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1:1 యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో యుదధ్ము

చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా

1:2 యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు పోవలెనని

సెలవిచెచ్ను.

1:3 అపుప్డు యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో మనము

కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును

మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచెచ్దమని చెపప్గా షిమోయ్నీయులు వారితో కూడ పోయిరి.
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1:4 కనానీయులమీదికి యూదా వంశసుథ్లు పోయినపుప్డు యెహోవా కనానీయులను

పెరిజీజ్యులను వారి కపప్గించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుషుయ్లను

హతము చేసిరి.

1:5 వారు బెజెకులో అదోనీబెజెకును చూచి వానితో యుదధ్ము చేసి కనానీయులను

పెరిజీజ్యులను హతము చేసిరి.

1:6 అదోనీబెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పటుట్కొని అతని కాలుచేతుల బొటట్న

వేర్ళల్ను కోసివేసిరి.
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1:7 అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన డెబబ్దిమంది రాజులు

నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటేల్ దేవుడు నాకు

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ

చనిపోయెను.

1:8 యూదా వంశసుథ్లు యెరూషలేముమీదికి యుదధ్ము చేసి దానిని పటుట్కొని కొలల్బెటిట్ ఆ

పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి.



అధాయ్యము 1

1:9 తరువాత యూదా వంశసుథ్లు మనయ్ములయందును దకిష్ణదేశమందును

లోయయందును నివసించిన కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు పోయిరి.

1:10 మరియు యూదా వంశసుథ్లు హెబోర్నులో నివసించిన కనానీయులమీదికి పోయి,

షేషయిని అహీమానును తలమ్యిని హతము చేసిరి.

1:11 ఆ హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అకక్డనుండి వారు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయిరి.

పూరవ్ము దెబీరు పేరు కిరయ్తేస్ఫెరు.
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1:12 కాలేబు కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని కొలల్బెటుట్వానికి నా కుమారెత్యైన అకాస్ను ఇచిచ్

పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా

1:13 కాలేబు తముమ్డైన కనజు కుమారుడగు ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను గనుక కాలేబు

తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను.

1:14 ఆమె తన పెనిమిటి యింట పర్వేశించినపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము అడుగుటకు

అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు నీకేమి కావలెనని యడిగెను
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1:15 అందుకామె దీవెన దయచేయుము; నాకు దకిష్ణ భూమి ఇచిచ్యునాన్వు, నీటి

మడుగులను కూడ నాకు దయచేయుమనెను. అపుప్డు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను

పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను.

1:16 మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశసుథ్లతో కూడ ఖరూజ్రచెటల్

పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణదికుక్లోని యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ

జనముతో నివసించిరి.
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1:17 యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో కూడ పోయి జెఫతులో

నివసించిన కనానీయులను హతము చేసి పటట్ణమును నిరూమ్లముచేసి ఆ పటట్ణమునకు

హోరామ్ అను పేరు పెటిట్రి.

1:18 యూదా వంశసుథ్లు గాజాను దాని పర్దేశమును అషెక్లోనును దాని పర్దేశమును

ఎకోర్నును దాని పర్దేశమును పటుట్కొనిరి.

1:19 యెహోవా యూదా వంశసుథ్లకు తోడైయునన్ందున వారు మనయ్దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనిరి. అయితే మైదానమందు నివసించువారికి ఇనుపరథములునన్ందున

వారిని వెళల్గొటట్లేకపోయిరి.



అధాయ్యము 1

1:20 మోషే చెపిప్నటుల్ వారు కాలేబుకు హెబోర్ను నియయ్గా అతడు ముగుగ్రు అనాకీయులను

అకక్డనుండి పారదోలి దానిని సావ్ధీనపరచుకొనెను.

1:21 యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు వెళల్గొటట్లేదు;

యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో

నివసించుచునాన్రు.

1:22 యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి తోడైయుండెను.
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1:23 పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు దూతలను

పంపగా

1:24 ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి యీ

పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని

చెపిప్రి.

1:25 అతడు పటట్ణములోనికి పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ పటట్ణమును కతిత్వాత

హతము చేసిరిగాని ఆ మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని పోనిచిచ్రి.
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1:26 ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి దానికి లూజు

అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు.

1:27 మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని పలెల్లను,

దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను,

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో

నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి.
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1:28 ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత వెటిట్పనులు

చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు.

1:29 ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, గెజెరులో

కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి.

1:30 జెబూలూనీయులు కితోర్ను నివాసులను నహలోలు నివాసులను వెళల్గొటట్లేదు,

కనానీయులు వారి మధయ్ నివసించి వారికి వెటిట్పనులు చేయువారైరి.
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1:31 ఆషేరీయులు అకోక్ నివాసులను సీదోను నివాసులను అహాల్బు వారిని అకీజ్బువారిని

హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని

1:32 ఆషేరీయులు దేశనివాసులైన కనానీయులను వెళల్గొటట్క వారి మధయ్ నివసించిరి.

నఫాత్లీయులు బేతెష్మెషు వారిని బేతనాతువారిని వెళల్గొటట్లేదు గాని

1:33 బేతెష్మెషు నివాసులచేతను బేతనాతు నివాసులచేతను వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి.

1:34 అమోరీయులు దానీయులను పలల్పు దేశమునకు దిగనియయ్క మనయ్మునకు వారిని

వెళల్గొటిట్రి.
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1:35 అమోరీయులు అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను షయలీబ్ములోను

నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై వారిచేత

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి

1:36 అమోరీయుల సరిహదుద్ అకర్బీబ్ము మొదలుకొని హసెస్లావరకు వాయ్పించెను.
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2:1 యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను

నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను.

2:2 మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి బలిపీఠములను

విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు.

2:3 మీరు చేసినపని యెటిట్ది? కావున నేను మీ యెదుటనుండి ఈ దేశనివాసులను

వెళల్గొటట్ను, వారు మీ పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు ఉరిగా

నుందురని చెపుప్చునాన్ను.
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2:4 యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపప్గా

2:5 జనులు ఎలుగెతిత్ యేడిచ్రి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు పెటట్బడెను. అకక్డవారు

యెహోవాకు బలి అరిప్ంచిరి.

2:6 యెహోషువ జనులను వెళల్నంపినపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు తమ సావ్సథ్య్ములకు పోయిరి.

2:7 యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై యెహోవా

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి.
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2:8 నూను కుమారుడును యెహోవాకు దాసుడునైన యెహోషువ నూట పది సంవతస్రముల

వయసుస్ గలవాడై మృతినొందినపుప్డు అతని సాయ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్

తిమన్తెస్రహులో జనులతని పాతిపెటిట్రి.

2:9 అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి గాయషు కొండకు ఉతత్రదికుక్న నునన్ది.

2:10 ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని

తరమొకటి పుటట్గా
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2:11 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి, ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని

రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను పూజించి

2:12 తమ చుటుట్నుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి వాటికి నమసక్రించి

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి.

2:13 వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి.

2:14 కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన దోచుకొనువారి చేతికి

వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి చుటుట్నునన్వారి

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేకపోయిరి.
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2:15 యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, వారు పోయిన

పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను.

2:16 ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచెను. వీరు

దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచిరి. అయితే వారు ఇంక

నాయ్యాధిపతుల మాట వినక
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2:17 తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి తవ్రగా

తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి.

2:18 తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూట్రుప్లు యెహోవా విని

సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను

రకిష్ంచెను.
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2:19 ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి యితర దేవతలను అనుసరించి

పూజించుచు వాటికి సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ కిర్యలలోనేమి తమ

మూరఖ్పర్వరత్నలోనేమి దేనిని విడువక తమ పూరివ్కులకంటె మరి మిగుల చెడ డ్వారైరి.

2:20 కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయుల మీద మండగా ఆయన ఈలాగు

సెలవిచెచ్ను ఈ పర్జలు నా మాట వినక, వీరి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను

మీరుదురు
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2:21 గనుక నేను నియమించిన విధిననుసరించి వారి పితరులు నడిచినటుల్ వీరును

యెహోవా విధిననుసరించి నడుచుదురో లేదో ఆ జనములవలన ఇశార్యేలీయులను

శోధించుటకై

2:22 యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును వారి

యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను.

2:23 అందుకు యెహోవా ఆ జనములను యెహోషువచేతి కపప్గింపకయు శీఘర్ముగా

వెళల్గొటట్కయు మాని వారిని ఉండనిచెచ్ను.



నాయ్యాధిపతులు
అధాయ్యము 3

పరిశుదధ్ గర్ంధము
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3:1 ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని చూడనివారందరిని

శోధించి

3:2 ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను ఏ

మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు

ఇవి.

3:3 ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, సీదోనీయులును,

బయలె హ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో

నివసించు హివీవ్యులును,
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3:4 యెహోవా మోషేదావ్రా తమ తండుర్లకిచిచ్న ఆజఞ్లను వారు అనుసరింతురో లేదో

తెలిసికొనునటుల్ ఇశార్యేలీయులను పరిశోధించుటకై ఆ జనములను ఉండనిచెచ్ను.

3:5 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు, కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు

3:6 పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు ఎబూసీయులను జనులమధయ్ నివసించుచు వారి

కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి

దేవతలను పూజించుచు వచిచ్రి
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3:7 అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి

బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి.

3:8 అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన

అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని

అమిమ్వేసెను. ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు

దాసులుగానుండిరి
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3:9 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన కనజు యొకక్

కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని

రకిష్ంచెను.

3:10 యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును

జయించెను.
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3:11 అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు తరువాత కనజు

కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను.

3:12 ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు యెహోవా దృషిట్కి

దోషులైనందున యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మోయాబు రాజైన

ఎగో ల్నును బలపరచెను.

3:13 అతడు అమోమ్నీయులను అమాలేకీయులను సమకూరుచ్కొనిపోయి

ఇశార్యేలీయులను ఓడగొటిట్ ఖరూజ్రచెటల్ పటట్ణమును సావ్ధీనపరచుకొనెను.
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3:14 ఇశార్యేలీయులు పదునెనిమిది సంవతస్రములు మోయాబు రాజునకు దాసులైరి.

3:15 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడగు

ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు.

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగో ల్నుకు కపప్ము పంపగా

3:16 ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన వసత్రములో తన

కుడి తొడమీద
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3:17 దానిని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము మోయాబురాజైన ఎగో ల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ ఎగో ల్ను బహు

సూథ్లకాయుడు.

3:18 ఏహూదు ఆ కపప్ము తెచిచ్ యిచిచ్న తరువాత కపప్ము మోసిన జనులను వెళల్నంపి

3:19 గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన మాట ఒకటి

నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను.



అధాయ్యము 3

3:20 ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని

చెపప్గా అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను.

3:21 అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ కతిత్ తీసి

కడుపుమీద అతని పొడిచెను.

3:22 పడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని కడుపునుండి

కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ్యుండెను.
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3:23 అపుప్డు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళిల్ తన వెనుకను ఆ మేడగది తలుపువేసి

గడియ పెటెట్ను.

3:24 అతడు బయలువెళిల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ్ చూడగా ఆ మేడగది

తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చలల్ని గదిలో శంకానివరిత్కి

పోయియునాన్డనుకొని

3:25 తాము సిగుగ్వింతలు పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను తీయకపోగా

వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు చనిపోయి

నేలను పడియుండెను.
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3:26 వారు తడవు చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని పెసీలీమును దాటి శెయీరాకు

పారిపోయెను.

3:27 అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా ఇశార్యేలీయులు

మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి.

3:28 అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ శతుర్వులైన

మోయాబీయులను యెహోవా మీచేతి కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని

వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని

దాటనియయ్లేదు.
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3:29 ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన పరాకర్మశాలులను

పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున మోయాబీయులు

ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా

ఉండెను.

3:30 అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. అతడు

ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱఱ్తో హతము చేసెను; అతడును

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను.
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3:31 అతడును ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను.
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4:1 ఏహూదు మరణమైన తరువాత ఇశార్యేలీయులు ఇంకను యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి

గనుక

4:2 యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని అపప్గించెను. అతని

సేనాధిపతి అనుయ్ల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా.

4:3 అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు

ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి.
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4:4 ఆ కాలమున లపీప్దోతునకు భారయ్యైన దెబోరా అను పర్వకి త్ర్ ఇశార్యేలీయులకు

నాయ్యాధిపతినిగా ఉండెను.

4:5 ఆమె ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి రామాకును బేతేలుకును మధయ్నునన్ దెబోరా

సరళవృక్షము కిర్ంద తీరుప్కై కూరుచ్ండుటకదుద్, తీరుప్ చేయుటకై ఇశార్యేలీయులు

ఆమెయొదద్కు వచుచ్చుండిరి.

4:6 ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును పిలువనంపించి

అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళిల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము;
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4:7 నేను నీ దగగ్రకు యాబీను సేనాధిపతియైన సీసెరాను అతని రథములను అతని

సైనయ్మను కీషోను ఏటియొదద్కు కూరిచ్ నీచేతికి అతనిని అపప్గించెదనని ఇశార్యేలీయుల

దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యుండలేదా? అని దెబోరా చెపప్గా

4:8 బారాకు నీవు నాతోకూడ వచిచ్నయెడల నేను వెళెల్దను గాని నీవు నాతోకూడ రానియెడల

నేను వెళల్నని ఆమెతో చెపెప్ను.

