంగాఉంటాం. 22అపుప్డు,ఆయనఆజఞ్లు
పాటిసూత్ , ఆయన దృషిట్కి ఇషట్ నవి చేసూత్ ఉండడం వలల్, మనం ఏది అడిగినా, అది ఆయన దగగ్ర నుండి పొందుతాం.
23 ఇదే ఆయన ఆజఞ్: ఆయన కుమారుడు యేసు కీసుత్ నామంలో విశావ్సం ఉంచాలి. ఆయన ఆజఞ్ పకారం ఒకరిని ఒకరు
పేమించుకోవాలి.

24 దేవుని ఆజఞ్లు పాటించే వాడు ఆయనలో నిలిచి ఉంటాడు. దేవుడు అతనిలో నిలిచి ఉంటాడు. ఆయన మనకిచిచ్న
ఆతమ్ దావ్రా ఆయనమనలో నిలిచి ఉనాన్డనిమనకు తెలుసు.

4
కుటుంబం,లోకం, కపట బోధకుల విషయంలోజాగతత్

1 పియులారా, లోకంలో చాలామంది అబదధ్ పవకలు బయలుదేరారు. పతి ఆతమ్నూ నమమ్కండి. ఆ ఆతమ్లు దేవునికి
సంబంధించినవో, కావో, పరీ ంచి చూడండి.

కీసుత్ గురించి వారి తపుప్డు బోధ
2 ఏ ఆ నా దేవునికి చెందినదా లేదా అనన్ విషయానిన్ ఈ విధంగా గురించగలుగుతాము. యేసు కీసుత్ మానవునిగా

వచాచ్డు అని అంగీకరించే పతి ఆతామ్ దేవునికి చెందినది. 3యేసును అంగీకరించని పతి ఆతామ్ దేవుని నుండి వచిచ్ంది
కాదు. అది కీసుత్ విరోధికి చెందిన ఆతమ్. అదిరాబోతునన్దనిమీరు వినాన్రు. కానీఅది ఇపప్టికేఈలోకంలోఉంది. 4పిలల్లూ,
మీరు దేవుని సంబంధులు. మీరు ఆ ఆతమ్లను జయించారు. ఎందుకంటే, మీలో ఉనన్వాడు ఈ లోకంలో ఉనన్వాడికనాన్
గొపప్వాడు.

వారి లకష్ణాలు
5 ఆ ఆతమ్లు లోకానికి చెందినవారు కాబటిట్ వారు చెపేప్ది లోక సంబంధంగా ఉంటుంది. లోకం వారి మాట వింటుంది.

6మనం దేవుని సంబంధులం. దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్వాడు మన మాట వింటాడు. దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట
వినడు. దీనిన్ బటిట్ ఏ ఆతమ్ సతయ్ నదో, ఏ ఆతమ్ అసతయ్ నదోమనం తెలుసుకుంటాం.

నిజ న పిలల్లు జనిమ్ంచిన విధానం
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7 పియులారా, ఒకరిని ఒకరు పేమించుకుందాం. ఎందుకంటే, పేమ దేవునినుండి వసుత్ ంది. పేమించే పతి మనిషీ దేవుని
దావ్రా పుటిట్ , దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్ వాడు. 8 పేమించని వాడికి దేవుడు తెలియదు. ఎందుకంటే దేవుడు పేమ. 9 దేవుడు
తన ఏ క కుమారుణిణ్ ఈ లోకంలోకి పంపించి, ఆయన దావ్రా మనం జీవించాలనన్ది ఆయన ఉదేద్శం. దీని దావ్రా దేవుని
పేమమనమధయ్ వెలల్డి అయియ్ంది. 10మనం దేవుణిణ్ పేమించామనికాదు గాని ఆయనేమనలను పేమించి,మనపాపాలకు
పాయశిచ్తత్ బలిగామనకోసం తన కుమారుణిణ్ పంపించాడు. పేమంటే ఇదే.

11పియులారా, దేవుడుమనలను ఇంతగాపేమించాడుకాబటిట్ మనం కూడాఒకరిని ఒకరు పేమించుకోవాలి. 12ఎవవ్రూ,
ఎనన్డూ, దేవుణిణ్ చూడలేదు. మనం ఒకరిని ఒకరు పేమించుకుంటే, దేవుడు మనలో నిలిచి ఉంటాడు. ఆయన పేమ
మనలో సంపూరణ్ం అవుతుంది. 13 దీనివలన మనం ఆయనలో నిలిచి ఉనాన్మనీ, ఆయన మనలో నిలిచి ఉనాన్డనీ
తెలుసుకుంటాము. ఎందుకంటే, ఆయన తన ఆతమ్ను మనకిచాచ్డు.

14తండి తన కుమారుణిణ్ ఈ లోక రకష్కుడుగా పంపించడం మేము చూశాము. దానికి మేము సాకష్ులం. 15యేసు దేవుని
కుమారుడనిఎవరుఅంగీకరిసాత్ రోఅతనిలోదేవుడునిలిచిఉంటాడు. అతడుదేవునిలోనిలిచిఉంటాడు. 16దేవునికిమన
ఉనన్ పేమను మనం తెలుసుకుని విశవ్సించాము. దేవుడు పేమ. పేమలో నిలిచి ఉనన్వాడు దేవునిలో నిలిచి ఉంటాడు.
దేవుడు అతనిలో నిలిచి ఉంటాడు. 17తీరుప్ రోజున మనం రయ్ంతో ఉండేలా మన మధయ్ ఈ పేమ పరిపూరణ్ం అయియ్ంది.
ఎందుకంటే ఈలోకంలోమనం ఆయన ఉనన్టేట్ ఉనాన్ం.

18 పేమలో భయం లేదు. పరిపూరణ్ పేమ భయానిన్ పారదోలుతుంది. ఎందుకంటే భయం శికష్కు సంబంధించింది. భయం
ఉనన్వాడు ఇంకా పేమలో పరిపూరణ్త పొందలేదు. 19 దేవుడే మొదట మనలను పేమించాడు కాబటిట్ మనం ఆయనను
పేమిసుత్ నాన్ం.

20 “నేను దేవుణిణ్ పేమిసుత్ నాన్ను” అని చెబుతూ, తన సోదరుణిణ్ దేవ్షిసేత్, అతడు అబదిధ్కుడే. కనిపిసుత్ నన్ సోదరుణిణ్
పేమించని వాడు, కనిపించని దేవుణిణ్ పేమించలేడు. 21దేవుణిణ్ పేమించేవాడు తన సోదరుణిణ్ కూడా పేమించాలి, అనన్ ఆజఞ్
ఆయన నుండి మనకు ఉంది.

5
విశావ్సమేఈలోకంలో విజయం

1యేసేకీసుత్ అని నమిమ్నవారంతాదేవునిదావ్రాపుటిట్నవాళేళ్. తండిగాఅయినవాణిణ్ పేమించినవారంతాఆయనదావ్రా
పుటిట్నవాణిణ్ కూడాపేమిసాత్ రు. 2మనందేవుణిణ్ పేమిసూత్ ,ఆయనఆజఞ్లనుపాటిసూత్ ఉంటే,దేవునిపిలల్లనుపేమిసుత్ నాన్మని
దాని వలల్ మనకు తెలుసు.

3 ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసేత్ మనం దేవుణిణ్ పేమించినటేట్ . ఆయన ఆజఞ్లు భారం కాదు. 4 దేవుని దావ్రా పుటిట్నవారు
అందరూ లోకానిన్ జయిసాత్ రు. లోకానిన్ జయించింది మన విశావ్సమే. 5 లోకానిన్ జయించేది ఎవరు? యేసు దేవుని
కుమారుడు అని నమిమ్నవాడే! 6 నీళళ్ దావ్రా, రకం దావ్రా వచిచ్నవాడు యేసు కీసేత్. ఆయన కేవలం నీటి దావ్రామాతమే
కాదు. నీళళ్ దావ్రా, రకం దావ్రా కూడా వచాచ్డు. దేవుడు ఆతమ్ రూపి గనక ఆతేమ్ ఇది సతయ్మనిసాకష్మిసుత్ నాన్డు.

7సాకష్ ం ఇచేచ్ వారు ముగుగ్ రునాన్రు. 8ఆతమ్, నీళ ళ్, రకం-ఈమూడూ ఒకే సాకష్ ం చెబుతునాన్యి. 9మనుషుల సాకష్ ం
మనం సీవ్కరిసాత్ ం. కాని దేవుని సాకష్ ం అంతకనాన్ గొపప్ది. దేవుని సాకష్ ం ఆయన కుమారుణిణ్ గూరిచ్నదే. 10 దేవుని
కుమారుని పటల్ విశావ్సం ఉంచిన వారిలోనే సాకష్ ం ఉంటుంది. దేవుణిణ్ నమమ్ని వయ్కి దేవుణిణ్ అబదిధ్కుడుగా చేసినటేట్ .
ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుని విషయం చెపిప్న సాకష్ ం ఆ వయ్కి నమమ్లేదు.

11ఆసాకష్ ం ఇదే, దేవుడుమనకు శాశవ్త జీవం ఇచాచ్డు. ఈజీవం తన కుమారుడిలోఉంది. 12 కుమారుడు ఉనన్వాడికి
జీవం ఉంది. దేవుని కుమారుడు లేని వాడికి జీవం లేదు. 13 దేవుని కుమారుని నామంలో విశావ్సం ఉంచిన మీకు శాశవ్త
జీవం ఉందనిమీరు తెలుసుకోడానికి ఈ సంగతులు మీకు రాసుత్ నాన్ను.

14 ఆయన దగగ్ర మనకునన్ రయ్ం ఇదే, ఆయన చితాత్ నికి అనుగుణంగా మనం ఏది అడిగినా, ఆయన మన వినన్పం
వింటాడు. 15మనంఅడిగిన విషయాలనీన్ ఆయనవింటాడనితెలిసేత్,మనంఅడిగినవిమనకు కలిగాయనిమనకు తెలుసు.

16తన సోదరుడు, మరణం కలిగించని పాపం చెయయ్డం ఎవ నా చూసేత్, చూసినవాడు ఆ సోదరుని కోసం పారిథ్ంచాలి.
అతణిణ్ బటిట్ మరణం కలిగించనిపాపంచేసినవాడికిదేవుడుజీవంఇసాత్ డు. మరణంకలిగించేపాపంఉంది. దానివిషయంలో
అతడు పారిథ్ంచాలని నేను చెపప్ను.

17సమసత్ దురీన్తీపాపమే. కానిమరణం కలిగించనిపాపం కూడాఉంది. 18దేవునిదావ్రాపుటిట్నవాడుపాపంచెయయ్డు.
దేవుని దావ్రా పుటిట్న వాణిణ్ దేవుడు పాపం నుండి కాపాడుతాడు. దుషుట్ డు ముటట్కుండా ఉంచుతాడు. 19మనం దేవుని
సంబంధులం అనిమనకు తెలుసు. లోకమంతా దుషుట్ ని ఆధీనంలో ఉంది.

20 దేవుని కుమారుడు వచిచ్ మనకు అవగాహన ఇచాచ్డు. నిజ న దేవుడెవరో అరథ్ం అయేయ్లా చేశాడు. మనం ఆ నిజ
దేవునిలో, ఆయన కుమారుడుయేసు కీసుత్ లో ఉనాన్ం. ఈయనే నిజ న దేవుడూ శాశవ్త జీవం కూడా.

21పిలల్లూ, విగహాలకు దూరంగా ఉండండి.
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అపోసత్లుడు యోహాను. వ. 1 లో అతడు తనను “పెదద్” గా పరిచయం చేసుకునాన్డు. పతిక శీరిష్క 2 యోహాను.
అపోసత్లుడు యోహాను పేరునన్ మూడు పతికల వరసలో ఇది రెండవది. ఈ పతికలో ముఖాయ్ంశం కపట బోధకులు. వీరు
యోహానుకు పరిచయం ఉనన్ సంఘాలోల్ తరచుగా వచిచ్ బోధిసుత్ నాన్రు. కొందరిని తమ పుకు తిపుప్కుంటునాన్రు. తమ
కారయ్ సాధనకు ర్సత్వ అతిథి గుణానిన్ వాడుకుంటునాన్రు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 85 - 95
రచన జరిగిన సథ్లం బహ శా ఎఫెసు కావచుచ్.
సీవ్కర

ఈ రెండవ పతికను “పియ న అమమ్గారు, ఆమె పిలల్లు” అని వరిణ్ంచిన సంఘానికియోహాను రాశాడు.
పయోజనం

యోహాను తన రెండవ పతికను ఆ అమమ్గారు, ఆమె పిలల్లు కనుపరచిన నమమ్కతావ్నిన్ పశంసిసూత్ రాశాడు. పేమలో
నడుచుకుంటూ, పభు ఆజఞ్లు పాటిసూత్ ఉండమని ఆమెను పురిగొలుప్తునాన్డు. కపట బోధకుల గురించి హెచచ్రిసూత్ తాను
తవ్రలో అకక్డికి వసుత్ నాన్నని చెపాప్డు. ఆమెను సహోదరి అని కూడా సంబోధించాడు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సికి ఉండవలసిన వివేచన.

విభాగాలు
1. అభినందనలు— 1:1-3
2. పేమపూరవ్క సతయ్ంలో నిలకడగా ఉండడం— 1:4-11
3. హెచచ్రిక— 1:5-11
4. అంతిమ శుభాకాంకష్లు— 1:12, 13

ర్సత్వ జీవితంలో సతాయ్నీన్ పేమనూ వేరు చేయలేము
1 పెదద్ న నేను ఎనిన్ న తలిల్కీ, ఆమె పిలల్లకూ, నిజంగా మిమమ్లిన్ పేమిసూత్ , రాసుత్ నన్ సంగతులు. నేను మాతమే కాక

సతాయ్నిన్ ఎరిగిన వారందరూ మిమమ్లిన్ పేమిసుత్ నాన్రు. 2 ఎందుకంటే మనలో సతయ్ం నిలిచి ఉంది, అది శాశవ్తంగా నిలిచి
ఉంటుంది. 3 తండి అయిన దేవుని నుండీ, కుమారుడు యేసు కీసుత్ నుండీ సతయ్ంలో, పేమలో మనకు కృప, దయ, శాంతి
తోడుగా ఉండు గాక.

4 తండి నుండి మనం పొందిన ఆజఞ్ పకారం మీ పిలల్లోల్ కొందరు సతయ్మారగ్ంలో ఉనాన్రని తెలిసి నేను చాలా
సంతోషిసుత్ నాన్ను. 5 అమామ్, కొతత్ ఆజఞ్ మీకు రాసినటుట్ కాదు, ఒకరిని ఒకరు పేమించాలనన్ ఆజఞ్ ఆరంభం నుండి మనకు
ఉనన్దానిన్ బటిట్ మీకు విజఞ్పిత్ చేసుత్ నాన్ను. 6ఆయన ఆజఞ్లను విధేయతతోపాటించడమే పేమ. ఆరంభం నుండి మీరు వినన్
ఆజఞ్ పకారం నడుచుకోవాలి.

వాసత్వ పరిసిథ్తికి అంతిమ పరీకష్ సిదాధ్ ంతమే
7 యేసు కీసుత్ రకమాంసాలతో వచాచ్డని ఒపుప్కోని మోసగాళ ళ్ చాలా మంది ఈ లోకంలో బయలుదేరారు. అలాటి

వాడు వంచకుడు, కీసుత్ విరోధి. 8మనందరం పని చేసినందుకు రావలసినవి పోగొటుట్ కోకుండా, సంపూరణ్ పతిఫలం పొందేలా
చూసుకోవాలి.

9 కీసుత్ బోధలో నిలిచి ఉండక దానిన్ విడిచిముందుకు సాగే పతివాడూ దేవుడు లేనివాడు. ఈబోధలో నిలిచి ఉండేవాడికి
తండి, కుమారుడు కూడా ఉనాన్రు. 10ఈ ఉపదేశం కాకుండా మరొక ఉపదేశంతో ఎవ నా మీ దగగ్రికి వసేత్, అతనిన్ కుశల
పశన్లు వేయవదుద్ . మీఇంటికి ఆహావ్నించవదుద్ . 11అతనిన్ పలకరించినవాడు అతని చెడడ్ పనులోల్ పాలిభాగసుత్ డే.

చివరిమాటలు
12ఇంకాఎనోన్సంగతులుమీకురాయాలనిఉంది. కానికాగితం,సిరావాడడంనాకు ఇషట్ం లేదు. మనఆనందంసంపూరణ్ం

అయేయ్లా మీ దగగ్రికి వచిచ్ మీతో ముఖాముఖి మాటాల్ డాలని ఆశగా ఉంది. 13 ఎనిన్ న మీ సోదరి పిలల్లు మీకు శుభాలు
తెలుపుతునాన్రు.
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యోహాను 3 పతికలూ ఒక వయ్కి రాసినవే. ఎకుక్వ మంది పండితులు అపోసత్లుడు యోహన్ రాశాడని
అభిపాయపడుతునాన్రు. తనకు సంఘంలో ఉనన్ సాథ్ నానిన్ బటిట్ , తన పెదద్వయసుని బటిట్ , యోహాను తనను “పెదద్” గా
చెపుప్కుంటునాన్డు. ఈపతికఆరంభం,ముగింపు, లి, 2యోహానుకు సరిపోలుతునాన్యిగనకఈ రెంటినీఒకడేరాశాడని
భావించవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ 85 - 95
ఆసియా నర్లోని ఎఫెసు పటట్ణం లోయోహాను ఈ పతిక రాశాడు.
సీవ్కర

దీనిన్యోహాను గాయి అనే వయ్కికి రాశాడు. ఇతడుయోహానుకు పరిచయం ఉనన్ సంఘాలోల్ ఒక దానిలో పాముఖయ్ న
మనిషి అయిఉండవచుచ్. గాయిఆతిథయ్ంలో పేరు గాంచిన వాడు.

పయోజనం
సాథ్ నిక సంఘంలో వయ్కులు తమను తాము గొపప్ చేసుకోవడం గురించి హెచచ్రించడం. అంతేగాక సతయ్ వాకయ్ పబోధకుల

అవసరాలను తన అవసరాలకంటే పాముఖయ్ంగా ఎంచడంలో అతణిణ్ మెచుచ్కోవడం (వ. 5-8). కీసుత్ పరిచరయ్ కంటే తనను
అధికునిగా చూసుకుంటునన్ దియోతెఫేను గురించియోహాను హెచచ్రిసుత్ నాన్డు (వ. 9). సంచార సువార పబోధకునిగా ఈ
పతికను తెచిచ్న వానిగా దేమేతిని కూడా యోహాను మెచుచ్కునాన్డు (వ. 12). తని తవ్రలో వారి దగగ్రకు వసుత్ నాన్నని
చెబుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సుల ఆతిథయ్ం

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-4
2. సంచార సువారికులకు ఆతిథయ్ం— 1:5-8
3. దురమ్రాగ్ తను కాక మంచిని అనుకరించడం— 1:9-12
4. ముగింపు— 1:13-15

పలకరింపులు
1 పియ న గాయికి, పెదద్ న నేను యథారథ్ న పేమతో రాసుత్ నన్ది. 2 పియ సోదరా, నీవు ఆధాయ్తిమ్కంగా వరిధ్లుల్ తూ

ఉనన్టుట్ గానే అనిన్ విషయాలోల్ వరిధ్లాల్ లనీ, ఆరోగయ్వంతుడివిగా ఉండాలనీ నేను పారిధ్సుత్ నాన్ను.
3నీవుఎపుప్డూ నడుసుత్ నన్టేట్ సతయ్మారగ్ంలోనడచుకొంటునాన్వని నీ గురించి కొందరుసోదరులు వచిచ్ చెపప్గావినిచాలా

సంతోషించాను. 4నాపిలల్లు సతయ్మారగ్ంలో నడుచుకుంటునాన్రని తెలుసుకోవడం కనాన్ నాకు గొపప్ సంతోషంమరేదీ లేదు.
సువార పరిచరయ్ చేసే వారి గురించి

5 పియ సోదరా, నీవు సోదరుల కోసం అపరిచితుల కోసం చేసుత్ నన్ది నమమ్కంగా చేసుత్ నాన్వు. 6వారు సంఘం ఎదుట
నీ పేమను గూరిచ్ సాకష్ ం ఇచాచ్రు. దేవునికి తగినటుట్ గా వారి ముందునన్ పయాణానికి తోడాప్టు ఇచిచ్ పంపించు. 7వారు
దేవుని నామం కోసం వెళత్ నాన్రు. యూదేతరుల నుండి వారు ఏమీ తీసుకోవడం లేదు. 8కాబటిట్ మనం సతయ్ం విషయంలో
జత పనివారమయేయ్లావారిని సీవ్కరించాలి.

