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1:1 అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశార్యేలువారిమీద తిరుగబడిరి.

1:2 అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను

సవ్సథ్పడుదునో లేదో విచారించుడని దూతలను పంపగా

1:3 యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి షోమోర్ను

రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలెజ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా?
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1:4 కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి దిగిరాకుండ నీవు

నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళిల్పోయెను.

1:5 తరువాత ఆ దూతలు రాజునొదద్కు వచిచ్రి. మీరెందుకు తిరిగి వచిచ్తిరని అతడు వారినడుగగా

1:6 వారు ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి మిముమ్ను పంపిన రాజునొదద్కు తిరిగిపోయి అతనికి

ఈ సంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలులో దేవుడనన్వాడు

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు దూతలను

పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు

మరణమవుదువు అని అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా



అధాయ్యము 1

1:7 మిముమ్ను ఎదురొక్నవచిచ్ యీ మాట చెపిప్నవాడు ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను.

1:8 అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదటిట్ కటుట్కొనినవాడని

పర్తుయ్తత్రమియయ్గా ఆ మనుషుయ్డు తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను.

1:9 వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను.
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1:10 అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా,

అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.

1:11 మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్ దైవజనుడా, తవ్రగా దిగిరమమ్ని రాజు

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను.
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1:12 అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని

వాని యేబదిమందిని దహించెను.

1:13 ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో కూడ

పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట

మోకాళూల్ని దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది

పార్ణములను నీ దృషిట్కి పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్.
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1:14 చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను ఇదద్రిని వాని వాని
యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా ఉండనిమమ్ని
మనవిచేయగా

1:15 యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు సెలవిచెచ్ను గనుక
అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను.

1:16 అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ దేవుడనన్వాడు
లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను
పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు
అని చెపెప్ను.
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1:17 ఏలీయా దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటపర్కారము అతడు చనిపోయెను. అతనికి

కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము

ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

1:18 అహజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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2:1 యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా

2:2 ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి

యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు,

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి.

2:3 బేతేలులో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా నీయొదద్నుండి నీ

గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడు

నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను.
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2:4 పిమమ్ట ఏలీయా ఎలీషా, యెహోవా ననున్ యెరికోకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు

గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక వారిదద్రు యెరికోకు

పర్యాణము చేసిరి.

2:5 యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా నీయొదద్నుండి

నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను.
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2:6 అంతట ఏలీయా యెహోవా ననున్ యొరాద్నునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక

నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ

జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువనని చెపెప్ను గనుక వారిదద్రును పర్యాణమై సాగివెళిల్రి.

2:7 పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు యొరాద్ను

నదిదగగ్ర నిలిచిరి.

2:8 అంతట ఏలీయా తన దుపప్టి తీసికొని మడతపెటిట్ నీటిమీద కొటట్గా అది ఇవతలకును

అవతలకును విడిపోయెను గనుక వారిదద్రు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి.
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2:9 వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా

నీకు కలిగిన ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను.

2:10 అందుకతడు నీవు అడిగినది కషట్తరముగా నునన్ది; అయితే నీయొదద్నుండి

తీయబడినపుప్డు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ పర్కారము నీకు లభించును,

కనబడనియెడల అది కాకపోవునని చెపెప్ను.
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2:11 వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ గుఱఱ్ములును

కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు

ఆరోహణమాయెను

2:12 ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే

అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఎలీషా

తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను.
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2:13 మరియు ఏలీయా దుపప్టి కిర్ందపడగా అతడు దాని తీసికొని యొరాద్ను ఒడుడ్నకు వచిచ్

నిలిచి

2:14 ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ ఏలీయాయొకక్

దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను.

2:15 యెరికో దగగ్రనుండి కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని చూచి ఏలీయా ఆతమ్

ఎలీషామీద నిలిచియునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ

నమసాక్రము చేసి
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2:16 అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని

పోనిముమ్; యెహోవా ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను

వేసి యుండునేమో అని మనవి చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను.

2:17 అతడు ఒపప్వలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు పంపుడని

సెలవిచెచ్ను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళిల్ మూడు దినములు అతనిని

వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను.
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2:18 వారు యెరికో పటట్ణమందు ఆగియునన్ ఎలీషాయొదద్కు తిరిగిరాగా అతడు వెళల్వదద్ని

నేను మీతో చెపప్లేదా అని వారితో అనెను.

2:19 అంతట ఆ పటట్ణపువారు ఈ పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా యేలినవాడవైన

నీకు కనబడుచునన్ది గాని నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు

నిసాస్రమైయునన్దని ఎలీషాతో అనగా

2:20 అతడు కొర్తత్ పాతర్లో ఉపుప్వేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపెప్ను. వారు

దాని తీసికొనిరాగా
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2:21 అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను.

2:22 కాబటిట్ నేటివరకు ఎలీషా చెపిప్న మాటచొపుప్న ఆ నీరు మంచిదైయునన్ది.