4:9 అపుప్డు ఆమె నీతో నేను అగతయ్ముగా వచెచ్దను; అయితే నీవు చేయు పర్యాణమువలన

నీకు ఘనత కలుగదు, యెహోవా ఒక సతరీచేతికి సీసెరాను అపప్గించునని చెపిప్ తాను లేచి

బారాకుతో కూడ కెదెషునకు వెళెల్ను.
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4:10 బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు పిలిపించినపుప్డు

పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళిల్రి;

4:11 దెబోరాయు అతనితోకూడ పోయెను. అంతకులోగా కయీనీయుడైన హెబెరు మోషే

మామయైన హోబాబు సంతతివారైన కయీనీయులనుండి వేరుపడి కెదెషునొదద్నునన్

జయననీన్ములోని మసత్కివృక్షము నొదద్ తన గుడారమును వేసికొనియుండెను.

4:12 అబీనోయము కుమారుడైన బారాకు తాబోరు కొండమీదికి పోయెనని సీసెరాకు

తెలుపబడినపుప్డు సీసెరా తన రథములనిన్టిని తన తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములను
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4:13 అనుయ్ల హరోషెతునుండి కీషోను వాగువరకు తన పక్షముగానునన్ సమసత్ జనమును

పిలిపింపగా

4:14 దెబోరాలెముమ్, యెహోవా సీసెరాను నీచేతికి అపప్గించిన దినము ఇదే, యెహోవా నీకు

ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ పదివేలమంది

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని తాబోరు కొండమీదినుండి దిగి వచెచ్ను.

4:15 బారాకు వారిని హతము చేయునటుల్ యెహోవా సీసెరాను అతని రథములనిన్టిని అతని

సరవ్ సేనను కలవరపరచగా సీసెరా తన రథము దిగి కాలినడకను పారిపోయెను.
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4:16 బారాకు ఆ రథములను సేనను అనుయ్ల హరోషెతువరకు తరుమగా సీసెరాయొకక్

సరవ్సేనయు కతిత్వాత కూలెను, ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు

4:17 హాసోరు రాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశసుథ్లకును సమాధానము

కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భారయ్యైన

యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను.

4:18 అపుప్డు యాయేలు సీసెరాను ఎదురొక్నబోయి అతనిని చూచి నా యేలినవాడా

నాతటుట్ తిరుగుము, తిరుగుము భయపడకుమని చెపిప్నందున అతడు ఆమె గుడారమును

జొచెచ్ను.
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4:19 ఆమె గొంగళితో అతని కపప్గా అతడు దపిప్కొనియునాన్ను, దయచేసి దాహమునకు

కొంచెము నీళిల్మమ్ని ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడి డ్ విపిప్ అతనికి దాహమిచిచ్ అతని

కపుప్చుండగా

4:20 అతడు గుడారపు దావ్రమున నిలిచియుండుము; ఎవడేకాని లోపలికివచిచ్యికక్డ

నెవడైననునాన్డా అని నినన్డిగినయెడల నీవు ఎవడును లేడని చెపప్వలెననెను.

4:21 పిమమ్ట హెబెరు భారయ్యైన యాయేలు గుడారపు మేకు తీసికొని సుతెత్ చేతపటుట్కొని

అతని యొదద్కు మెలల్గా వచిచ్ అతనికి అలసటచేత గాఢనిదర్ కలిగియుండగా నేలకు

దిగునటుల్ ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొటట్గా
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4:22 అతడు చచెచ్ను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని

ఎదురొక్నవచిచ్ రముమ్, నీవు వెదకుచునన్ మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు

వచిచ్నపుప్డు సీసెరా చచిచ్పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను.

4:23 ఆ దినమున దేవుడు ఇశార్యేలీయులయెదుట కనాను రాజైన యాబీనును అణచెను.

4:24 తరువాత వారు కనాను రాజైన యాబీనును సంహరించువరకు ఇశార్యేలీయుల చెయియ్

కనాను రాజైన యాబీనుకు విరోధముగా అంతకంతకు హెచుచ్చు వచెచ్ను.
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5:1 ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న పాడిరి.

5:2 ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు సంతోషముగా

సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.

5:3 రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము చేసెదను.

5:4 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను కీరిత్ంచెదను యెహోవా, నీవు శేయీరునుండి

బయలుదేరినపుప్డు ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినపుప్డు భూమి వణకెను,

ఆకాశము నీళల్ను కురిపించెను మేఘములును వరిష్ంచెను.
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5:5 యెహోవా సనిన్ధిని కొండలలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను ఇశార్యేలు దేవుడైన

యెహోవా సనిన్ధిని సీనాయిలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను.

5:6 అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు దినములలో యాయేలు దినములలో రాజమారగ్ములు

ఎడారులాయెను పర్యాణసుథ్లు చుటుట్తోర్వలలోనే నడిచిరి.

5:7 ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు లేకపోయిరి దెబోరా అను నేను రాకమునుపు

ఇశార్యేలులో నేను తలిల్గా నుండకమునుపు వారు లేకపోయిరి
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5:8 ఇశార్యేలీయులు కొర్తత్ దేవతలను కోరుకొనగా యుదధ్ము దావ్రములయొదద్కు వచెచ్ను

ఇశార్యేలీయులలో నలువదివేలమందికి ఒక కేడెమేగాని యీటెయేగాని కనబడలేదు.

5:9 జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. వారియందు నాకు

పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి.

5:10 తెలల్గాడిదల నెకుక్వారలారా, తివాసులమీద కూరుచ్ండువారలారా, తోర్వలో

నడుచువారలారా, ఈ సంగతి పర్కటించుడి.
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5:11 విలుకాండర్ ధవ్నికి దూరముగా నుండువారు నీళుల్ చేదుకొను సథ్లములలో నుండువారు

యెహోవా నీతికిర్యలను పర్కటించెదరు ఇశార్యేలీయుల గార్మములో ఆయన జరిగించు

నీతికిర్యలను వారు పర్కటించెదరు వినుటకై యెహోవా జనులు దావ్రములలో

కూడుదురు.

5:12 దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము

బారాకూ, కీరత్న పాడుము అబీనోయము కుమారుడా, లెముమ్ చెరపటిట్న వారిని

చెరపటుట్ము.
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5:13 పర్జల వీరులలో శేషించినవారును కూడి వచిచ్రి శూరులలో యెహోవా నాకు

సహాయము చేయవచెచ్ను.

5:14 అమాలేకీయులలో కాపురమునన్ ఎఫార్యిమీయులును నీ తరువాత నీ జనులలో

బెనాయ్మీనీయులును మాకీరునుండి నాయ్యాధిపతులును జెబూలూనీయులనుండి

నాయకదండము వహించువారును వచిచ్రి.

5:15 ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. ఇశాశ్ఖారీయులును

బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ జనులకు

గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.
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5:16 మందల యీలలను వినుటకు నీ దొడల్మధయ్ను నీవేల నివసించితివి? రూబేనీయుల

కాలువలయొదద్ జనులకు గొపప్ యోచనలు కలిగెను.

5:17 గిలాదు యొరాద్ను అదద్రిని నిలిచెను దానీయులు ఓడల దగగ్ర ఏల నిలిచిరి?

ఆషేరీయులు సముదర్తీరమున తమ అఖాతములయొదద్ ఏల నిలిచిరి?

5:18 జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన జనము

నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.
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5:19 రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో కనాను

రాజులు యుదధ్ము చేసిరి.

5:20 వెండి లాభము వారు తీసికొనలేదు నక్షతర్ములు ఆకాశమునుండి యుదధ్ము చేసెను

నక్షతర్ములు తమ మారగ్ములలోనుండి సీసెరాతో యుదధ్ము చేసెను.

5:21 కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు కొటుట్కొనిపోయిరి. నా

పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము.
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5:22 గుఱఱ్ముల డెకక్లు శూరులను తొర్కెక్ను గుఱఱ్ములు ఎగసి యెగసి శూరులను తొర్కెక్ను.

5:23 యెహోవా దూత యిటల్నెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద మహా శాపము

నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిషు ఠ్లతో కూడి యెహోవా

సహాయమునకు వారు రాలేదు.

5:24 కయీనీయుడైన హెబెరు భారయ్ యాయేలు సతరీలలో దీవెననొందును

గుడారములలోనుండు సతరీలలో ఆమె దీవెననొందును.
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5:25 అతడు దాహమడిగెను ఆమె పాలు తెచిచ్యిచెచ్ను సరాద్రులకు తగిన పాతర్తో మీగడ

దెచిచ్యిచెచ్ను ఆమె మేకును చేతపటుట్కొనెను

5:26 పనివాని సుతెత్ను కుడిచేత పటుట్కొని సీసెరాను కొటెట్ను వాని తలను ఆమె పగులగొటెట్ను

ఆమె అతని తలను సుతెత్తో కొటట్గా అది పగిలెను.

5:27 అతడు ఆమె కాళల్యొదద్ కుర్ంగిపడి పరుండెను ఆమె కాళల్యొదద్ కుర్ంగిపడెను అతడు

ఎకక్డ కుర్ంగెనో అకక్డనే పడిచచెచ్ను.
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5:28 సీసెరా తలిల్ కిటికీలోనుండి చూచెను అలిల్క కిటికీలోనుండి చూచి కేకలు వేసెను రాక, అతని
రథము తడవు చేయనేల? అతని రథముల చకర్ములు ఆలసయ్ము చేయనేల?

5:29 ఆమెయొదద్నునన్ వివేకముగల రాజకుమారెత్లు ఈలాగుననే ఉతత్రమిచిచ్రి. ఆమె తనకు తాను
మరల ఇటల్నుకొనుచుండెను

5:30 వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుచునాన్రు గదా? యోధులందరు
తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు రంగువేయబడిన
వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి దోపుడుగా
దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు తగిన
వసత్రమొకటి దొరకును.
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5:31 యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను పేర్మించువారు

బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము నలువది

సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.
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6:1 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్ వారిని

మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను.

6:2 మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు మిదాయ్నీయుల

యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు

సిదధ్పరచుకొనిరి.

6:3 ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును

తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల దండంత

విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్
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6:4 వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను పాడుచేసి, ఒక

గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు.

6:5 వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను.

6:6 దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి.
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6:7 మిదాయ్నీయులవలని బాధనుబటిట్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా

6:8 యెహోవా ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పర్వకత్నొకని పంపెను. అతడు వారితో ఈలాగు

పర్కటించెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను

ఐగుపుత్లోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, దాసుల గృహములోనుండి మిముమ్ను

తోడుకొనివచిచ్తిని.

6:9 ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు మిముమ్ను బాధించిన వారందరి చేతిలోనుండియు

మిముమ్ను విడిపించి, మీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసి వారి దేశమును మీకిచిచ్తిని; మీ

దేవుడనైన యెహోవాను నేనే.
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6:10 మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించుచునాన్రు, వారి దేవతలకు భయపడకుడి అని

మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి.

6:11 యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన ఒఫార్లోని

మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా

6:12 యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, యెహోవా నీకు

తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా
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6:13 గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు

మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా

పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు ఏమాయెను? యెహోవా

మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో చెపెప్ను.

6:14 అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి బలము తెచుచ్కొని వెళిల్ మిదాయ్నీయుల

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్ పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా
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6:15 అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను ఇశార్యేలీయులను

రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషేష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల

కుటుంబములో నేను కనిషు ఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. అందుకు యెహోవా

అయిన నేమి?

6:16 నేను నీకు తోడైయుందును గనుక ఒకే మనుషుయ్ని హతము చేసినటుల్ మిదాయ్నీయులను

నీవు హతము చేయుదువని సెలవిచెచ్ను.
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6:17 అందుకతడు నాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో మాటలాడుచునన్వాడవు

నీవే అని నేను తెలిసికొనునటుల్ ఒక సూచన కనుపరచుము.

6:18 నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నా అరప్ణమును బయటికి తెచిచ్ నీ సనిన్ధిని దానిని పెటుట్వరకు

ఇకక్డనుండి వెళల్కుమీ అని వేడుకొనగా ఆయన నీవు తిరిగి వచుచ్వరకు నేను

ఉండెదననెను.

6:19 అపుప్డు గిదోయ్ను లోపలికిపోయి ఒక మేకపిలల్ను తూమెడు పిండితో పొంగని

భక్షయ్ములను సిదధ్పరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళల్ను కుండలో

పోసి ఆయనకొరకు ఆ మసత్కివృక్షము కిర్ందికి దానిని తీసికొనివచిచ్ దగగ్ర ఉంచగా
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6:20 దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్షయ్ములను పటుట్కొని రాతిమీద పెటిట్ నీళుల్

పోయుమని అతనితో చెపెప్ను.

6:21 అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱఱ్ను చాపి దాని కొనతో ఆ

మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి

అదృశయ్మాయెను.
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6:22 గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా యేలినవాడా, యెహోవా,

ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.

6:23 అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని అతనితో

సెలవిచెచ్ను.