పెతత్నం చెలాయిసుత్ నన్ దియోతెఫే
9అకక్డి సంఘానికి నేను రాశాను గాని, వారిలో గొపప్వాడుగా ఉండాలని కోరుకొనే దియోతెఫే మమమ్లిన్ అంగీకరించడం

లేదు. 10 కాబటిట్ , నేను అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసిన పనులు, మా విషయంలో మాటాల్ డిన చెడడ్ మాటలు గురు
చేసుకుంటాను. అంతేకాదు,తానుసవ్యంగాసోదరులనుఆహావ్నించడు,ఆహావ్నించినవారినికూడాఅడడ్గించి,సంఘంలో
నుండివెళళ్గొడుతునాన్డు. 11పియసోదరా,చెడునుగాకమంచినేఅనుకరించు. మంచిజరిగించేవాడు వసంబంధి. చెడు
జరిగించేవాడు దేవుణిణ్ చూడలేదు.

మంచివాడు దేమేతి
12దేమేతి గురించిఅందరూమంచిసాకష్ ం చెపాప్రు. సతయ్ం విషయంలోఅతడుమంచిసాకష్ ంపొందాడు. మేము కూడా

మంచిసాకష్ ం ఇసుత్ నాన్ం. మాసాకష్ ం సతయ్ం అని నీకు తెలుసు. 13ఇంకాచాలా సంగతులు నీకు రాయాలనుకునాన్ను గాని
కలంతో, సిరాతో రాయడం నాకు ఇషట్ం లేదు. 14కానీ నేను నినున్ తవ్రలోనే చూడగలనని ఆశిసుత్ నాన్ను. అపుప్డు మనం
ముఖాముఖీమాటాల్ డుకుందాం.

15 నీకు శాంతి కలుగు గాక. సేన్హితులు నీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. అకక్డి సేన్హితులకు పేరు పేరునా మా
అభివందనాలు తెలియజెయియ్.
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యూదారాసిన పతిక
గంథకర

రచయితతనను “యేసు కీసుత్ దాసుడును,యాకోబుసహోదరుడును” (1:1)అనిపరిచయంచేసుకుంటునాన్డు. ఇతడు
బహ శా యోహాను 14:22 లో అపోసత్లుడిగా చెపిప్న వాడు అయి ఉండవచుచ్. సాధారణంగా ఇతనిన్ యేసు పభువు
తముమ్డుగా భావిసాత్ రు. మొదటోల్ ఇతడు అవిశావ్సి (యోహాను 7:5). అయితే తరువాతి కాలంలో తన తలిల్తో కలిసి మేడ
గదిలోనూ, ఇతర శిషుయ్లతో కూడాయేసు ఆరోహణం సమయంలోఉనాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 70 - 80
యూదాఈ పతిక ఎకక్డి నుంచి రాశాడనేదానికి అలెగాజ్ ండియానుంచి రోమ్ వరకూ వివిధ పదేశాలు చెబుతారు.
సీవ్కర

“దేవునియందు పేమింపబడియేసు కీసుత్ నందు భదము చేయబడి పిలువబడినవారు” (1:1)అని పేరొక్నన్ వారు అంటే
ర్సత్వులందరూ అనన్ అరథ్మే వసుత్ ంది. అయినపప్టికీ కపటబోధకులకు ఇతడు ఇసుత్ నన్ సందేశానిన్ చూసేత్ ఏదో ఒక గుంపును
గాక కపట బోధకులందరినీ దృషిట్లో పెటుట్ కునియూదాఈ పతిక రాశాడు అనిపిసుత్ ంది.

పయోజనం
దురోబ్ధను వయ్తిరేకిసూత్ విశావ్సంలో బలంగా నిలబడుతూ అసత్మానంజాగతత్గామెలుగుతూ ఉండవలసిన ఆవశయ్కతను

చెపప్డానికి యూదా ఈ పతిక రాశాడు. అంతటా ర్సత్వులను కియాపూరవ్క జీవితానికి పురిగొలుప్తునాన్డు. కపట
బోధల పమాదానిన్ పసిగటిట్ తమను తాము భదపరచుకోవాలని కోరుతునాన్డు. ఇపప్టికే మోసపోయిన వారిని వారు తిరిగి
సంపాదించాలి. ర్సత్వులు దేవునిశికష్వసుత్ ందనేభయంలేకుండాతమఇషట్ం వచిచ్నటుట్ గాచెయయ్వచుచ్ అనిబోధించేభకిహిన
బోధకులకు వయ్తిరేకంగాయూదారాసుత్ నాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సం కోసం పోరాటం.

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1, 2
2. కపట బోధకుల గతి— 1:3-16
3. కీసుత్ విశావ్సులకు పోతాస్హం— 1:17-25

పరిచయం
1తండిఅయినదేవునిపిలుపును,పేమనుపొంది,యేసు కీసుత్ దావ్రాభదంగాఉనన్వారికియేసు కీసుత్ సేవకుడు,యాకోబు

సోదరుడు అయినయూదారాసుత్ నన్ది. 2దయ,శాంతి, పేమమీకు సమృదిధ్గా కలుగు గాక.
పతిక రాసిన సందరభ్ం-భషట్తవ్ం

3 పియులారా, మనకందరికీ చెందిన రకష్ణ గురించి మీకు రాయాలనే ఆసకి నాకు ఎకుక్వగా ఉనాన్, పవితులకు దేవుడు
ఒకక్సారే అపప్గించిన విశావ్సం నిమితత్ం పటుట్ దలతో పోరాడాలని పోతస్హిసూత్ , రాయవలసి వచిచ్ంది. 4 ఎందుకంటే
కొంతమంది దొంగచాటుగా వచిచ్ దేవుని కృపను ంగిక అవినీతికి వీలుగా మారిచ్, మన ఏ క యజమాని, పభు న కీసుత్ ను
నిరాకరిసుత్ నాన్రు. వీళ ళ్ భకిహీనులు, శికష్కు పాతులనిముందే రాసి ఉంది.

భషట్తవ్ం ఉదాహరణలు
5ఈ సంగతులు మీకు ముందే తెలుసు. అయినాకొనిన్ సంగతులు మీకు గురు చేయాలని ఆశిసుత్ నాన్ను. పభువు ఐగుపు

నుండి ఒక జనాంగానిన్ ర ంచాడు. కానీ నమమ్నివారిని ఆయన ఆ తరువాత నాశనం చేశాడు. 6 తమ సాథ్ నం నిలుపుకోని
దూతలు, తమకు ఏరప్రచిన నివాస సథ్లాలను విడిచిపెటాట్ రు. దేవుడు వారిని చీకటిలో నితయ్ సంకెళళ్తో బంధించి మహా
తీరుప్ రోజు కోసం ఉంచాడు.

7అదేవిధంగా,సొదొమగొమొరా,వాటిచుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలవారుజారతావ్నికీ,అసహజ న ంగికకోరికలకూతమను
తాము అపప్గించుకునాన్రు. వారు శాశవ్త అగిన్కి గు శికష్ అనుభవించి, ఉదాహరణగా నిలిచారు.

భషట్ బోధకుల వరణ్న
8అదే విధంగా, కలలు కనే వీరు ఒక పు తమ శరీరాలను అపవితం చేసుకుంటునాన్రు. పభుతావ్నిన్ నిరాకరిసూత్ దేవుని

మహిమ రూపులను గురించి చెడుగా చెబుతునాన్రు. 9 అయితే, పధాన దూత మిఖాయేలు తానుతో వయ్తిరేకించి మోషే
శరీరానిన్ గూరిచ్ వాదిసూత్ ఉనన్పుప్డు, అవమానకరంగామాటాల్ డలేదు, వాడిమీద నేరంమోపడానికి తెగించలేదు. “పభువు
నినున్ గదిద్ంచుగాక”అనాన్డు. 10కానివీరు,తమకుఅరథ్ంకానివాటినిదూషిసాత్ రు. తెలివిలేనిజంతువులాల్ గాపకృతిసిదధ్ంగా
తెలుసుకోగలిగేవాటివలేల్ తమనుతామునాశనం చేసుకుంటునాన్రు. 11వీరికిబాధ! వీరు కయీనుమారగ్ంలో నడుసుత్ నాన్రు.
జీతం కోసం బిలాము దోషంలో పడిపోయారు. కోరహ తిరుగుబాటులో నశించిపోయారు.
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12 వీరు సిగుగ్ లేకుండా విందులోల్ మీతో భోజనం చేసూత్ , తమను తాము బాగా పోషించుకుంటూ, నీటిలో దాగిన బండలాల్
ఉనాన్రు. వీరు గాలిలో ఎగిరే నీళ ళ్లేని మేఘాలు. ఆకు రాలే కాలంలో పళ ళ్ లేకుండా రెండు సారుల్ చచిచ్ వేళళ్తో సహా
పెళళ్గించిన చెటల్లాంటివారు. 13సముదంలోని అలల నురగలాగావారిసొంత అవమానం ఉంటుంది. వీరు దికుక్ తెలియక
తిరుగుతునన్ చుకక్లాల్ ఉనాన్రు. శాశవ్త గాడాంధకారం వారికోసం సిదధ్ంగా ఉంది.

14 ఆదాము నుండి ఏడవవా న హనోకు కూడా వీరిని గూరిచ్ పవచిసూత్ ఇలా అనాన్డు. “వినండి, పభువు వేవేలమంది
పవితులతో కలిసి వసుత్ నాన్డు. 15వారిలో భకి లేనివారు భకిహీన మారగ్ంలో చేసిన భకిహీన కారాయ్లనిన్టి గురించీ నేరం
రుజువుచేయడానికి,భకిలేనిపాపులుతనకు వయ్తిరేకంగాచెపిప్న కఠిన నమాటలనిన్టి గురించీఅందరికీతీరుప్ తీరచ్డానికి
ఆయనవసుత్ నాన్డు.” 16వారుతమదురాశలను బటిట్ నడచుకుంటూ,లాభంకోసంమనుషులనుపొగుడుతూ,తమకుఉనన్
సిథ్తిని బటిట్ సణుగుతూ, ఫిరాయ్దులు చేసూత్ ఉంటారు.

17 కాని పియులారా, అంతకు ముందు మన పభు న యేసు కీసుత్ అపొసత్లులు పలికిన మాటలను గురు చేసుకోండి.
18 చివరి కాలంలో భకిలేని తమ ఆశలననుసరించి నడుచుకొంటూ ఉండే పరిహాసకులు ఉంటారు అని అపొసత్లులు మీతో
చెపాప్రు. 19వీరు సహజ సిదధ్ంగా వాతమ్ లేని వారు. పకృతి సంబంధులు, భేదాలు కలిగించేవారు.

నిజ విశావ్సులకు ఆదరణ,వారికునన్ ఏడు బాధయ్తలు
20 కాని పియులారా, అతి పవిత న విశావ్సంలో ఎదుగుతూ, పరిశుదాధ్ తమ్లో పారథ్న చేసూత్ 21మిమమ్లిన్ మీరు దేవుని

పేమలో భదం చేసుకుంటూ శాశవ్త జీవానికి నడిపించే మన పభు న యేసు కీసుత్ దయ కోసం ఎదురు చూడండి.
22అనుమానంతో ఉనన్ కొంతమంది పటల్ దయగాఉండండి. 23అగిన్లో నుండి లాగినటుట్ కొంతమందిని ర ంచండి. ఇంకొంత
మంది భయంతో కూడిన దయ చూపండి. పాపంతో మలిన న దుసుత్ లను తం మీరు అసహియ్ంచుకోండి. 24మీరు
తడబడకుండా భదం చేయడానికి ఆయన తన మహిమగల సనిన్ధి ఎదుట మహా గొపప్ ఆనందంలో మిమమ్లిన్ మచచ్లేని
వారుగా ఉంచగలవాడు. 25ఏ క దేవు న మన రకష్కునికి మన పభు నయేసు కీసుత్ దావ్రా మహిమ, ఘనత, ఆధిపతయ్ం,
శకి అపుప్డు, ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్డూ కలుగు గాక. ఆమెన్.
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యోహాను రాసిన పకటన గంథం
గంథకర

పభువు తన దూత దావ్రా వెలల్డించిన దానిన్ గంథసత్ం చేసిన వాడిగా అపోసత్లుడు యోహాను తనను పరిచయం
చేసుకుంటునాన్డు. జసిట్న్ మారట్ర్, ఐరేనియస్, హిపోప్ టస్, తెరులల్న్, అలెగాజ్ ండియా వా న కెల్మెంటు, మురటోరియనుల్
మొద న వారంతా పకటన గంథం రచయితగా అపోసత్లుడు యోహానునే పేరొక్నాన్రు. పకటన గంథానిన్ యోహాను
దరశ్న సాహితయ్ లిలో రాశాడు. ఇది యూదుల రచనా లికి సంబంధించిన నమూనా. ఇందులో హింసలోల్ ఉనన్వారికి
అలంకారికంగా,సాదృశయ్రూపంగా నిరీకష్ణను (అంతిమ విజయం దేవునిదే) వెలల్డించే పధధ్తి కనిపిసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 90 - 96
ఏజియన్ సముదంలో ఒక దీవ్పం పతామ్స్ లో తాను ఉనన్టుట్ యోహాను చెబుతునాన్డు. అకక్డ అతనికి ఈ దరశ్నాలు

కలిగాయి.
సీవ్కర

ఆసియాలోని 7 సంఘాల కోసం ఈ పవచనాలు వచాచ్యనియోహాను చెపాప్డు.
పయోజనం

పకటన గంథ రచన ఉదేద్శం కీసుత్ ను (1:1), అయన వయ్కితావ్నిన్, అయన బలపభావాలను, తవ్రలో జరగబోయే వాటిని
అయన సేవకులకు చూపించడం. ఈలోకం తవ్రలో అంతం అవుతుందనీ, తీరుప్ తపప్క వసుత్ ందనీ చెపేప్ అంతిమహెచచ్రిక
ఇందులో ఉంది. తమ బటట్లు తెలల్గా ఉంచుకునన్ వారికోసం ఎదురు చూసుత్ నన్ పరలోక భవం తాలూకు మచుచ్తునకలు
ఈ గంథంలో కనిపిసాత్ యి. మహా బాధల కాలం, అందులోని యాతనలు, అవిశావ్సులు శాసవ్తంగా అనుభవించబోయే
నరకాగిన్ఈ గంథం మనకు చూపుతుంది. సాతాను పతనం, అతని, అతని దూతల వినాశనం ఇందులోమనకు కనిపిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
వెలల్డింపు

విభాగాలు
1. కీసుత్ చేసిన వెలల్డింపు,యేసు ఇచిచ్న సాకష్ ం— 1:1-8
2. “నీవు చూసినవి” — 1:9-20
3. ఏడు సాథ్ నిక సంఘాలు— 2:1-3:22
4. తవ్రలో సంభవించబోయేవి— 4:1-22:5
5. పభువిచేచ్ చివరి హెచచ్రిక, అపోసత్లుని చివరి పారథ్న— 22:6-21

ముందుమాటలు
1ఇదితవ్రలోజరగాలిస్న సంగతులనుయేసుకీసుత్ తనదాసులకు చూపించడం కోసం దేవుడు ఆయనకు ఇచిచ్న పతయ్కష్త.

ఆయన తన దేవదూతను పంపి తన దాసు నయోహానుకు ఈ సంగతులను తెలియజేశాడు. 2యోహాను దేవుని వాకుక్ను
గురించీయేసు కీసుత్ సా నిన్ గురించీ తాను చూసినదానంతటికీ సా గా ఉనాన్డు.

3ఈ పవచన వాకాయ్లను బిగగ్రగా చదివేవాడూ, వాటిని వినే వారూ, వాటి పకారం నడుచుకునే వారూ ధనయ్ జీవులు.
ఎందుకంటే సమయం దగగ్ర పడింది.

4 ఆసియలో ఉనన్ ఏడు సంఘాలకు శుభాకాంకష్లతోయోహాను రాసుత్ నన్ సంగతులు. పూరవ్ం ఉండి, పసుత్ తం ఉంటూ,
రానునన్వాడినుండీ,ఆయనసింహాసనంముందు ఉనన్ ఏడు ఆతమ్ల నుండీ, 5నమమ్క నసా ,చనిపోయినవారిలోనుండి
పథముడిగా లేచిన వాడూ, భూరాజులందరి పరిపాలకుడూ అయిన యేసు కీసుత్ నుండీ కృపా, శాంతీ మీకు కలుగు గాక.
ఆయనమనలను పేమిసూత్ తన రకం దావ్రా మనలను మన పాపాల నుండి విడిపించాడు. 6మనలను తన తండి అయిన
దేవునికి ఒక రాజయ్ంగానూ,యాజకులుగానూ చేశాడు. ఆయనకు కీరియశసుస్లూ, అధికారమూ కలకాలం ఉంటాయిగాక!
7చూడండి! ఆయనమేఘం ఎకిక్ వసుత్ నాన్డు.
ఆయనను పతి కనూన్ చూసుత్ ంది. ఆయనను పొడిచినవారు కూడా చూసాత్ రు.
భూమి ఉనన్ జనాలందరూ ఆయనను చూసి గుండెలు బాదుకుంటారు.

8 “ఆలాఫ్, ఒమేగా నేనే. పసుత్ తముంటూ, పూరవ్ం ఉండి, భవిషయ్తుత్ లో వచేచ్వాణిణ్ . సరవ్శకి గలవాణిణ్” అని పభువు
అంటునాన్డు.

పతమ్సులోయోహానుకు కీసుత్ విశవ్రూపం
9మీసోదరుణీన్,యేసు కోసం కలిగేహింసలోనూ,రాజయ్ంలోనూ, ఓరుప్లోనూమీలోఒకడినీ అయినయోహాను అనే నేను

దేవునివాకుక్ కోసం,యేసు సాకష్ ం కోసం పతమ్సు దీవ్పంలో ఉనాన్ను.
10పభువు దినాన నేను దేవుని ఆతమ్ సావ్ధీనంలోఉనన్పుప్డు భేరీనాదంలాంటి ఒక పెదద్ సవ్రం 11నావెనక వినిపించింది.

“నువువ్ చూసుత్ నన్ది ఒక పుసత్కంలో రాయి. దానిన్ ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయ ర, సారీద్స్ , ఫిలదెలిఫ్య,
లవొదికయలలోఉనన్ ఏడు సంఘాలకు పంపు” అని చెపప్డం వినాన్ను.
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12అది వింటూనే “ఎవరిదీ సవ్రం?” అని చూడడానికి వెనకిక్ తిరిగాను. అకక్డ ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాలను చూశాను.
13ఆ ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాల మధయ్ మనుషయ్ కుమారుడిలాంటి వయ్కిని చూశాను. పాదాలను తాకుతునన్ ఒక పొడవాటి
అంగీని ఆయన ధరించాడు. రొముమ్కు బంగారు నడికటుట్ కటుట్ కుని ఉనాన్డు. 14ఆయన తల, తల వెంటుకలూ ఉనిన్లాగా,
మంచు అంత తెలల్గా ఉనాన్యి. ఆయన కళ ళ్ అగిన్ జావ్లలాల్ ఉనాన్యి. 15ఆయన పాదాలు కొలిమిలో కాలుతూ తళతళ
మెరుసుత్ నన్ కంచులా ఉనాన్యి. ఆయన కంఠ సవ్రం వేగంగా పడుతునన్ మహా జలపాతం ధవ్నిలా ఉంది. 16ఆయన కుడి
చేతిలో ఏడు నకష్తాలునాన్యి. ఆయన నోటి నుండి పదు న రెండు అంచుల కతిత్ బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన ముఖం
తనపూరణ్ శకితో పకాశిసుత్ నన్ సూరుయ్డిలా ఉంది.

