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1:1 రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను అతనికి

వెటట్ కలుగకయుండెను.

1:2 కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని వెదకుట

మంచిది; ఆమె రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో

పండుకొనునని చెపిప్

1:3 ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, అబీషగు

అను షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి.
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1:4 ఈ చినన్ది బహు చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము చేయుచుండెను గాని

రాజు దానిని కూడలేదు.

1:5 హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని,

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనెను.

1:6 అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును విచారించి

అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు,

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు.
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1:7 అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను ఆలోచన

చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని

1:8 యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో

కలిసికొనక యుండిరి.

1:9 అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను ఎడల్ను

కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని
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1:10 పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన

సొలొమోనును పిలువలేదు.

1:11 అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది.

1:12 కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును రకిష్ంచుకొనుటకై నేను

నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము.
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1:13 నీవు రాజైన దావీదునొదద్కు పోయినా యేలినవాడా, రాజా, అవశయ్ముగా నీ

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ

సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా

యేలుచుండుట యేమని అడుగవలెను.

1:14 రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు వినన్వించిన

మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను.
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1:15 కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను.

1:16 బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక ఏమని

అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను

1:17 నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా

సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే,



అధాయ్యము 1

1:18 ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును రాజవునగు

నీకు తెలియకయే యునన్ది.

1:19 అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని

యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని నీ సేవకుడైన

సొలొమోనును పిలువలేదు.

1:20 నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత సింహాసనము

మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును కనిపెటిట్యునాన్రు.
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1:21 ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన తరువాత

నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము.

1:22 ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి.

1:23 అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి

1:24 నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ సింహాసనముమీద

కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా?
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1:25 ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న దూడలను

గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు

రాజైన అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు.

1:26 అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన

బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు.
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1:27 నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు

ఆసీనుడైయుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ సెలవు చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను.

1:28 దావీదు బతెష్బను పిలువుమని సెలవియయ్గా ఆమె రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు ఎదుట

నిలువబడెను.

1:29 అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు
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1:30 అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా నా

సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని

నేను నీకు పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా

1:31 బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదు

సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను.

1:32 అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు

రాజు సనిన్ధికి వచిచ్రి.



అధాయ్యము 1

1:33 అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి

1:34 యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా

అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను.

1:35 ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు

నా సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను.
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1:36 అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా ఇటల్నెను

ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ

మాటను సిథ్రపరచును గాక.

1:37 యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె

అతని రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను;
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1:38 కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన

బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా

1:39 యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ సొలొమోనునకు

పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి
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1:40 మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, వాటి

నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి.

1:41 అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా

1:42 యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా లోపలికి

రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా
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1:43 యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటల్నెను నిజముగా మన యేలినవాడును రాజునగు

దావీదు సొలొమోనును రాజుగా నియమించియునాన్డు.

1:44 రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన

బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి;

1:45 యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి పటాట్భిషేకము

చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము అలల్రి

ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే.
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1:46 మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు;

1:47 అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు కృతజఞ్తలు

చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను,

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక

అని చెపప్గా రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను

1:48 నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు

ఆయనకు సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను.
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1:49 అందుకు అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి.

1:50 అదోనీయా సొలొమోనునకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠపు కొముమ్లను

పటుట్కొనెను.

1:51 అదోనీయా రాజైన సొలొమోనునకు భయపడి బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొని రాజైన

సొలొమోను తన సేవకుడనైన ననున్ కతిత్చేత చంపకుండ ఈ దినమున నాకు పర్మాణము

చేయవలెనని మనవి చేయుచునన్టుల్ సొలొమోనునకు సమాచారము రాగా
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1:52 సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా అగుపరచుకొనినయెడల

అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు దౌషట్య్ము

కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్

1:53 బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన సొలొమోను

ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను.
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2:1 దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు

ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను

2:2 లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి

2:3 నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన

నియమించిన ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము;
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2:4 అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును.

2:5 అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు సేనాధిపతులగు

నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు చేసినదానిని

నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు రకత్ము

చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను.
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2:6 నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను సమాధికి
నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్.

2:7 నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి
కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ భోజనము
చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము.

2:8 మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ నీయొదద్
నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్
ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్
చంపనని పర్మాణము చేసితిని.
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2:9 వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి చేయవలెనో అది

నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము.

2:10 తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు సమాధిలో

పెటట్బడెను.

2:11 దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, హెబోర్నులో

అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును

ఏలెను.
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2:12 అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను.

అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను.

2:13 అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు బతెష్బయొదద్కు రాగా

ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు సమాధానముగానే

వచుచ్చునాన్నని చెపిప్

2:14 నీతో చెపప్వలసిన మాటయొకటి యునన్దనెను. ఆమె అది చెపుప్మనగా
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2:15 అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు, నేను ఏలవలెనని ఇశార్యేలీయులందరు తమ

దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది కాక నా

సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను,

2:16 ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము.

2:17 ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును నాకు

పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను.
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2:18 బతెష్బ మంచిది, నినున్గూరిచ్ రాజుతో చెపెప్దననెను.

2:19 బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు వచిచ్నపుప్డు, రాజు

లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద ఆసీనుడై తన

తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను.

2:20 ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె చెపప్గా

రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా
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2:21 ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్

కిపిప్ంపవలెననెను.

2:22 అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే అదోనీయా

కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును

అడుగుమని తన తలిల్తో చెపెప్ను.
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2:23 మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ మాటవలన

అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము

కలుగజేయును గాక.

2:24 ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన వాగాద్నము

పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ

దినమున మరణమవునని చెపిప్
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2:25 యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద పడినందున

అతడు చనిపోయెను.

2:26 తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా అనాతోతులో నీకు

కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి

పార్పిత్ంచిన శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను.



అధాయ్యము 2

2:27 తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో

పర్మాణముచేసిన మాట నెరవేరెను.

2:28 యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి

యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను.
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2:29 యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ నునాన్డను

సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున

2:30 బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ రాజు నినున్ బయటికి రమమ్ని సెలవిచెచ్నని

యోవాబుతో చెపెప్ను. అతడు అదికాదు, నేనికక్డనే చచెచ్దననగా, బెనాయా తిరిగి

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను.
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2:31 అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు ధారపోసిన

నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.

2:32 నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, యెతెరు

కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె

నీతిపరులును యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన

దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము

యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును.
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2:33 మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును సదాకాలము

ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును.

2:34 కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని చంపగా

అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను.

2:35 రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను సేనాధిపతిగా

నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును

నియమించెను.
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2:36 తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో

కాపురముండుము.

2:37 నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా

2:38 షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు చెపిప్న

పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో

అనేక దినములు నివాసము చేయుచుండెను.
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2:39 అయితే మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్ పనివారిలో ఇదద్రు పారిపోయి

మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు చేరిరి. అంతట నీవారు గాతులో

ఉనాన్రని షిమీకి వరత్మానము కాగా

2:40 షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని ఆకీషునొదద్కు

పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను.

2:41 షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనునకు

వరత్మానము కాగా
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2:42 రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ

సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా

తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి;

2:43 కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన ఆజఞ్ను

నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి
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2:44 నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును.

2:45 అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము యెహోవా

సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్

2:46 రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు బయలుదేరి

వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున

సిథ్రపరచబడెను.
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3:1 తరువాత సొలొమోను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అతనికి

అలుల్డాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుటుట్

పార్కారమును కటిట్ంచుట ముగించిన తరువాత ఫరో కుమారెత్ను దావీదు పురమునకు

రపిప్ంచెను.

3:2 ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు

ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి.
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3:3 తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను

మాతర్ము అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను.

3:4 గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై రాజు

అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను.

3:5 గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు

దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా
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3:6 సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ దృషిట్కి

అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై

పర్వరిత్ంచెను గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున

నునన్టుల్గా అతని సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు

మహాకృపను చూపియునాన్వు.

3:7 నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన ననున్

రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు

బుదిధ్ చాలదు;
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3:8 నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు

అసాధయ్ము.