6:24 అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది.
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6:25 మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ రెండవ యెదుద్ను

తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి పైగానునన్

దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి

6:26 తగిన యేరాప్టుతో ఈ బండకొనను నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, ఆ

రెండవ కోడెను తీసికొనివచిచ్ నీవు నరికిన పర్తిమయొకక్ కఱఱ్తో దహనబలి నరిప్ంచుమని

అతనితో చెపెప్ను.
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6:27 కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని తీసికొనివచిచ్ యెహోవా తనతో చెపిప్నటుల్

చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున

పగలు దానిని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను.

6:28 ఆ ఊరివారు వేకువనే లేచినపుప్డు బయలుయొకక్ బలిపీఠము

విరుగగొటట్బడియుండెను, దానికి పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును పడదోర్యబడి

యుండెను, కటట్బడిన ఆ బలిపీఠముమీద ఆ రెండవ యెదుద్ అరిప్ంపబడి యుండెను.
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6:29 అపుప్డు వారు ఈ పని యెవరు చేసినదని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొనుచు విచారణచేసి వెదకి,
యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను ఆ పని చేసినటుట్ తెలిసికొనిరి.

6:30 కాబటిట్ ఆ ఊరివారునీ కుమారుడు బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్ దానికి పైగానునన్
దేవతాసత్ంభమును పడదోర్సెను గనుక అతడు చావవలెను, వానిని బయటికి తెమమ్ని
యోవాషుతో చెపప్గా

6:31 యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు పక్షముగా వాదింతురా?

మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే చావవలెను; ఎవడో
వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున తానే
వాదించవచుచ్ను.
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6:32 ఒకడు తన బలిపీఠమును విరుగగొటిట్నందున అతనితో బయలు వాదించుకొననిమమ్ని

చెపిప్ ఆ దినమున అతనికి యెరుబబ్యలను పేరు పెటెట్ను.

6:33 మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును కూడివచిచ్ నది

దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా

6:34 యెహోవా ఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవేశించెను. అతడు బూర ఊదినపుప్డు అబీయెజెరు

కుటుంబపువారు అతనియొదద్కు వచిచ్రి.
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6:35 అతడు మనషీష్యులందరియొదద్కు దూతలను పంపగా వారును కూడుకొని

అతనియొదద్కు వచిచ్రి. అతడు ఆషేరు జెబూలూను నఫాత్లి గోతర్ముల వారియొదద్కు

దూతలను పంపగా వారును కూడినవారిని ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి.

6:36 అపుప్డు గిదోయ్ను నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ నాచేత ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప

నుదేద్శించినయెడల

6:37 నేను కళల్మున గొఱఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు ఆరియుండగా ఆ

గొఱఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను నా

మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను.
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6:38 ఆలాగున జరిగెను; అతడు పొర్దుద్ట లేచి ఆ బొచుచ్ను పిడిచి నీళల్తో పాతర్ నిండువరకు

ఆ బొచుచ్నుండి మంచును పిండెను.

6:39 అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే ఆ బొచుచ్చేత

శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే పొడిగా

ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా

6:40 ఆ రాతిర్ దేవుడు ఆలాగున చేసెను; నేల అంతటిమీద మంచు పడినను ఆ బొచుచ్

మాతర్మే పొడిగానుండెను.
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7:1 అపుప్డు యెరుబబ్యలు, అనగా గిదోయ్నును అతనితోనునన్ జనులందరును, వేకువను

లేచి హరోదు బావియొదద్ దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉతత్రముగా మిదాయ్నీయుల

దండుపాళెము వారికి కనబడెను.

7:2 యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి మిదాయ్నీయులను

అపప్గింపతగదు; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో.
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7:3 కాబటిట్ నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి గిలాదు కొండ విడిచి

తిరిగివెళల్వలెనని జనులు వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు

జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగివెళిల్పోయిరి.

7:4 పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, నీళల్యొదద్కు

వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని

యెవనిగూరిచ్ నీతో చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను.
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7:5 అతడు నీళల్యొదద్కు ఆ జనమును దిగజేసినపుప్డు యెహోవా కుకక్ గతుకునటుల్ తన

నాలుకతో నీళల్ను గతికిన పర్తివానిని, తార్గుటకు మోకాళూల్ని కుర్ంగిన పర్తివానిని వేరు

వేరుగా ఉంచుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను.

7:6 చేతితో నోటికందించుకొని గతికినవారి లెకక్ మూడు వందలమంది; మిగిలిన

జనులందరు నీళుల్ తార్గుటకు మోకాళూల్ని కుర్ంగిరి.

7:7 అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను రకిష్ంచెదను;

మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను.



అధాయ్యము 7

7:8 పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ గుడారములకు

వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను.

7:9 ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, నీచేతికి దాని

నపప్గించెదను.

7:10 పోవుటకు నీకు భయమైనయెడల నీ పనివాడైన పూరాతోకూడ దండుకు దిగిపొముమ్.
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7:11 వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి దిగిపోవుటకు

నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి.

7:12 మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు మిడతలవలె ఆ

మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను.
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7:13 గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి వివరించుచుండెను.

ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల దండులోనికి

దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము

పడిపోయెనని చెపెప్ను.

7:14 అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు గిదోయ్ను

ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను.
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7:15 గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు యెహోవాకు

నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళిల్ లెండి, యెహోవా

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్

7:16 ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను వటిట్కుండను ఆ

కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను చేయునటుల్

చేయుడి;
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7:17 ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ మీరు

చేయవలెను.

7:18 నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము

అని కేకలు వేయవలెనని చెపెప్ను.

7:19 అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును అతనితోనునన్

నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ చేతులలోనునన్

కుండలను పగులగొటిట్రి.
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7:20 అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను పగులగొటిట్,

యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి.

7:21 వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి.

7:22 ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా దండంతటిలోను పర్తివాని

ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ బేతిష్తాత్వరకు

తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా
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7:23 నఫాత్లి గోతర్ములోనుండియు, ఆషేరు గోతర్ములోనుండియు, మనషేష్

గోతర్మంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన ఇశార్యేలీయులు కూడుకొని మిదాయ్నీయులను

తరిమిరి.

7:24 గిదోయ్ను ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశమంతటికిని దూతలను పంపి మిదాయ్నీయులను

ఎదురొక్నుటకు వచిచ్, బేతాబ్రావరకు వాగులను యొరాద్నును వారికంటె ముందుగా

పటుట్కొనుడని చెపిప్యుండెను గనుక, ఎఫార్యిమీయులందరు కూడుకొని బేతాబ్రావరకు

వాగులను యొరాద్నును పటుట్కొనిరి.
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7:25 మరియు వారు మిదాయ్ను అధిపతులైన ఓరేబు జెయేబు అను ఇదద్రిని పటుట్కొని, ఓరేబు

బండమీద ఓరేబును చంపిరి, జెయేబు దార్క్షల తొటిట్యొదద్ జెయేబును చంపి

మిదాయ్నీయులను తరుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు జెయేబుల తలలను యొరాద్ను అవతలికి

గిదోయ్నునొదద్కు తెచిచ్రి.
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8:1 అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద యెటిట్ది?

మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని

చెపిప్ అతనితో కఠినముగా కలహించిరి.

8:2 అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు దార్క్షపండల్ కోతకంటె

ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన ఓరేబును

జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను.
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8:3 అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను.

8:4 గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా నునన్ను,

శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి.

8:5 అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు వారికి

దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని

సుకోక్తువారితో చెపప్గా
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8:6 సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి చికిక్నవి

గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి.

8:7 అందుకు గిదోయ్ను ఈ హేతువుచేతను జెబహును సలుమ్నాన్ను యెహోవా

నాచేతికపప్గించిన తరువాత నూరుచ్ కొయయ్లతోను కంపలతోను మీ దేహములను

నూరిచ్వేయుదునని చెపెప్ను.

8:8 అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను చెపప్గా

సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు
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8:9 నేను కేష్మముగా తిరిగివచిచ్నపుప్డు ఈ గోపురమును పడగొటెట్దనని పెనూయేలు వారితో

చెపెప్ను.

8:10 అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా తూరుప్ జనుల

సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి.

8:11 అపుప్డు గిదోయ్ను నోబహుకును యొగేబెబ్హకును తూరుప్న గుడారములలో నివసించిన

వారి మారగ్మున పోయి సేన నిరభ్యముగా నునన్ందున ఆ సేనను హతము చేసెను.
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8:12 జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి మిదాయ్ను ఇదద్రు

రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను.

8:13 యుదధ్ము తీరిన తరువాత యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను

8:14 హెరెసు ఎగువనుండి తిరిగివచిచ్, సుకోక్తు వారిలో ఒక యౌవనుని పటుట్కొని

విచారింపగా అతడు సుకోక్తు అధిపతులను పెదద్లలో డెబబ్ది యేడుగురు మనుషుయ్లను

పేరు పేరుగా వివరించి చెపెప్ను.
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8:15 అపుప్డతడు సుకోక్తు వారియొదద్కు వచిచ్ జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు నీచేతికి

చికిక్నవి గనుక నా అలసియునన్ నీ సేనకు మేము ఆహారము ఇయయ్వలెను అని మీరు

ఎవరి విషయము ననున్ దూషించితిరో ఆ జెబహును సలుమ్నాన్ను చూడుడి అని చెపిప్

8:16 ఆ ఊరి పెదద్లను పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను బొమమ్జెముడును తీసికొని వాటివలన

సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను.
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8:17 మరియు నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొటిట్ ఆ ఊరివారిని చంపెను.

8:18 అతడు మీరు తాబోరులో చంపిన మనుషుయ్లు ఎటిట్వారని జెబహును సలుమ్నాన్ను

అడుగగా వారు నీవంటివారే, వారందరును రాజకుమారులను పోలియుండిరనగా

8:19 అతడు వారు నా తలిల్ కుమారులు నా సహోదరులు; మీరు వారిని బర్దుకనిచిచ్నయెడల

8:20 యెహోవా జీవముతోడు, మిముమ్ను చంపకుందునని చెపిప్ తన పెదద్ కుమారుడైన

యెతెరును చూచి నీవు లేచి వారిని చంపుమని చెపెప్ను. అతడు చినన్వాడు గనుక భయపడి

కతిత్ని దూయలేదు.
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8:21 అపుప్డు జెబహు పలుమ్నాన్లు పార్యముకొలది నరునికి శకిత్యునన్ది గనుక నీవు లేచి

మామీద పడుమని చెపప్గా గిదోయ్ను లేచి జెబహును సలుమ్నాన్ను చంపి వారి ఒంటెల

మెడల మీదనునన్ చందర్హారములను తీసికొనెను.

8:22 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి మముమ్ను

రకిష్ంచితివి గనుక నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును మముమ్ను

ఏలవలెనని చెపిప్రి.
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8:23 అందుకు గిదోయ్ను నేను మిముమ్ను ఏలను, నా కుమారుడును మిముమ్ను ఏలరాదు,

యెహోవా మిముమ్ను ఏలునని చెపెప్ను.

8:24 మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ పోగులను

నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి

పోగులుండెను.

8:25 అందుకు వారు సంతోషముగా మేము వాటినిచెచ్దమని చెపిప్ యొక బటట్ను పరచి

పర్తివాడును తన దోపుడుసొముమ్లోనుండిన పోగులను దానిమీద వేసెను.
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8:26 మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు ధూమర్ వరణ్పు

బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక

ఏఫోదును చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను.

8:27 కావున ఇశార్యేలీయులందరు అకక్డికి పోయి దానిననుసరించి వయ్భిచారులైరి. అది

గిదోయ్నుకును అతని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను.
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8:28 మిదాయ్నీయులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట అణపబడి అటు తరువాత తమ తలలను

ఎతిత్కొనలేకపోయిరి. గిదోయ్ను దినములలో దేశము నలువది సంవతస్రములు

నిమమ్ళముగా నుండెను.

8:29 తరువాత యోవాషు కుమారుడైన యెరుబబ్యలు తన యింట నివసించుటకు

పోయెను.

8:30 గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది కుమారులు

అతనికుండిరి.
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8:31 షెకెములోనునన్ అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా గిదోయ్ను వానికి

అబీమెలెకను పేరు పెటెట్ను.

8:32 యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మహా వృదుధ్డై చనిపోయి అబీయెజీర్యుల

ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్యైన యోవాషు సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను.

8:33 గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ శతుర్వుల

చేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనక
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8:34 మరల బయలుల ననుసరించి వయ్భిచారులై బయలెబ్రీతును తమకు దేవతగా

చేసికొనిరి.

8:35 మరియు వారు గిదోయ్నను యెరుబబ్యలు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన

ఉపకారమంతయు మరచి అతని యింటివారికి ఉపకారము చేయకపోయిరి.



నాయ్యాధిపతులు
అధాయ్యము 9

పరిశుదధ్ గర్ంధము
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9:1 యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ సహోదరుల యొదద్కు

పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను

9:2 మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి మీకేది

మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ

రకత్సంబంధినని జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను.
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9:3 అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము

అబీమెలెకు తటుట్ తిర్పుప్కొనిరి;

9:4 అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ అతనికియయ్గా

వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున నుండిరి.
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9:5 తరువాత అతడు ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్ యింటికి పోయి యెరుబబ్యలు

కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద

చంపెను. యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన యోతాము మాతర్మే దాగియుండి

తపిప్ంచుకొనెను.