17 నేను ఆయనను చూడగానే నిశేచ్షుట్ డి నా ఆయన కాళళ్ దగగ్ర పడాడ్ ను. అపుప్డు ఆయన తన కుడి చేతిని నా
ఉంచి నాతో ఇలా అనాన్డు, “భయపడకు, మొదటివాణీణ్ చివరివాణీణ్ నేనే. 18 జీవిసుత్ నన్వాణీణ్ నేనే. చనిపోయాను కానీ
శాశవ్తకాలంజీవిసుత్ నాన్ను. మరణానికీ,పాతాళలోకానికీతాళంచెవులునాదగగ్రేఉనాన్యి. 19ఇపుప్డు నువువ్చూసిన
సంగతులనూ పసుత్ తమునన్ సంగతులనూ, వీటి తరువాత జరగబోయేసంగతులనూ రాయి.

20నా కుడి చేతిలో నువువ్ చూసిన ఏడు నకష్తాలు, ఆ ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాల రహసయ్ం ఇది, ఆ ఏడు నకష్తాలు
ఏడు సంఘాల దూతలు. ఏడు దీపసత్ంభాలు ఏడు సంఘాలు.

2
ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ

1 “ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
తన కుడి చేతిలో ఏడు నకష్తాలను పటుట్ కుని ఏడు దీపసత్ంభాలమధయ్ తిరిగేవాడు చెపేప్ విషయాలు ఏవంటే, 2నువువ్

చేసుత్ నన్ పనులూ, నువువ్ పడుతునన్ కషట్మూ,నీఓరూప్నాకు తెలుసు. నువువ్ దురామ్రుగ్ లను సహించలేవనీ,అపొసత్లులు
కాకుండానే, మేము అపొసత్లులం అని చెపుప్కుంటూ తిరిగే వారిని పరీ ంచి వారు మోసగాళళ్ని పసిగటాట్ వనీ నాకు
తెలుసు. 3ఎంతో ఓరుప్తో నువువ్ నానామం కోసంభారం భరిసూత్ అలసిపోలేదనీనాకు తెలుసు.

4అయినా నీ విషయంలో నాకు అభయ్ంతరం ఒకటి ఉంది. మొదటోల్ నీకునన్ పేమను నువువ్ వదిలి వేశావు. 5కాబటిట్
ఎంత ఉనన్తసాథ్ యి నుండి నువువ్ పడిపోయావోగురు చేసుకో. పశాచ్తాత్ పపడిపారంభంలో చేసిన పనులు చెయియ్. అలా
చేసి నువువ్మారితే సరి. లేకపోతే నేను వచిచ్ నీ దీపసత్ంభానిన్ అకక్డ నుండి తీసివేసాత్ ను. 6అయితే నీలో ఈ విషయం
ఉంది. నికొలాయితులు అనేవారి పనులను నువువ్ అసహియ్ంచుకుంటునాన్వు. ఆ పనులంటేనాకూ అసహయ్మే.

7మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి. జయించేవాణిణ్ దేవుని పరమ నివాసంలో ఉనన్ జీవ
వృకష్ ఫలాలను తిననిసాత్ ను.”

సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ
8 “సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
మొదటివాడూ చివరివాడూ చనిపోయి తిరిగి బతికిన వాడు చెబుతునన్దేమిటంటే, 9 నువువ్ పడుతునన్ హింసలూ,

నీ పేదరికమూ నాకు తెలుసు. కానీ నువువ్ ధనవంతుడివే. మేము యూదులమే అని కి అంటునాన్ నిజానికి సాతాను
సమాజానికి చెందినవారు నినెన్లా దూషణల పాలు చేసుత్ నాన్రో నాకు తెలుసు. 10 నీకు కలగబోయే కషాట్ లను గురించి
భయపడవదుద్ . విను,మిమమ్లిన్పరీ ంచడానికిసాతానుమీలోకొందరినిచెరలోవేయించబోతునాన్డు. పదిరోజులుహింస
ఉంటుంది. చనిపోయేంత వరకూ నమమ్కంగా ఉండు. నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇసాత్ ను.

11 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్ మాట వినండి. జయించే వాడికి రెండవ మరణం ఏ హని
చేయలేదు.”

పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ
12 “పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
రెండు పులా పదునునన్ కతిత్ కలవాడు చెబుతునన్ సంగతులు. 13నీ నివాసం సాతాను సింహాసనం ఉనన్ చోట ఉంది

అని నాకు తెలుసు. అయినానా పేరును నువువ్ గటిట్గా పటుట్ కునాన్వు. సాతాను నివసించే ఆ సథ్లంలో నా కోసం సాకష్ ం
చెపిప్న అంతిపాఅనేనా విశావ్సిని చంపిన రోజులోల్ కూడా నువువ్ నీ విశావ్సానిన్ వదలేల్దు.

14 అయినా నువువ్ చేసుత్ నన్ కొనిన్ తపుప్లను నేను ఎతిత్ చూపాలిస్ందే. అవేవంటే ఇశాయేలీయులు విగహాలకు బలి
ఇచిచ్న వాటిని తినేలా, వయ్భిచారం చేసేలా వారిని తపుప్దారి పటిట్ంచమని బాలాకుకు నూరిపోసిన బిలాము బోధను
ఖచిచ్తంగా పాటించేవారు నీలో ఉనాన్రు. 15 అలాగే నికొలాయితుల బోధను అనుసరించే వారు కూడా నీలో ఉనాన్రు.
16కాబటిట్ పశాచ్తాత్ పపడు. లేకపోతే నీ దగగ్రికి తవ్రగా వసాత్ ను. నా నోటి నుండి వెలువడుతునన్ కతిత్తో వారితోయుదధ్ం
చేసాత్ ను.

17మీకుచెవులుంటేదేవునిఆతమ్సంఘాలతోచెపేప్మాటవినుగాక. ఎవ తేజయిసాత్ రోఅతణిణ్ దాచిఉంచినమనాన్ను
తిననిసాత్ ను. అంతేకాకుండాఅతనికితెలల్ రాయినిఇసాత్ ను. ఆరాతిమీదఒకకొతత్ పేరు రాసిఉంటుంది. ఆపేరుపొందిన
వాడికే అది తెలుసుత్ ంది గానీ ఇంకెవరికీ తెలియదు.”

తుయ రలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
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18 “తుయ రలో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి. అగిన్జావ్లలాల్ టి కళ ళ్, మెరుసుత్ నన్ కంచు లాంటి పాదాలూ ఉనన్
వపుతుడు చెపేప్ సంగతులు ఏమిటంటే, 19నీ పనులూ నీ పేమానీవిశావ్సమూ నీ సేవానీఓరూప్ అనీన్ నాకు తెలుసు.
పారంభంలో నువువ్ చేసిన పనుల కంటే ఇపుప్డు నువువ్ చేసుత్ నన్ పనులు ఎకుక్వని నాకు తెలుసు.

20 అయినా నీ మీద ఒక తపుప్ ఎతిత్ చూపాలి. అదేమిటంటే ‘నేను పవకని’ అని చెపుప్కుంటునన్ యెజెబెల్ అనే
సీని నువువ్ సహిసుత్ నాన్వు. ఆమె తన బోధతో నా సేవకులకు వయ్భిచారం చేయడం, విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటిని
తినడం నేరిప్సూత్ వారిని మోసం చేసూత్ ఉంది. 21 పశాచ్తాత్ పపడడానికి నేను ఆమెకు సమయమిచాచ్ను. కానీ ఆమె
వయ్భిచారం విడిచి పశాచ్తాత్ పపడడానికి ఇషట్పడలేదు. 22ఇదిగో విను, నేను ఆమెను జబుబ్పడి మంచం పటేట్లా చేసాత్ ను.
ఆమెతో వయ్భిచారం చేసిన వారు పశాచ్తాత్ ప పడాలిస్ందే. లేకపోతే వారు తీవ న హింసలు పడేలా చేసాత్ ను. 23 ఆమె
పిలల్లను కచిచ్తంగా చంపుతాను. దాని వలల్ అంతరంగాలనూ హృదయాలనూ పరిశీలించేవాణిణ్ నేనే అని సంఘాలనీన్
తెలుసుకుంటాయి. మీలోపతి ఒకక్రికీ వారు చేసిన పనుల పకారం పతిఫలం ఇసాత్ ను.

24 అయితే తుయ రలో మిగిలినవారు, అంటే ఈ బోధను అంగీకరించకుండా, సాతాను లో న విషయాలు
అభయ్సించనివారితో ‘ఇకమరేభారమూమీమీదపెటట్ను’అనిచెబుతునాన్ను. 25నారాకవరకూమీకుఉనన్దానేన్ గటిట్గా
పటుట్ కోండి. 26జయిసూత్ ,నాపనులను చివరి వరకూ చేసేవాడికిజాతుల అధికారం ఇసాత్ ను. 27అతడు ఇనప దండంతో
వారిని పరిపాలిసాత్ డు. వారిని మటిట్ కుండను పగలగొటిట్నటుట్ ముకక్లు చెకక్లు చేసాత్ డు. 28 తండి నాకు ఇచిచ్నటుల్ గా
నేనూ అతనికి ఉదయతారను కూడా ఇసాత్ ను.

29మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

3
సారీద్స్ లోఉనన్ సంఘానికి లేఖ

1 “సారీద్స్ లోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
ఏడు నకష్తాలూ దేవుని ఏడు ఆతమ్లూ ఉనన్వాడు చెపేప్ విషయాలు. నీ పనులు నాకు తెలుసు. బతికి ఉనాన్వనే పేరు

మాతం నీకు ఉంది గానీ నువువ్ చచిచ్న వాడివే. 2జాగతత్ పడు. చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుకో.
ఎందుకంటే నీ పనులు నా దేవునిముందు నాకు సంపూరణ్ంగా కనిపించడం లేదు. 3కాబటిట్ నీవుఉపదేశం ఎలాపొందావో,
ఎలా వినాన్వో జాఞ్ పకం చేసుకో. దానినే ఆచరించి పశాచ్తాత్ ప పడు. నువువ్ మేలుకొనక పోతే, నేను దొంగలా వసాత్ ను. ఏ
సమయంలో వసాత్ నో నీకు ఎంతమాతం తెలియదు.

4అయితేసారీద్స్ లో నీ దగగ్ర ఉనన్వారిలో కొందరు తమ బటట్లు మురికి చేసుకోలేదు. వారుయోగుయ్లు. కాబటిట్ వారు
తెలల్టి బటట్లు వేసుకుని నాతో కలసి నడుసాత్ రు. 5జయించేవాడు తెలల్టి దుసుత్ లు వేసుకుంటాడు. జీవగంథంలో నుండి
అతని పేరును నేను ఎనన్టికీ తుడిచివేయను. అంతే కాకుండా నా తండి ఎదుటా ఆయన దూతల ఎదుటా అతడి పేరు
ఒపుప్కుంటాను. 6మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

ఫిలదెలిఫ్యలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
7 “ఫిలదెలిఫ్యలోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
సతయ్ం మూరీభవించిన వాడూ పరిశుదుధ్ డూ దావీదు తాళం చెవులను చేత పటుట్ కునన్ వాడు; తెరిచాడంటే ఎవరూ

మూయలేరు, మూశాడంటే ఎవరూ తీయలేరు, అలాటి ఈయన చెపేప్ విషయాలేమిటంటే, 8 నీ పనులు నాకు తెలుసు.
చూడు, నీ ఎదుట తలుపు తీసి ఉంచాను. దానిన్ ఎవరూ మూయలేరు. నీ బలం సవ్లప్మే అయినా నా వాకుక్కు
విధేయత చూపావు. నా నామానిన్ తిరసక్రించలేదు. 9సాతాను సమాజానికి చెందినవా ఉండి, మేము యూదులమే
అని అబదధ్మాడే వారిని రపిప్సాత్ ను. వారు వచిచ్ నీ కాళళ్ పడి నీకు నమసాక్రం చేసాత్ రు. నేను నినున్ పేమించానని
వారికి అరథ్ం అయేయ్లా చేసాత్ ను. 10 ఓరుప్తో సహించాలనన్ నా ఆదేశానికి నువువ్ కటుట్ బడి ఉనాన్వు. కాబటిట్ భూమి
నివసించేవారిని పరిశోధించడానికి లోకంమీదికి రాబోయేపరీ కాలంలో నేను నినున్ కాపాడతాను.

11 నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. నీ కిరీటానిన్ ఎవరూ తీసుకోకుండా నీకునన్ దానిన్ గటిట్గా పటుట్ కో. 12 జయించేవాణిణ్ నా
దేవునిఆలయంలోఒక సత్ంభంగా చేసాత్ ను. అందులో నుండి అతడు ఇక ఎపప్టికీ బయటకు వెళళ్డు. నాదేవుని పేరునూ
పరలోకంలోనాదేవునిదగగ్ర నుండి వసుత్ నన్ నా దేవునిపటట్ణ న కొతత్ యెరూషలేము పేరునూనాకొతత్ పేరునూ అతని
రాసాత్ ను. 13మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

లవొదికయలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
14 “లవొదికయలోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలారాయి.
ఆమేన్ అనే పేరునన్ వాడూ నమమ్క న సతయ్సా దేవుని సృషిట్కి మూలం అయిన వాడూ చేసే పకటన ఏమిటంటే,

15 నీ పనులు నాకు తెలుసు. నువువ్ చలల్గా లేవు, వేడిగా కూడా లేవు. నువువ్ చలల్గానో, వేడిగానో ఉంటే మంచిది.
16 నువువ్ చలల్గా నా వేడిగా నా ఉండకుండాా గోరువెచచ్గా ఉనాన్వు. కాబటిట్ నేను నినున్ నా నోటి నుండి ఉమిమ్లా
ఊసేదాద్ మనుకుంటునాన్ను. 17 ‘నేను ఆసిత్పరుణిణ్ , నా డబుబ్ పెరిగిపోతూ ఉంది, నాకే లోటూ లేదు’ అని నువువ్
చెపుప్కుంటునాన్వు. కానీ నీకు తెలియనిదేమిటంటే నీవొక నిరాభ్గుయ్డివి, దీనావసథ్లో ఉనాన్వు, దరిదుడివి, గుడిడ్వాడివి.
బటట్లు లేవు.
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18నా సలహా విను, నీకు సంపద పెరగడం కోసం కొలిమిలో కరగబెటిట్న బంగారానీన్, నీ నగన్తవ్ం కనిపించి నీ సిగుగ్
పోకుండాధరించడానికితెలల్ని వసాలనూ, నీవుచూడగలిగేలా కళళ్కుమందునాదగగ్ర కొనుకోక్. 19నేను పేమించేవారిని
మందలిసాత్ ను. శి సాత్ ను. కాబటిట్ చితత్శుదిధ్తో పశాచ్తాత్ పపడు.

20చూడండి, నేను తలుపు దగగ్ర నిలబడి తలుపు కొడుతునాన్ను. ఎవ నానామాటవిని తలుపు తీసేత్ నేను లోపలికి
అతని దగగ్రికి వసాత్ ను. నేను అతనితో కలసి భోజనం చేసాత్ ను. అతడూనాతో కలసిభోజనం చేసాత్ డు. 21నేను విజయం
సాధించి నా తండితో కలసి ఆయన సింహాసనం మీద కూరుచ్నన్టేట్ జయించేవాణిణ్ నాతో కూడా నా సింహాసనం మీద
కూరోచ్నిసాత్ ను.

22మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

4
పరలోక దరశ్నం: దేవుని సింహాసనం

1ఇదంతా జరిగాక నేను చూసూత్ ఉనాన్ను. అపుప్డు పరలోకంలో ఒక తలుపు తెరుచుకుని ఉంది. నేను ఇంతకు ముందు
వినన్ సవ్రం భేరీ నాదంలానాతోమాటాల్ డుతుంటే వినాన్ను. ఆ సవ్రం, “ కి రా. తరువాత జరగాలిస్నవి నీకు చూపిసాత్ ను”
అని పలికింది.

2 వెంటనే నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి వెళాళ్ను. అపుప్డు పరలోకంలో ఉనన్ ఒక సింహాసనానీన్, ఆ సింహాసనం కూరుచ్నన్
ఒకవయ్కినీచూశాను. 3అలాకూరుచ్నన్ వయ్కిచూడడానికిసూరయ్కాంతమణిలాగాకెంపులాగాఉనాన్డు. ఆసింహాసనంచుటూట్
మరకతంలా పకాశిసూత్ ఒక ఇందధనుసుస్ ఆవరించి ఉంది.

ఇర నలుగురు పెదద్లూ,నాలుగు జీవులూ
4ఆ సింహాసనం చుటూట్ ఇర నాలుగు వేరే సింహాసనాలునాన్యి. వాటిమీద ఇర నలుగురు పెదద్లు కూరుచ్ని ఉనాన్రు.

వీరంతా తెలల్టి బటట్లు కటుట్ కుని ఉనాన్రు. వారి తలల బంగారు కిరీటాలునాన్యి.
5 ఆ సింహాసనం నుండి మెరుపులు, శబాద్ లు, ఉరుములు వసుత్ నాన్యి. సింహాసనం ముందు ఏడు దీపాలు వెలుగుతూ

ఉనాన్యి. అవి దేవుని ఏడు ఆతమ్లు.
6ఆసింహాసనంఎదురుగాసఫ్టికంలాటిసముదంలాటిదిఉంది. ముందూవెనకాకళ ళ్ఉనన్నాలుగుపాణులుసింహాసనం

చుటూట్ ఉనాన్యి. 7మొదటిపాణిసింహంలాఉంది. రెండవది దూడలాఉంది. మూడవపాణికిమనిషిముఖంలాటిముఖం
ఉంది. నాలుగవ పాణి ఎగురుతూ ఉనన్ డేగలా ఉంది.

పెదద్ల, జీవుల ఆరాధన
8 ఈ నాలుగు పాణులోల్ పతి పాణికీ ఆరు రెకక్లునాన్యి. వాటి చుటూట్ , లోపలా, రెకక్ల లోపల కూడా కళళ్తో నిండి

ఉనాన్యి. అవి పగలూ రాతీ మానకుండా ఈ విధంగా చెబుతునాన్యి, “పూరవ్ం ఉండి, పసుత్ తముంటూ, భవిషయ్తుత్ లో
వచేచ్వాడూ, అంతటినీ పరిపాలించే వాడూ, దేవుడూ అయిన పభువు పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు!”

9 ఆ పాణులు సింహాసనం కూరుచ్ని శాశవ్తంగా జీవిసుత్ నన్ వాడికి ఘనత, కీరి, కృతజఞ్తలూ సమరిప్సూత్ ఉనన్పుప్డు
10 ఆ ఇర నలుగురు పెదద్లూ సింహాసనం కూరుచ్నన్ వాడి ఎదుట సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేశారు. వారు శాశవ్తంగా
జీవిసుత్ నన్ వాడికి మొకిక్, 11 “మా పభూ, మా దేవా, నువువ్ ఘనత, కీరి, పభావాలు పొందడానికి అరుహ్ డివి. ఎందుకంటే
నువువ్ సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచావు. నీ ఇషట్పకారమే అవి ఉనికిలో ఉనాన్యి” అని చెబుతూ తమ కిరీటాలను ఆ సింహాసనం
ముందు వేశారు.

5
ఏడు సీళ ళ్ వేసి ఉనన్ గంథం

1అపుప్డు సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన చేతిలో ఏడు సీలులతో గటిట్గా మూసి ఉనన్ ఒక గంథానిన్ చూశాను. ఆ గంథం
వెనకాలోపలారాసిఉంది. 2బలిషుట్ న ఒక దేవదూత, “ఆ గంథం సీలులు తీసిదానిన్ తెరవగలిగేయోగుయ్డు ఎవరు?” అని
బిగగ్రగా పకటన చేసుత్ ంటే చూశాను. 3 కానీ ఆ గంథానిన్ తెరవడాని నా, చూడడాని నా పరలోకంలో భూమి మీదా భూమి
కిందా ఎవరికీ సామరథ్ ం లేకపోయింది. 4 ఆ గంథానిన్ తెరవడాని నా చూడటాని నా సామరథ్ ం కలవారు ఎవరూ కనబడక
పోవడంతో నేను వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్ను.

5 అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకడు నాతో, “ఏడవకు. చూడు, ఏడు సీలులను తీసి ఆ గంథానిన్ తెరవడానికి యూదా గోత
సింహమూ,దావీదు వేరూ అయిన వయ్కి జయించాడు” అనాన్డు.