3:9 ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను మంచి

చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల

హృదయము దయచేయుము.
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3:10 సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక

3:11 దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరా ఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ శతుర్వుల

పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని

నీవు అడిగితివి.

3:12 నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు గల

హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట

నీవంటివాడొకడును ఉండడు.
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3:13 మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను వాటినికూడ

నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను

నుండడు.

3:14 మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్

దీరా ఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను.
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3:15 అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను.

3:16 తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి.

3:17 వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును ఈ

సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను

కంటిని.
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3:18 నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును

కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు.

3:19 అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను.

3:20 కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా

కౌగిటిలో ఉంచెను.
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3:21 ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; తరువాత

ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని

నేను తెలిసికొంటిని.

3:22 అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని చెపప్గా

ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా
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3:23 రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడడ్ చచిచ్నది నీ బిడడ్ అని యొకతెయు, రెండవది ఆలాగు కాదు

చచిచ్నది నీ బిడడ్ బర్దికియునన్ది నా బిడడ్ అని చెపుప్చునన్ది;

3:24 గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా

3:25 రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడడ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని

చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

3:26 అంతట బర్దికియునన్ బిడడ్యొకక్ తలిల్ తన బిడడ్ విషయమై పేగులు తరుగుకొనిపోయినదై,

రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే యిపిప్ంచుమని

మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము చేయుమనెను.
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3:27 అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని కియుయ్డి,

దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను.

3:28 అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి.
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4:1 రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను.

4:2 అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ యాజకుడు;

4:3 షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; అహీలూదు

కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను;

4:4 యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును

యాజకులు.



అధాయ్యము 4

4:5 నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను;

4:6 అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని

విషయములో అధికారి.

4:7 ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. వీరు

రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు

ఒకొక్కక్ నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను.
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4:8 వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు,

4:9 మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు

కుమారుడు;

4:10 అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు దేశమంతయు

నియమింపబడెను.

4:11 మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు నియమింపబడెను;

సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్.
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4:12 మరియు అహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిదోద్యును బేతెష్యాను

పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును

వాయ్పించుచునన్ది.

4:13 గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి గిలాదులోనుండిన

మనషేష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు దేశమును

నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్

పటట్ణములుగల పర్దేశము.
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4:14 ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను.

4:15 నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను కుమారెత్యైన

బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను.

4:16 ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను.

4:17 ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను.

4:18 బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను.
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4:19 గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను రాజైన ఓగు

దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి.

4:20 అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక రేణువులంత

విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.

4:21 నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ

జనులు పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి.
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4:22 ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, ఆరువందల

తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు,

4:23 కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు గాక

ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను.

4:24 యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల నునన్

రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది

కలిగియుండెను.
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4:25 సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను మొదలుకొని

బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను నిరభ్యముగా

నివసించుచుండిరి.

4:26 సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు వేల

గుఱఱ్ములును ఉండెను.

4:27 మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను

నియమింపబడిన మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను.



అధాయ్యము 4

4:28 మరియు గుఱఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు పర్తివాడును

తనకు చేయబడిన నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడి డ్ని తెపిప్ంచుచుండెను.

4:29 దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను

సొలొమోనునకు దయచేసెను

4:30 గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను.
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4:31 అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక

అతని కీరిత్ చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను.

4:32 అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు రచించెను.

4:33 మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి మొలుచు

హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను.
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4:34 అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు

వచిచ్రి.
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5:1 తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా

హీరాము ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను.

5:2 హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను.

5:3 యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద అణచువరకు

అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను.
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5:4 తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప

వీలులేకపోయెననన్ సంగతి నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను

అపాయమేమియు కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది

దయచేసి యునాన్డు.

5:5 కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు నా

నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు

నేను ఉదేద్శము గలవాడనై యునాన్ను.
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5:6 లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా సేవకులును నీ

సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక

5:7 నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు

జాఞ్నముగల కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము

కలుగునుగాక అని చెపిప్
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5:8 సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన వరత్మానమును

నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను గూరిచ్యు

నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను.

5:9 నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు వాటిని

తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి,

అకక్డ అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు.

ఇందునుగూరిచ్ నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు

ఆహారము ఇచెచ్దవు.
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5:10 హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు

మార్నులను పంపించగా

5:11 సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా

రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను

పంపించెను. ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు

ఇచుచ్చువచెచ్ను.
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5:12 యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము దయచేసెను;

మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము

కలిగియుండెను.

5:13 రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి,

5:14 వీరిని అతడు వంతులచొపుప్న నెలకు పదివేలమందిని లెబానోనునకు పంపించెను;

ఒక నెల లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద

అదోనీరాము అధికారియై యుండెను.
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5:15 మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి.

5:16 వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి.

5:17 రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో వేయుటకు గొపప్

రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి.
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5:18 ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము శిలప్కారులును

మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను సిదధ్పరచిరి.
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6:1 అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న నాలుగువందల

ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ

సంవతస్రమందు జీప అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప

నారంభించెను.

6:2 రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల పొడుగును

ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను.
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6:3 పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్.

6:4 అతడు మందిరమునకు విచితర్మైన పనితో చేయబడిన అలిల్క కిటికీలను చేయించెను.

6:5 మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను.
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6:6 కిర్ంది అంతసుత్గది అయిదు మూరల వెడలుప్, మధయ్ అంతసుత్ గది ఆరు మూరల

వెడలుప్, మూడవ అంతసుత్గది యేడు మూరల వెడలుప్; ఏమనగా దూలములు మందిరపు

గోడ లోపల ఆనకుండ మందిరపు గోడచుటుట్ బయటితటుట్న చిముమ్రాళుల్ ఉంచబడెను.

6:7 అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న రాళల్తో

కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడ డ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని

యెంత మాతర్మును వినబడలేదు.
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6:8 మధయ్ అంతసుత్కు తలుపు మందిరపు కుడి పారశ్య్మున ఉండెను, మధయ్ అంతసుత్ గదికిని

మధయ్ అంతసుత్ గదిలోనుండి మూడవ అంతసుత్ గదికిని ఎకిక్ పోవుటకు చుటుట్ను మెటల్

చటర్ముండెను.

6:9 ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును దేవదారు

దూలములతోను పలకలతోను కపిప్ంచెను.

6:10 మరియు మందిరమునకు చుటుట్ గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల

యెతుత్గలవై దేవదారు దూలములచేత మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను.
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6:11 అంతలో యెహోవా వాకుక్ సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను.

6:12 ఈ మందిరమును నీవు కటిట్ంచుచునాన్వే; నీవు నా కటట్డలను నాయ్యవిధులను

అనుసరించి నడుచుకొనుచు, నేను నియమించిన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనినయెడల నీ

తండిర్యైన దావీదుతో నేను చేసిన వాగాద్నమును నీ పక్షముగా సిథ్రపరచెదను;

6:13 నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము చేసెదను.

6:14 ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను.
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6:15 అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్ వరకు దేవదారు పలకలచేత

కటిట్ంచెను; లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్ మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు

పలకలతో కపిప్వేసెను.

6:16 మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు దేవదారు

పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా

అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల కటిట్ంచెను
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6:17 అయితే దాని ముందరనునన్ పరిశుదధ్సథ్లము నలువది మూరల పొడుగై యుండెను.

6:18 మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన పువువ్లును

చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు.

6:19 యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల గరాభ్లయమును

సిదధ్పరచెను.

6:20 గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను

ఇరువది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను,

అరజ్కఱఱ్తో చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననె పొదిగించెను.
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6:21 ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో పొదిగించి

గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని

పొదిగించెను.

6:22 ఏ భాగమును విడువకుండ మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను;

గరాభ్లయము నొదద్నునన్ బలిపీఠమంతటిని బంగారముతో పొదిగించెను.

6:23 మరియు అతడు గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల రెండు కెరూబులను

ఒలీవ కఱఱ్తో చేయించెను;
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6:24 ఒకొక్కక్ కెరూబునకు అయిదేసి మూరల పొడవుగల రెకక్లుండెను; ఒక రెకక్ చివర

మొదలుకొని రెండవ రెకక్ చివరమటుట్కు పది మూరలు పొడవు.