9:6 తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును కూడివచిచ్

షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా

నియమించిరి.
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9:7 అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము కొండకొపుప్న నిలిచి

యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును.

9:8 చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి బయలుదేరి

9:9 మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని మానవులను దేనివలన

నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు

అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను.
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9:10 అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ నడుగగా

9:11 అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా మాధురయ్మును

నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను.

9:12 అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా దార్కాష్వలిల్

9:13 దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని చెటల్మీద

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను.
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9:14 అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ మనవిచేయగా

9:15 ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన గోరినయెడల

రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను దేవదారు

చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను.

9:16 నా తండిర్ మీ నిమితత్ము తన పార్ణమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ యుదధ్ము చేసి మిదాయ్నీయుల

చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించెను.
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9:17 అయితే మీరు నా తండిర్ కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని కుమారులైన

డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి, అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ

సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించియునాన్రు.

యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు

9:18 అతడు చేసిన కిర్యలకు మీరు పర్తికిర్య చేయకయు అబీమెలెకును రాజుగా

నియమించుకొనిన విషయములో మీరు నాయ్యముగాను యథారథ్ముగాను

పర్వరిత్ంచినయెడల
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9:19 నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను సతయ్ముగాను

యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు మీయందు

సంతోషించునుగాక.

9:20 లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ యింటివారిని

కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ బయలుదేరి

అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్
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9:21 తన సహోదరుడైన అబీమెలెకునకు భయపడి యోతాము పారిపోయి బెయేరునకు వెళిల్ అకక్డ
నివసించెను.

9:22 అబీమెలెకు మూడు సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయుల మీద ఏలికయై యుండెను.

9:23 అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన దోర్హఫలము వారిని చంపిన
అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని,

9:24 అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని చేతులను బలపరచిన షెకెము యజమానుల
మీదికిని వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్ వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, దేవుడు
అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాతమ్ను
పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి.
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9:25 ఎటల్నగా షెకెము యజమానులు కొండ శిఖరములమీద అతనికొరకు మాటుగాండల్ను

ఉంచి, ఆ మారగ్మున తమకు సమీపించినవారి నందరిని దోచుకొనిరి; అది అబీమెలెకునకు

తెలుపబడెను.

9:26 ఎబెదు కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును వచిచ్ షెకెమునకు చేరగా షెకెము

యజమానులు అతని ఆశర్యించిరి.

9:27 వారు పొలములలోనికి పోయి వారి దార్క్షపండల్ను ఏరుకొని వాటిని తొర్కిక్

కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అనన్పానములు

పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా
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9:28 ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము ఏపాటివాడు?

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు కాడా?

జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను?

9:29 ఈ జనము నాచేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును తొలగింతును గదా

అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎకుక్వ చేసి బయలుదేరి రమమ్నెను.
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9:30 ఆ పటట్ణ పర్ధానియైన జెబులు ఎబెదు కుమారుడైన గాలు మాటలను వినినపుప్డు

అతని కోపాగిన్ మండెను.

9:31 అపుప్డతడు అబీమెలెకు నొదద్కు రహసయ్ముగా దూతలను పంపి ఇదిగో ఎబెదు

కుమారుడైన గాలును అతని బంధువులును షెకెముకు వచిచ్యునాన్రు, వారు నీమీదికి ఈ

పటట్ణమును రేపుచునాన్రు.

9:32 కావున రాతిర్ నీవును నీతోనునన్ జనులును లేచి పొలములో మాటుగా నుండుడి,
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9:33 పొర్దుద్న సూరుయ్డు ఉదయింపగానే నీవు తవ్రగా లేచి పటట్ణముమీద పడవలెను.

అపుప్డు అతడును అతనితోనునన్ జనులును నీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చుండగా నీవు

సమయము చూచి వారియెడల పర్వరిత్ంపవచుచ్నని వరత్మానము చేసెను.

9:34 అబీమెలెకును అతనితోనునన్ జనులందరును రాతిర్వేళ లేచి నాలుగు గుంపులై

షెకెముమీద పడుటకు పొంచియుండిరి.

9:35 ఎబెదు కుమారుడైన గాలు బయలుదేరి పటట్ణపు గవిని దగగ్ర నిలిచినపుప్డు

అబీమెలెకును అతనితోనునన్ జనులును పొంచియుండుట చాలించి లేచిరి.
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9:36 గాలు ఆ జనులను చూచి జెబులుతో ఇదిగో జనులు కొండశిఖరముల మీదనుండి

దిగివచుచ్చునాన్రనగా, జెబులు కొండల చాయలు మనుషుయ్లను పోలి నీకు

కనబడుచునన్వని అతనితో చెపెప్ను.

9:37 గాలు చూడుము, దేశపు ఎతత్యిన పథ్లమునుండి జనులు దిగివచుచ్చునాన్రు; ఒక

దండు శకునగాండల్ మసత్కివృక్షపు తోర్వను వచుచ్చునన్దనెను.

9:38 జెబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు అబీమెలెకు ఎవడనిన

నీమాట యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా? పోయి వారితో యుదధ్ము

చేయుడనగా
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9:39 గాలు షెకెము యజమానుల ముందర బయలుదేరి అబీమెలెకుతో యుదధ్ము చేసెను.

9:40 అబీమెలెకు అతని తరుమగా అతడు అతని యెదుట నిలువలేక పారిపోయెను.

అనేకులు గాయపడి పటట్ణపు గవిని పర్వేశించు చోట పడిరి.

9:41 అపుప్డు అబీమెలెకు అరూమాలో దిగెను, గాలును అతని బంధువులును షెకెములో

నివసింపకుండ జెబులు వారిని తోలివేసెను.

9:42 మరునాడు జనులు పొలములలోనికి బయలువెళిల్రి.
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9:43 అది అబీమెలెకునకు తెలియబడగా అతడు తన జనులను తీసికొని మూడు తెగలుగా

చేయగా వారు ఆ పొలములో మాటుగా ఉండిరి; అపుప్డతడు చూడగా జనులు

పటట్ణమునుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండిరి గనుక అతడు వారిమీద పడి వారిని

హతముచేసెను.

9:44 అబీమెలెకును అతనితోనునన్ తెగలును ఇంకసాగి పటట్ణపు గవిని పర్దేశమునొదద్

నిలువగా రెండు తెగలు పరుగెతిత్ పొలములలోనునన్ వారందరి మీదపడి వారిని హతము

చేసిరి.
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9:45 ఆ దినమంతయు అబీమెలెకు ఆ పటట్ణసుథ్లతో యుదధ్ముచేసి పటట్ణమును చుటుట్కొని

అందులోనునన్ జనులను చంపి పటట్ణమును పడగొటిట్ దాని సథ్లమున ఉపుప్ జలెల్ను.

9:46 షెకెము గోపుర యజమానులందరు ఆ వారత్ విని ఏల బెరీతు గుడియొకక్ కోటలోనికి

చొరబడిరి.

9:47 షెకెము గోపుర యజమానులందరు కూడియునన్ సంగతి అబీ మెలెకునకు

తెలుపబడినపుప్డు
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9:48 అబీమెలెకును అతనితో నునన్ జనులందరును సలోమ్ను కొండనెకిక్ అబీమెలెకు

గొడ డ్లిని చేత పటుట్కొని చెటల్నుండి పెదద్ కొమమ్ను నరికి యెతిత్ భుజముమీద పెటుట్కొని నేను

దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను చేసినటుట్గా దానిని తవ్రగా చేయుడని

తనతోనునన్ జనులతో చెపెప్ను.

9:49 అపుప్డు ఆ జనులందరిలో పర్తివాడును ఒకొక్క కొమమ్ను నరికి అబీమెలెకును

వెంబడించి ఆ కోట దగగ్ర వాటిని పెటిట్ వాటివలన ఆ కోటను అగిన్చేత కాలిచ్రి. అపుప్డు

షెకెము గోపుర యజమానులు, అనగా సతరీ పురుషులు ఇంచుమించు వెయియ్మంది చచిచ్రి.



అధాయ్యము 9

9:50 తరువాత అబీమెలెకు తేబేసుకు పోయి తేబేసునొదద్ దిగి దాని పటుట్కొనెను.

9:51 ఆ పటట్ణము నడుమ ఒక బలమైన గోపురముండగా సతరీ పురుషులును పటట్ణపు

యజమానులును అకక్డికి పారిపోయి తలుపులు వేసికొని గోపుర శిఖరము మీదికెకిక్రి.

9:52 అబీమెలెకు ఆ గోపురము నొదద్కు వచిచ్ దానిమీద పడి యుదధ్ము చేసి అగిన్చేత దాని

కాలుచ్టకు గోపురదావ్రమునొదద్కు రాగా

9:53 ఒక సతరీ అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని కపాలము

పగిలెను.
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9:54 అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును తవ్రగా పిలిచి ఒక సతరీ అతని

చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను.

9:55 అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు ఎవరిచోటికి వారు

పోయిరి.

9:56 అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన తండిర్కి చేసిన

దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను.
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9:57 షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల రాజేసెను;

యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను.
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10:1 అబీమెలెకునకు తరువాత ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కుడైన దోదో మనుమడును పువావ్

కుమారుడునైన తోలా నాయ్యాధిపతిగా నియమింపబడెను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల

మనయ్మందలి షామీరులో నివసించినవాడు.

10:2 అతడు ఇరువదిమూడు సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతియై ఉండి

చనిపోయి షామీరులో పాతిపెటట్బడెను.

10:3 అతని తరువాత గిలాదు దేశసుథ్డైన యాయీరు నియమింపబడినవాడై యిరువదిరెండు

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను.
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10:4 అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది గాడిదపిలల్ల నెకిక్

తిరుగువారు, ముపప్ది ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి యాయీరు

గార్మములని పేరు.

10:5 అవి గిలాదు దేశములో నునన్వి. యాయీరు చనిపోయి కామోనులో పాతిపెటట్బడెను.

10:6 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష పర్వరత్నులైరి. వారు యెహోవాను

విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను

ఫిలిషీత్యుల దేవతలను పూజించుచువచిచ్రి.
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10:7 యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతికిని

అమోమ్నీయుల చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక

10:8 వారు ఆ సంవతస్రము మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులను, అనగా యొరాద్ను

అవతలనునన్ గిలాదునందలి అమోరీయుల దేశములో కాపురమునన్ ఇశార్యేలీయులను

పదునెనిమిది సంవతస్రములు చితుకగొటిట్ అణచివేసిరి.

10:9 మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక

ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి శర్మ కలిగెను
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10:10 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము నీ సనిన్ధిని పాపము చేసియునాన్ము, మా దేవుని

విడిచి బయలులను పూజించియునాన్మని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా

10:11 యెహోవా ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల వశములోనుండియు

అమోమ్నీయుల వశములోనుండియు ఫిలిషీత్యుల వశములోనుండియు మాతర్ము గాక

10:12 సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా
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10:13 అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక నేను ఇకను

మిముమ్ను రకిష్ంపను.

10:14 పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ శర్మకాలమున అవి

మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను.

10:15 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి ఏది

అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని

చెపిప్
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10:16 యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను తొలగింపగా, ఆయన

ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను.

10:17 అపుప్డు అమోమ్నీయులు కూడుకొని గిలాదులో దిగియుండిరి. ఇశార్యేలీయులును

కూడుకొని మిసాప్లో దిగియుండిరి.

10:18 కాబటిట్ జనులు, అనగా గిలాదు పెదద్లు అమోమ్నీయులతో యుదధ్ముచేయ

బూనుకొనువాడెవడో వాడు గిలాదు నివాసులకందరికిని పర్ధానుడగునని యొకనితో

నొకడు చెపుప్కొనిరి.
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11:1 గిలాదువాడైన యెఫాత్ పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డు. అతడు వేశయ్ కుమారుడు; గిలాదు

యెఫాత్ను కనెను.

11:2 గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో నీవు అనయ్సతరీకి

పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి.

11:3 యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున నివసింపగా

అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను.
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11:4 కొంతకాలమైన తరువాత అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా

11:5 అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసినందున

11:6 గిలాదు పెదద్లు టోబుదేశమునుండి యెఫాత్ను రపిప్ంచుటకు పోయి నీవు వచిచ్ మాకు

అధిపతివై యుండుము, అపుప్డు మనము అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుదమని

యెఫాత్తో చెపిప్రి.

11:7 అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి ననున్ తోలివేసితిరే.

ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో చెపెప్ను.
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11:8 అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు అందుచేతనే మేము నీయొదద్కు మళిల్ వచిచ్తివిు; నీవు

మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా

అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని యెఫాత్తో అనిరి.

11:9 అందుకు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మీరు ననున్ గిలాదుకు తిరిగి

తీసికొనిపోయిన మీదట యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించినయెడల నేనే మీకు

పర్ధానుడనవుదునా? అని గిలాదు పెదద్ల నడుగగా
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11:10 గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; యెహోవా మన

యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి.

11:11 కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు పర్ధానునిగాను

అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధిని

తన సంగతి యంతయు వినిపించెను.

11:12 యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును మధయ్ ఏమి

జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా
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11:13 అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు వారు అరోన్ను

మొదలుకొని యబోబ్కు వరకును యొరాద్నువరకును నా దేశము

ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా

నుండునటుల్ ఆ దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో

సమాచారము చెపెప్ను.