కీసుత్ ఆ గంథం విపప్డం
6 సింహాసనానికీ ఆ నాలుగు పాణులకూ పెదద్లకూ మధయ్లో గొరెపిలల్ నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. ఆ గొరెపిలల్ వధ

అయినటుట్ గా కనిపించింది. ఆ గొరెపిలల్కు ఏడు కొముమ్లూ ఏడు కళ ళ్ ఉనాన్యి. ఆ కళ ళ్ భూమి అంతటికీ వెళిళ్న దేవుని
ఏడు ఆతమ్లు. 7గొరెపిలల్ వచిచ్ సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన కుడి చేతిలో నుండి ఆ గంథానిన్ తీసుకునాన్డు.

మనుషుల విమోచన పెదద్ల ఆరాధన
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8ఆ గంథానిన్ తీసుకునన్పుప్డు ఆ నాలుగు పాణులూ, ఇర నలుగురు పెదద్లూ ఆ గొరెపిలల్ ఎదుట సాషాట్ ంగపడాడ్ రు. ఆ
ఇర నలుగురు పెదద్ల చేతులోల్ తీగవాయిదాయ్లూ ధూపంతో నిండిఉనన్ బంగారుపాతలూఉనాన్యి. ఆ ధూపం పరిశుదుధ్ ల
పారథ్నలు.

9ఆ పెదద్లు, “ఆ గంథానిన్ తీసుకుని దాని సీలులు తెరవడానికి నువువ్యోగుయ్డివి. నువువ్ వధ అయాయ్వు. పతి వంశం
నుండీ, పతి భాష మాటాల్ డే వారి నుండీ, పతి జాతి నుండీ, పతి జనం నుండీ నీ రకానిన్ ఇచిచ్ దేవుని కోసం మనుషులను
కొనాన్వు. 10మా దేవుడికి సేవ చేయడానికి వారిని ఒక రాజయ్ంగానూయాజకులుగానూ చేశావు. కాబటిట్ వారు భూలోకానిన్
పరిపాలిసాత్ రు” అంటూ ఒక కొతత్ పాటపాడారు.

11 ఇంకా నేను చూసూత్ ఉండగా సింహాసనానీన్, ఆ పాణులనూ, పెదద్లనూ చుటుట్ కుని ఉనన్ గొపప్ దూతల బృంద సవ్రం
వినిపించింది. వారి సంఖయ్ లకష్ల కొలదిగా, కోటల్ కొలదిగా ఉంది. 12వారు, “వధ అయిన గొరెపిలల్ శకి, ఐశవ్రయ్ం, జాఞ్ నం,
బలం,ఘనత,యశసుస్, పశంస పొందడానికియోగుయ్డు” అని పెదద్ సవ్రంతో చెబుతూ ఉనాన్రు.

13 అపుప్డు పరలోకంలోనూ భూమి నా భూమి కిందా సముదంలోనూ సృషిట్ అయిన పతి పాణీ వాటిలోనిదంతా
“సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయనకూ గొరెపిలల్కూ పశంసాఘనతాయశసూస్ పరిపాలించే శకి కలకాలం కలుగు గాక!” అనడం
నేను వినాన్ను.

14ఆనాలుగు పాణులూ, “ఆమేన్ ” అని చెపాప్యి. ఆ పెదద్లు సాగిలపడిపూజించారు.

6
సీళ ళ్ విపప్డం: మొదటిది

1ఆ గొరెపిలల్ ఆ ఏడింటిలోమొదటి సీలు తెరవడం చూశాను. అపుప్డు ఆనాలుగు పాణులోల్ ఒకటి గరిజ్సుత్ నన్టుట్ గా, “ఇలా
రా”అనడం వినాన్ను. 2నేను అటు చూసుత్ ంటే తెలల్ని గురం ఒకటి కనిపించింది. దానిమీద కూరుచ్నన్ రౌతు చేతిలో ఒక విలుల్
ఉంది. అతనికి ఒక కిరీటం ఇచాచ్రు. అతడు జయిసూత్ ఇంకా జయించడానికి బయలుదేరాడు.

రెండవ సీలు: యుదాధ్ లు
3గొరెపిలల్ రెండవ సీలు తెరచినపుప్డు రెండవ పాణి, “ఇలా రా” అనడం వినాన్ను. 4అపుప్డు ఎరగా ఉనన్ మరో గురం

బయలేద్రింది. దాని న కూరుచ్నన్ రౌతుకు పెదద్ కతిత్ ఇచాచ్రు. మనుషులు ఒకరినొకరుహతంచేసుకునేలాభూమి నశాంతిని
తీసివేయడానికి అతనికి అనుమతి ఉంది.

మూడవ సీలు: కరువు కాటకాలు
5 ఆ తరువాత గొరెపిలల్ మూడవ సీలు తెరిచాడు. అపుప్డు, “ఇలా రా” అని మూడవ పాణి పిలవడం వినాన్ను. నేను

అపుప్డు ఒక నలల్ని గురం చూశాను. దానిమీద కూరుచ్నన్ వయ్కి చేతిలో ఒక తాసు పటుట్ కుని ఉనాన్డు. 6నాలుగు పాణుల
మధయ్ నుండి ఒక సవ్రం, “రోజు కూలికి ఒక కిలో గోదుమలూ, రోజు కూలికి మూడు కిలోల బారీల్ గింజలు. ఇక నూనెనీ,
దా రసానీన్ పాడు చేయవదుద్ ” అని పలకడం వినాన్ను.

నాలుగవ సీలు: మరణం
7గొరెపిలల్ నాలుగవ సీలు తెరచినపుప్డు, “ఇలారా”అనినాలుగవపాణిచెపప్డం వినాన్ను. 8అపుప్డు బూడిద రంగులో

పాలిపోయినటుట్ ఉనన్ ఒక గురం కనిపించింది. దానిమీద కూరుచ్నన్ వాడి పేరు మరణం. పాతాళం వాడి వెనకే వసూత్ ఉంది.
కతిత్తో, కరువుతో, వాయ్ధులతో, కూరమృగాలతో చంపడానికి భూమి మీద నాలుగవ భాగం అతనికి అధికారం ఇవవ్డం
జరిగింది.

ఐదవ సీలు: హతసాకష్ులు
9ఆయనఅయిదవసీలుతెరచినపుప్డు దేవునివాకుక్ కోసమూ,తమసాకష్ ంకారణంగానూహత నవారిఆతమ్లను ఒక

బలిపీఠం కింద చూశాను. 10వారు బిగగ్రగా ఇలాఅరుసుత్ నాన్రు, “సరావ్ధికారీ, పరిశుదుధ్ డా, సతయ్వంతుడా, ఎంతకాలం ఇలా
తీరుప్ తీరచ్కుండా ఉంటావు? మా రకానికి పతిగా భూమి ఉనన్వారిని శి ంచకుండా ఎంతకాలం ఉంటావు?” 11అపుప్డు
వారిలో పతి ఒకక్రికీ తెలల్ని దుసుత్ లు ఇచాచ్రు. “మీలాగే హతం కావాలిస్న మీ తోటి సేవకుల, సోదర సోదరీల లెకక్మొతత్ం
పూరి అయేంతవరకూ ఇంకా కొంత సమయం వేచి ఉండాలి” అనివారికి చెపప్డం జరిగింది.

ఆరవ సీలు: ఆకాశంలో ఉతాప్తాలు
12 ఆయన ఆరవ సీలు తెరిచినపుప్డు నేను చూసూత్ ఉండగా పెదద్ భూకంపం కలిగింది. సూరుయ్డు గొంగళిలాగా నలల్గా

మారిపోయాడు. చందబింబమంతా రకంలా ఎరగా అయింది. 13 పెనుగాలి వీచినపుప్డు అంజూరు చెటుట్ నుండి పచిచ్
కాయలు రాలినటుట్ గా ఆకాశంలోని నకష్తాలు భూమి రాలాయి. 14ఆకాశమంతా చుటిట్న కాగితంలా అదృశయ్ పోయింది.
పరవ్తాలూ, దీవ్పాలూ అనీన్ వాటివాటిసాథ్ నాల నుండి కదిలిపోయాయి.

15అపుప్డు భూమిమీద ఉనన్ రాజులూ, పముఖులూ, సేనాధిపతులూ, సంపనున్లూ, శకిమంతులూ, ఇంకా బానిసలూ,
సేవ్చాఛ్జీవులూ అంతా పరవ్తాల రాళళ్ సందులోల్ నూ, గుహలోల్ నూ దాకుక్నాన్రు. 16 వారు, “మీరు మా మీద పడండి!
సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన ముఖకాంతి నుండీ గొరెపిలల్ తీవ ఆగహం నుండీ మమమ్లిన్ దాచిపెటట్ండి. 17వారి మహా
ఉగత దినం వచేచ్సింది. ఎవరు నిలబడగలరు?” అంటూ పరవ్తాలనూ,రాళళ్నూ బతిమాలుకునాన్రు.
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7
అదనపు వివరణ

1ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత భూమి నాలుగు దికుక్లోల్ నలుగురు దేవదూతలు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను.
వారు భూమి మీద నాలుగు పుల నుంచి వీయాలిస్న గాలి వీయకుండా బలంగా అడుడ్ కునాన్రు. దాంతో భూమిమీద గానీ,
సముదంమీద గానీ, ఏ చెటుట్ మీద గానీ గాలి వీయడం లేదు.

2మరొక దూత తూరుప్ దికుక్ నుండి కి లేవడం నేను చూశాను. అతనికి సజీవ దేవుని సీలు ఉంది. భూమికీ సముదానికీ
హని చేయడానికి అనుమతి ఉనన్ మొదటి నలుగురు దూతలతో అతడు బిగగ్రగా 3 “మేము మా దేవుని దాసుల నుదిటి
ముద వేసేంత వరకూ భూమికీ, సముదానికీ, చెటల్కూ ఎలాంటిహని చేయవదుద్ ” అనాన్డు.

ఇశాయేలులో శేషించిన వారి లెకక్
4 సీలు పొందిన వారి సంఖయ్ చెబుతుంటే నేను వినాన్ను. ఇశాయేలు వారి గోతాలనిన్టిలో సీలు పొందినవారి సంఖయ్ 1,

44,000.
5గోతాలవారీగాముద పొందిన వారి సంఖయ్.
యూదాగోతంలో 12,000.
రూబేను గోతంలో 12,000.
గాదు గోతంలో 12,000.
6ఆషేరు గోతంలో 12,000.
నఫాత్ లి గోతంలో 12,000.
మనషేష్ గోతంలో 12,000.
7షిమోయ్ను గోతంలో 12,000.
లేవి గోతంలో 12,000.
ఇశాశ్ఖారు గోతంలో 12,000.
8జెబూలూను గోతంలో 12,000.
యోసేపుగోతంలో 12,000.
బెనాయ్మీను గోతంలో 12,000.

మహాబాధల కాలంలో నుండి వచిచ్నయూదేతరులు
9ఆ తరువాత సింహాసనం ఎదుటా, గొరెపిలల్ ఎదుటా ఒక మహా జనసమూహం నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. వీరిని

లెకక్ పెటట్డం ఎవరికీసాధయ్ం కాదు. వారిలోపతిజాతినుండీ, పతి వంశం నుండీ, పతి గోతం నుండీ, భూమిమీదఉనన్ అనిన్
భాషలోల్ మాటాల్ డే వారి నుండీ పజలు ఉనాన్రు. వారు తెలల్ని బటట్లు ధరించి చేతులోల్ ఖరూజ్ రం మటట్లు పటుట్ కుని ఉనాన్రు.
10వీరంతా కలసి,
“రకష్ణ సింహాసనం కూరుచ్నన్మా దేవునిది, గొరెపిలల్ది”
అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్లా చెపాప్రు.

11 దేవదూతలంతా సింహాసనం చుటూట్ , పెదద్ల చుటూట్ , ఆ నాలుగు పాణుల చుటూట్ నిలబడి ఉనాన్రు. వారంతా
సింహాసనం ఎదుట సాషాట్ ంగపడి తమముఖాలు నేలకు ఆనించి,
12 “ఆమేన్! మా దేవుడికి కీరీ, యశసూస్, జాఞ్ నమూ, కృతజఞ్తలు, ఘనత, శకి, మహా బలం కలకాలం కలుగు గాక” అని

చెబుతూ దేవుణిణ్ పూజించారు.
13అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకతను “తెలల్టి వసాలు వేసుకునన్ వీళెళ్వరు? ఎకక్డి నుండి వచాచ్రు?” అని ననున్ అడిగాడు.

14 అందుకు నేను “అయాయ్, నీకే తెలుసు” అని జవాబిచాచ్ను. అపుప్డు అతడు నాతో ఇలా చెపాప్డు, “వీరంతా మహా
బాధలోల్ నుండి వచిచ్నవారే. వీళ ళ్ గొరెపిలల్ రకంలో తమ బటట్లు ఉతుకుక్నాన్రు. వాటిని తెలల్గా చేసుకునాన్రు. 15అందుకే
వారు దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉండి పగలూ రాతీ తేడా లేకుండా ఆయన ఆలయంలో ఆయనకు సేవలు చేసూత్ ఉనాన్రు.
సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన తన సనిన్ధితో వారిని సంర సాత్ డు. 16వారికి ఇకముందు ఆకలి గానీ దాహం గానీ వేయదు.
ఎండ గానీ తీవ న వేడిమిగానీవారికి తగలదు.

17 ఎందుకంటే సింహాసనం మధయ్లో కూరుచ్నన్ గొరెపిలల్ వారికి కాపరిగా ఉంటాడు. జీవమిచేచ్ నీటి ఊటల దగగ్రికి వారిని
నడిపిసాత్ డు. వారి కళళ్లో నుండి కారే కనీన్టిని ఆయనే తుడిచివేసాత్ డు.”

8
ఏడవ సీలు, అందులో ఉనన్ ఏడు బాకానాదాలు

1ఆయన ఏడవ సీలు తెరిచినపుప్డు పరలోకంలోదాదాపుఅరగంట సేపు నిశశ్బద్ం అలుముకుంది.
ఏడు బాకాలు

2అపుప్డు నేను దేవుని సమకష్ంలో నిలబడే ఏడుగురు దేవదూతలను చూశాను. వారికి ఏడు బాకాలు ఇచాచ్రు. 3మరో
దూత ధూపం వేసే బంగారు పాత చేతోత్ పటుట్ కుని వచిచ్ బలిపీఠంముందు నిలుచునాన్డు. సింహాసనం ఎదుట ఉనన్ బంగారు
బలిపీఠం పరిశుదుధ్ ల పారథ్నలతో కలపడానికి చాలా పరిమళ సాంబాణి అతనికి ఇచాచ్రు. 4 అపుప్డు ఆ దూత చేతిలో
నుండి పరిమళవాసనలు,సాంబాణిపొగ పరిశుదుధ్ ల పారథ్నలతో కలసి కి లేచి దేవుని సమకష్ంలోకి వెళాళ్యి.
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5ఆ దూత ధూపం వేసేపాతను తీసుకుని, బలిపీఠం న ఉనన్ నిపుప్ కణికలతోదానిన్ నింపి భూమిమీదికి విసిరి వేశాడు.
అపుప్డు గరజ్నలాంటి శబాద్ లూ, ఉరుములూ, మెరుపులూ, భూకంపమూ కలిగాయి. 6అపుప్డు ఏడు బాకాలు పటుట్ కునన్ ఆ
ఏడుగురు దూతలు వాటినిఊదడానికి సిదధ్ం అయాయ్రు.

బాకానాదాల తీరుప్లు. మొదటిది
7మొదటి దూత బాకాఊదినపుప్డు రకంతో కలసిన వడగళ ళ్ నిపూప్ భూమిమీద కురిశాయి. దాని మూలంగా భూమి

మీదమూడవభాగం, చెటల్లోమూడవభాగం తగలబడిపోయాయి. పచచ్గడిడ్ అంతా తగలబడిపోయింది.
రెండవ బాకా

8రెండవదూతబాకాఊదినపుప్డు భగభగమండుతూఉనన్ ఒక పెదద్ కొండలాంటిదిసముదంలోపడింది. దానిమూలంగా
సముదంలో మూడవ భాగం రకం అయిపోయింది. 9 సముదంలోని పాణులోల్ మూడవ భాగం చచిచ్పోయాయి. ఓడలోల్
మూడోభాగం నాశనం అయాయ్యి.

మూడవబాకా
10మూడవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు ఒక పెదద్ నకష్తం కాగడాలాగా మండిపోతూ ఆకాశం నుండి రాలిపోయింది. అది

భూమి మీద ఉనన్ నదులోల్ మూడవ భాగం నా, నీటి ఊటల నా పడింది. 11 ఆ నకష్తం పేరు “చేదు.” కాబటిట్ నీళళ్లో
మూడవభాగం చే పోయాయి. నీళ ళ్ చే పోవడం వలల్ దానిమూలంగాచాలామంది చచిచ్పోయారు.

నాలుగవ బాకా
12నాలుగవ దూత బాకాఊదినపుప్డు సూరుయ్డిలోమూడవ భాగం, చందుడిలోమూడోభాగం, నకష్తాలోల్ మూడవభాగం

దెబబ్ తినాన్యి. కాబటిట్ వాటిలోమూడోభాగంకాంతివిహీనంఅయాయ్యి,చీకటిగామారాయి. దాంతోపగలుమూడవభాగం,
రాతిమూడవభాగం వెలుగు లేకుండాపోయింది.

13 తరువాత ఆకాశంలో ఎగురుతునన్ ఒక పెదద్ డేగను నేను చూశాను. అది ఎగురుతూ “ఇంకా బాకాలు ఊదబోతునన్
మిగిలిన ముగుగ్ రు దేవదూతల బాకా శబాద్ లను బటిట్ భూమి నివసించే వారికి అయోయ్, ఎంత యాతన, ఎంత యాతన,
ఎంతయాతన!” అంటూ బిగగ్రగా అరుసుత్ ంటే వినాన్ను.

9
ఐదవబాకా: మొదటియాతన

1ఇక ఐదవ దూతబాకాఊదాడు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి భూమి పడినఒక నకష్తానిన్ చూశాను. అడుగు లేనిఅగాధం
తాళం చెవులు ఆ నకష్తానికి ఇవవ్డం జరిగింది. 2 అతడు లో న, అంతు లేని ఆ అగాధానిన్ తెరిచాడు. బహామ్ండ న
కొలిమిలో నుండి లేచినటుట్ దటట్ న పొగ ఆ అగాధంలో నుండి లేచింది. ఆ పొగ వలల్ సూరయ్గోళం నలల్బడి చీకటి కమిమ్ంది.
గాలి కూడా నలల్బడింది.

3 ఆ పొగలో నుండి మిడతల దండు భూమి మీదికి వచిచ్ పడింది. భూమి న ఉండే తేళళ్కు ఉనన్ శకిలాంటి శకి వాటికి
ఇవవ్డం జరిగింది. 4నుదుటిమీదదేవునిముద లేనిమనుషులకే తపప్ భూమి న గడిడ్కి గానీ,మొకక్లకు గానీ,చెటల్కు గానీ
ఎలాంటిహని చేయకూడదనివాటికి ఆజఞ్ ఉంది.

5ఆ మిడతలకు ఐదు నెలల వరకూ వేధించడానికి అధికారం ఇచాచ్రు. కానీ చంపడానికిమాతం వాటికి అధికారం లేదు.
వాటి వలల్ కలిగే నొపిప్ తేలు కుటిట్నపుడు కలిగే నొపిప్లాగాఉంటుంది. 6ఆ రోజులోల్ మనుషులు చావుకోసం వెతుకుతారు కానీ
అదివారికి దొరకదు. చావాలని కోరుకుంటారు గానీమరణం వారి దగగ్రనుంచి పారిపోతుంది.

7ఆ మిడతలు చూడడానికి యుదాధ్ నికి సనన్దధ్ న గురాలాల్ ఉనాన్యి. వాటి తలల బంగారు కిరీటాలాల్ ంటివి మెరుసూత్
ఉనాన్యి. వాటిముఖాలుమనుషులముఖాలాల్ ంటివి. 8వాటికివెంటుకలునాన్యి. అవిసీలతలవెంటుకలాల్ ఉనాన్యి. వాటి
పళ ళ్ సింహం కోరలాల్ ఉనాన్యి. 9ఇనప కవచంలాంటిఛాతీ కవచాలువాటికిఉనాన్యి. అసంఖాయ్క న గురాలూ, రథాలూ
యుదాధ్ నికి పరిగెడుతుంటే వినిపించే ధవ్నిలావాటి రెకక్ల చపుప్డు వినిపిసుత్ ంది. 10పతిదానికీ తేళళ్కు ఉనన్టుట్ తోకా, కొండీ
ఉనాన్యి. తమతోకలతో ఐదు నెలల వరకూ మనుషులకు హని చేయడానికి వాటికి అధికారం ఉంది.