6:25 రెండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని ఏక

పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగియుండెను.

6:26 ఒక కెరూబు పది మూరల యెతుత్ రెండవ కెరూబు దానివలెనే యుండెను.

6:27 అతడు ఈ కెరూబులను గరాభ్లయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రెకక్లు విపుప్కొని

యొకదాని రెకక్ యివతలి గోడకును రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకును అంటి

యుండెను; గరాభ్లయమందు వీటి రెకక్లు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొనియుండెను.
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6:28 ఈ కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను.

6:29 మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను.

6:30 మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను.

6:31 గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱఱ్తో తలుపులు చేయించెను; దావ్రబంధముమీది

కమిమ్యు నిలువు కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ ఉండెను.
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6:32 రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల

మీదను తమాల వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను.

6:33 మరియు పరిశుదధ్ సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవ కఱఱ్తో రెండు నిలువు కముమ్లు

చేయించెను; ఇవి గోడ వెడలుప్లో నాలుగవవంతు వెడలుప్గా నుండెను.

6:34 రెండు తలుపులు దేవదారు కఱఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు రెండేసి

మడత రెకక్లు ఉండెను.
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6:35 వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను.

6:36 మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక వరుసను

దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను.

6:37 నాలుగవ సంవతస్రము జీప అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది

వేయబడెను;
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6:38 పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని యేరాప్టు

చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను. ఏడు

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను.
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7:1 సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి దానినంతటిని

ముగించెను.

7:2 మరియు అతడు లెబానోను అరణయ్పు నగరును కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు

మూరలు, వెడలుప్ ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు

సత్ంభములమీద దేవదారు దూలములు వేయబడెను.

7:3 మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో అది

కపప్బడెను; ఆ సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు

ఉండెను.
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7:4 మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి

యెదురుగా ఉండెను.

7:5 తలుపుల యొకక్యు కిటికీల యొకక్యు సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; మూడు

వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను.

7:6 మరియు అతడు సత్ంభములుగల యొక మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని పొడుగు ఏబది

మూరలు, వెడలుప్ ముపప్ది మూరలు; ఒక మంటపమును వాటి యెదుట ఉండెను;

సత్ంభములును లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను.
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7:7 తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని

నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను.

7:8 లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు సొలొమోను

తాను వివాహమైన ఫరో కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కటిట్ంచెను.

7:9 ఈ కటట్డములనిన్యు పునాది మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపలను వెలుపలను వాటి

పరిమాణ పర్కారముగా తొలవబడినటిట్వియు, రంపములచేత కోయబడినటిట్వియు, మికిక్లి

వెలగలరాళల్తో కటట్బడెను; ఈ పర్కారమే గొపప్ ఆవరణపు వైపుననునన్ వెలుపలి భాగమును

ఉండెను.
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7:10 దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో కటట్బడెను.

7:11 పైతటుట్న పరిమాణ పర్కారముగా చెకక్బడిన మికిక్లి వెలగల రాళుల్ను దేవదారు

కఱఱ్లును కలవు.

7:12 గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస దేవదారు

దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ

మందిరపు మంటపమును కటట్బడెను.
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7:13 రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను.

7:14 ఇతడు నఫాత్లి గోతర్పు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరు

పటట్ణపువాడగు ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ్ పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును ఇతత్డితో

చేయు సమసత్మైన పనులలోను బహు చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు

సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ అతని పని అంతయు చేసెను.

7:15 ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది.
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7:16 మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; ఒక

పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు.

7:17 మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని

దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను.

7:18 ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను అలిల్కపని

రెండు వరుసలు దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును

చేసెను.
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7:19 మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర పుషప్మువంటి

పనిగలవై యుండెను.

7:20 మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ ఉబెబ్తుత్కు

పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస

వరుసలుగా చుటుట్ నుండెను.

7:21 ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; కుడిపారశ్వ్పు

సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను.
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7:22 ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున

సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను.

7:23 మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై అంచు

మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు.

7:24 దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది గుబబ్లచొపుప్న ఆ

గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను.
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7:25 అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను మూడు

పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను.

వీటిమీద ఆ సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్

తిర్పప్బడి యుండెను.

7:26 అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె తామర

పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను.
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7:27 మరియు అతడు పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము నాలుగు మూరల

పొడుగు, నాలుగు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి యుండెను.

7:28 ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ పలకలు

జవలమధయ్ ఉండెను.

7:29 జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును ఉండెను;

మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు

దండలవంటి పని కలిగియుండెను.
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7:30 మరియు పర్తి సత్ంభమునకు నాలుగేసి యితత్డి చకర్ములు ఇతత్డి యిరుసులును కలిగి

యుండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లు తొటిట్కిర్ంద అతికిన

పర్తిసథ్లము దగగ్ర పోత పోయబడెను.

7:31 మరియు దాని మూతి పై పీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి; అయితే మూతికిర్ంద

సత్ంభము పనిచొపుప్న గుండర్ముగా ఉండి మూరనన్ర నిడివి. మరియు ఆ మూతిమీద

పర్కక్లుగల చెకిక్న పనులు గలవు; ఇవి గుండర్నివిగాక చచౌచ్కముగా ఉండెను.
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7:32 మరియు పర్కక్ పలకలకిర్ంద నాలుగు చకర్ములు కలవు; చకర్ముల యిరుసులు

సత్ంభములతో అతకబడియుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము మూరెడునర నిడివిగలదై యుండెను.

7:33 ఈ చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును అడ డ్లును

పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను.

7:34 ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును

సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను.
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7:35 మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి యుండెను;

మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా

ఉండెను.

7:36 దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో

వాటిని చెకెక్ను.
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7:37 ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును పరిమాణమును

రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను.

7:38 తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల ఇరువది

తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్

తొటిట్ పెటట్బడెను.

7:39 మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా

తూరుప్తటుట్న మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను.
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7:40 మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము హీరాము రాజైన

సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను.

7:41 రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళెల్ములను ఆ

సత్ంభములను పై పీటల పళెల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను,

7:42 ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళెల్ములను కపిప్న అలిల్క యొకక్టింటికి

రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను,
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7:43 పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను,

7:44 ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను,

7:45 బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ హీరాము

యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై

యుండెను.

7:46 యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను.
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7:47 అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ చూచుట

మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను.

7:48 మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న ఉపకరణములనిన్టిని

చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు బంగారపు

బలల్లను,

7:49 గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున అయిదును,

పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను,
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7:50 మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను,

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను

ఆలయపు తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ

పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు

సమాపత్మాయెను. మరియు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషి ఠ్ంచిన వెండిని

బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.
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7:51 ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు

సమాపత్ మాయెను. మరియు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషి ఠ్ంచిన వెండిని

బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.
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8:1 అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన మందసమును

పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను

తనయొదద్కు సమకూరెచ్ను.

8:2 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ కాలమున

రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి.
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8:3 ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎతిత్

8:4 దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా

8:5 రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను

ఎడల్ను బలిగా అరిప్ంచిరి.
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8:6 మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని సథ్లములో,

అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద

దానిని ఉంచిరి.

8:7 కెరూబుల రెకక్లు మందస సాథ్నము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు మందసమును

దాని దండెలను పైతటుట్న కమెమ్ను.

8:8 వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత పొడవుగా ఆ

దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి.
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8:9 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో నిబంధన

చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను.

8:10 యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము యెహోవా

మందిరమును నింపెను.

8:11 కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి.
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8:12 సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని యెహోవా

సెలవిచిచ్యునాన్డు.

8:13 నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్

8:14 ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను.
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8:15 నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన

యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక.

8:16 నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి నా

నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ

పటట్ణములోనైనను మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు

నా జనులమీద దావీదును ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను.
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8:17 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా

8:18 యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు ఒక

మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే;

8:19 అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు నీ

కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును.
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8:20 తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు

మందిరమును కటిట్ంచియునాన్ను.

8:21 అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన

అందులోనే యునన్ది.
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8:22 ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను

8:23 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి

అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము

చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు,
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8:24 నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, నీవిచిచ్న

మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు.

8:25 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా నీ కుమారులు సత పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై

ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ

దాసుడును నా తండిర్యునగు దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము.
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8:26 ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో నీవు

సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము.