11:14 అంతట యెఫాత్ మరల అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి యిటల్నెను
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11:15 యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు దేశమునైనను

అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు.

11:16 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు ఎఱఱ్సముదర్ము వరకు

అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి.

11:17 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ దేశముగుండ

పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని

చెపెప్ను. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి.
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11:18 తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల యొకక్యు

మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్

లోపలికి పోలేదు. అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా.

11:19 మరియు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెషోబ్ను రాజునొదద్కు

దూతలను పంపి నీ దేశముగుండ మా సథ్లమునకు మేము పోవునటుల్ దయచేసి

సెలవిమమ్ని అతనియొదద్ మనవిచేయగా
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11:20 సీహోను ఇశార్యేలీయులను నమమ్క, తన దేశములో బడి వెళల్నియయ్క, తన

జనులనందరిని సమకూరుచ్కొని యాహసులో దిగి ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసెను.

11:21 అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని సమసత్ జనమును

ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని
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11:22 అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును అరణయ్ము మొదలుకొని

యొరాద్నువరకును అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని సావ్ధీనపరచుకొనిరి.

11:23 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన జనులయెదుట

నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా?

11:24 సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని నీవనుభవించుచునాన్వు

గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో వారి

సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము.



అధాయ్యము 11

11:25 మోయాబు రాజైన సిపోప్రు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు ఏమాతర్మును

అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశార్యేలీయులతో ఎపుప్డైనను కలహించెనా? ఎపుప్డైనను

వారితో యుదధ్ము చేసెనా?

11:26 ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను దాని

ఊరులలోను అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను మూడువందల

సంవతస్రములనుండి నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు?
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11:27 ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి యుదధ్మునకు

వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక.

11:28 అయితే అమోమ్నీయులరాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు ఒపుప్కొనలేదు.

11:29 యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనషేష్లోను

సంచరించుచు, గిలాదు మిసేప్లో సంచరించి గిలాదు మిసేప్నుండి అమోమ్నీయులయొదద్కు

సాగెను.
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11:30 అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెను, ఎటల్నగా నీవు నాచేతికి

అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా అపప్గించినయెడల

11:31 నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, ననున్

ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు

పర్తిషి ఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను.

11:32 అపుప్డు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు వారియొదద్కు

సాగిపోయినపుప్డు యెహోవా అతనిచేతికి వారినపప్గించెను గనుక అతడు వారిని
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11:33 అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మినీన్తుకు వచుచ్వరకు ఆబేలెక్రామీమువరకును

ఇరువది పటట్ణముల వారిని నిశేశ్షముగా హతము చేసెను. అటుల్ అమోమ్నీయులు

ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ అణచివేయబడిరి.

11:34 యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ తంబురలతోను

నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు.
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11:35 కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా కుమారీ, నీవు

ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; నేను

యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా

11:36 ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి బయలుదేరిన

మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను.
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11:37 మరియు ఆమె నాకొరకు చేయవలసినదేదనగా రెండు నెలలవరకు ననున్ విడువుము,

నేనును నా చెలికతెత్లును పోయి కొండలమీద ఉండి, నా కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్

పర్లాపించెదనని తండిర్తో చెపప్గా

11:38 అతడు పొమమ్ని చెపిప్ రెండు నెలలవరకు ఆమెను పోనిచెచ్ను గనుక ఆమె తన

చెలికతెత్లతో కూడ పోయి కొండలమీద తన కనాయ్తవ్మునుగూరిచ్ పర్లాపించెను.

11:39 ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా అతడు తాను

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను.



అధాయ్యము 11

11:40 ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. పర్తి సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లు

నాలుగు దినములు గిలాదు దేశసుథ్డైన యెఫాత్ కుమారెత్ను పర్సిదిధ్చేయుట కదుద్.



నాయ్యాధిపతులు
అధాయ్యము 12

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com
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12:1 ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు అమోమ్నీయులతో

యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా

12:2 యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము కలిగినపుప్డు నేను

మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు ననున్

రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి
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12:3 నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయపోతిని.

అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటా ల్డుటకు మీరేల నేడు

వచిచ్తిరనెను.

12:4 అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము

చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా వారు

ఎఫార్యిమీయులకును మనషీష్యులకును మధయ్ను గిలాదువారైన మీరు

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి.
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12:5 ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు రేవులను

పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి.

12:6 అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను శబద్ము

పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది

రెండువేలమంది పడిపోయిరి.
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12:7 యెఫాత్ ఆరు సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతియై యుండెను.

గిలాదువాడైన యెఫాత్ చనిపోయి గిలాదు పటట్ణములలో నొకదానియందు పాతిపెటట్బడెను.

12:8 అతని తరువాత బేతెల్హేమువాడైన ఇబాస్ను ఇశార్యేలీయులకు అధిపతియాయెను.

12:9 అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులును ముపప్దిమంది కుమారెత్లును ఉండిరి. అతడు

ఆ కుమారెత్లను తన వంశమున చేరనివారికిచిచ్, తన వంశమునకు చేరని ముపప్దిమంది

కనయ్లను తన కుమారులకు పెండిల్చేసెను. అతడు ఏడేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు అధిపతిగా

నుండెను.
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12:10 ఇబాస్ను చనిపోయి బేతెల్హేములో పాతిపెటట్బడెను.

12:11 అతని తరువాత జెబూలూనీయుడైన ఏలోను ఇశార్యేలీయులకు అధిపతియాయెను;

అతడు పదియేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు అధిపతిగానుండెను.

12:12 జెబూలూనీయుడైన ఏలోను చనిపోయి జెబూలూను దేశమందలి అయాయ్లోనులో

పాతిపెటట్బడెను.

12:13 అతని తరువాత పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు కుమారుడగు అబోద్ను ఇశార్యేలీయులకు

అధిపతియాయెను.
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12:14 అతనికి నలువదిమంది కుమారులును ముపప్దిమంది మనుమలును ఉండిరి. వారు

డెబబ్ది గాడిదపిలల్ల నెకిక్ తిరుగువారు. అతడు ఎనిమిదేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు

అధిపతిగా నుండెను.

12:15 పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు కుమారుడగు అబోద్ను చనిపోయి ఎఫార్యిము దేశమందలి

అమాలేకీయుల మనయ్ములోనునన్ పిరాతోనులో పాతిపెటట్బడెను.
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13:1 ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులు కాగా యెహోవా నలువది

సంవతస్రములు వారిని ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించెను.

13:2 ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను.

13:3 యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు లేకపోయెను;

అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు.
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13:4 కాబటిట్ నీవు జాగర్తత్గా ఉండి, దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని తార్గకుండుము,

అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము.

13:5 నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ వేయకూడదు; ఆ

బిడ డ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిషీత్యుల

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా

13:6 ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; అతని

రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు

ఎకక్డనుండి వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు
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13:7 గాని ఆలకించుము, నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. కాబటిట్ నీవు

దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను

తినకుండుము, ఆ బిడ డ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని చనిపోవువరకు దేవునికి నాజీరు

చేయబడినవాడై యుండునని నాతో చెపెప్ననెను.

13:8 అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల మాయొదద్కువచిచ్,

పుటట్బోవు ఆ బిడ డ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ దయచేయుమని

యెహోవాను వేడుకొనగా
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13:9 దేవుడు మానోహ పార్రథ్న నాలకించెను గనుక, ఆ సతరీ పొలములో కూరుచ్ండగా

దేవునిదూత ఆమెను దరిశ్ంచెను.

13:10 ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటియైన మానోహ ఆమెయొదద్ యుండలేదు గనుక ఆ సతరీ

తవ్రగా పరుగెతిత్ ఆనాడు నాయొదద్కు వచిచ్న పురుషుడు నాకు కనబడెనని అతనితో

చెపెప్ను.

13:11 అపుప్డు మానోహ లేచి తన భారయ్ వెంబడి వెళిల్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు వచిచ్ఈ సతరీతో

మాటలాడినవాడవు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను.
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13:12 అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ బిడ డ్ ఎటిట్వాడగునో అతడు

చేయవలసిన కారయ్మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా

13:13 యెహోవా దూత నేను ఆ సతరీతో చెపిప్నదంతయు ఆమె చేకొనవలెను; ఆమె

దార్కాష్వలిల్నుండి పుటిట్నదేదియు తినకూడదు,

13:14 ఆమె దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను తార్గకూడదు, అపవితర్మైన దేనినైనను

తినకూడదు, నేను ఆమె కాజాఞ్పించినదంతయు ఆమె చేకొనవలెనని మానోహతో చెపెప్ను.
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13:15 అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని ఉంచువరకు నీవు

ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా

13:16 యెహోవా దూత నీవు ననున్ నిలిపినను నీ భోజనము నేను తినను; నీవు దహనబలి

అరిప్ంచ నుదేద్శించినయెడల యెహోవాకు దాని నరిప్ంపవలెనని మానోహతో చెపెప్ను.

అతడు యెహోవా దూత అని మానోహకు తెలియలేదు.

13:17 మానోహ నీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నినున్ సనామ్నించునటుల్ నీ పేరేమని

యెహోవా దూతను అడుగగా
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13:18 యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము కానిదనెను.

13:19 అంతట మానోహ నైవేదయ్ముగా నొక మేకపిలల్ను తీసికొని యొక రాతిమీద

యెహోవాకు అరిప్ంచెను. మానోహయు అతని భారయ్యు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక

ఆశచ్రయ్కారయ్ము చేసెను.

13:20 ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు లేచుచుండగా యెహోవా

దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. మానోహయు

అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి.
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13:21 ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భారయ్కును ఇక పర్తయ్క్షము

కాలేదు.

13:22 ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని చూచితివిు గనుక

మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా

13:23 అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన దహనబలిని

నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను.
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13:24 తరువాత ఆ సతరీ కుమారుని కని అతనికి సమోస్ను అను పేరు పెటెట్ను. ఆ బాలుడు

ఎదిగినపుప్డు యెహోవా అతని నాశీరవ్దించెను.

13:25 మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ మహనెదానులో

అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను.
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14:1 సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళిల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను చూచెను.

14:2 అతడు తిరిగివచిచ్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో ఒకతెను చూచితిని, మీరు

ఆమెను నాకిచిచ్ పెండిల్ చేయవలెనని తన తలిదండుర్లతో అనగా

14:3 వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ లేదనుకొని,

సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని

నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని

తన తండిర్తో చెపెప్ను.
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14:4 అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ మాట అతని

తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను

ఏలుచుండిరి.

14:5 అపుప్డు సమోస్ను తన తలిదండుర్లతోకూడ తిమాన్తునకు పోయి, తిమాన్తు

దార్క్షతోటలవరకు వచిచ్నపుప్డు, కొదమసింహము అతని యెదుటికి బొబబ్రించుచు

వచెచ్ను.
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14:6 యెహోవా ఆతమ్ అతనిని పేర్రేపింపగా అతనిచేతిలో ఏమియు లేకపోయినను, ఒకడు

మేకపిలల్ను చీలుచ్నటుల్ అతడు దానిని చీలెచ్ను. అతడు తాను చేసినది తన తండిర్తోనైనను

తలిల్తోనైనను చెపప్లేదు.

14:7 అతడు అకక్డికి వెళిల్ ఆ సతరీతో మాటలాడినపుప్డు ఆమెయందు సమోస్నుకు ఇషట్ము

కలిగెను.

14:8 కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి వెళుల్చుండగా, ఆ

సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆవైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు కళేబరములో తేనెటీగల

గుంపును తేనెయు కనబడగా
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14:9 అతడు ఆ తేనె చేతనుంచుకొని తినుచు వెళుల్చు తన తలిదండుర్లయొదద్కు వచిచ్ వారికి

కొంత నియయ్గా వారును తినిరి. అయితే తాను సింహపు కళేబరములోనుండి ఆ తేనెను

తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు.

14:10 అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను విందుచేసెను. అచచ్టి

పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద.

14:11 వారు అతని చూచినపుప్డు అతనియొదద్ నుండుటకు ముపప్దిమంది సేన్హితులను

తోడుకొనివచిచ్రి.
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14:12 అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు కథను వేసెదను;

మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల నేను

ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను.

14:13 మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను

ముపప్ది దుసుత్లను నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు మేము ఒపుప్కొందుము, నీ

విపుప్డు కథను వేయుమని అతనితో చెపిప్రి.
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14:14 కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి తిండి వచెచ్ను

అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి.

14:15 ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ విపుప్డు కథ

భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను

పిలిచితిరా? అనిరి.
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14:16 కాబటిట్ సమోస్ను భారయ్ అతని పాదములయొదద్ పడి యేడుచ్చు నీవు ననున్

దేవ్షించితివి గాని పేర్మింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విపుప్డు కథను వేసితివి, దాని

నాకు తెలుపవైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండుర్లకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు

తెలుపుదునా? అనినపుప్డు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొదద్

ఏడుచ్చువచెచ్ను.

14:17 ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను.
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14:18 ఏడవ దినమున సూరుయ్డు అసత్మింపక మునుపు ఆ ఊరివారు తేనెకంటె

తీపియైనదేది? సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో

దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను విపప్లేకయుందురని వారితో చెపెప్ను.