11వాటి న ఒక రాజు ఉనాన్డు. వాడు లో న అగాధ దూత. వాడి పేరు హీబూ భాషలో అబదోద్ ను. గీకు భాషలో
అపొలోయ్ను (‘విధవ్ంసకుడు’ అని ఈ పేరుకి అరథ్ం). 12మొదటి యాతన ముగిసింది. చూడు, ఈ విషయాలు జరిగిన
తరువాతమరో రెండుయాతనలు కలుగుతాయి.

ఆరవబాకా
13ఆరవదూతబాకాఊదాడు. అపుప్డుదేవునిముందుఉనన్బంగారుబలిపీఠంకొముమ్లనుండిఒకసవ్రంవినిపించింది.

14ఆ సవ్రం “మహానదియూఫటీసు దగగ్ర బంధించిన నలుగురు దూతలను విడిచి పెటుట్ ”అనిబాకా పటుట్ కుని ఉనన్ ఆరవ
దూతతో చెపప్డం వినాన్ను. 15మనుషులోల్ మూడవభాగానిన్ చంపివేయడానికి ఆ గంట కోసం, ఆ రోజుకోసం, ఆ నెల కోసం,
ఆ సంవతస్రం కోసం సిదధ్పరచిన ఆ నలుగురు దూతలను విడిచిపెటాట్ రు.

16 నయ్ంలోఅశివ్క దళం సంఖయ్ ఇర కోటుల్ . వారిసంఖయ్ ఇది అని నేను వినాన్ను. 17నాదరశ్నంలోఈగురాలను గూరీచ్,
వాటి న ఉనన్ నిక దళం గూరీచ్ నేనేం చూశానంటే, గురాలూ, నికులూ ధరించిన కవచాలు నిపుప్లాటి ఎరుపూ, చికక్టి
నీలం, గంధకంలాటి పసుపు రంగులోల్ ఉనాన్యి. గురాల తలలు సింహాల తలలాల్ ఉనాన్యి. అవి తమనోళళ్లో నుండి అగిన్,



యోహాను రాసిన పకటన గంథం 9:18 1082 యోహాను రాసిన పకటన గంథం 11:12

పొగ, గంధకం వెళళ్గకుక్తునాన్యి. 18వాటి నోళల్లో నుండి బయటకు వసుత్ నన్ అగిన్, పొగ, గంధకం అనే మూడు అనరాథ్ ల
వలనమనుషులోల్ మూడవ వంతు జనాభా చనిపోయారు.

19ఆ గురాలబలంవాటినోళళ్లోనూతోకలోల్ నూఉంది. ఎందుకంటేఆతోకలు తలలునన్పాములాల్ ఉనాన్యి. అవివాటితో
మనుషులను గాయపరుసాత్ యి.

20ఈ కీడుల చేత చావకుండామిగిలినమానవాళి పశాచ్తాత్ పపడలేదు. వారు దయాయ్లను పూజించడం, తమ చేతులతో
చేసిన చూడటానికీ, వినడానికీ, నడవడానికీ శకి లేని బంగారంతో, వెండితో, కంచుతో, రాయితో, కరతో చేసిన విగహాలను
పూజించడంమానలేదు. 21అలాగేవారుసాగిసుత్ నన్ నరహతయ్లనూ,మాయమంతాలనూ, వయ్భిచారాలనూ,దొంగతనాలనూ
విడిచిపెటిట్ పశాచ్తాత్ పపడలేదు.

10
అదనపు వివరణ దరశ్నాలు: మహాపతాపశాలి, చినన్ పుసత్కం

1మహాబలవంతు నమరోదూతపరలోకం నుండిరావడం నేను చూశాను. ఆయనమేఘానిన్ వసంగాధరించుకునాన్డు.
ఆయన తల ఇంద ధనుసుస్ ఉంది. ఆయన ముఖం సూరయ్బింబంలా ఉంది. ఆయన కాళ ళ్ అగిన్ సత్ంభాలాల్ ఉనాన్యి.
2 ఆయన చేతిలో చుటిట్న ఒక చినన్ పతం ఉంది. అది తెరచి ఉంది. ఆయన తన కుడి కాలు సముదం నా ఎడమకాలు
భూమి నాఉంచాడు. 3తరువాతఆయనఒక పెదద్ కేక వేశాడు. ఆ కేక సింహం గరిజ్ంచినటుట్ ఉంది. ఆయనవేసిన కేక వెనుకే
ఏడు ఉరుముల శబాద్ లు పలికాయి. 4 ఆ ఏడు ఉరుముల శబాద్ లు పలికిన తరువాత నేను రాయడానికి మొదలుపెటాట్ ను.
కానీ పరలోకం నుండి “ఏడు ఉరుములు పలికిన విషయాలను రహసయ్ంగా ఉంచు. వాటిని రాయవదుద్ ” అంటూ నాకొక
సవ్రం వినిపించింది.

5అపుప్డు సముదంమీదా భూమిమీదా నిలబడి ఉనన్ ఆ దూత తన కుడి చేతిని ఆకాశం పు ఎతాత్ డు. 6 పరలోకానీన్,
భూమినీ, సముదానీన్, వాటిలో ఉనన్వాటిననిన్టినీ సృషిట్ంచి శాశవ్తంగా జీవిసుత్ నన్ దేవుని నామంలో ఇలా శపథం చేశాడు.
“ఇక ఆలసయ్ం ఉండదు. 7ఏడవ దూతబాకాఊదబోయేరోజునబాకాఊదబోతుండగా దేవుడు తన దాసులకూ, పవకలకూ
పకటించిన వమరమ్ం నెరవేరుతుంది.”

8అపుప్డు పరలోకం నుండి నేను వినన్ ఆ సవ్రం మళీల్, “సముదం నా భూమి నా నిలిచిన ఆ దూత చేతి నుండి తెరచి
ఉనన్ పతానిన్ తీసుకో”అనినాకు చెపాప్డు. 9నేను ఆదూతదగగ్రికి వెళిళ్ ఆచినన్ పతానిన్నాకిమమ్నిఅడిగాను. దానికాయన,
“ఈ పతం తీసుకుని తిను. అది నీ కడుపుకు చేదుగా ఉంటుంది. నీ నోటికి మాతం అది తేనెలా తియయ్గా ఉంటుంది”
అనాన్డు.

యోహాను చినన్ పుసత్కానిన్ తినడం
10అపుప్డు నేను దూత చేతిలో నుండి ఆ చినన్ పతానిన్ తీసుకుని తినేశాను. అది నా నోటికి తేనెలా తియయ్గా ఉంది కానీ

అది కడుపులోకి వెళాళ్క కడుపంతా చేదు అయింది. 11అపుప్డు వారు నాతో ఇలా చెపాప్రు. “నువువ్ అనేకమంది పజలను
గూరీచ్,జాతులను గూరీచ్, వివిధభాషలుమాటాల్ డే వారిని గూరీచ్,రాజులను గూరీచ్ మళీళ్ పవచించాలి.”

11
యూదేతరుల కాలం

1కొలబదద్లా ఉపయోగించడానికి ఒక చేతి కరను నాకిచాచ్రు. అపుప్డు అతడు నాతో ఇలాఅనాన్డు. “నువువ్ లే. దేవుని
ఆలయం, బలిపీఠం కొలతలు తీసుకో. ఆలయంలో ఎంతమంది ఆరాధిసుత్ నాన్రో లెకక్ పెటుట్ . 2ఆలయం బయటి ఆవరణం
మాతంకొలవకు. అదియూదేతరులది. వారు నల రెండు నెలలపాటుఈపరిశుదధ్ పటట్ణానిన్ తమకాళళ్ కిందతొకుక్తారు.

ఇదద్రు సాకష్ులు 42 నెలల కారయ్కలాపాలు
3 “నా ఇదద్రు సాకష్ులు గోనెపటట్ కటుట్ కుని 1, 260 రోజులు దేవుని మాటలు పకటించడానికి వారికి అధికారం ఇసాత్ ను.”

4 భూమికి పభు న వాని సనిన్ధిలో ఉండే రెండు ఒలీవ చెటుల్ , రెండు దీపసత్ంభాలు వీరే. 5 ఎవ నా వీరికి హని చేయాలని
చూసేత్,వారినోటి నుండి అగిన్ జావ్లలు బయలేద్రి వారి శతువులను దహించి వేసాత్ యి. కాబటిట్ ఎవ నాహానిచేయాలనిచూసేత్
వారికి అలాంటిమరణమే కలగాలి.

6 తాము పవచించే రోజులోల్ వాన కురవకుండా ఆకాశానిన్ మూసి ఉంచే అధికారం వారికి ఉంటుంది. అలాగే తాము
తలచుకునన్పుడలాల్ నీటిని రకంగా చేయడానికీ అనిన్ రకాల పీడలతో భూమిని వేధించడానికీవారికి అధికారం ఉంది. 7వారు
తమ సా నిన్ పకటించి ముగించగానే లో న అగాధంలో నుండి వచేచ్ కౄర మృగం వారితో యుదధ్ం చేసుత్ ంది. వారిని
ఓడించి చంపుతుంది. 8వారిమృత దేహాలు ఆ మహా పటట్ణం వీధులోల్ పడి ఉంటాయి. ఆ పటట్ణానికి ఉపమాన రూపకంగా
ఈజిపుట్ , సోదొమ అనే పేరుల్ ఉనాన్యి. ఇకక్డే వారి పభువును కూడా సిలువ వేసి చంపారు. 9మనుషులోల్ , అనిన్ జాతుల
వారిలో, రకరకాలభాషలుమాటాల్ డే వారిలో, తెగల వారిలో కొందరు వీరి మృత దేహాలను చూసూత్ మూడునన్ర రోజులు వీరిని
సమాధిలోపెటట్నివవ్రు. 10ఈఇదద్రు పవకలు భూమి నివసించేవారినివేధించారు గనకవారికి పటిట్న గతినిచూసివారంతా
సంతోషిసాత్ రు. సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఒకరికొకరు బహ మానాలు పంపుకుంటారు.

11కానిమూడునన్ర రోజు నతరువాతదేవునిదగగ్ర నుండి జీవానిన్చేచ్ఊపిరి వచిచ్వారిలోపవేశిసుత్ ంది. వారు లేచితమ
కాళళ్ నిలబడతారు. ఇది చూసిన వారికి విపరీత న భయం కలుగుతుంది. 12అపుప్డు, “ఇకక్డికి కి రండి” అని ఒక
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సవ్రం బిగగ్రగా తమకు చెపప్డం వారు విని మేఘాల ఎకిక్ పరలోకానికి వెళిళ్పోతారు. వారు వెళత్ ండగా వారి శతువులు
వారిని చూసాత్ రు.

రెండవయాతన
13 సరిగాగ్ ఆ గంటలోనే ఒక మహా భూకంపం వసుత్ ంది. దాని మూలంగా పటట్ణంలో పదవ భాగం కూలిపోతుంది. ఆ

భూకంపంలో ఏడు వేలమంది చచిచ్పోతారు. చావకుండా మిగిలి ఉనన్వారు భయకంపితు పరలోకంలో ఉనన్ దేవుణిణ్
కీరిసాత్ రు. 14 రెండవయాతనముగిసింది. ఇపుప్డు మూడవయాతన తవ్రలోపారంభం కానుంది.

రెండవ వివరణ దరశ్నం సమాపత్ం. ఏడవబాకా
15 ఏడవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు పరలోకంలో గొపప్ సవ్రాలు వినిపించాయి. ఆ సవ్రాలు ఇలా పలికాయి, “ఈ

లోక రాజయ్ం మన పభువు రాజయ్మూ, ఆయన కీసుత్ రాజయ్మూ అయింది. ఆయన యుగయుగాలు పరిపాలన చేసాత్ డు.”
16అపుప్డు దేవుని ఎదుట సింహాసనాల కూరుచ్నన్ ఇర నలుగురు పెదద్లూ సాషాట్ ంగపడి దేవుణిణ్ ఆరాధించారు.

17 “పభు న దేవా, సరవ్ శకిశాలీ, పూరవ్ం ఉండి పసుత్ తం ఉనన్వాడా, నువువ్ నీ మహాశకి సమేతంగా పాలించడం
పారంభించినందుకు నీకు మా కృతజఞ్తలు. 18 జనాలకు కోధం పెరిగిపోయింది. కాని నీ తీవ ఆగహం వయ్కం అయింది.
చనిపోయిన వారికి తీరుప్ తీరచ్డానికీ, నీ సేవకు న పవకలకీ పరిశుదుధ్ లకీ గొపప్వా నా అనామకు నా నీ పేరు అంటే
భయభకులు ఉనన్వారికిపారితోషికాలు ఇవవ్డానికీ, భూమినినాశనం చేసేవారిని లేకుండాచేయడానికీ సమయంవచిచ్ంది”
అనాన్రు.

19అపుప్డు పరలోకంలో దేవుని ఆలయం తెరుచుకుంది. దేవుని నిబంధన మందసం అందులో కనిపించింది. అపుప్డు
మెరుపులూ, గొపప్ శబాద్ లూ, ఉరుములూ, భూకంపమూ కలిగాయి. పెదద్ వడగళ ళ్ పడాడ్ యి.

12
ఏడుగురు వయ్కులు

సీ-ఇశాయేలు
1అపుప్డు పరలోకంలో ఒక గొపప్ సంకేతం కనిపించింది. సూరుయ్ణిణ్ ధరించుకునన్ ఒక సీ ఉంది. ఆమె కాళళ్ కింద చంద

బింబంఉంది. ఆమెతల పనెన్ండు నకష్తాల కిరీటంఉంది. 2ఆమెనిండు చూలాలు. పురిటినొపుప్లకు తీవవేదనపడుతూ
కేకలు వేసూత్ ఉంది.

సాతాను
3 ఇంతలో పరలోకంలో మరో సంకేతం కనిపించింది. అది రెకక్లునన్ మహా సరప్ం. వాడికి ఏడు తలలునాన్యి. పది

కొముమ్లునాన్యి. వాడిఏడు తలల ఏడు కిరీటాలునాన్యి. 4వాడుతనతోకతోఆకాశంలోఉనన్ నకష్తాలోల్ మూడవభాగానిన్
ఈడిచ్ వాటిని భూమిమీదికి విసిరికొటాట్ డు. ఆమహాసరప్ం కనడానికి నొపుప్లు పడుతునన్ సీకి ఎదురుగా నిలబడాడ్ డు. ఆ సీ
బిడడ్కు జనమ్ నివవ్గానే ఆ బిడడ్ను మింగివేయాలనన్ది వాడి ఉదేద్శం.

మగ బిడడ్-కీసుత్
5ఆమెఒకమగబిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. ఆ శిశువుఇనపదండం పటుట్ కునిజాతులనిన్టి పరిపాలనచేయాలిస్ఉంది. ఆమె

బిడడ్ను ఆమె దగగ్రనుంచి లాకుక్ని దేవుని దగగ్రకూ, ఆయన సింహాసనం దగగ్రకూ తీసుకు వెళాళ్రు. 6 ఆ సీ అరణయ్ంలోకి
పారిపోయింది. అకక్డ ఆమెను 1, 260 రోజులు ఉంచిపోషించడానికి దేవుడు ఒక సథ్లానిన్ సిదధ్ం చేసి ఉంచాడు.

పధాన దూత-మిఖాయేలు
7అపుప్డు పరలోకంలో యుదధ్ం జరిగింది. మిఖాయేలూ అతని దూతలూ ఆ మహాసరప్ంతో యుదధ్ం చేశారు. ఆ మహా

సరప్ం తన దూతలతో కలసి పోరాటం చేశాడు. 8 కానీ గెలవడానికి వాడి బలం చాలలేదు. కాబటిట్ పరలోకంలో ఆ మహా
సరాప్నికీ వాడి అనుచర దూతలకూ సాథ్ నం లేకపోయింది. 9ఈ మహా సరాప్నికి అపవాది అనీ, సాతాను అనీ పేరుల్ నాన్యి.
వాడు లోకానన్ంతామోసం చేసేపాచీన సరప్ం. వాణీణ్ వాడితోపాటు వాడి అనుచర దూతలనూ భూమిమీదికి తోసి వేశారు.

10 అపుప్డు నేను పరలోకం నుండి బిగగ్రగా వినబడిన సవ్రం వినాన్ను. “మన సోదరులను నిందించే వాడూ, పగలనీ
రాతనీ లేకుండా దేవుని ఎదుట మన సోదరుల నేరంమోపే వా న అపవాదిని భూమిమీదికి తోసేశారు. కాబటిట్ ఇక మన
దేవుని రకష్ణా శకీ రాజయ్మూ వచేచ్శాయి. ఆయన అభిషికు న కీసుత్ అధికారమూ వచిచ్ంది. 11వారు గొరెపిలల్ రకం తోనూ,
తమసా లతోనూవాణిణ్ జయించారు. మరణం వచిచ్నా సరే, తమపాణాలను పేమించలేదు.

12 కాబటిట్ పరలోకమూ, పరలోకంలో నివసించే వారూ, సంబరాలు చేసుకోండి. భూమీ, సముదం, మీకు యాతన.
ఎందుకంటే అపవాది మీ దగగ్రికి దిగి వచాచ్డు. వాడు భీకర న కోపంతో ఉనాన్డు. ఎందుకంటే తన సమయం కొంచెమే
అనివాడు తెలుసుకునాన్డు.

మహాబాధల కాలంలోసాతాను, ఇశాయేలు
13 తనను భూమి కి తోసివేయడానిన్ చూసి ఆ రెకక్ల సరప్ం, మగబిడడ్ను పసవించిన ఆ సీని వెంటాడాడు. 14 కానీ

అరణయ్ంలో తనకు సిదధ్ం చేసిన చోటుకు వెళళ్డానికి ఆమె డేగ రెకక్లాల్ ంటి రెండు రెకక్లు పొందింది. అకక్డ సరాప్నికి
అందుబాటులో లేకుండా ఒక కాలం, కాలాలు, ఒక అరథ్కాలం ఆమెకు పోషణ ఏరాప్టయింది. 15 కాబటిట్ ఆ సీ నీళళ్లో
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కొటుట్ కుపోవాలని ఆ సరప్ం తన నోటి నుండి నీటిని నదీ పవాహంగా వెళళ్గకాక్డు. 16కానీ భూమి ఆ సీకి సహాయం చేసింది.
అది నోరు తెరచి ఆమహాసరప్ం నోటి నుండి వచిచ్న నదీ పవాహానిన్ మింగివేసింది.

ఇశాయేలులో శేషించిన వారు
17అందుచేత తీవ న ఆగహం తెచుచ్కునన్ ఆమహాసరప్ం, దేవునిఆదేశాలుపాటిసూత్ యేసును గురించి పకటిసూత్ ఉనన్

ఆమె సంతానంలోమిగిలినవారితోయుదధ్ం చేయడానికి బయలేద్రాడు. 18దానికోసం ఆమహాసరప్ం సముద తీరంలో ఇసుక
తినెన్ల నిలబడింది.

13
6. సముదంలో నుండి వచిచ్న మృగం-కీసుత్ విరోధి

1 తరువాత కూర మృగం ఒకటి సముదంలో నుండి బయటకు రావడం చూశాను. దానికి పది కొముమ్లూ, ఏడు తలలూ
ఉనాన్యి. దాని కొముమ్ల పది కిరీటాలునాన్యి. దాని తలలమీద దేవుణిణ్ అవమానపరిచే పేరుల్ ఉనాన్యి.