8:27 నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు

సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను?

8:28 అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును అంగీకరించి,

యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము.
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8:29 నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము అకక్డ

ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక.

8:30 మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి

పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము.
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8:31 ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ

బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు

8:32 నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని తలమీదికి

శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము.

8:33 మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము చేయుటచేత తమ

శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని యీ

మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్



అధాయ్యము 8

8:34 నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి,

వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము.

8:35 మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును

ఒపుప్కొని తమ పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల

8:36 నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును

క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము.
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8:37 దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని మిడతలుగాని

చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను,

8:38 ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని తెలిసికొనును

గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న

వినన్పములు చేసినయెడల
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8:39 పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్

8:40 మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను వారు

నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను

నీవు మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు.

8:41 మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్
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8:42 నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు చాపిన

బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న

చేసినయెడల

8:43 ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ

నామమును ఎరిగి, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి,

నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు.
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8:44 మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని పంపించు ఏ

సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న

చేసినయెడల

8:45 ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును

నిరవ్హించుము.
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8:46 పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినయెడల

నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి,

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా

కొనిపోయినపుప్డు

8:47 వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని

మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల



అధాయ్యము 8

8:48 తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను

పూరా ణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను

నీవు కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను

నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న చేసినయెడల

8:49 ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి

కారయ్మును నిరవ్హించి
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8:50 నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై అపరాధులైరో

ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని కనికరించునటుల్

వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము.

8:51 వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ జనులును

నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు.

8:52 కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు వినన్పము మీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు

చేయు వినన్పము మీదను, దృషిట్యుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నినున్

వేడుకొందురో ఆ విషయములయందు వారి వినన్పముల నాలకించుము.
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8:53 పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు నీ

దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా.

8:54 సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూల్నుట మాని,

లేచి నిలిచిన తరువాత
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8:55 అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను.

8:56 ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు నెమమ్ది

దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా

ఆయన చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు

8:57 కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన పితరులకు

తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి
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8:58 తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన

పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను

తనతటుట్ తిర్పుప్కొనును గాక.

8:59 ఆయన తన దాసుడనైన నా కారయ్మును ఇశార్యేలీయులగు తన జనుల కారయ్మును

అవసరముచొపుప్న, ఎలల్పుప్డును నిరవ్హించునటుల్గా నేను యెహోవా యెదుట వినన్పము

చేసిన యీ మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉండును గాక.
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8:60 అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరి

ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు.

8:61 కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ

దేవుడైన యెహోవా విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక.

8:62 అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు

బలులు అరిప్ంచుచుండగా
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8:63 ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును

ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి.

8:64 ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందునన్ యితత్డి బలిపీఠముఆ దహనబలులను

నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు బహు చినన్దై

చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము

మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషి ఠ్ంచి అచచ్ట దహన బలులను నైవేదయ్ములను సమాధానబలి

పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను.
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8:65 మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును

హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా

పదునాలుగు దినములు యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి.

8:66 ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి యెహోవా

తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళిల్పోయిరి.
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9:1 సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత

9:2 గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై

9:3 అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న వినన్పములను

నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు

అకక్డ ఉండును.
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9:4 నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ నడుచుకొని,

నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను అనుసరించినయెడల

9:5 నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని నీ

తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ

సింహాసనమును చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును.
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9:6 అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట మాని,

నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి

పూజించినయెడల

9:7 నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని నిరూమ్లము

చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను

చేయబడుదురు.
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9:8 ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని

యడుగగా

9:9 జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన

యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు

వచిచ్రి గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు.
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9:10 సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన

హీరాము సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను

బంగారమును అతనికివచిచ్యునన్ందున

9:11 సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము కపప్గించెను.
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9:12 హీరాము సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణములను చూచుటకు తూరునుండి రాగా అవి

అతని దృషిట్కి అనుకూలమైనవిగా కనబడలేదు గనుక

9:13 నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు ఏపాటివనెను. నేటివరకు వాటికి

కాబూల 1 అని పేరు.

9:14 హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు పంపించెను.

9:15 యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, యెరూషలేముయొకక్

పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు సొలొమోను

వెటిట్వారిని పెటెట్ను.
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9:16 ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో గెజెరుమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని అగిన్చేత కాలిచ్ ఆ పటట్ణమందునన్

కనానీయులను హతముచేసి దానిని తన కుమారెత్యైన సొలొమోను భారయ్కు కటన్ముగా ఇచెచ్ను.

9:17 సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత హోరోనును,

9:18 బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును,

9:19 సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు ఏరాప్టైన

పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును

లెబానోనునందును తాను ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును

కటిట్ంచెను.



అధాయ్యము 9

9:20 అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీ జ్యులు హివీవ్యులు

యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి.

9:21 ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు శేషించియునన్

వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు

జరుగుచునన్ది.

9:22 అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; వారు

రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి.
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9:23 సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు

పనివాండల్మీద అధికారులుగా ఉండిరి.

9:24 ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ రాగా

అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను.

9:25 మరియు సొలొమోను తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠముమీద ఏడాదిలో మూడు మారులు

దహనబలులను సమాధాన బలులను యెహోవాకు అరిప్ంచుచు, యెహోవా

సముఖమందునన్ పీఠముమీద ధూపదర్వయ్ము వేయుచుండెను; పిమమ్ట అతడు

మందిరమును సమాపత్ము చేసెను.
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9:26 మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు దగగ్ర

ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను.

9:27 సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన ఓడవారైన

తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను.

9:28 వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి.
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10:1 షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన కీరిత్ని

గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను.

10:2 ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును రతన్ములను

ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి తనకు

తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా

10:3 ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను.
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10:4 షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును,

10:5 అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు పీఠములను

అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని,

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై

10:6 రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా దేశమందు

నేను వినిన మాట నిజమే;
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10:7 అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను నమమ్కయుంటిని;
ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. నీ
జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి;

10:8 నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ జాఞ్నవచనములను వినుచుండు
నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు

10:9 నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడైన
యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త పేర్మయుంచెను
గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన నినున్
నియమించెను అనెను.
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10:10 మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, బహు

విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన

సొలొమోనునకు ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు.

10:11 మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు ఓఫీరునుండి

చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను.

10:12 ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును

సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. ఇపుప్డు

అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు.



అధాయ్యము 10

10:13 సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ ఆమె

కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును

తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి.

10:14 ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దిరెండు

మణుగుల యెతుత్.

10:15 ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి రాజుల

యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను.
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10:16 రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల రెండువందల

డాళల్ను చేయించెను; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ బంగారముండెను.

10:17 మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను

చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్

బంగారముండెను; వీటిని రాజు లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను.

10:18 మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని

పొదిగించెను.
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10:19 ఈ సింహాసనమునకు ఆరు మెటుల్ండెను; సింహాసనము మీది భాగపు వెనుకతటుట్

గుండర్ముగా ఉండెను; ఆసనమునకు ఇరుపారశ్య్ముల యందు ఊతలుండెను; ఊతల

దగగ్ర రెండు సింహములు నిలిచియుండెను.

10:20 ఇరుపర్కక్ల ఆరుమెటల్మీద పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను; అటువంటిది ఏ

రాజయ్మందైనను చేయబడలేదు.

10:21 మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; లెబానోను

అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు.
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10:22 సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు

కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును

వెండిని దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను.

10:23 ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను భూపతులందరిలో

అధికుడై యుండెను.

10:24 అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై లోకులందరును

అతని చూడగోరిరి.
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10:25 ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, వసత్రములు

గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను.

10:26 మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని

అతడు రథములకై యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ

నిరణ్యించెను.
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10:27 రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; దేవదారు

మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను.

10:28 సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు ఒకొక్కక్

గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి.

10:29 వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల

వెండియు, గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి. హితీత్యుల

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి.
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11:1 మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు అను

జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక

ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది పరసతరీలను మోహించి

11:2 కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను.
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11:3 అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి.

11:4 సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర దేవతలతటుట్

తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను.

11:5 సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల

హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను.
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11:6 ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు.