14:19 యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అషెక్లోనుకు పోయి వారిలో

ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును

చెపిప్నవారికి బటట్లనిచెచ్ను.
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14:20 అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు సేన్హితునిగా

భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను.
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15:1 కొనిన్దినములైన తరువాత గోధుమల కోతకాలమున సమోస్ను మేకపిలల్ ఒకటి తీసికొని

తన భారయ్ను చూడవచిచ్ అంతఃపురములోనునన్ నా భారయ్యొదద్కు నేను పోదుననుకొనగా

15:2 ఆమె తండిర్ లోపలికి అతని వెళల్నియయ్క నిశచ్యముగా నీవు ఆమెను

దేవ్షించితివనుకొని నీ సేన్హితునికి ఆమెను ఇచిచ్తిని; ఆమె చెలెల్లు ఆమెకంటె

చకక్నిదికాదా? ఆమెకు పర్తిగా ఈమె నీకుండవచుచ్ను చితత్గించుమనెను.
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15:3 అపుప్డు సమోస్ను నేను ఫిలిషీత్యులకు హాని చేసినయెడల వారి విషయములో

నేనిపుప్డు నిరపరాధినై యుందునని వారితో చెపిప్

15:4 పోయి మూడు వందల నకక్లను పటుట్కొని దివిటీలను తెపిప్ంచి తోక తటుట్ తోకను

తిర్పిప్ రెండేసి తోకలమధయ్ను ఒకొక్కక్ దివిటీ కటిట్

15:5 ఆ దివిటీలో అగిన్ మండచేసి ఫిలిషీత్యుల గోధుమ చేలలోనికి వాటిని పోనిచిచ్ పనల

కుపప్లను పైరును దార్క్షతోటలను ఒలీవతోటలను తగులబెటెట్ను.
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15:6 ఫిలిషీత్యులు ఇది ఎవడు చేసినదని చెపుప్కొనుచు, తిమాన్యుని అలుల్డైన సమోస్ను

భారయ్ను ఆమె తండిర్ తీసికొని అతని సేన్హితునికిచెచ్ను గనుక అతడే చేసియుండెనని

చెపిప్రి. కాబటిట్ ఫిలిషీత్యులు ఆమెను ఆమె తండిర్ని అగిన్తో కాలిచ్రి.

15:7 అపుప్డు సమోస్ను మీరు ఈలాగున చేసినయెడల నేను మీమీద పగతీరుచ్కొనిన

తరువాతనే చాలించెదనని చెపిప్

15:8 తొడలతో తుంటల్ను విరుగగొటిట్ వారిని బహుగా హతము చేసెను. అటుపిమమ్ట వెళిల్

ఏతాము బండసందులో నివసించెను.
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15:9 అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు బయలుదేరి యూదాదేశములో దిగి చెదరి, లేహీలో దోపిడికొరకై

దండు కూరిచ్రి.

15:10 యూదావారు మీరేల మా మీదికి వచిచ్తిరని అడుగగా ఫిలిషీత్యులు సమోస్ను మాకు

చేసినటుల్ మేము అతనికి చేయవలెనని అతని కటుట్టకే వచిచ్తిమనిరి.

15:11 అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని బండయొదద్కు పోయి

సమోస్నును చూచి ఫిలిషీత్యులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు మాకేమి

చేసితివని చెపప్గా అతడు వారు నాకెటుల్ చేసిరో అటేల్ నేను వారికి చేసితిననెను.
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15:12 అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ కటట్వచిచ్తిమని

అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము చేయుడనెను.

15:13 అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నిశచ్యముగా మేము నినున్ చంపముగాని నినున్

గటిట్గా కటిట్ వారిచేతికి మేము అపప్గించెదమని చెపిప్ రెండు కొర్తత్ తాళల్చేత అతని కటిట్ ఆ

బండయొదద్నుండి అతని తీసికొనివచిచ్రి.
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15:14 అతడు లేహీకి వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని కేకలు వేయగా,

యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతని చేతులకు కటట్బడిన తాళుల్

అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి

విడిపోయెను.

15:15 అతడు గాడిదయొకక్ పచిచ్ దవడ యెముకను కనుగొని చెయియ్ చాచి పటుట్కొని

దానిచేత వెయియ్మంది మనుషుయ్లను చంపెను.
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15:16 అపుప్డు సమోస్ను గాడిద దవడ యెముకతో ఒక కుపప్ను రెండు కుపప్లను నేను

చంపియునాన్ను గాడిద దవడ యెముకతో వెయియ్మంది నరులను చంపియునాన్ను

అనెను.

15:17 అతడు చెపుప్ట చాలించిన తరువాత ఆ దవడ యెముకను చేతినుండి పారవేసి ఆ

చోటికి రామతెల్హీ అను పేరు పెటెట్ను.

15:18 అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ సేవకుని

చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా
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15:19 దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ బయలుదేరెను. అతడు

తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు ఏనహ్కోక్రె

అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది.

15:20 అతడు ఫిలిషీత్యుల దినములలో ఇరువదియేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు

నాయ్యాధిపతియై యుండెను.
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16:1 తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళిల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ చేరెను.

16:2 సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ రేపు

తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు

పొంచియుండిరి.

16:3 సమోస్ను మధయ్రాతిర్వరకు పండుకొని మధయ్రాతిర్ లేచి పటట్ణపు తలుపులను వాటి

రెండు దావ్రబంధములను పటుట్కొని వాటి అడ డ్కఱఱ్తోటి వాటిని ఊడబెరికి తన

భుజములమీద పెటుట్కొని హెబోర్నుకు ఎదురుగానునన్ కొండకొనకు వాటిని

తీసికొనిపోయెను.
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16:4 పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా

16:5 ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని లాలనచేసి అతని గొపప్

బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; మేము అతని

బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి.

16:6 కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ బాధింపవచుచ్నో

నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా
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16:7 సమోస్ను ఏడు నిరవంజి చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై

సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను.

16:8 ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఏడు నిరవంజి చువవ్లను ఆమెయొదద్కు తీసికొనిరాగా ఆమె

వాటితో అతని బంధించెను.

16:9 మాటుననుండువారు ఆమెతో అంతఃపురములో దిగియుండిరి గనుక ఆమె సమోస్నూ,

ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనగా, అతడు అగిన్ తగిలిన నూలు రీతిగా

ఆ తడపలను తెంపెను గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు.
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16:10 అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, నినున్ దేనిచేత

బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా

16:11 అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా బంధించినయెడల

నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను

16:12 అంతట దెలీలా పేనబడిన కొర్తత్ తాళల్ను తీసికొని వాటితో అతని బంధించి సమోస్నూ,

షిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనెను. అపుప్డు మాటున నుండువారు

అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళుల్

తెంపెను.
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16:13 అపుప్డు దెలీలా ఇదివరకు నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్ములాడితివి, నినున్

దేనివలన బంధింపవచుచ్నో నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా అతడు నీవు నా తల

జడలు ఏడును అలిల్క అలిల్నయెడల సరి అని ఆమెతో చెపెప్ను.

16:14 అంతట ఆమె మేకుతో దాని దిగగొటిట్ సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీ మీద

పడుచునాన్రని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నిదర్ మేలుకొని మగగ్పు మేకును నేతను

ఊడదీసికొనిపోయెను.
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16:15 అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు
చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో
నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను.

16:16 ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు
పార్ణము విసికి చావగోరెను.

16:17 అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా తలిల్గరభ్మునుండి
పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి మంగలకతిత్
రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర
మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను.
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16:18 అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె వరత్మానము

పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత

పటుట్కొని ఆమెయొదద్కు రాగా

16:19 ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి వానిచేత అతని

తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. అపుప్డు

అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను.
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16:20 ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు నిదర్మేలుకొని

యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా తనను

ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు.

16:21 అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి గాజాకు అతని

తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి.

16:22 అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు కౌష్రము

చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను.
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16:23 ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును మనచేతికి

అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి.

16:24 జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును మనలో

అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి.
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16:25 వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము పరిహాసము

చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్

పరిహాసము చేయగా

16:26 సమోస్ను తనచేతిని పటుట్కొనిన బంటుతో ఇటల్నెను ఈ గుడికి ఆధారముగానునన్

సత్ంభములను ననున్ తడవనిచిచ్ విడువుము, నేను వాటిమీద ఆనుకొందును.
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16:27 ఆ గుడి సతరీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు

అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును ఎగతాళి చేయగా గుడి కపుప్మీద సతరీ పురుషులు

రమారమి మూడు వేలమంది చూచుచుండిరి.

16:28 అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, దేవా

దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్
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16:29 ఆ గుడికి ఆధారముగానునన్ రెండు మధయ్ సత్ంభములలో ఒకదానిని కుడిచేతను

ఒకదానిని ఎడమచేతను పటుట్కొని

16:30 నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో వంగినపుప్డు గుడి

ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున అతడు

చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె

ఎకుక్వాయెను.
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16:31 అపుప్డు అతని సవ్దేశజనులును అతని తండిర్ యింటివారందరును కూడి అతనిని

మోసికొనివచిచ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ అతని తండిర్యైన మానోహ

సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు

అధిపతిగానుండెను.
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17:1 మీకా అను నొకడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో నుండెను.

17:2 అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా నీవు

పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు

నాయొదద్నునన్వి. ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా

కుమారుడు యెహోవా చేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.

17:3 అతడు ఆ వెయియ్నిన్నూరు రూకలను తన తలిల్కి మరల నియయ్గా ఆమె పోతవిగర్హము

చేయించుటకై నా కుమారునిచేత తీసికొనిన యీ రూకలను నేను యెహోవాకు

పర్తిషి ఠ్ంచుచునాన్ను, నీకు మరల అది యిచెచ్దననెను.
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17:4 అతడు ఆ రూకలను తన తలిల్కియయ్గా ఆమె వాటిలో రెండువందలు పటుట్కొని కంసాలి

కపప్గించెను. అతడు వాటితో చెకక్ బడిన పర్తిమాసవ్రూపమైన పోతవిగర్హమును

చేయగా అది మీకా యింట ఉంచబడెను.

17:5 మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు అతడు

ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషి ఠ్ంపగా ఇతడు

అతనికి యాజకుడాయెను.
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17:6 ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజులేడు; పర్తివాడును తన తన

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.

17:7 యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక యౌవనుడుండెను.

అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను.

17:8 ఆ మనుషుయ్డు తనకు సథ్లము దొరికినచోట నివసింపవలెనని యూదా

బేతెల్హేమునుండి బయలుదేరి పర్యాణము చేయుచు ఎఫార్యిమీయుల

మనయ్దేశముననునన్ మీకా యింటికి వచెచ్ను.
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17:9 మీకా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని అతని నడుగగా అతడు నేను యూదా

బేతెల్హేమునుండి వచిచ్న లేవీయుడను, నాకు దొరుకగల చోట నివసించుటకు

పోవుచునాన్నని అతనితో అనెను.

17:10 మీకా నాయొదద్ నివసించి నాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము; నేను

సంవతస్రమునకు నీకు పది వెండిరూకలును ఒక దుసుత్ బటట్లును ఆహారమును

ఇచెచ్దనని చెపప్గా ఆ లేవీయుడు ఒపుప్కొని
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17:11 ఆ మనుషుయ్నియొదద్ నివసించుటకు సమమ్తించెను. ఆ యౌవనుడు అతని

కుమారులలో ఒకనివలె నుండెను.

17:12 మీకా ఆ లేవీయుని పర్తిషి ఠ్ంపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని యింటనుండెను.

17:13 అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు మేలుచేయునని

యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను.
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18:1 ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు. మరియు ఇశార్యేలీయుల

గోతర్ములలో ఆ దినమువరకు దానీయులు సావ్సథ్య్ము పొందియుండలేదు గనుక ఆ

కాలమున తాము నివసించుటకు తమకు సావ్సథ్య్ము వెదకుకొనుటకై వారు

బయలుదేరియుండిరి.

18:2 ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ

వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మవంతులైన అయిదుగురు మనుషుయ్లను

జొరాయ్నుండియు ఎషాత్యోలునుండియు పంపి మీరు వెళిల్ దేశమును పరిశోధించుడని

వారితోచెపప్గా
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18:3 వారు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ముననునన్ మీకా యింటికి వచిచ్ అకక్డ దిగిరి. వారు

మీకా యింటియొదద్ నునన్పుప్డు, లేవీయుడైన ఆ యౌవనుని సవ్రమును పోలిచ్ ఆ వైపునకు

తిరిగి అతనితో ఎవడు నినున్ ఇకక్డికి రపిప్ంచెను? ఈ చోటున నీవేమి చేయుచునాన్వు?

ఇకక్డ నీకేమి కలిగియునన్దని యడుగగా

18:4 అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను

అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను.
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18:5 అపుప్డు వారు మేము చేయబోవు పని శుభమగునో కాదో మేము తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి
దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా

18:6 ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమని
వారితో చెపెప్ను.