2నేను చూసినఆమృగంచిరుతపులిలాఉంది. దానికాళ ళ్ ఎలుగుబంటికాళళ్లాగానూదానినోరు సింహంనోరులాగానూ
ఉనాన్యి. ఆమహాసరప్ం ఈమృగానికి తన శకినీ, తన సింహాసనానీన్, గొపప్ అధికారానీన్ ఇచాచ్డు. 3దానితలలోల్ ఒకదానికి
చావు దెబబ్ తగిలినటుట్ గా కనిపించింది. అయితే ఆ గాయంమానిపోయింది. భూమి న మనుషులందరూ ఆశచ్రయ్చకితు
ఆ మృగం వెంట పడి వెళాళ్రు. 4 ఆ మృగానికి అధికారమిచాచ్డని వారంతా మహాసరాప్నికి కూడా పూజలు చేశారు. “ఈ
మృగంలాంటి వాడు ఎవడనాన్ ఉనాన్డా? ఇతనితో యుదధ్ం చేయగల వారెవరు?” అని చెపుప్కుంటూ వారంతా మృగానికి
కూడా పూజలు చేశారు. 5 బడాయిమాటలూ వ దూషణలూ చేసే నోరూ వాడికి ఉంది. నల రెండు నెలలు అధికారం
చలాయించడానికి వాడికి అనుమతి ఉంది.

6 కాబటిట్ దేవుణిణ్ దూషించడానికీ, ఆయన పేరునీ, ఆయన నివాస సథ్లానీన్, పరలోకంలో నివసించే వారినందరినీ
దూషించడానికి వాడు నోరు తెరిచాడు. 7ఇంకా పరిశుదుధ్ లతోయుదధ్ం చేసి వారిని జయించడానికి వాడికి అధికారం ఇవవ్డం
జరిగింది. పతి వంశం నా, పజల నా, భినన్ న భాషలు మాటాల్ డే వారి నా, పతి జాతి నా అధికారం వాడికివవ్డం
జరిగింది. 8భూమి నివసించే వారంతా, అంటే సృషిట్ పారంభం నుండీ వధ అయిన గొరెపిలల్కు చెందిన జీవ గంథంలో పేరుల్
లేని వారంతా ఆమృగానిన్పూజిసాత్ రు.

9మీకు చెవులుంటే వినండి!
10చెరలోకి పోవలసినవాడు చెరలోకి పోతాడు.
కతిత్తో హతం కావలసినవాడు కతిత్తో హతమౌతాడు.
పరిశుదుధ్ న వారు ఈ విషయంలో సహనం, విశావ్సం కలిగి ఉండాలి.

7. భూమిలో నుండి వచిచ్న మృగం-అబదధ్ పవక
11అపుప్డు భూమిలో నుండి మరో కూర మృగం కి రావడం చూశాను. వాడికి గొరెపిలల్ కొముమ్ల వంటి కొముమ్లు రెండు

ఉనాన్యి. ఆ మృగం మహాసరప్ంలాగామాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు. 12వాడు పాణాంతక న దెబబ్ తగిలి పూరిగా నయ న
మొదటి కూర మృగానికునన్ అధికారానిన్, వాడి సమకష్ంలో ఉపయోగిసూత్ ఉనాన్డు. తదావ్రా ఆమొదటి మృగానిన్ భూమీ,
దానిలో నివసించే వారంతాపూజించేలా చేశాడు.

13వాడు అనేక చిత విచితాలు చేసుత్ నాన్డు. మనుషులంతా చూసుత్ ండగా ఆకాశం నుండి భూమికి అగిన్ రపిప్ంచడం వంటి
అదుభ్తాలు చేసుత్ నాన్డు. 14తనకు అనుమతి ఉనన్ంత మేర తాను చేసుత్ నన్ అదుభ్తాలతో భూమి అందరీన్ మోసం చేసూత్
ఉనాన్డు. కతిత్ దెబబ్ తినాన్బతికేఉనన్మొదటికూరమృగానికిఒకవిగహానిన్సాథ్ పించాలనివాడుఅందరికీచెబుతూఉనాన్డు.

15 గాఆమృగంవిగహానికిపాణంపోసిఅదిమాటాల్ డేలాచేయడానికీ,ఆమృగంవిగహానిన్పూజించనివారినిచంపడానికీ
వాడికి అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది. 16ఇంకాతమ కుడి చేతి గానీ నుదిటి గానీముద వేయించుకోవాలని పముఖులనూ,
అనామకులనూ, ధనవంతులనూ, నిరుపేదలనూ, సవ్తంతులనూ,బానిసలనూ అందరీన్ వాడు బలవంతం చేశాడు.

17 ఆ ముద, అంటే ఆ మృగం పేరు గానీ వాడి సంఖయ్ గానీ లేకుండా ఎవరి నా అమమ్డం గానీ కొనడం గానీ అసాధయ్ం.
18ఇందులోజాఞ్ నం ఉంది. వివేకి అయినవాడు ఆమృగం సంఖయ్ను లెకిక్ంచాలి. అది ఒకమనిషి సంఖయ్. వాడి సంఖయ్ 666.

14
అదనపు వివరణ దరశ్నాలు-గొరెపిలల్తో ల నల నాలుగు వేల మంది

1తరువాత నేను చూసూత్ ఉనాన్ను. నాకు ఎదురుగా సీయోను పరవ్తం గొరెపిలల్ నిలబడి ఉండడం నాకు కనిపించింది.
ఆయనతో కూడా 1, 44,000 మంది ఉనాన్రు. వారందరి నొసళళ్ ఆయన పేరూ, ఆయన తండి పేరూ రాసి ఉనాన్యి.
2అపుప్డు విసాత్ రజలం పడుతునన్టుట్ గా, పెదద్ ఉరుము శబద్ంలా పరలోకం నుండి ఒక శబద్ం రాగావినాన్ను. తీగవాయిదాయ్లు
వాయించేవారు వాయిసుత్ నన్ శబద్ం వలే అది ఉంది.

3 వారంతా సింహాసనం ఎదుటా, ఆ నాలుగు పాణుల ఎదుటా, పెదద్ల ఎదుటా ఒక కొతత్ పాట పాడారు. భూలోకంలో
విమోచన జరిగిన 1, 44,000మంది తపప్ ఇంకెవవ్రూ ఆ పాటను నేరుచ్కోలేరు. 4వీళ ళ్ సీతో ంగిక సంబంధం మూలంగా
తమను అశుదధ్ం చేసుకోని వారు. ంగికంగా తమను పవితంగా ఉంచుకొనన్ వారు. వీళ ళ్ గొరెపిలల్ వెళిళ్న చోటికలాల్ వెళత్
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ఆయనను అనుసరిసూత్ ఉంటారు. మానవాళిలో నుండి దేవుని కోసమూ, గొరెపిలల్ కోసమూ పథమ ఫలాలుగా విమోచన
జరిగిన వారు. 5అబదధ్మనన్ది వీళళ్ నోటి నుండి రాదు. వీళ ళ్ నిందా రహితులు.

శాశవ్త సువార గల దూత
6అపుప్డుమరోదూతను చూశాను. అతడు ఆకాశంలోఎగురుతునాన్డు. భూమిమీదనివసించేవారందరికీ పతిదేశానికీ,

తెగకూ,పతిభాషమాటాల్ డేవారికీ,పతిజాతికీపకటించడానికిఅతనిదగగ్రశాశవ్తసువారఉంది. 7అతడు, “మీరుదేవునికి
భయపడండి. ఆయనకు మహిమ ఆపాదించండి. ఆయన మనుషులకు తీరుప్ చెపేప్ సమయం వచిచ్ంది. కాబటిట్ భూమినీ,
ఆకాశాలనూ, సముదానీన్, భూమిమీద నీటిఊటలనూ సృషిట్ంచిన ఆయననుపూజించండి.” అంటూ బిగగ్రగా చెపాప్డు.

బబులోను పతనం పకటన
8వేరొకదూత,అంటేరెండవదూతఅతనివెనకేవచాచ్డు. “నాశన పోయింది! తనతీవమోహంఅనేసారాయినిభూమి

మీద జనాలందరికీ తాగించిన మహా బబులోను నాశన పోయింది! ఆ మదయ్మే దాని తీవ ఆగహానిన్ తెచిచ్పెటిట్ంది” అని
చెపాప్డు.

మృగానిన్పూజించేవారి వినాశం
9తరువాత మూడవ దూత వీరి వెనకే వచిచ్ పెదద్ సవ్రంతో ఇలా చెపాప్డు. “ఆ కూర మృగానిన్ గానీ దాని విగహానిన్ గానీ

పూజించినా దాని ముదను తన నుదుటి మీదనో చేతి మీదనో వేయించుకునాన్ 10వాడు దేవుని ఆగహ పాతలో కలీత్ ఏమీ
లేకుండా తయారుచేసి పోసిన దేవుని ఆగహ మదాయ్నిన్ తాగుతాడు. పరిశుదధ్ దేవదూతల ఎదుటా, గొరెపిలల్ ఎదుటా అగిన్
గంధకాలు వాణిణ్ బాధిసాత్ యి.

11వారియాతనకిసంబంధించినపొగకలకాలంలేసూత్ నేఉంటుంది. ఆకూరమృగానిన్గానీదానివిగహానిన్గానీపూజించిన
వారూ, దాని ముద వేయించుకునన్ వారూ రేయింబవళ ళ్ విరామం లేకుండా బాధలపాలు అవుతూ ఉంటారు. 12 దేవుని
ఆదేశాలు పాటించేవారూ,యేసును విశవ్సించిన వారూ అయిన పరిశుదుధ్ లు సహనంతో కొనసాగాలి.”

పవితు న మృతుల ధనయ్త
13అపుప్డు పరలోకం నుండి ఒక సవ్రం నాకిలా వినిపించింది, “ఇలా రాయి. ‘ఇక నుండి పభువులో ఉంటూ చనిపోయే

వారు దీవెనపొందినవారు.’ ” నిజమే,వారు తమబాధ పయాసలనీన్ విడిచి విశాంతిపొందుతారు. ఎందుకంటే వారు చేసిన
పనులు వారి వెనకే వెళాత్ యి.

మనుషయ్ కుమారుడి పంట కోత
14మళీళ్ నేను చూసినపుప్డు ఒక తెలల్ని మేఘం కనిపించింది. ఆ మేఘం మనుషయ్ కుమారుడి లాంటి వయ్కి కూరుచ్ని

ఉనాన్డు. ఆయన తల బంగారు కిరీటం ఉంది. ఆయన చేతిలో పదు న కొడవలి ఉంది. 15 అపుప్డు మరో దూత
దేవాలయంలో నుండి బయటకు వచిచ్ మేఘం కూరుచ్నన్ వయ్కితో పెదద్ సవ్రంతో ఇలా అనాన్డు, “పంట కోసే సమయం
వచిచ్ంది. భూమి పంట పండింది. నీ కొడవలితో కోయడం మొదలుపెటుట్ .” 16 అపుప్డు మేఘం కూరుచ్నన్ వయ్కి భూమి
మీదికి కొడవలి విసిరాడు. వెంటనే భూమిమీద కోత జరిగింది.

దురామ్రుగ్ ల పంటకోత
17 అంతలోనే పరలోకంలోని ఆలయంలో నుండి మరో దూత బయటకు వచాచ్డు. అతని చేతిలో కూడా ఒక పదు న

కొడవలి ఉంది. 18మరో దూత బలిపీఠంలో నుండి బయటకు వచాచ్డు. ఇతనికి అగిన్ అధికారం ఉంది. ఇతడు పదు న
కొడవలి చేతిలో పటుట్ కునన్ దూతను పెదద్ కేక పెటిట్ పిలిచాడు, “భూమి మీద దాకష్ పళ ళ్ పండాయి. పదు న నీ కొడవలితో
దాకష్ గుతుత్ లు కోయి” అనాన్డు. 19అపుప్డు ఆ దూత తన కొడవలిని భూమిమీదికి విసిరి భూమిమీద ఉనన్ దాకష్గుతుత్ లను
కోశాడు. వాటిని దేవుని ఆగహమనే గొపప్ దాకష్ గానుగ తొటిట్లో పడవేశాడు.

20పటట్ణానికి బయట ఆదాకష్ గానుగ తొటిట్లో దాకష్లు తొకక్డం జరిగింది. దానిలో నుండి రకం గురం కళెళ్ం అంత ఎతుత్ న
సుమారు రెండు వందల ళళ్ వరకూ పవహించింది.

15
ఏడు పాతలు పటుట్ కుని ఉనన్ ఏడుగురు దూతలు

1 పరలోకంలో మరో ఆశచ్రయ్కర న గొపప్ సంకేతం నేను చూశాను. అదేమిటంటే ఏడుగురు దేవదూతలు తమ చేతులోల్
ఏడు తెగుళ ళ్ పటుట్ కుని ఉనాన్రు. ఇవి చివరివి. వీటితో దేవుని ఆగహం తీరిపోతుంది.

2తరువాత నేను ఒక గాజు సముదం లాంటిది చూశాను. దానితోఅగిన్ కలసి ఉంది. కూర మృగానీన్,దాని విగహానీన్,దాని
పేరునూ సూచించే సంఖయ్నూ జయించిన వారు ఆ గాజు సముదం దగగ్ర నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. వారి చేతులోల్
దేవుడు ఇచిచ్న తీగ వాయిదాయ్లు ఉనాన్యి.

3వారు దేవుని సేవకు నమోషేపాట, గొరెపిలల్ పాటపాడుతూ,
“పభు న దేవా, సరవ్పరిపాలకా, నీవి గొపప్కారాయ్లు, అదుభ్తాలు.
సారవ్భౌమా, నీ విధానాలు నాయ్య నవి, సతయ్ నవి.
4పభూ, నువువ్మాతమే పరిశుదుధ్ డివి, నీకు భయపడనివారెవరు? నీ నామానిన్ కీరించనిదెవరు?
నీ నాయ్యకియలు అందరికీ తెలిశాయి. కాబటిట్ అనిన్ జాతుల వారూ నీ సనిన్ధికి వచిచ్ నినున్ పూజిసాత్ రు.”
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5ఆ తరువాత నేను చూసుత్ నన్పుప్డు పరలోకంలో సాకష్పు గుడారం ఉనన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం తెరుచుకుంది. 6అపుప్డు
ఏడు తెగుళ ళ్ చేతిలో పటుట్ కుని ఏడుగురు దూతలు ఆ పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుండి బయటకు వచాచ్రు. వారంతా పవిత న,
పకాశవంత న బటట్లు వేసుకుని ఉనాన్రు. రొముమ్కు బంగారు వలెల్వాటు కటుట్ కుని ఉనాన్రు.

7 అపుప్డు ఆ నాలుగు పాణులోల్ ఒకడు ఏడు బంగారు పాతలను ఆ ఏడుగురు దూతలకు ఇచాచ్డు. ఆ పాతలోల్
నితయ్ం జీవించే దేవుని ఆగహం నిండి ఉంది. 8 దేవుని యశసుస్ నుండీ, బలం నుండీ లేచిన పొగతో అతి పరిశుదధ్
సథ్లం నిండిపోయింది. కాబటిట్ ఆ ఏడుగురు దూతలకిచిచ్న కీడులనీన్ జరిగే వరకూ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి ఎవరూ
పవేశించలేకపోయారు.

16
దేవుని ఉగతపాతలు

1అపుప్డు ఒక పెదద్ సవ్రం అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుంచి, “మీరు వెళిళ్ ఏడు పాతలోల్ నిండి ఉనన్ దేవుని ఆగహానిన్ భూమి
మీద కుమమ్రించండి” అని ఆ ఏడుగురు దేవదూతలతో చెపప్డం నేను వినాన్ను.

మొదటిపాత
2అపుప్డుమొదటి దూత బయటకు వచిచ్ తనపాతను భూమిమీద కుమమ్రించాడు. అపుప్డు ఆ కూరమృగానికి చెందిన

ముద వేసుకునన్ వారికీ,వాడి పతిమనుపూజించేవారికీ ఒంటి బాధాకర న వికార న కురుపులు పుటాట్ యి.
రెండవ పాత

3రెండవ దూత తనపాతను సముదంలో కుమమ్రించాడు. సముదమంతాచచిచ్నమనిషి రకంలామారిపోయింది. దాంతో
సముదంలోనిపాణులనీన్ చచాచ్యి.

మూడవపాత
4 మూడవ దూత తన పాతను నదులోల్ నూ నీటి ఊటలోల్ నూ కుమమ్రించాడు. అపుప్డు ఆ నీళల్నీన్ రకం అయాయ్యి.

5-6అపుప్డు నీటికి అధిపతిగా ఉనన్ దూత, “పూరవ్ముండి పసుత్ తమునన్ దేవా, పరిశుదుధ్ డా, నీ పరిశుదుధ్ ల రకానీన్, పవకల
రకానీన్ వారు ఒలికించారు. అందుకే నువువ్ వారికి తాగడానికి రకం ఇచాచ్వు. ఈ విధ న తీరుప్ చెపాప్వు గనక నువువ్
నాయ్యవంతుడివి. దీనికి వారు అరుహ్ లే.” అని చెపాప్డు. 7అపుప్డు బలిపీఠం, “అవును, పభూ దేవా, సరవ్శకి శాలీ, నువువ్
చెపేప్ తీరుప్లు సతయ్ నవి,నాయ్య నవి” అని జవాబివవ్గా వినాన్ను.

నాలుగవ పాత
8 నాలుగవ దూత తన పాతను సూరుయ్డి కుమమ్రించాడు. అపుప్డు మనుషులను తన వేడితో మాడిచ్వేయడానికి

సూరుయ్డికి అధికారం కలిగింది. 9మనుషులు తీవ న వేడికిమాడిపోయారు. అయితేఈకీడుల అధికారం కలిగిన దేవుని
పేరును దూషించారు గానీ పశాచ్తాత్ పపడి ఆయనకు మహిమ కలిగించ లేదు.

ఐదవపాత
10 అయిదవ దూత తన పాతను కూరమృగం సింహాసనం న కుమమ్రించాడు. అపుప్డు వాడి రాజయ్ం అంతా చీకటి

అలముకుంది. మనుషులు ఈయాతనలకి తటుట్ కోలేక నాలుకలు కరచుకునాన్రు. 11 అయితే తమకు కలిగిన వేదనలను
బటీట్ , కురుపులను బటీట్ పరలోకంలో ఉనన్ దేవుణిణ్ దూషించారు తపప్ తమ కియలుమాని పశాచ్తాత్ ప పడలేదు.

ఆరవపాత
12ఆరవ దూత తన పాతను యూఫటీసు అనే మహానది కుమమ్రించాడు. దాంతో తూరుప్ దికుక్నునన్ రాజులకుమారగ్ం

సిదధ్ం చేయడానికి ఆ నది నీళ ళ్ ఎండిపోయాయి.
అదనపు వివరణ

13అపుప్డు ఆ మహాసరప్ం నోటినుండీ, కూరమృగం నోటినుండీ, అబదధ్ పవక నోటినుండీ కపప్లాల్ గా కనిపిసుత్ నన్ మూడు
అపవితాతమ్లు బయటకు రావడం చూశాను. 14అవిఆశచ్రయ్కర న సూచనలు జరిగించే దయాయ్లఆతమ్లే. శకిశాలిఅయిన
దేవునిమహాదినాన జరగబోయేయుదాధ్ నికి లోకంలో ఉనన్ రాజులందరీన్ కూడగటట్డానికి వారి దగగ్రికి వెళత్ నన్ ఆతమ్లు అవి.

15“వినండి! నేను దొంగలావసుత్ నాన్ను. పదిమందిలోసిగుగ్ పడాలిస్న అవసరం లేకుండా,బయటకు వెళిళ్నపుప్డు తన
నగన్తవ్ం కనిపించకుండాజాగతత్గా ఉండి దుసుత్ లు ధరించి ఉండేవాడు దీవెనపొందుతాడు.”

16హీబూభాషలో ‘హర్మెగిదోద్న్’ అనే పేరునన్ సథ్లానికి ఆ రాజులందరీన్ పోగు చేశారు.
ఏడవపాత

17 ఏడవ దూత తన పాతను గాలిలో కుమమ్రించాడు. అపుప్డు అతి పరిశుదధ్ సథ్లం నుండీ సింహాసనం నుండీ, “ఇక
అయిపోయింది” అని ఒక పెదద్ శబద్ం వినిపించింది. 18అపుప్డు వివిధ శబాద్ లూ, మెరుపులూ, భారీ ఉరుములూ కలిగాయి.
భయంకర నభూకంపంవచిచ్ంది. మనుషులసృషిట్ జరిగినదగగ్రున్ండీఅలాంటిభూకంపం కలగలేదు. అంతపెదద్ భూకంపం
అది.