11:7 సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు అను

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను.

11:8 తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన భారయ్ల

నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను.
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11:9 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై

11:10 నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను సొలొమోను

హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి

11:11 సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ

నిశచ్యముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను.
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11:12 అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను ఆలాగున

చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను.

11:13 రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను కోరుకొనిన

యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను.

11:14 యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా రేపెను;

అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు.
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11:15 దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్

మగవారినందరిని హతము చేసెను.

11:16 ఎదోములోనునన్ మగవారినందరిని హతము చేయువరకు ఇశార్యేలీయులందరితో

కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచచ్ట నిలిచెను.

11:17 అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు

ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై

యుండెను.
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11:18 వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, పారాను

దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ

రాజు అతనికి ఇలుల్ను భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము నిరణ్యించెను.

11:19 హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను.

11:20 ఈ తహెప్నేసుయొకక్ సహోదరి అతనికి గెనుబతు అను కుమారుని కనెను;

ఫరోయింట తహెప్నేసు వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక గెనుబతు ఫరో కుటుంబికులలో

నివసించి ఫరో కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను.
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11:21 అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, సైనాయ్ధిపతియైన

యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా సవ్దేశమునకు

వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా

11:22 ఫరో నీవు నీ సవ్దేశమునకు వెళల్కోరుటకు నాయొదద్ నీకేమి తకుక్వైనది అని

యడిగెను. అందుకు హదదు తకుక్వైనదేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను ననున్

వెళల్నిమమ్నెను.
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11:23 మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని

రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి

పారిపోయినవాడు.

11:24 దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, కూడిన

యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో

రాజాయెను.



అధాయ్యము 11

11:25 హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు అరాము

దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు

అసహయ్త గలవాడై యుండెను.

11:26 మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. ఇతడు

జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా,

ఆమె విధవరాలు.
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11:27 ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి తన

తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను.

11:28 అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు ఇతడు

పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను.

11:29 అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా షిలోనీయుడును

పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను.
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11:30 అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని పండెర్ండు

తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము;

11:31 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ విడిచిపెటిట్

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును మిలోక్ము

అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్,

11:32 సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని చేయకయు, నా

కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో నడవకయు నునాన్రు

గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను నీకిచెచ్దను.



అధాయ్యము 11

11:33 అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము పటట్ణమును

కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము

ఉండనితుత్ను.

11:34 రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా సేవకుడైన

దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను.
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11:35 అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు పది

గోతర్ముల నిచెచ్దను;

11:36 నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన యెరూషలేములో నా

యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను.

11:37 నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు ఏలుబడిచేయుచు

ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు.
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11:38 నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి నడచుచు, నా

దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా కటట్డలను

నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు

అపప్గించెదను.

11:39 వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును గాని

నితయ్ము బాధింపను.
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11:40 జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము లేచి

ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను

మరణమగువరకు ఐగుపుత్లోనే యుండెను.

11:41 సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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11:42 సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము నలువది

సంవతస్రములు.

11:43 అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి

మారుగా రాజాయెను.
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12:1 రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును షెకెమునకు

రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను.

12:2 నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ

సమాచారము వినెను.

12:3 జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయును

వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి.
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12:4 నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము

నీకు సేవచేయుదుము.

12:5 అందుకు రాజు మీరు వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు తిరిగిరండని

సెలవియయ్గా జనులు వెళిల్పోయిరి.

12:6 అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు అతని

సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని

వారి నడుగగా
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12:7 వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి.

12:8 అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ పెరిగిన

యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను

12:9 మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు?
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12:10 అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ తండిర్ మా

కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా

ఉండును.

12:11 నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక బరువుగా

చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో

మిముమ్ను శికిష్ంచుదును.
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12:12 మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు నిరణ్యము చేసియునన్టుల్

యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి.

12:13 అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను

12:14 నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో

మిముమ్ను శికిష్ంచుదును.
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12:15 జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. షిలోనీయుడైన

అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను.

12:16 కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని తెలిసికొని

రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ

గుడారములకు వెళిల్పోయిరి.
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12:17 అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను.

12:18 తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును పంపగా

ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్

రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను.

12:19 ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు సంతతివారిమీద

తిరుగుబాటు చేసిరి.
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12:20 మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, సమాజముగా

కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును

లేకపోయిరి.

12:21 రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ముచేసి,

రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ చేయుటకై

యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను.
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12:22 అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను

12:23 నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను

యూదావారందరితోను బెనాయ్మీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము

12:24 యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ

యిండల్కు తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్

యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి.
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12:25 తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను.

12:26 ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు అరిప్ంచుటకు

ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ

యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన

రెహబామునొదద్ మరల చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని
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12:27 యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి

12:28 ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము;

12:29 ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడు

ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను.

12:30 దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన కారయ్ము

పాపమునకు కారణమాయెను.
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12:31 మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, లేవీయులు

కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను.

12:32 మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి ఉతస్వమును

ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను

బేతేలునందుంచెను.
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12:33 ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము పదునైదవ

దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను;

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే

బలిపీఠము ఎకెక్ను.
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13:1 అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది యూదాదేశమునుండి

బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ నిలిచియుండగా

13:2 ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా

అను నొక శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను

అతడు నీమీద అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును.
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13:3 ఈ బలిపీఠము బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికిపోవుటయే యెహోవా ఇచుచ్

సూచన అని చెపిప్ ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి యిచెచ్ను.

13:4 బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా

అతడు చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్

లేకపోయెను.
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13:5 మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న బలిపీఠము

బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను.

13:6 అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు

యెహోవాను బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను.

13:7 అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా
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13:8 దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ నేను

లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను;

13:9 అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి పోవదద్నియు

యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను.

13:10 అంతట అతడు తాను బేతేలునకు వచిచ్న మారగ్మున వెళల్క మరియొక మారగ్మున

తిరిగిపోయెను.
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13:11 బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని కుమారులలో

ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా

13:12 వారి తండిర్ అతడు ఏ మారగ్మున వెళిల్పోయెనని వారినడిగెను; అంతట అతని

కుమారులు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుడు ఏ మారగ్మున వెళిల్పోయినది

తెలిపిరి.



అధాయ్యము 13

13:13 పిమమ్ట అతడు తన కుమారులను పిలిచి నాకొరకు గాడిదకు గంతకటుట్డని చెపప్గా

వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంతకటిట్రి. అతడు దానిమీద ఎకిక్ దైవజనుని

కనుగొనవలెనని పోయి

13:14 మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న

దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను.

13:15 అపుప్డు అతడు నా యింటికి వచిచ్ భోజనము చేయుమనగా
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13:16 అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు నీతో

కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను

13:17 నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున

పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను.

13:18 అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు యెహోవాచేత

సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని నాతో

చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా
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13:19 అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు

పుచుచ్కొనెను.

13:20 వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను.

13:21 అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక
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13:22 ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు అచచ్ట

అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము

చేసియునాన్వు గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్

చెపెప్ను.

13:23 అంతట వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత అచచ్టి పర్వకత్ తాను వెనుకకు

తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు గాడిదమీద గంత కటిట్ంచెను.
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13:24 అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి ఎదురుపడి

అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను.

13:25 కొందరు మనుషుయ్లు ఆ చోటికి వచిచ్ శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు,

సింహము శవముదగగ్ర నిలిచియుండుటయు చూచి, ఆ ముసలి పర్వకత్ కాపురమునన్

పటట్ణమునకు వచిచ్ ఆ వరత్మానము తెలియజేసిరి.
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13:26 మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము వినినపుప్డు

యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను

అని పలికి

13:27 తన కుమారులను పిలిచి గాడిదకు నాకొరకు గంత కటుట్డని చెపెప్ను. వారు

అతనికొరకు గంత కటిట్నపుప్డు
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13:28 అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక

శవమును తినకయుండుటయు చూచి

13:29 దైవజనుని శవము ఎతిత్ గాడిదమీద వేసికొని తిరిగివచెచ్ను. ఈ పర్కారము ఆ ముసలి

పర్వకత్ అంగలారుచ్టకును సమాధిలో శవమును పెటుట్టకును పటట్ణమునకు వచెచ్ను.
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13:30 అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా జనులు కటకటా నా సహోదరుడా అని

యేడిచ్రి.