18:7 కాబటిట్ ఆ అయిదుగురు మనుషుయ్లు వెళిల్ లాయిషునకు వచిచ్, దానిలోని జనము
సీదోనీయులవలె సుఖముగాను నిరభ్యముగాను నివసించుటయు, అధికారబలము
పొందినవాడెవడును లేకపోవుటయు, ఏమాతర్మైనను అవమానపరచగల వాడెవడును ఆ
దేశములో లేకపోవుటయు, వారు సీదోనీయులకు దూరసుథ్లై యే మనుషుయ్లతోను సాంగతయ్ము
లేకుండుటయు చూచిరి.
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18:8 వారు జొరాయ్లోను ఎషాత్యోలులోను ఉండు తమ సవ్జనులయొదద్కు రాగా వారు మీ

తాతప్రయ్మేమిటని యడిగిరి.

18:9 అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము చూచితివిు, అది

బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి ఆ

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి.

18:10 జనులు నిరభ్యముగా నునాన్రు గనుక మీరు పోయి వారిమీద పడవచుచ్ను. ఆ

దేశము నలుదికుక్ల విశాలమైనది, దేవుడు మీచేతికి దాని నపప్గించును, భూమిలోనునన్

పదారథ్ములలో ఏదియు అచచ్ట కొదువలేదనిరి.
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18:11 అపుప్డు జొరాయ్లోను ఎషాత్యోలులోను ఉనన్ దానీయులైన ఆరువందలమంది

యుదాధ్యుధములు కటుట్కొని అకక్డనుండి బయలుదేరి యూదా దేశమందలి

కిరయ్తాయ్రీములో దిగిరి.

18:12 అందుచేతను నేటివరకు ఆ సథ్లమునకు దానీయులదండని పేరు. అది

కిరయ్తాయ్రీమునకు పడమటనునన్ది.

18:13 అకక్డనుండి వారు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశమునకు పోయి మీకా యింటికి

వచిచ్రి.
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18:14 కాబటిట్ లాయిషుదేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు మనుషుయ్లు

తమ సహోదరులను చూచి ఈ యిండల్లో ఏఫోదును గృహదేవతలును చెకక్బడిన

పర్తిమయు పోతవిగర్హమును ఉనన్వని మీరెరుగుదురా? మీరేమి చేయవలెనో దాని

యోచన చేయుడనగా

18:15 వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి వచిచ్ అతని

కుశలపర్శన్లడిగిరి.
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18:16 దానీయులైన ఆ ఆరువందలమంది తమ యుదాధ్యుధములను కటుట్కొని

18:17 గవినివాకిట నిలుచుండగా, దేశమును సంచరించుటకు పోయిన ఆ అయిదుగురు

మనుషుయ్లు లోపలచొచిచ్ ఆ పర్తిమను ఏఫోదును గృహదేవతలను పోతవిగర్హమును

పటుట్కొనిరి. అపుప్డు ఆ యాజకుడు యుదాధ్యుధములు కటుట్కొనిన ఆ ఆరువందలమంది

మనుషుయ్లతోకూడ గవిని యెదుట వాకిట నిలిచియుండెను.

18:18 వీరు మీకా యింటికిపోయి చెకక్బడిన పర్తిమను ఏఫోదును గృహదేవతలను

పోతవిగర్హమును పటుట్కొనినపుప్డు ఆ యాజకుడు మీరేమి చేయుచునాన్రని

వారినడుగగా
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18:19 వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని మాతోకూడ వచిచ్

మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే యాజకుడవై

యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి.

18:20 అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును గృహదేవతలను

చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను.
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18:21 అటుల్ వారు తిరిగి చినన్పిలల్లను పశువులను సామగిర్ని తమకు ముందుగా

నడిపించుకొనిపోయిరి.

18:22 వారు మీకా యింటికి దూరమైనపుప్డు, మీకా పొరుగిండల్వారు పోగై దానీయులను

వెంటాడి కలిసికొని వారిని పిలువగా

18:23 వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ గుంపుకూడనేల? అని

మీకాను అడిగిరి.
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18:24 అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషి ఠ్ంచిన యాజకుని మీరు

పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే,

అదేమనన్మాట అనగా

18:25 దానీయులు నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని వినబడనీయకుము, వారు ఆగర్హపడి

నీమీద పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ యింటివారి పార్ణమును

పోగొటుట్కొందువని అతనితో చెపిప్
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18:26 తమ తోర్వను వెళిల్రి. వారు తనకంటె బలవంతులని మీకా గర్హించినవాడై తిరిగి తన

యింటికి వెళిల్పోయెను.

18:27 మీకా చేసికొనినదానిని, అతనియొదద్నునన్ యాజకునిని వారు పటుట్కొని,

సుఖముగాను నిరభ్యముగాను ఉనన్ లాయిషు వారిమీదికి వచిచ్ కతిత్వాత వారిని

హతముచేసి అగిన్చేత ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి.

18:28 అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో సాంగతయ్మేమియు

లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు సమీపమైన

లోయలోనునన్ది.



అధాయ్యము 18

18:29 వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు పుటిట్న తమ

తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు.

18:30 దానీయులు చెకక్బడిన ఆ పర్తిమను నిలుపుకొనిరి. మోషే మనుమడును గెరో ష్ను

కుమారుడునైన యోనాతాననువాడును వాని కుమారులును ఆ దేశము చెరపటట్బడువరకు

దానీయుల గోతర్మునకు యాజకులై యుండిరి.
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18:31 దేవుని మందిరము షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా చేయించిన

పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి.



నాయ్యాధిపతులు
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19:1 ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు ఎఫార్యిమీయుల

మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా

19:2 అతని ఉపపతిన్ అతనిని విడిచి ఒకనితో వయ్భిచరించి యూదా బేతెల్హేములోని తన

తండిర్ యింటికి పోయి అకక్డ నాలుగు నెలలుండెను.

19:3 ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి తెచుచ్కొనుటకై ఆమె పెనిమిటి లేచి తన

దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసికొని ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్ యింట అతని

చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్ అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని సంతోషించెను.
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19:4 ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ వెళల్నియయ్నందున అతడు మూడు దినములు

అతనియొదద్ నుండెను గనుక వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు అకక్డ నిలిచిరి.

19:5 నాలుగవనాడు వారు వేకువను వెళుల్టకు నిదర్మేలుకొనగా అతడు లేవసాగెను. అయితే

ఆ చినన్దాని తండిర్ నీవు కొంచెము ఆహారము పుచుచ్కొని తెపప్రిలిల్న తరువాత నీ తోర్వను

వెళల్వచుచ్నని

19:6 తన అలుల్నితో అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ

చినన్దాని తండిర్ దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి సంతోషపడుము, నీ

హృదయమును సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్
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19:7 అతడు వెళుల్టకు లేచినపుప్డు అతని మామ బలవంతము చేయగా అతడు ఆ రాతిర్ అకక్డ
నుండెను.

19:8 అయిదవ దినమున అతడు వెళల్వలెనని ఉదయమున లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్ నీవు నీ
పార్ణము బలపరచుకొనుమని చెపిప్నందున వారు పొర్దుద్ వార్లువరకు తడవుచేసి యిదద్రు కూడి
భోజనము చేసిరి.

19:9 ఆ మనుషుయ్డు తానును అతని ఉపపతిన్యు అతని దాసుడును వెళల్ లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని
తండిర్యగు అతని మామ ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుటకు సమీపమాయెను, నీవు దయచేసి యీ రాతిర్
యికక్డ ఉండుము, ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సంతోషించి యికక్డ రాతిర్ గడుపుము, రేపు నీ
గుడారమునకు వెళుల్టకు నీవు వేకువనే లేచి నీ తోర్వను పోవచుచ్నని అతనితో చెపిప్నను
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19:10 అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడపనొలల్క లేచి వెళిల్, యెబూసను యెరూషలేము ఎదుటికి

వచెచ్ను. అపుప్డు జీను కటట్బడిన రెండు గాడిదలును

19:11 అతని ఉపపతిన్యు అతనితోకూడ ఉండెను. వారు యెబూసునకు సమీపించినపుప్డు

పొర్దుద్ చాలా వార్లెను గనుక అతని దాసుడు మనము యెబూసీయులదైన యీ పటట్ణము

పర్వేశించి దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన యజమానునితో చెపప్గా

19:12 అతని యజమానుడు ఇశార్యేలీయులు కాని అనుయ్ని పటట్ణము పర్వేశింపము.

గిబియావరకు పర్యాణము చేయుదమనెను.
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19:13 మరియు అతడు నీవు రముమ్, ఈ సథ్లములలో ఏదో ఒక ఊరికి సమీపించి

గిబియాలోనే గాని రామాలోనే గాని యీ రాతిర్ బసచేసెదమనెను.

19:14 అపుప్డు వారు సాగి వెళుల్చుండగా బెనాయ్మీనీయుల గిబియా దగగ్ర నునన్పుప్డు పొర్దుద్

గుర్ంకెను.

19:15 కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; అతడు చేరి ఆ ఊరి

సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు.
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19:16 ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక ముసలివాడు పొలములోని

తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి వచిచ్ గిబియాలో

నివసించువాడు.

19:17 అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంతవీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని చూచి నీవెకక్డికి

వెళుల్చునాన్వు? నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను.

19:18 అందుకతడు మేము యూదా బేతెల్హేమునుండి ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ము అవతలకు

వెళుల్చునాన్ము. నేను అకక్డివాడను; నేను యూదా బేతెల్హేమునకు పోయియుంటిని, ఇపుప్డు

యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్చునాన్ను, ఎవడును తన యింట ననున్ చేరుచ్కొనలేదు.
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19:19 అయితే మా గాడిదలకు గడి డ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా పనికతెత్కును నీ

దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, ఏదియు

తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా

19:20 ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల వాటిభారము

నామీద ఉంచుము.

19:21 మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని చేరుచ్కొని వారి

గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు

పుచుచ్కొనిరి.
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19:22 వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ యిలుల్ చుటుట్కొని

తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి తెమమ్ని

యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా

19:23 యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళిల్ నా

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా

యింటికి వచెచ్ను గనుక మీరు ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడి.
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19:24 ఇదిగో కనయ్కయైన నా కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు నునాన్రు. నేను

వారిని బయటికి తీసికొనివచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ యిషట్పర్కారముగా

వారియెడల జరిగింపవచుచ్ను గాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ వెఱిఱ్పని చేయకుడని

వారితో చెపెప్నుగాని

19:25 అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్ లేకపోయెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు

బయటనునన్ వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి

ఉదయమువరకు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి. తెలల్వారగా వారు ఆమెను

విడిచి వెళిల్రి.
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19:26 పార్తఃకాలమున ఆ సతరీ వచిచ్ వెలుగు వచుచ్వరకు తన యజమానుడునన్ ఆ మనుషుయ్ని

యింటి దావ్రమున పడియుండెను.

19:27 ఉదయమున ఆమె యజమానుడు లేచి యింటి తలుపులను తీసి తన తోర్వను

వెళుల్టకు బయలుదేరగా అతని ఉపపతిన్యైన ఆ సతరీ యింటిదావ్రమునొదద్ పడి చేతులు

గడపమీద చాపియుండెను.

19:28 అతడు లెముమ్ వెళుల్దమనగా ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండెను గనుక అతడు

గాడిదమీద ఆమెను ఉంచి లేచి తనచోటికి పర్యాణము చేయసాగెను.
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19:29 అతడు తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు కతిత్ పటుట్కొని తన ఉపపతిన్ని తీసికొని, ఆమెను

ఆమె కీళల్ పర్కారము పండెర్ండు ముకక్లుగా కోసి, ఇశార్యేలీయుల దికుక్లనిన్టికి ఆ

ముకక్లను పంపెను.

19:30 అపుప్డు దాని చూచినవారందరు, ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్దేశములో నుండి వచిచ్న

దినము మొదలుకొని నేటివరకు ఈలాటిపని జరుగుటయైనను వినబడుటయైనను లేదు;

మీరు ఇది మనసుస్కు తెచుచ్కొని దీనినిబటిట్ ఆలోచనచేసి దీనినిగూరిచ్ మాటలాడుడని

ఒకరితో నొకరు చెపుప్కొనిరి.
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20:1 అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకును

గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా సనిన్ధిని

కూడెను.

20:2 దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టికి పెదద్లుగా

నునన్వారై కతిత్దూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి.

20:3 ఇశార్యేలీయులు మిసాప్కు వచిచ్యునాన్రని బెనాయ్మీనీయులు వినిరి.

ఇశార్యేలీయులు ఈ చెడుతనము ఎటుల్ చేయబడెనో అది చెపుప్డని యడుగగా
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20:4 చంపబడిన సతరీ పెనిమిటియైన లేవీయుడు ఉతత్రమిచిచ్నదేమనగా బెనాయ్మీనీయుల

గిబియాలో రాతిర్ బసచేయుటకై నేనును నా ఉపపతిన్యు వచిచ్యుండగా

20:5 గిబియావారు నా మీదికి లేచి రాతిర్ నేనునన్ యిలుల్ చుటుట్కొని ననున్ చంపతలచి

20:6 నా ఉపపతిన్ని బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు ఇశార్యేలీయులలో

దుషాక్రయ్మును వెఱిఱ్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపతిన్ని పటుట్కొని ఆమెను

ముకక్లుగా కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని.
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20:7 ఇదిగో ఇశార్యేలీయులారా, యికక్డనే మీరందరు కూడియునాన్రు, ఈ

సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచన చేసి చెపుప్డనెను.