19 పసిదధ్ న ఆ మహా నగరం మూడు భాగాలుగా చీలిపోయింది. దేశాలోల్ ని నగరాలనీన్ నాశనమయాయ్యి. అపుప్డు
దేవుడు మహా బబులోను నగరానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. తన తీవ ఆగహం అనే మదయ్ంతో నిండిన పాతను ఆ
నగరానికిచాచ్డు. 20 పతి దీవ్పమూ అదృశయ్ పోయింది. పతి పరవ్తం కనిపించకుండా పోయింది. 21 ఆకాశం నుండి
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మనుషుల మీద సుమారు నల ఐదు కిలోల బరువునన్ భీకర న వడగళ ళ్ పడాడ్ యి. ఆ వడగళళ్ దెబబ్ భయంకరంగా
ఉంది కాబటిట్ మనుషులు దేవుణిణ్ దూషించారు.

17
ఏడు విధవ్ంసాలు - 1. బబులోను పతనం

1 ఏడు పాతలు చేతబటుట్ కునన్ ఏడుగురు దేవదూతలోల్ ఒకడు వచిచ్ నాతో, “అనేక జలాల కూరుచ్నన్ మహావేశయ్కు శికష్
విధించడానిన్ నీకు చూపిసాత్ ను రా. 2భూమి రాజులు ఆమెతో వయ్భిచారం చేశారు. భూమి నివసించే వారు ఆమె ంగిక
విశృంఖలత అనేమదాయ్నిన్ తాగిమతుత్ లో మునిగారు” అనాన్డు.

3 అపుప్డు నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి వెళాళ్ను. ఆ దూత ననున్ ఒక అరణయ్ంలోకి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ నేను ఒక
సీని చూశాను. ఆమె ఒక ఎరని మృగం మీద కూరుచ్ని ఉంది. ఆ మృగానికి ఏడు తలలూ పది కొముమ్లూ ఉనాన్యి. దాని
ఒళళ్ంతా దేవ దూషణ పేరుల్ రాసి ఉనాన్యి. 4ఆ సీఊదారంగు, ఎర రంగు వసాలు కటుట్ కుని ఉంది, బంగారంతో, రతాన్లతో,
ముతాయ్లతో అలంకరించుకుంది. ఆమె చేతిలో ఒక బంగారు పాత ఉంది. ఆ పాతలోతాను చేసుత్ నన్ అతి జుగుపాస్కర న
పనులూ, ంగిక అవినీతికి సంబంధించిన అపవితకారాయ్లూ ఉనాన్యి. 5ఆమె నుదుటి మీద ఆమె పేరు ఇలా రాసి ఉంది.
దానికో రహసయ్ న అరథ్ం ఉంది. “ఇదిమహా బబులోను. భూమిమీద ఉనన్ వేశయ్లందరికీ, ఏహయ్ న వాటికీ ఇది తలిల్.”

6 ఆ సీ పరిశుదుధ్ ల రకానీన్, యేసు హతసాకష్ుల రకానీన్ తాగి మతెత్కిక్ ఉండడం చూశాను. అది చూసి నేను
ఆశచ్రయ్పోయాను. 7 అపుప్డు ఆ దూత నాతో ఇలా అనాన్డు, “నువెవ్ందుకు ఆశచ్రయ్పడాడ్ వు? ఈమెకు సంబంధించిన
రహసాయ్నీన్, ఏడు తలలూ పది కొముమ్లూ ఉండి ఈ సీని మోసుత్ నన్ కూరమృగానికి సంబంధించిన రహసాయ్నీన్ నీకు
తెలుపుతాను.

8నువువ్ చూసినఆమృగంపూరవ్ం ఉందికానీ ఇపుప్డు లేదు. కానీఅదిలో నఅగాధంలోనుండి కిరావడానికి సిదధ్ంగా
ఉంది. తరవాత అది నాశనానికి పోతుంది. ఒకపుప్డు ఉండి, ఇపుప్డు లేని, ముందు రాబోయేమృగానిన్ చూసి భూమిమీద
నివసించేవారు, అంటే సృషిట్ పారంభం నుండీ దేవుని జీవ గంథంలో తమ పేరుల్ లేని వారు ఆశచ్రయ్పోతారు. 9 దీనికి జాఞ్ నం
కలిగిన మనసు అవసరం. ఆమృగానికునన్ ఏడు తలలు ఆ సీ కూరుచ్నన్ ఏడు కొండలు.
ఇంకా వారు ఏడుగురు రాజులు. 10వారిలో ఐదుగురు నాశనమయాయ్రు. పసుత్ తం ఒకడునాన్డు. చివరి వాడు ఇంకా

రాలేదు. వాడు వచిచ్నపుప్డు కొంత కాలం ఉండాలి. 11 ఒకపుప్డు ఉండి ఇపుప్డు లేనిది అయిన ఈ కూరమృగం ఆ
ఏడుగురిలో ఒకడు. కానీ ఎనిమిదవ రాజు కూడావాడే. నాశనానికి పోయేదీవాడే.

12 నీకు కనిపించిన ఆ పది కొముమ్లూ పదిమంది రాజులు. వారికి ఇంతకు ముందు రాజయ్ం లేదు. కానీ కూరమృగం
ఏలేటపుప్డు వారు ఒక గంటసేపు రాజులాల్ అధికారం చలాయిసాత్ రు. 13 వీరికి ఒకే ఉదేద్శం ఉంటుంది. వీళ ళ్ తమ శకినీ
అధికారానీన్ మృగానికి అంకితం చేసాత్ రు.

14వీళ ళ్ గొరెపిలల్తోయుదధ్ం చేసాత్ రు కానీ ఆయనవారిని ఓడిసాత్ డు. ఎందుకంటే గొరెపిలల్ పభువులకు పభువు,రాజులకు
రాజు. ఆయనతోఉనన్వారు పిలుపునందుకునన్ వారు, ఎనిన్క అయినవారు, నమమ్క న వారు.”

15ఆ దూత ఇంకా నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్చోట నువువ్ చూసిన జలాలు పజలనూ, జన సమూహాలనూ,
జాతులనూ, వివిధ భాషలుమాటాల్ డే వారినీ సూచిసాత్ యి. 16నువువ్ చూసిన పది కొముమ్లు-వారూ ఆమృగమూ ఆ వేశయ్ను
దేవ్షిసాత్ రు. ఆమెబటట్లూడదీసి దికుక్మాలినదానిన్గా చేసాత్ రు. ఆమెమాంసానిన్ తింటారు. మంటలోల్ ఆమెను కాలిచ్వేసాత్ రు.

17దేవునిమాటలు నెరవేరే వరకూవారు తమహృదయాలోల్ ఏకీభవించితమరాజాయ్నిన్ ఆమృగానికిఅపప్గించడందావ్రా
తన సంకలప్ం కొనసాగించేలా దేవుడు వారికి ఆ మనసు పుటిట్ంచాడు. 18 ఇక నువువ్ చూసిన ఆ సీ భూమి రాజులను
పరిపాలిసుత్ నన్ మహా నగరమే.

18
చివరి రోజులోల్ ఉండబోయేభషఠ్ ర్సత్వయ్ం

1ఆ తరవాత పరలోకం నుండి మరో దూత దిగి రావడం చూశాను. అతనికి గొపప్ అధికారం ఉంది. అతనికునన్ యశసుస్
చేత భూమి అంతా పకాశించింది.

2అతడు గొపప్ సవ్రంతో బిగగ్రగా ఇలా అనాన్డు.
“బబులోను నాశన ంది! బబులోను నాశన ంది! అది దయాయ్లకు నివాస ంది.
పతి అపవితాతమ్కూ ఉనికిపటుట్ అయింది. అపవితమూ అసహయ్మూ అయిన పతి ప కీ గూడు అయింది.
3ఎందుకంటే దేవుని కోపానిన్ తెచేచ్ దాని ంగిక విశృంఖలతామదాయ్నిన్ జనమంతాతాగిమతెత్కిక్ పడిపోయారు.
భూమి మీద రాజులు ఆమెతో వయ్భిచారం చేశారు. లోకంలో వాయ్పారులు ఆమె అధిక సుఖభోగాల పభావం వలల్

సంపనున్లయాయ్రు.”
4తరువాతమరో సవ్రం పరలోకం నుండి వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఇలా చెపిప్ంది.

“నా పజలారా, మీరు ఆమె పాపాలోల్ భాగం పంచుకోకుండా, ఆమెకు సంభవించబోయే కీడులోల్ ఏదీ మీకు సంభవించకుండా
ఆమెను విడిచి వచెచ్యయ్ండి.

5ఆమెపాపాలు ఆకాశానన్ంటుతునాన్యి.
దేవుడు ఆమె నేరాలనిన్టినీ జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు.
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6ఆమె చెలిల్ంచిన పకారం ఆమెకు చెలిల్ంచండి.
ఆమె చేసినదానికి ఆమెకు రెటిట్ంపు చేయండి.
ఆమె కలిపినపాతలోనే ఆమె కోసం రెండొంతులు కలపండి.

7ఆమె తనను తాను హెచిచ్ంచుకుంది. విలాసభోగాలోల్ జీవించింది.
అంతేమొతత్ంలో ఆమెకు హింసనూ, వేదననూ కలగజేయండి.
ఎందుకంటే ఆమె తనమనసులో, “నేను రాణిగా కూరుచ్ండేదానిన్, విధవను కాను.
సంతాపం చూడనే చూడను” అనుకుంది.
8కాబటిట్ ఆమెకి కీడులనీన్ ఒకక్ రోజే కలుగుతాయి. మరణమూ, దుఖమూ, కరువూ వసాత్ యి.
దేవు న పభువుమహా శకిశాలి. ఆమెకు తీరుప్ చెపేప్ది ఆయనే. ఆమెఅగిన్కి ఆహ పోతుంది.”

బబులోను పతనం గురించి విలాపం
9-10ఆమెతోఅకమ ంగికసంబంధాలుపెటుట్ కునిసుఖభోగాలుఅనుభవించినభూరాజులుఅందరూఆమెకు కలుగుతునన్

వేదన చూసి భయంతో దూరంగా నిలబడతారు. ఆమె తగలబడిపోతుంటే వచేచ్ పొగను చూసూత్ రోదిసాత్ రు.
“అయోయ్, అయోయ్, బబులోను మహానగరమా,
శకివంత న నగరమా, ఒకక్ గంటలోనే నీమీదికి శికష్ వచిచ్ పడిందా” అంటూ ఏడుసాత్ రు.

11లోకంలోని వాయ్పారులు కూడా ఆ నగరానిన్ చూసి విలపిసాత్ రు. ఎందుకంటే, ఇక మీదట తమ వసుత్ వులు కొనేవారు
ఎవవ్రూ ఉండరు. 12వారి సరుకులు ఏవంటే బంగారం, వెండి, రతాన్లు, ముతాయ్లు, సనన్ని నేత బటట్లు, ఊదారంగు
బటట్లు, పటుట్ బటట్లు, ఎరని బటట్లు, ఇంకా పరిమళానిన్చేచ్ విలువగల పతి రక న కలప, దంతం, ఎంతో విలు న చెకక్,
ఇతత్డి, ఇనుము,పాలరాళ ళ్మొద నవాటితోచేసిన ఎనోన్ రకాల వసుత్ వులూ 13దాలిచ్న చెకక్, సుగంధ దవాయ్లు, ధూపం
కోసం వాడే వసుత్ వులూ, అతత్రు, సాంబాణి, దా రసం, నూనె, మెతత్ని పిండి, గోదుమలు, పశువులు, గొరెలు మొద నవి.
ఇంకా గురాలూ, రథాలూ,బానిసలూ,మనుషుల పాణాలు.

14 “నీ మనసుస్ ఆశించిన ఫలం నినున్ విడిచి పోయింది. నీ విలాసం, భోగం మాయ పోయాయి. అవి ఇక
కనపడవు” అని చెబుతూ ఏడుసాత్ రు. 15 ఆ నగరంలో ఈ వసుత్ వులతో వాయ్పారం చేసి సంపనున్ న వాయ్పారులు ఆమె
వేదన చూసి భయంతో దూరంగా నిలిచి ఏడుసూత్ గటిట్గా రోదిసాత్ రు. 16 “సనన్ని నేత బటట్లు, ఊదారంగు, ఎరని బటట్లు
కటుట్ కుని బంగారంతో, రతాన్లతో, వెల గల నగలతో, ముతాయ్లతో అలంకరించుకునన్ మహా నగరమా, అయోయ్, అయోయ్,
ఇంత ఐశవ్రయ్మూ ఒకక్ గంటలోనేమాయ పోయిందే!” అంటారు.

17 పతి నౌకాధిపతి, సముద యాతికులు, ఓడ నావికులు, ఇలా సముదం మీద ఆధారపడి బతికే వారంతా దూరంగా
నిలబడి 18 నగరం తగలబడి పోతుంటే రాజుకునన్ పొగను చూసి, “ఈ మహా నగరానికి సమాన నదేది?” అంటూ కేకలు
పెడతారు. 19 తమ తలల మీద దుముమ్ చలుల్ కుని ఏడుసూత్ రోదిసూత్ , “అయోయ్, అయోయ్, ఆ మహా నగరం. సొంత నౌకలు
ఉనన్వారంతాఈనగరంలోని సంపద వలల్ ధనవంతులయాయ్రు. అలాటిది ఒకక్ గంటలోనే ఇలానాశనమయిందే”అంటారు.

బబులోను పతనం గురించి భకుల హరష్ం
20“పరలోకమా,పరిశుదుధ్ లారా,అపొసత్లులారా,పవకలారా,ఆమెను గురించిసంతోషించండి. ఎందుకంటేఅదిమిమమ్లిన్

శి ంచిన దానికి పతిగా దేవుడు ఆమెను శి ంచాడు.”
21ఆతరువాతబలవంతు నఒకదూతపెదద్ తిరగలిరాయివంటిరాయిఎతిత్ సముదంలోపడవేసిఇలాఅనాన్డు, “ఇలాగే

మహా నగర న బబులోను కూడాహింసలపా కూలిపోతుంది. ఇక అది ఎనన్టికీ కనిపించదు. 22కాబటిట్ తీగ వాయిదాయ్ల
శబాద్ లూ,గాయకులపాటలూ, పిలల్నగోవి, బూరలుఊదేవారి శబాద్ లూ ఇక ఎనన్టికీ నీ దగగ్ర వినిపించవు. ఎలాంటి శిలప్ నా
చెకేక్ శిలిప్ ఎవరూ నీ దగగ్ర ఇక కనపడడు. తిరగలి శబద్ం ఇక ఎపప్టికీ నీ దగగ్ర వినపడదు.

23 దీపం వెలుతురు నీలో ఇక కనిపించదు. పెళిళ్ కొడుకు సవ్రం, పెళిళ్ కూతురు సవ్రం ఇక ఎనన్టికీ నీలో వినపడవు.
ఎందుకంటే నీ వరకులు పపంచంలో గొపప్వారుగా ఉండేవారు. దేశాలనీన్ నీ మాయలో పడిమోసపోయాయి.” 24 పవకల
రకం,హతసాకష్ుల రకం, ఇంకా భూమి వధ అయినవారి రకం ఆమెలో కనిపిసూత్ ఉంది.

19
వివరణ దరశ్నం. నాలుగు హలెల్లూయలు

1ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత అనేకమందిమాటాల్ డుతునన్టుట్ పరలోకంలో నుండి ఒక పెదద్ శబద్ం నేను వినాన్ను.
“హలెల్లూయ! రకష్ణ,యశసుస్, బల పభావాలు మన దేవునివే.
2ఆయన తీరుప్లు సతయ్ంగా నాయ్యంగా ఉనాన్యి.
తన ంగిక అవినీతితో భూలోకానిన్ భషట్తవ్ంలోకి నెటిట్న మహా వేశయ్ను ఆయన శి ంచాడు.
ఆమె ఒలికించిన తన సేవకుల రకానికి ఆయన పతీకారం తీరాచ్డు.”

3 రెండోసారివారంతా, “హలెల్లూయ! ఆ నగరం నుండి పొగ కలకాలం కి లేసూత్ నే ఉంటుంది” అనాన్రు.
4అపుప్డు ఆ ఇర నలుగురు పెదద్లూ ఆ నాలుగు పాణులూ సాషాట్ ంగపడి సింహాసనం కూరుచ్నన్ దేవునికి,
“ఆమెన్,హలెల్లూయ!” అని చెబుతూ ఆయననుపూజించారు.
5అపుప్డు, “దేవునిదాసులు, ఆయనకు భయపడేవారు,
గొపప్వా నా అనామకు నా అందరూ మన దేవుణిణ్ సుత్ తించండి” అంటూ ఒక సవ్రం సింహాసనం నుండి వినిపించింది.
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6 తరువాత అనేకమంది మాటాల్ డుతునన్టుట్ , అనేక జలపాతాల గరజ్నలా, బల న ఉరుముల ధవ్నిలా ఒక సవ్రం ఇలా
వినిపించింది.
“హలెల్లూయ! సరవ్ శకిశాలి,మన పభువు అయిన దేవుడు పరిపాలిసుత్ నాన్డు.”

గొరెపిలల్ కలాయ్ణం
7 “గొరెపిలల్ వివాహమహోతస్వ సమయం వచిచ్ంది.

పెండిల్కుమారె సిదధ్పడి ఉంది.
కాబటిట్ మనం సంతోషించి ఆనందించుదాం.
ఆయనకు మహిమఆపాదించుదాం.”
8ఆమె ధరించుకోడానికి మెరిసిపోయే, పరిశుభ న శేషఠ్ వసాలు ఇచాచ్రు.
ఈ శేషఠ్వసాలు పరిశుదుధ్ ల నీతి కారాయ్లు.

9 అపుప్డు ఆ దూత నాతో ఇలా అనాన్డు, “గొరెపిలల్ పెళిళ్ విందుకు ఆహావ్నం అందినవారు ధనుయ్లు అని రాయి.”
అతడే ఇంకా, “ఇవి నిజంగా దేవుని మాటలు” అనాన్డు. 10 అందుకు నేను అతణిణ్ పూజించడానికి అతని ముందు
సాషాట్ ంగపడబోయాను. కానీ అతడు, “అలా చేయకు! యేసుకు సాకష్ులుగా ఉనన్ నీకూ నీ సోదరులకూ నేను తోటి దాసుణిణ్
మాతమే” అనాన్డు.

మహిమలో కీసుత్ రాక
11 తరువాత పరలోకం తెరుచుకుని ఉండడం చూశాను. అపుప్డు చూడండి! తెలల్ని గురం ఒకటి నాకు కనిపించింది.

దానిమీద కూరుచ్నన్ వయ్కి పేరు ‘నమమ్క న వాడు, సతయ్వంతుడు.’ ఆయన నాయ్యంగా తీరుప్ చెబుతూ యుదధ్ం చేసాత్ డు.
12ఆయన నేతాలు అగిన్జావ్లలాల్ ఉనాన్యి. ఆయన తల అనేక కిరీటాలునాన్యి. ఆయన ఒక పేరు రాసి ఉంది. అది
ఆయనకు తపప్ వేరెవరికీ తెలియదు. 13 ఆయన ధరించిన దుసుత్ లు రకంలో ముంచి తీసినవి. ‘దేవుని వాకుక్’ అనే పేరు
ఆయనకుంది.

14ఆయన వెనకే పరలోక సేనలు తెలల్ని నార బటట్లు వేసుకుని తెలల్ గురాల ఎకిక్ వెళత్ నాన్రు. 15వివిధ జాతి పజలను
కొటట్డానికి ఆయన నోటి నుండి పదు న కతిత్ బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన ఇనుప లాఠీతో వారిని పరిపాలిసాత్ డు.
సరావ్ధికారి అయిన దేవుని తీకష్ణ న ఆగహపు దాకష్ గానుగ తొటిట్ని ఆయనే తొకుక్తాడు. 16 ఆయన బటట్ల మీదా, తొడ
మీదా ‘రాజులకు రాజు, పభువులకు పభువు’ అనే పేరు రాసి ఉంది.

హరెమ్గిదోద్ న్యుదధ్ం
17అపుప్డు ఒక దూత సూరయ్బింబంలో నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. అతడు బిగగ్రగా కేక వేసి న ఎగిరే పకష్ులను

పిలిచాడు, “రండి, దేవుడు ఏరాప్టు చేసిన మహా విందును ఆరగించండి. 18రాజుల మాంసం, నాయ్ధిపతుల మాంసం,
బలవంతులమాంసం, గురాలమాంసం,వాటి సావ్రీ చేసేవారిమాంసం, సవ్తంతులూ,బానిసలూ, పలుకుబడి లేనివారూ,
గొపప్వారూ అయినమనుషులందరిమాంసం, వచిచ్ తినండి” అనాన్డు.