13:31 మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెటిట్ నేను మరణమైనపుప్డు దైవజనుడైన

యితడు పెటట్బడిన సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్డి; నా శలయ్ములను అతని శలయ్ముదగగ్ర

ఉంచుడి,

13:32 యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, షోమోర్ను

పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను.
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13:33 ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క,

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను.

తనకిషుట్లైన వారిని యాజకులుగా పర్తిషి ఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా

నియమించెను.

13:34 యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను.
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14:1 ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా

14:2 యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని తెలియబడకుండ

మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని నాకు

సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు.

14:3 కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడి డ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని అతని

దరిశ్ంచుము. బిడ డ్ యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా
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14:4 యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి వచెచ్ను.

అహీయా వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్ కానరానివాడై యుండెను.

14:5 అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్

వచుచ్చునన్ది ఆమె మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక

నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు ఆమెతో చెపప్వలెను.
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14:6 అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో ఇటల్నెను

యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను.

14:7 నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా

ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి,

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి
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14:8 దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా ఆజఞ్లను

గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే

చేసిన నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక

14:9 నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; ననున్

బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము

పుటిట్ంచియునాన్వు.
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14:10 కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు వారిలో

అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్

యరొబాము సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును.

14:11 పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు తినును;

బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును; యెహోవా

మాటయిచిచ్యునాన్డు.
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14:12 కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డే

నీ బిడ డ్ చనిపోవును;

14:13 అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో

ఇతనియందు మాతర్మే అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము

సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి వచుచ్ను.
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14:14 ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము

చేయును; కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును.

14:15 ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని

మొతిత్, ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ

మంచిదేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు

చెదరగొటుట్ను.
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14:16 మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు.

14:17 అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; ఆమె

లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను.

14:18 జనులు అతనిని సమాధిలో పెటిట్, యెహోవా తన సేవకుడైన పర్వకత్యగు

అహీయాదావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారముగ ఇశార్యేలు వారందరును అతనికొరకు

అంగలారిచ్రి.
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14:19 యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన
యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల
గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

14:20 యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన పితరులతో
కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను.

14:21 యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. రెహబాము
నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై
ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు
అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా.
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14:22 యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి.

14:23 ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి వృక్షముకిర్ందను

బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి.

14:24 మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా

యూదావారును చేయుచు వచిచ్రి.
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14:25 రాజైన రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు

యెరూషలేము మీదికి వచిచ్

14:26 యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ ఖజనాలోని

పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను.

14:27 రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను.
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14:28 రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్నపుప్డెలల్ రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని

మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగిరాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి.

14:29 రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.

14:30 వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము

జరుగుచుండెను.



అధాయ్యము 14

14:31 రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన పితరుల

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని

కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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15:1 నెబాతు కుమారుడును రాజునైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ

సంవతస్రమున అబీయాము యూదావారిని ఏలనారంభించెను.

15:2 అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్

పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్.

15:3 అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; తన

పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్

అతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు.
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15:4 దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత దినములనిన్యు

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో దేని

విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక

15:5 దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును,

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు

దావీదునకు దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను.
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15:6 రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని యరొబామునకును యుదధ్ము

జరుగుచుండెను.

15:7 అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను.

15:8 అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు అతనిని

సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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15:9 ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రమున

ఆసా యూదావారిని ఏలనారంభించెను.

15:10 అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. అతని

అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్.

15:11 ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొని

15:12 పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను.
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15:13 మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి,

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి,

కిదోర్ను ఓరను దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను.

15:14 ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను అనుసరించెను గాని

ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను.

15:15 మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషి ఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషి ఠ్ంచిన వసుత్వులను,

వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను.
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15:16 వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము
జరుగుచుండెను.

15:17 ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా రాజైన
ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా
పటట్ణమును కటిట్ంచెను.

15:18 కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ ఖజానాలోను శేషించిన
వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, హెజోయ్నునకు పుటిట్న
టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు రాజునైయునన్
బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా
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15:19 నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను;

నీవు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని

కలిగిన నిబంధనను తపిప్ంపవలెను.

15:20 కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును

ఆబేలేబ్తమ్యకాను కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను.



అధాయ్యము 15

15:21 అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు పోయి

నివాసము చేసెను.

15:22 అపుప్డు రాజైన ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ యూదాదేశపు వారందరు

రావలెనని పర్కటన చేయగా జనులు సమకూడి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన రామా పటట్ణపు

రాళల్ను కఱఱ్లను ఎతిత్కొని వచిచ్రి. రాజైన ఆసా వాటిచేత బెనాయ్మీను సంబంధమైన గెబను

మిసాప్ను కటిట్ంచెను.
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15:23 ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు

చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను.

15:24 అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని

కుమారుడు రాజాయెను.
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15:25 యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు

సంవతస్రములు ఏలెను.

15:26 అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, అతడు

దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి

పర్వరిత్ంచెను.



అధాయ్యము 15

15:27 ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా అతనిమీద

కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోనునకు

ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను.

15:28 రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి అతనికి

మారుగా రాజాయెను.

15:29 తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని హతముచేసెను; ఎవనినైన

యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన సేవకుడైన

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను.
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15:30 తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున

జరిగెను.

15:31 నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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15:32 వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము

జరుగుచుండెను.

15:33 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా కుమారుడైన

బయెషా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు

సంవతస్రములు ఏలెను.

15:34 ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము

చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను.
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16:1 యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్

యీలాగు సెలవిచెచ్ను

16:2 నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద

నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి

పాపములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు.
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16:3 కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల ధవ్ంసముచేసి,

నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని

చేయబోవుచునాన్ను.

16:4 పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; బీడుభూములలో

చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను.

16:5 బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన వాటనిన్టినిగూరిచ్యు,

అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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16:6 బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను.

16:7 మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు

తన రాజును చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా

వాకుక్ హనానీ కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను.
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16:8 యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు

సంవతస్రములు ఏలెను.

16:9 తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి మతుత్డైయుండగా,

యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి లోపలికి

చొచిచ్
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16:10 అతని కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను.

16:11 అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా సంతతివారందరిలో ఏ

పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని మిగులనియయ్క

అందరిని హతముచేసెను.

16:12 బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి,

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక
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16:13 వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము

చేసెను.

16:14 ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

16:15 యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమీ తిరాస్లో

ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ

దిగియుండగా
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16:16 జిమీ కుటర్చేసి రాజును చంపించెనను వారత్ అకక్డ దిగియునన్ జనులకు వినబడెను

గనుక ఇశార్యేలువారందరును ఆ దినమున సైనాయ్ధిపతియైన ఒమీని దండుపేటలో

ఇశార్యేలు వారిమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి.

16:17 వంటనే ఒమీ గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు వారందరును తిరాస్కు వచిచ్

దాని ముటట్డివేసిరి.

16:18 పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ తనతో కూడ

రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను.
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16:19 యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై యుండి

తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున

ఈలాగున జరిగెను.

16:20 జిమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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16:21 అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది గీనతు

కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ

పక్షమునను చేరిరి.

16:22 ఒమీ పక్షపు వారు గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ పక్షపువారిని జయింపగా తిబీన్

చంపబడెను; ఒమీ రాజాయెను.

16:23 యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు

సంవతస్రములు అతడు తిరాస్లో ఏలెను.
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16:24 అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి కొనుకొక్ని ఆ

కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను.

16:25 ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె మరి

దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను.

16:26 అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు

కోపము పుటిట్ంచెనో, దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను.
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16:27 ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.

16:28 ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను,

అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

16:29 యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని

ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు ఏలెను.
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16:30 ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా దృషిట్కి

చెడుతనము చేసెను.

16:31 నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు

కుమారెత్యైన యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి

మొర్కుక్చునుండెను.
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16:32 షోమోర్నులో తాను బయలునకు కటిట్ంచిన మందిరమందు బయలునకు ఒక బలిపీఠమును
కటిట్ంచెను.

16:33 మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన పూరివ్కులైన
ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు
కోపము పుటిట్ంచెను.