20:8 అపుప్డు జనులందరు ఏకీభవించి లేచి మనలో ఎవడును తన గుడారమునకు వెళల్డు,

ఎవడును ఇంటికి వెళల్డు,

20:9 మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేరుచ్టకై చీటుల్వేసి దానిమీదికి

పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచిచ్
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20:10 ఇశార్యేలీయులలో జరిగిన వెఱిఱ్తనము విషయమై పగతీరుచ్కొనుటకు

వెళుల్వారికొరకు ఆహారము తెచుచ్టకై మనము ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో

నూటికి పదిమంది మనుషుయ్లను, వెయియ్ంటికి నూరుమందిని, పదివేలకు వెయియ్మందిని

ఏరప్రచుకొందము రండని చెపుప్కొనిరి.

20:11 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు ఒకక్ మనుషుయ్డైనటుట్గా ఏకీభవించి ఆ ఊరివారితో

యుదధ్ము చేయుటకు కూడిరి.
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20:12 ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులందరియొదద్కు మనుషుయ్లను పంపి--మీలో జరిగిన

యీ చెడుతనమేమిటి?

20:13 గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి ఇశార్యేలీయులలోనుండి

దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ సహోదరులగు

ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క

20:14 యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ గిబియాలో

కూడుకొనిరి.
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20:15 ఆ దినమున బెనాయ్మీనీయులు తమ జనసంఖయ్ను మొతత్ముచేయగా ఏడువందల

మందియైన గిబియా నివాసులుగాక కతిత్దూయ సమరుథ్లై పటట్ణమునుండి వచిచ్నవారు

ఇరువదియారు వేలమందియైరి.

20:16 ఆ సమసత్ జనములో నేరప్రచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి వాటము

గలవారు. వీరిలో పర్తివాడును గురిగా నుంచబడిన తలవెండుర్క మీదికి వడిసెలరాయి

తపప్క విసరగలవాడు.
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20:17 బెనాయ్మీనీయులు గాక ఇశార్యేలీయులలో ఖడగ్ము దూయు నాలుగులక్షలమంది

లెకిక్ంపబడిరి; వీరందరు యోధులు.

20:18 వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో చేయవలసిన

యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్ మనవి చేసినపుప్డు

యెహోవా యూదా వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని సెలవిచెచ్ను.

20:19 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు ఉదయముననే లేచి గిబియాకు ఎదురుగా దిగిరి.
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20:20 ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరినపుప్డు

ఇశార్యేలీయులు గిబియామీద పడుటకు యుదధ్పంకుత్లు తీరచ్గా

20:21 బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలోనుండి బయటికివచిచ్ ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులలో

ఇరువదిరెండు వేలమందిని నేలగూలిచ్రి.

20:22 అయితే ఇశార్యేలీయులు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, తాము మొదట ఎకక్డ యుదధ్పంకిత్

తీరిచ్రో ఆ చోటనే మరల యుదధ్ము జరుగవలెనని తముమ్ను తాము యుదధ్పంకుత్లుగా

తీరుచ్కొనిరి.
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20:23 మరియు ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా ఎదుట ఏడుచ్చు

మా సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు తిరిగిపోదుమా? అని

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుదధ్ము చేయ బోవుడని

సెలవిచెచ్ను.

20:24 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు రెండవ దినమున బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము

చేయరాగా, ఆ రెండవ దినమున బెనాయ్మీనీయులు వారిని ఎదురొక్నుటకు
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20:25 గిబియాలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులలో పదునెనిమిది వేలమందిని

నేలగూలిచ్ సంహరించిరి.

20:26 వీరందరు కతిత్ దూయువారు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును జనులందరును

పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని

కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని

అరిప్ంచిరి.
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20:27 ఆ దినములలో యెహోవా నిబంధన మందసము అకక్డనే యుండెను.

20:28 అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ దినములలో

దానియెదుట నిలుచువాడు. ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్

విచారణచేయగా యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను.

20:29 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిబియా చుటుట్ మాటుగాండర్ను పెటిట్రి.
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20:30 మూడవ దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోయి

మునుపటివలె గిబియా వారితో యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడగా

20:31 బెనాయ్మీనీయులు వారిని ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరి పటట్ణములోనుండి

తొలగివచిచ్ మునుపటివలె ఇశార్యేలీయులలో గాయపరచబడినవారిని ఇంచుమించు

ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను రాజమారగ్ములలో చంపుచువచిచ్రి. ఆ మారగ్ములలో ఒకటి

బేతేలునకును ఒకటి పొలములోనునన్ గిబియాకును పోవుచునన్వి.
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20:32 బెనాయ్మీనీయులు మునుపటివలె వారు మనయెదుట నిలువలేక కొటట్బడియునాన్రని

అనుకొనిరి గాని ఇశార్యేలీయులు మనము పారిపోయి వారిని పటట్ణములోనుండి

రాజమారగ్ములలోనికి రాజేయుదము రండని చెపుప్కొనియుండిరి.

20:33 ఇశార్యేలీయులందరు తమ చోటనుండి లేచి బయలాత్మారులో తముమ్ను తాము

యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనులోగా ఇశార్యేలీయుల మాటుగాండుర్ను తమచోటనుండి

గిబియా బటట్బయటి మారగ్మునకు తవ్రగా వచిచ్రి.
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20:34 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది గిబియాకు

ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు.

20:35 అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేత బెనాయ్మీనీయులను హతము చేయించెను. ఆ

దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులలో ఇరువది యయిదువేల నూరుమంది

మనుషుయ్లను చంపిరి. వీరందరు కతిత్ దూయువారు.
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20:36 బెనాయ్మీనీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు అపజయము కలిగినదని తెలిసికొనిరి.

ఇశార్యేలీయులు తాము గిబియామీద పెటిట్న మాటుగాండర్ను నమిమ్ బెనాయ్మీనీయులకు

సథ్లమిచిచ్రి.

20:37 మాటుననునన్వారు తవ్రపడి గిబియాలో చొరబడి కతిత్వాతను ఆ పటట్ణములోని

వారినందరిని హతము చేసిరి.

20:38 ఇశార్యేలీయులకును మాటుగాండర్కును నిరణ్యమైన సంకేతమొకటి యుండెను;

అదేదనగా వారు పటట్ణములోనుండి పొగ గొపప్ మేఘమువలె లేచునటుల్ చేయుటయే.
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20:39 ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మునుండి వెనుకతీసి తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు వీరు

మొదటి యుదధ్ములో అపజయమొందినటుల్ మనచేత ఓడిపోవుదురుగదా అనుకొని,

చంపనారంభించి, ఇశార్యేలీయులలో ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను

హతము చేసిరి.

20:40 అయితే పటట్ణమునుండి ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకి

లేవనారంభింపగా బెనాయ్మీనీయులు వెనుకతటుట్ తిరిగిచూచిరి. అపుప్డు ఆ

పటట్ణమంతయు ధూమమయమై ఆకాశమున కెకుక్చుండెను.
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20:41 ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము కలిగినదని

తెలిసికొని విభార్ంతినొంది

20:42 యెడారి మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి గాని,

యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని

చంపిరి.

20:43 ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్కొని తరిమి తూరుప్దికుక్న గిబియాకు

ఎదురుగా వారు దిగిన సథ్లమున వారిని తొర్కుక్చుండిరి.
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20:44 అపుప్డు బెనాయ్మీనీయులలో పదునెనిమిది వేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి.

వీరందరు పరాకర్మవంతులు.

20:45 అపుప్డు మిగిలినవారు తిరిగి యెడారిలో నునన్ రిమోమ్ను బండకు పారిపోగా, వారు

రాజమారగ్ములలో చెదిరియునన్ అయిదువేలమంది మనుషుయ్లను చీలదీసి గిదోమువరకు

వారిని వెంటాడి తరిమి వారిలో రెండువేలమందిని చంపిరి.

20:46 ఆ దినమున బెనాయ్మీనీయులలో పడిపోయినవారందరు కతిత్దూయు

ఇరువదియయిదు వేలమంది, వీరందరు పరాకర్మవంతులు.
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20:47 ఆరువందలమంది తిరిగి యెడారి లోనునన్ రిమోమ్ను కొండకు పారిపోయి రిమోమ్ను

కొండమీద నాలుగు నెలలు నివసించిరి.

20:48 మరియు ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగివచిచ్ పటట్ణనివాసులనేమి

పశువులనేమి దొరికిన సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు తాము

పటుట్కొనిన పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి.
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21:1 ఇశార్యేలీయులు తమలో ఎవడును తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయుని కియయ్కూడదని

మిసాప్లో పర్మాణము చేసికొనియుండిరి.

21:2 పర్జలు బేతేలుకు వచిచ్ దేవుని సనిన్ధిని సాయంకాలమువరకు కూరుచ్ండి

21:3 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నేడు ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్ము

లేకపోయెను. ఇది ఇశార్యేలీయులకు సంభవింపనేల అని బహుగా ఏడిచ్రి.

21:4 మరునాడు జనులు వేకువనే లేచి అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ దహనబలులను

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి.
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21:5 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో మిసాప్లో యెహోవా

పక్షమున రాకపోయినవారెవరని విచారించిరి. ఏలయనగా అటిట్వారికి నిశచ్యముగా

మరణశిక్ష విధింపవలెనని ఖండితముగా పర్మాణము చేసియుండిరి.

21:6 ఇశార్యేలీయులు తమ సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడి నేడు

ఒక గోతర్ము ఇశార్యేలీయులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది;

21:7 మిగిలియునన్వారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్ మనము మన కుమారెత్లను వారికి పెండిల్

చేయమని యెహోవా తోడని పర్మాణము చేసితివిుగదా; వారి విషయములో ఏమి

చేయగలము? అని చెపుప్కొనిరి.
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21:8 మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో యెహోవా పక్షమున మిసాప్కు రానిది

ఏదని విచారింపగా

21:9 సమాజమునకు చేరిన యాబేషిగ్లాదునుండి సేనలోనికి ఎవడును రాలేదని తేలెను.

జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో ఒకడును అకక్డ ఉండలేదు.

21:10 కాబటిట్ సమాజపువారు పరాకర్మవంతులైన పండెర్ండు వేలమంది మనుషుయ్లను

పంపించి మీరు పోయి సతరీలనేమి పిలల్లనేమి యాబేషిగ్లాదు నివాసులనందరిని కతిత్వాతను

హతము చేయుడి.
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21:11 మీరు చేయవలసినదేమనగా, పర్తి పురుషుని పురుషసంయోగము నెరిగిన పర్తి సతరీని

నశింపజేయవలెనని చెపిప్రి.

21:12 యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో పురుషసంయోగము నెరుగని నాలుగు వందలమంది

కనయ్లైన సతరీలు దొరుకగా కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ సేనలోనికి వారిని

తీసికొనివచిచ్రి.

21:13 ఆ సరవ్సమాజము రిమోమ్ను కొండలోనునన్ బెనాయ్మీనీయులతో మాటలాడుటకును

వారిని సమాధానపరచుటకును వరత్మానము పంపగా
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21:14 ఆ వేళను బెనాయ్మీనీయులు తిరిగివచిచ్రి. అపుప్డు వారు తాము యాబేషిగ్లాదు సతరీలలో

బర్దుకనిచిచ్నవారిని వారికిచిచ్ పెండిల్చేసిరి. ఆ సతరీలు వారికి చాలకపోగా

21:15 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో లోపము కలుగజేసియుండుట జనులు

చూచి బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడిరి.

21:16 సమాజపర్ధానులు బెనాయ్మీను గోతర్ములో సతరీలు నశించియుండుట చూచి

మిగిలినవారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్ మనమేమి చేయుదమని యోచించుకొని



అధాయ్యము 21

21:17 ఇశార్యేలీయులలోనుండి ఒక గోతర్ము తుడిచివేయబడకుండునటుల్

బెనాయ్మీనీయులలో తపిప్ంచుకొనిన వారికి సావ్సథ్య్ముండవలెననిరి.

21:18 ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయునికి ఇచిచ్నయెడల

వాడు నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము చేసియునాన్ము గనుక మనము మన

కుమారెత్లను వారికి పెండిల్ చేయకూడదని చెపుప్కొనుచుండిరి.

21:19 కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న బేతేలునుండి

షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి
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21:20 మీరు వెళిల్ దార్క్షతోటలలో మాటుననుండి షిలోహు సతరీలు నాటయ్మాడువారితో కలిసి

నాటయ్మాడుటకు బయలుదేరగా

21:21 దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు పర్తివాడును షిలోహు

సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి.

21:22 తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు మీయొదద్కు

వచిచ్నయెడల మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో పర్తివానికిని పెండిల్కి సతరీ దొరకలేదు

గనుక ఈ సతరీలను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు

అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి.
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21:23 కాగా బెనాయ్మీనీయులు అటుల్ చేసి తమ లెకక్చొపుప్న నాటయ్మాడిన వారిలోనుండి

సతరీలను పటుట్కొని వారిని తీసికొనిపోయి తమ సావ్సథ్య్మునకు వెళిల్ పటట్ణములను కటిట్

వాటిలో నివసించిరి.

21:24 అటుపిమమ్ట ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును అకక్డనుండి తమ గోతర్

సాథ్నములకును కుటుంబములకును పోయెను. అందరును అకక్డనుండి బయలుదేరి తమ

సావ్సథ్య్ములకు పోయిరి.
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21:25 ఆ దినములలో ఇశార్యేలీయులకు రాజు లేడు; పర్తివాడును తన తన

ఇషాట్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.
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