19 కూరమృగం, భూమిమీదనునన్ రాజులందరూ తమ నాయ్లతోవూయ్హం తీరి ఉండడం నేను చూశాను. వారు ఆ గురం
మీద కూరుచ్నన్ వయ్కితోనూ ఆయన నయ్ంతోనూయుదధ్ం చేయడానికి సిదధ్ం అవుతునాన్రు.

మృగం పతనం. 2. అబదధ్ పవక పతనం
20 అపుప్డా మృగమూ, వాడి ముందు అదుభ్తాలు చేసిన అబదధ్ పవకా పటుట్ బడాడ్ రు. ఈ అదుభ్తాలతోనే వీడు మృగం

ముద వేయించుకునన్ వారిని, ఆ విగహానిన్ పూజించిన వారిని మోసం చేశాడు. ఈ ఇదద్రినీ గంధకంతో మండుతునన్ అగిన్
సరసుస్లోపాణాలతోనే పడవేశారు.

3. వారిని అనుసరించిన రాజుల పతనం
21మిగిలిన వారు గురం మీద కూరుచ్నన్ వయ్కి నోటి నుండి వసుత్ నన్ కతిత్వాత పడి చచిచ్పోయారు. వారిమాంసానిన్ పకష్ులు

కడుపారా ఆరగించాయి.
20

సాతానుకు అగాధంలో చెర
1తరువాత ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి రావడం నేను చూశాను. అతని చేతిలో ఒక పెదద్ గొలుసూ లో న అగాధం

తాళం చెవీ ఉనాన్యి. 2 అతడు అపవాది, సాతాను అనే పేరుల్ నన్ ఆది సరప్ం అయిన మహా సరాప్నిన్ పటుట్ కుని వెయియ్
సంవతస్రాల వరకూ అగాధంలో పడవేశాడు. 3వాణిణ్ అగాధంలో పడవేసి,దానిన్ మూసివేసి దానికి ముద వేశాడు. ఆ వెయియ్
సంవతస్రాలయేయ్ వరకూ పజలను మోసం చేయకుండా వాడు అగాధంలోనే బందీగా ఉండాలి. ఆ తరువాత కొదిద్ సమయం
వాణిణ్ వదిలిపెటాట్ లి.

మొదటిపునరుతాథ్ నం
4అపుప్డు సింహాసనాలు చూశాను. వాటి కూరుచ్నన్ వారికి తీరుప్ చెపేప్ అధికారం ఇచాచ్రు. యేసును గురించి తాము

చెపిప్న సాకష్ ం కోసమూ, దేవుని వాకుక్ను పకటన చేసినందుకూ తల నరికించుకునన్ భకుల ఆతమ్లు చూశాను. వారు
కూర మృగానిన్ గానీ, వాడి విగహానిన్ గానీ పూజించలేదు. వారి నుదుటి మీద గానీ చేతి మీద గానీ ముద వేయనీయలేదు.
వారిపుప్డు సజీవు కీసుత్ తో కలిసి వెయేయ్ళ ళ్ పరిపాలించారు.
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5ఆవెయియ్సంవతస్రాలుముగిసే వరకూ చనిపోయినమిగిలినవారు సజీవులుకాలేదు. ఇదేమొదటిపునరుతాథ్ నం. 6ఈ
మొదటిపునరుతాథ్ నంలోపాలొగ్ నన్వారు పరిశుదుధ్ లు, దీవెనపొందినవారు. వీళళ్ రెండవమరణానికి అధికారం లేదు. వీరు
దేవునికీ, కీసుత్ కీయాజకు కీసుత్ తో కూడా వెయియ్ సంవతస్రాలు పరిపాలన చేసాత్ రు.

సాతాను విడుదల. 4. గోగు,మాగోగు పతనం
7 వెయియ్ సంవతస్రాలు ముగిశాక సాతాను తన చెరలో నుండి విడుదల అవుతాడు. 8వాడు బయలేద్రి భూమి నాలుగు

దికుక్లోల్ ఉనన్ గోగు, మాగోగులను మోసం చేసి లెకక్కు సముదపు ఇసుకలాగా ఉనన్ వారిని యుదాధ్ ని సమకూరుసాత్ డు.
9వారు బయలు దేరి పరిశుదుధ్ ల శిబిర న పియ పటట్ణానిన్ ముటట్డి వేసాత్ రు. అపుప్డు పరలోకం నుండి అగిన్ దిగి వచిచ్
వారిని దహించి వేసుత్ ంది.

5. సాతాను పతనం
10వారినిమోసం చేసిన అపవాదినిమండుతునన్ గంధకం సరసుస్లో పడవేసాత్ రు. అకక్డే కూర మృగమూ, అబదధ్ పవకా

ఉనాన్రు. వారు రాతీ పగలూ కలకాలం బాధలపాలవుతారు.
6. అవిశావ్సుల పతనం. అంతిమ తీరుప్

11 తరవాత తెలల్ని సింహాసనానీన్ దాని కూరుచ్నన్ ఒకాయననూ చూశాను. ఆయన సనిన్ధి నుండి భూమీ ఆకాశాలూ
పారిపోయాయి. కానీ అవి వెళళ్డానికి చోటు కనపడలేదు. 12 చనిపోయిన వారు గొపప్వా నా అలుప్ నా ఆ సింహాసనం
ఎదుట నిలబడి ఉండడం చూశాను. అపుప్డు గంథాలు తెరిచారు. మరో గంథానిన్ కూడా తెరిచారు. అది జీవ గంథం. ఆ
గంథాలోల్ తమ కారాయ్లను గురించి రాసి ఉనన్ దానిన్ బటిట్ వారు తీరుప్ పొందారు.

13 సముదం తనలో ఉనన్ చనిపోయిన వారిని అపప్గించింది. మరణమూ, పాతాళ లోకమూ వాటి వశంలో ఉనన్
చనిపోయిన వారిని అపప్గించాయి. వారంతా తమ కారాయ్లను బటిట్ తీరుప్ పొందారు. 14 మరణానీన్ పాతాళానీన్ అగిన్
సరసుస్లో పడవేయడం జరిగింది. ఈ అగిన్ సరసేస్ రెండవ మరణం. 15 జీవ గంథంలో పేరు లేని వాణిణ్ అగిన్ సరసుస్లో
పడవేశారు.

21
ఏడు కొతత్ విషయాలు. 1. కొతత్ భూమి, 2. కొతత్ ఆకాశం

1అపుప్డు నేను కొతత్ ఆకాశానీన్, కొతత్ భూమినీ చూశాను. మొదటిఆకాశం,మొదటి భూమీ గతించిపోయాయి. సముదం
అనేదిఇకలేదు. 2అపుప్డు నేను కొతత్ యెరూషలేముఅనేపరిశుదధ్ పటట్ణంతనభరకోసంఅలంకరించుకునన్ పెళిళ్కూతురిలా
తయా పరలోకంలో ఉనన్ దేవుని దగగ్ర నుండి దిగి రావడం చూశాను.

3. కొతత్ పజ
3అపుప్డు పరలోకంలో నుండి ఒక గొపప్ సవ్రం, “చూడండి, దేవుని నివాసం మనుషులతో ఉంది. ఆయనవారితో కలసి

జీవిసాత్ డు. వారు ఆయన పజ ఉంటారు. దేవుడుతానేవారితోఉంటాడు. వారికి దేవు ఉంటాడు. 4ఆయనవారి కనున్ల
నుండి పతి కనీన్టి బొటుట్ నూ తుడుసాత్ డు. ఇకమరణం గానీ, వేదన పడడం గానీ, ఏడుపుగానీబాధగానీఉండవు. మొదటి
సంగతులు గతించి పోయాయి” అని చెబుతుండగా వినాన్ను.

5 అపుప్డు సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన, “చూడండి, అనిన్టినీ కొతత్విగా చేసుత్ నాన్ను” అనాన్డు, “ఈ మాటలు
సతయ్ నవీ, నమమ్దగినవీ కాబటిట్ రాయి” అని నాతో అనాన్డు. 6 ఆయన ఇంకా నాతో ఇలా అనాన్డు, “ఈ విషయాలనీన్
సమాపత్ం అయాయ్యి. ఆలాఫ్, ఒమేగా నేనే. అంటే ఆదీ అంతమూ నేనే. దాహం వేసిన వాడికి జీవ జలాలఊట నుండి నీరు
ఉచితంగా ఇసాత్ ను. 7 జయించేవాడు వీటిని పొందుతాడు. నేను అతనికి దేవుడిగా ఉంటాను. అతడు నాకు కుమారుడిగా
ఉంటాడు.

8 పిరికివారూ, అవిశావ్సులూ, అసహ య్లూ, నరహంతకులూ, వయ్భిచారులూ, మాంతికులూ, విగహారాధకులూ,
అబదిధ్కులందరూ అగిన్ గంధకాలతోమండే సరసుస్లో పడతారు. ఇది రెండవమరణం.

గొరెపిలల్ భారయ్. 4. కొతత్ యెరూషలేము
9 అపుప్డు ఆ చివరి ఏడు కీడులతో నిండిన ఏడు పాతలను పటుట్ కుని ఉనన్ ఏడుగురు దేవదూతలోల్ ఒకడు నా దగగ్రికి

వచాచ్డు. “ఇలారా, పెళిళ్ కూతురిని అంటే గొరె పిలల్ భారయ్ను నీకు చూపిసాత్ ను” అనాన్డు.
10 ఆతమ్ సావ్ధీనంలో ఉనన్ ననున్ ఎతత్యిన గొపప్ పరవ్తం కి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ యెరూషలేము అనే పరిశుదధ్

పటట్ణం పరలోకంలోని దేవుని దగగ్ర నుండి రావడం నాకు చూపించాడు. 11యెరూషలేము దేవుని మహిమ కలిగి ఉంది.
అది పశసత్ న సూరయ్కాంతం రాయిలా సఫ్టికంలా ధగ ధగా మెరుసూత్ ఉంది. 12 ఆ పటట్ణానికి ఎతత్యిన పహరీ గోడా,
ఆ పహరీ గోడకు పనెన్ండు దావ్రాలూ ఉనాన్యి. ఆ దావ్రాల దగగ్ర పనెన్ండు మంది దేవదూతలునాన్రు. ఇశాయేలు వారి
పనెన్ండు గోతాల పేరూల్ ఆ దావ్రాల రాసిఉనాన్యి. 13తూరుప్నమూడు దావ్రాలూ,ఉతత్రానమూడు దావ్రాలూ, ద ణాన
మూడు దావ్రాలూ, పశిచ్మానమూడు దావ్రాలూ ఉనాన్యి. 14ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడకు పనెన్ండు పునాదులునాన్యి. ఆ
పునాదుల పనెన్ండు మంది గొరెపిలల్ అపొసత్లుల పేరుల్ కనిపిసుత్ నాన్యి.

15నాతోమాటాల్ డే దూత దగగ్ర ఆ పటట్ణానీన్,దానిదావ్రాలనూ, పహరీ గోడనూ కొలవడానికి ఒక బంగారు కొలబదద్ ఉంది.
16 ఆ పటట్ణం చతురసాకారంగా ఉంది. దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానం. అతడు ఆ కొలబదద్తో పటట్ణానిన్ కొలిసేత్
దాని కొలత సుమారు రెండు వేల రెండు వందల కిలో మీటరుల్ ఉంది. దాని పొడుగూ, వెడలూప్, ఎతూత్ అనీన్ సమానమే.
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17తరువాత అతడు పహరీ గోడను కొలిచాడు. అది మనుషుల లెకక్ పకారం నూట నల నాలుగు మూరలుంది. ఆ కొలత
దూత వేసిన కొలతే.

18 ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడను సూరయ్కాంత మణులతో కటాట్ రు. పటట్ణం చూసేత్ నిరమ్ల న సఫ్టికం లాంటి మేలిమి
బంగారంతో కటిట్ ఉంది. 19 ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడ పునాదులు పశసత్ న రకరకాల విలు న రాళళ్తో అలంకరించారు.
మొదటిపునాది సూరయ్కాంతం, రెండవది ఇంద నీలం, మూడోదియమునారాయి, నాలుగోది పచచ్, 20అయిదోది ఢూరయ్ం,
ఆరోది కెంపు, ఏడోది సువరణ్ రతన్ం, ఎనిమిదోది గోమేధికం, తొమిమ్దోది పుషయ్రాగం, పదోది సువరణ్లశునీయం, పదకొండోది
పదమ్రాగం, పనెన్ండోది పదమ్రాగం.

21 దాని పనెన్ండు దావ్రాలూ పనెన్ండు ముతాయ్లు. ఒకోక్ దావ్రానీన్ ఒకోక్ ముతయ్ంతో కటాట్ రు. పటట్ణపు రాజవీధి
సవ్చఛ్ న సఫ్టికం లాంటిమేలిమి బంగారం.

5. కొతత్ ఆలయం
22 అకక్డ ఎలాంటి దేవాలయమూ నాకు కనిపించలేదు. ఎందుకంటే సరవ్శకిశాలి, పభువు అయిన దేవుడూ, గొరెపిలాల్

దానికి దేవాలయంగా ఉనాన్రు.
6. కొతత్ పకాశం

23 ఆ పటట్ణంలో వెలుగివవ్డానికి సూరుయ్డూ చందుడూ అకక్రలేదు. దేవుని యశసుస్ అకక్డ పకాశిసూత్ ఉంటుంది.
గొరెపిలల్ దాని దీపం. 24వివిధజాతి పజలు ఆ వెలుగులో తిరుగుతారు. భూరాజులు తమ భవానిన్ దానిలోకి తెసాత్ రు.

25రోజంతా దాని దావ్రాలు మూయరు. ఎందుకంటే అకక్డ రాతి లేదు. 26వివిధ జాతి పజలు తమ భవానీన్ గౌరవానీన్
దానిలోకి తెసాత్ రు. 27 పవితం కానిదేదీ దానిలో పవేశించదు. అవమానకర న దానినీ, మోసకర న దానినీ చేసినవారు
దానిలో కచిచ్తంగా పవేశించరు. గొరెపిలల్ జీవ గంథంలో పేరుల్ నన్వారుమాతమేదానిలో పవేశిసాత్ రు.

22
పరలోకం, జీవజలనది

1 అపుప్డు జీవజలనదిని ఆ దూత నాకు చూపించాడు. అది సఫ్టికంలా నిరమ్లంగా మెరుసూత్ ఉంది. అది దేవునిదీ
గొరెపిలల్దీ అయిన సింహాసనం నుండీ, 2 ఆ పటట్ణం పధాన వీధి మధయ్లో నుండి పవహిసుత్ ంది. ఆ నదికి రెండు పకక్లా
జీవ వృకష్ం ఉంది. అది నెల నెలా ఫలిసూత్ , పనెన్ండు రకాల పండుల్ కాసుత్ ంది. ఆ చెటుట్ ఆకులు జనాల సవ్సథ్త కోసం
ఉపయోగపడతాయి.

3 అకక్డ ఇక శాపం అనేది ఉండదు. దేవునిదీ గొరెపిలల్దీ అయిన సింహాసనం అకక్డ ఉంటుంది. ఆయన సేవకులు
ఆయనకు సేవ చేసాత్ రు. 4ఆయనముఖానిన్ చూసాత్ రు. ఆయనపేరువారినొసళళ్ ఉంటుంది. 5రాతిఇక ఎపప్టికీ కలగదు.
దీపాలకాంతీ, సూరుయ్డి వెలుగూవారికిఅకక్ర లేదు. దేవు నపభువే వెలు వారిమీదపకాశిసూత్ ఉంటాడు. వారు కలకాలం
పరిపాలిసాత్ రు.

6 ఆ దూత నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఈమాటలు నమమ్దగగ్వి, సతయ్ నవి. పవకల ఆతమ్లకు దేవు న పభువు తవ్రలో
జరగాలిస్న వాటిని తన దాసులకు చూపించడానికి తన దూతను పంపాడు.” 7 “చూడండి! నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. ఈ
పుసత్కంలోని పవచనవాకుక్లను సీవ్కరించేవాడు ధనుయ్డు.”

8 యోహాను అనే నేను ఈ సంగతులనీన్ వినాన్ను, చూశాను. అలా నేను వింటూ చూసూత్ ఉనన్పుప్డు వాటిని నాకు
చూపిసుత్ నన్ దూతను పూజించడానికి అతని ఎదుట సాషాట్ ంగపడాడ్ ను. 9అపుప్డు అతడు, “అలా చెయయ్కు. నేను నీకూ, నీ
సోదరులకూ, పవకలకూ,ఈపుసత్కంలోమాటలను పాటించే వారందరికీ తోటి సేవకుణిణ్ . దేవుణిణ్ పూజించు” అని చెపాప్డు.

10అతడు నాతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, “ఈ పుసత్కంలో ఉనన్ పవచన వాకుక్లను మూసి ముద వేయవదుద్ . ఎందుకంటే
సమయం దగగ్ర పడింది. 11 అనాయ్యం చేసేవాణిణ్ అనాయ్యం చేసూత్ నే ఉండనియియ్. అపవితుణిణ్ ఇంకా అపవితుడిగానే
ఉండనియియ్. నీతిమంతుణిణ్ ఇంకా నీతిమంతుడిగానే ఉండనియియ్. పరిశుదుధ్ ణిణ్ ఇంకా పరిశుదుధ్ డిగా ఉండనియియ్.

12 “చూడండి, నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. పతి వయ్కికీ తాను చేసిన పనుల పకారం నేనివవ్బోయే పతిఫలం నా దగగ్ర
ఉంది.

13ఆలాఫ్, ఓమెగా నేనే. మొదటివాణిణ్ , చివరివాణిణ్ నేనే. పారంభానీన్ ముగింపునీ నేనే.
14జీవ వృకష్ ఫలానిన్ ఆరగించడానికీ,ఆపటట్ణదావ్రాల నుండిలోపలికి పవేశించడానికీయోగుయ్లు అయేయ్ందు తమ

వసాలను ఉతుకుక్నే వారు దీవెనపొందినవారు.
15పటట్ణంబయటకుకక్లూ,మాంతికులూ,వయ్భిచారులూ,హంతకులూ,విగహపూజచేసేవారూ,అబదాధ్ నిన్పేమించి

అభాయ్సం చేసేవారూ ఉంటారు.
16యేసు అనే నేను సంఘాలకు చెపప్డం కోసం ఈ విషయాలను మీకు తెలియజేయడానికి నా దూతను పంపించాను.

నేనేదావీదు వేరునూ సంతానానీన్ పకాశవంత న వేకువ నకష్తానీన్.
17“రా”అంటూఆతామ్,పెళిళ్కూతురూచెబుతునాన్రు. వింటునన్వాడూ, “రా”అనిచెపాప్లి. దాహంవేసినవాడురావాలి.

ఇషట్మునన్ వయ్కి జీవ జలానిన్ ఉచితంగా తీసుకోవచుచ్.”
18ఈ పుసత్కంలోని పవచనవాకుక్లను వినే పతి వయ్కినీ నేను హెచచ్రించేది ఏమిటంటే ఎవ నా వీటిలో ఏ నా కలిపితే

దేవుడు ఈ పుసత్కంలో రాసి ఉనన్ కీడులనీన్ వాడికి కలగజేసాత్ డు. 19 ఎవ నా దేని నా తీసి వేసేత్ దేవుడు ఈ పుసత్కంలో
వివరించిన జీవ వృకష్ంలోనూ, పరిశుదధ్ పటట్ణంలోనూ వాడికి భాగం లేకుండా చేసాత్ డు.



యోహాను రాసిన పకటన గంథం 22:20 1092 యోహాను రాసిన పకటన గంథం 22:21

చివరి వాగాద్ నం, చివరి పారథ్న
20ఈ సంగతులను గురించి సాకష్మిసుత్ నన్ వాడు, “అవును, తవ్రగా వసుత్ నాన్ను” అని అంటునాన్డు.
ఆమేన్ ! పభుయేసూ, తవ్రగా రా.
21పభుయేసు కృప పరిశుదుధ్ లందరికీ తో ఉండుగాక. ఆమేన్ .
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