16:34 అతని దినములలో బేతేలీయుడైన హీయేలు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచెను. అతడు దాని
పునాదివేయగా అబీరాము అను అతని జేయ్షఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను; దాని గవునుల నెతత్గా
సెగూబు అను అతని కనిషఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను. ఇది నూను కుమారుడైన యెహోషువదావ్రా
యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న సంభవించెను.
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17:1 అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా అహాబునొదద్కు

వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను

పడదని పర్కటించెను.

17:2 పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై

17:3 నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు

వాగుదగగ్ర దాగియుండుము;
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17:4 ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా

17:5 అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు వాగు

దగగ్ర నివాసము చేసెను.

17:6 అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు రొటెట్ను

మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు

వచెచ్ను.
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17:7 కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను.

17:8 అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు సీదోను

పటట్ణ సంబంధమైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము;

17:9 నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని.

17:10 అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో

కొంచెము నీళుల్ నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను.
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17:11 ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను నీచేతిలో

తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను.

17:12 అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు బుడి డ్లో

కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు

నేను ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు

ఏరుటకై వచిచ్తిననెను.
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17:13 అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ చేయుము;

అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్,

తరువాత నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము.

17:14 భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వకాదు,

బుడి డ్లో నూనె అయిపోదని

17:15 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట ఆమె వెళిల్

ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి.
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17:16 యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ

కాలేదు, బుడి డ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు.

17:17 అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై పార్ణము

నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను.

17:18 ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా పాపమును

నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా
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17:19 అతడు నీ బిడ డ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని తానునన్

పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్

17:20 యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని చంపునంతగా

ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్

17:21 ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా మొఱఱ్

ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా
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17:22 యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను.

17:23 ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని తలిల్కి

అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా

17:24 ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను.
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18:1 అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ ఏలీయాకు

పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా,

18:2 అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన కాష్మము

కలిగియుండగా

18:3 అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ యెహోవా

యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై
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18:4 యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను.

18:5 అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, పశువులనిన్టిని

పోగొటుట్కొనకుండ గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు

గడి డ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

18:6 కాబటిట్ వారు దేశమంతట సంచరింపవలెనని చెరియొక పాలు తీసికొని, అహాబు

ఒంటరిగా ఒక వైపునకును ఓబదాయ్ ఒంటరిగా నింకొక వైపునకును వెళిల్రి.
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18:7 ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ యితని

నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా

18:8 అతడు నేనేయని చెపిప్ నీవు నీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని

తెలియజేయుమనెను.

18:9 అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు

అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి?
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18:10 నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా యేలినవాడు

దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను

పర్మాణము చేయించుచు వచిచ్రి.

18:11 నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నాకు

ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే;
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18:12 అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు

18:13 నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన

నేను బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను.

18:14 యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా

యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని

గుహకు ఏబదేసి మందిచొపుప్న దాచి, అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని.
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18:15 ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా

18:16 ఏలీయా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ

యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దినమున నేను అహాబును దరిశ్ంచుదునని

చెపుప్చునాన్ననెను. అంతట ఓబదాయ్ అహాబును ఎదురొక్నబోయి ఆ వరత్మానమును

తెలియజేయగా ఏలీయాను కలిసికొనుటకై అహాబు బయలుదేరెను.
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18:17 అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా యని

అతనితో అనగా

18:18 అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు నీవును,

నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు.

18:19 అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి పర్వకత్లైన

నాలుగువందల మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను.
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18:20 అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను.

18:21 ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల మధయ్

తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను

పలుకక పోయిరి.
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18:22 అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే శేషించియునాన్ను;

అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు.

18:23 మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని తునకలుగా

చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ

యెదుద్ను నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద

ఉంచుదును.
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18:24 తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో

చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి.

18:25 అపుప్డు ఏలీయా బయలు పర్వకత్లను పిలిచి మీరు అనేకులైయునాన్రు గనుక మీరే

మొదట ఒక యెదుద్ను కోరుకొని సిదధ్ముచేసి మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడు;

అయితే మీరు అగిన్యేమియు కిర్ంద వేయవదద్ని చెపప్గా
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18:26 వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము మొదలుకొని

మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన

బలిపీఠమునొదద్ గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి.

18:27 మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; వాడు

ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము

చేయుచునాన్డేమో, వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో

అని అపహాసయ్ము చేయగా
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18:28 వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ మరాయ్దచొపుప్న

కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి.

18:29 ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను.

18:30 అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును అతని

దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి,
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18:31 యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము నొందిన

యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని

18:32 ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు

మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి

18:33 కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, జనులు

చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను
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18:34 అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా వారు

రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి;

అపుప్డు

18:35 ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును నీళల్తో నింపెను.

18:36 అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు వచిచ్ యీలాగు

పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నీవు

దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము.
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18:37 యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై యునాన్వనియు,

నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము.

18:38 అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి పశువును

కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను.

18:39 అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే

దేవుడు అని కేకలువేసిరి.
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18:40 అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు

దగగ్రకు వారిని కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను.

18:41 పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు పోయి

భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా

18:42 అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి పోయి

నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను.
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18:43 తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు చూడుమనగా

వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు

పోయి చూడుమని చెపెప్ను.

18:44 ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి

నీవు వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని

చెపుప్మని వానిని పంపెను.
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18:45 అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన వాన

కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను.

18:46 యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను.
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19:1 ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా

19:2 యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ వేళకు నేను

నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్

అపాయము కలుగజేయునుగాక.

19:3 కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము కాపాడుకొనుటకై

పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో చెపిప్
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19:4 తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను,

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను.

19:5 అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ అతని

ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను.

19:6 అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్

బుడి డ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను.
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19:7 అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన

పర్యాణము నీకు సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు

19:8 అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్

19:9 అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై

ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా
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19:10 అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను
ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా
రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ
తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను.

19:11 అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు నిలిచియుండుమని
సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచెను, యెహోవా
భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని యెహోవా ఆ
గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను గాని ఆ
భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు.
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19:12 ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము

వినబడెను.

19:13 ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ వాకిట

నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట

అతనికి వినబడెను.



అధాయ్యము 19

19:14 అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్

నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా

పార్ణము తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను.

19:15 అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి అరణయ్మారగ్మున

దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు

పటాట్భిషేకము చేయుము;
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19:16 ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము చేయుము; నీకు

మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు

అభిషేకము చేయుము.

19:17 హజాయేలుయొకక్ ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని యెహూ హతముచేయును;

యెహూ యొకక్ ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని ఎలీషా హతము చేయును.

19:18 అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూల్నకయు, నోటితో వాని

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు.
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19:19 ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా

కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి

అతనిమీద వేయగా

19:20 అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు

పోయి రముమ్, నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను.
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19:21 అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి మాంసమును

గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడి డ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను.
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20:1 తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు రాజులుండగా

సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను.

20:2 అతడు పటట్ణమందునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబునొదద్కు దూతలను పంపి

20:3 నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే, నీ భారయ్లలోను నీ పిలల్లలోను

సౌందరయ్ముగలవారు నావారని బెనహ్దదు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారిచేత వరత్మానము

తెలియజేసెను.
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20:4 అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు పర్కారము

నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని

పంపగా

20:5 ఆ దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగివచిచ్ బెనహ్దదు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డని

తెలియజెపిప్రి నీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భారయ్లను నీ పిలల్లను నాకు

అపప్గింపవలెనని నేను నీయొదద్కు నా సేవకులను పంపియునాన్ను.
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20:6 రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; అపుప్డు నీ

కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు.

20:7 కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ భారయ్లను

పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను.
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20:8 నీవతని మాట వినవదుద్, దానికి ఒపుప్కొనవదుద్ అని ఆ పెదద్లును జనులందరును

అతనితో చెపిప్రి,

20:9 గనుక అతడు మీరు రాజైన నా యేలినవానితో తెలియజెపప్వలసినదేమనగా నీవు

మొదట నీ సేవకుడనైన నాకు ఇచిచ్ పంపిన ఆజఞ్ను నేను తపప్క అనుసరింతును గాని,

నీవిపుప్డు సెలవిచిచ్న దానిని నేను చేయలేనని బెనహ్దదు దూతలతో చెపుప్డనెను. ఆ

దూతలు పోయి బెనహ్దదునొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్తుయ్తత్రము తెలియజేయగా
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20:10 బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న వారందరును

పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను.

20:11 అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను.

20:12 బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ

పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి యుదధ్మునకు

సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా
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20:13 పర్వకత్యైన యొకడు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబునొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నెను

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను

యెహోవానని నీవు గర్హించునటుల్ నేడు దానిని నీచేతి కపప్గించెదను.

20:14 ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్

యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు

ఆరంభము చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను.



అధాయ్యము 20

20:15 వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు రెండువందల

ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా వారు

ఏడువేల మందియైరి.

20:16 మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ ముపప్ది

ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి.

20:17 రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు సంగతి

తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు

వచిచ్యునాన్రని బంటులు తెలియజేయగా
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20:18 అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను.

20:19 రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి

20:20 పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి.

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో

గూడ తపిప్ంచుకొనిపోయెను.
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20:21 అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి

సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను.

20:22 అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము తెచుచ్కొనుము, నీవు

చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి మరల

వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను.

20:23 అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి వారి దేవతలు

కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు

వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల నిశచ్యముగా వారిని గెలుచుదుము.
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20:24 ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి

20:25 నీవు పోగొటుట్కొనిన బలము ఎంతో అంత బలమును, గుఱఱ్ములకు గుఱఱ్ములను

రథములకు రథములను లెకిక్ంచి పోగుచేయుము; అపుప్డు మనము మైదానమునందు

వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల అవశయ్ముగా మనము వారిని గెలుచుదమని

మనవిచేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట విని ఆ పర్కారము చేసెను.
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20:26 కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి బయలుదేరి
పోయి ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను.

20:27 ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప బయలుదేరిరి.
ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని దేశము
సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను.

20:28 అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా
సెలవిచుచ్నదేమనగా సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని
అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్
సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను.
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20:29 వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక

దినమందే సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి.

20:30 తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక పార్కారము

శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా
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20:31 అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి గనుక

నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో

అనగా రాజు అందుకు సమమ్తించెను.

20:32 కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని

మనవిచేయుటకై మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు

ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా అని యడిగెను.
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20:33 అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో అది
నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు
వెళి ల్ అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని
ఎకిక్ంచుకొనెను.

20:34 అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన పటట్ణములను నేను మరల
అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో
తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో చెపప్గా అహాబు ఈ
పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి అతని
పోనిచెచ్ను.
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20:35 అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు

20:36 అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి

ఎదురై అతనిని చంపెను.

20:37 తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా అతడు

అతని కొటిట్ గాయపరచెను.
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20:38 అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని,

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి

20:39 రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ దాసుడనైన

నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు

తపిప్ంచుకొని పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా

నీవు రెండు మణుగుల వెండిని ఇయయ్వలెననెను.
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20:40 అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు

చెపిప్నటుట్గానే నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా

20:41 అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో ఒకడని

రాజు పోలెచ్ను.

20:42 అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని నీవు

నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ

పార్ణమును, వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా



అధాయ్యము 20

20:43 ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన

నగరునకు వచెచ్ను.
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21:1 ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును

ఆనుకొని యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా

21:2 అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది గనుక

అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా

నీకు అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను.

21:3 అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును

వలల్పడదని చెపప్గా
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21:4 నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో చెపిప్నదానినిబటిట్

అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి మంచముమీద

పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను.

21:5 అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా

21:6 అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని,

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను.
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21:7 అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్

21:8 అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును నాబోతు

నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను.

21:9 ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు చాటించి

నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్
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21:10 నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి

తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటుట్డి.

21:11 అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి.

21:12 ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్రి.



అధాయ్యము 21

21:13 అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి అతనియెదుట

కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి.

21:14 నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము

పంపగా
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21:15 నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు కాడు,

అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను.

21:16 నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు దార్క్షతోటను

సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను.

21:17 అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను
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21:18 నీవు లేచి షోమోర్నులోనునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబును ఎదురొక్నుటకు

బయలుదేరుము, అతడు నాబోతుయొకక్ దార్క్షతోటలో ఉనాన్డు; అతడు దానిని

సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను.

21:19 నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దీని

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే

కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా నాకునని అతనితో చెపెప్ను.
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21:20 అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను చికుక్బడితినా? అని

పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి.

21:21 అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము రపిప్ంచెదను;

నీ సంతతివారిని నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు

పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును.
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21:22 ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి

గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డు.

21:23 మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును.
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21:24 పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను

21:25 తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ తాను

అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు.

21:26 ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను.
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21:27 అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా

21:28 యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను

21:29 అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు భయపడి

అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను

దాని రపిప్ంచెదను.
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22:1 సిరియనులును ఇశార్యేలువారును మూడు సంవతస్రములు ఒకరితో ఒకరు

యుదధ్ము జరిగింపక మానిరి.

22:2 మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా

22:3 ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని మీరెరుగుదురు;

అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్
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22:4 యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ

జనులే నా గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను.

22:5 పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా

22:6 ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి యుదధ్ము

చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక
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22:7 పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ యెహోవా

పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను.

22:8 అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు;

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్

మేలు పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని

యెహోషాపాతుతో అనగా యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను.
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22:9 అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ కుమారుడైన

మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను.

22:10 ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి,

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా

22:11 కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ వీటిచేత

నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను.
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22:12 పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని

చెపిప్రి.

22:13 మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి మాటలు

పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా

22:14 మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను దానినే

పలుకుదుననెను.
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22:15 అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు

యెహోవా దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి

జయమొందుదువని రాజుతో అనెను.

22:16 అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ నిజమైన

మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు

సెలవియయ్గా
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22:17 అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు

సమాధానముగా వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను.

22:18 అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ మేలు

పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా

22:19 మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని
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22:20 అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ

విధముగాను యోచన చెపుప్చుండిరి.

22:21 అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను అతనిని

పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను.

22:22 అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా ఉందునని

చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను.
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22:23 యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను

ఉంచియునాన్డు.

22:24 మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ నీతో

మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను

చెంపమీద కొటెట్ను.

22:25 అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు అది

నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను.
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22:26 అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి

22:27 బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి కషట్మైన

అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

22:28 అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట ఆలకించుడని

చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా నాచేత

పలుకలేదు.
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22:29 ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి

పోవుచుండగా

22:30 ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, నీవైతే నీ

వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని

యుదధ్మందు పర్వేశించెను.

22:31 సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో

మాతర్మే పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా
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22:32 రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని అతనితో

పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా

22:33 రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట

మానివేసిరి.

22:34 పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు రాజుకు

కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను.
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22:35 నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట అతని

రథముమీద నిలువబెటిట్రి; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను; తగిలిన

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను.

22:36 సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను.

22:37 ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో

పాతిపెటట్బడెను.
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22:38 వేశయ్లు సాన్నము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను కొలనులో

కడిగినపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును నాకెను.

22:39 అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.



అధాయ్యము 22

22:40 అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి

మారుగా రాజాయెను.

22:41 ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో నాలుగవ

సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను.

22:42 యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్

కుమారెత్యై యుండెను.
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22:43 అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి

అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు;

ఉనన్త సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి.

22:44 యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను.

22:45 యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన

బలమునుగూరిచ్యు, అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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22:46 తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను అతడు

దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను.

22:47 ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన యొకడు

రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను.

22:48 యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను.
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22:49 అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద

పోనిమమ్ని యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు.

22:50 పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన

యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

22:51 అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో

పదునేడవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు

సంవతస్రములు ఇశార్యేలును ఏలెను.
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22:52 అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి పర్వరత్నను,

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను.

22:53 అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమసాక్రము చేయుచు, తన తండిర్

చేసిన కిర్యలనిన్టి చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము

పుటిట్ంచెను.
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