2:23 అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళెల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా బాలురు

పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని

అపహాసయ్ము చేయగా
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2:24 అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని శపించెను.

అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు

బాలురను చీలిచ్వేసెను.

2:25 అతడు అచచ్టనుండి పోయి కరెమ్లు పరవ్తమునకు వచిచ్ అచచ్టనుండి పోయి

షోమోర్నునకు తిరిగివచెచ్ను.
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3:1 అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము యూదా రాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో

పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు

సంవతస్రములు ఏలెను.

3:2 ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన బయలుదేవతా

సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను

3:3 ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము

చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను.
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3:4 మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను బొచుచ్గల లక్ష
గొఱఱ్పొటేట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు.

3:5 అయితే అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబు రాజు ఇశార్యేలు రాజుమీద తిరుగుబాటు
చేయగా

3:6 యెహోరాము షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి ఇశార్యేలువారినందరిని సమకూరెచ్ను.

3:7 యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు నామీద
తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా అని
యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే;
నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను.
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3:8 మనము ఏ మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా అతడు ఎదోము

అరణయ్మారగ్మున పోవుదుమని చెపెప్ను.

3:9 ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు దినములు

చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్

లేకపోయెను.

3:10 ఇశార్యేలు రాజు కటకటా ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను మోయాబీయులచేతికి

అపప్గింపవలెనని యెహోవా మనలను పిలిచెననగా
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3:11 యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు యెహోవా

పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ

ఉనాన్డని చెపప్గా

3:12 యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. ఇశార్యేలు

రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా
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3:13 ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్,

మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని

ఇశార్యేలు రాజు అతనితో అనినపుప్డు

3:14 ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ

యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును.
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3:15 నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట

పర్కటన చేసెను.

3:16 యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా ఈ లోయలో చాలా గోతులను తర్వివ్ంచుడి;

3:17 యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాలియే గాని వరష్మే గాని రాకపోయినను, మీరును

మీ మందలును మీ పశువులును తార్గుటకు ఈ లోయ నీళల్తో నిండును.
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3:18 ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి అపప్గించును.

3:19 మీరు పార్కారములుగల పర్తి పటట్ణమును రమయ్మైన పర్తి పటట్ణమును కొలల్బెటిట్,

మంచి చెటల్నెలల్ నరికి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, సమసత్మైన మంచి భూములను రాళల్తో

నెరిపివేయుదురు అనెను.

3:20 ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా దేశము

నీళల్తో నిండెను.
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3:21 తమతో యుదధ్ము చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని మోయాబీయులు విని,

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని సమకూరుచ్కొని

దేశపు సరిహదుద్నందు నిలిచిరి.

3:22 ఉదయమందు వీరు లేచినపుప్డు సూరుయ్డు నీళల్మీద పర్కాశింపగా, అవతలి నీళుల్

మోయాబీయులకు రకత్మువలె కనబడెను

3:23 గనుక వారు అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసికొని నిజముగా

హతులైరి; మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి.
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3:24 వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని హతము

చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి;

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి.

3:25 మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి భూభాగములమీదను

తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని నరికివేసిరి.

కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి.
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3:26 మోయాబురాజు యుదధ్ము బహు కఠినముగా జరుగుట చూచి కతిత్దూయు

ఏడువందల మందిని ఏరప్రచుకొని, ఎదోము రాజునొదద్కు తీసికొనిపోవుటకు యతిన్ంచెను

గాని అది వారివలన కాకపోయెను.

3:27 అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, పటట్ణపు

పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా

వచెచ్ను గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి.
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4:1 అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; అతడు

యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు

నా యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు

వచిచ్యునాన్డని ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా

4:2 ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ

యొకటియునన్ది; అది తపప్ మరేమియు లేదనెను.
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4:3 అతడు నీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు వారందరియొదద్ దొరుకగలిగిన వటిట్

పాతర్లనిన్టిని ఎరవు పుచుచ్కొనుము;

4:4 అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి తలుపుమూసి,

ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా

4:5 ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి తలుపుమూసి,

కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను.



అధాయ్యము 4

4:6 పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో చెపప్గా

వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను.

4:7 ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు పోయి ఆ

నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో

చెపెప్ను.

4:8 ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన యొక సతరీ

భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున

వచిచ్నపుప్డెలల్ ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను.
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4:9 కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు భకిత్గల

దైవజనుడని నేనెరుగుదును.

4:10 కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని కొరకు

మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను.

4:11 ఆ తరువాత అతడు అకక్డికి ఒకానొక దినమున వచిచ్ ఆ గదిలో చొచిచ్ అకక్డ

పరుండెను.



అధాయ్యము 4

4:12 పిమమ్ట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచి ఈ షూనేమీయురాలిని పిలువుమనగా

వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచిచ్ అతని ముందర నిలువబడినపుప్డు

4:13 అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి చేయవలెను?

రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె

నేను నా సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను.
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4:14 ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకోరుచునన్దని వాని నడుగగా గేహజీ ఆమెకు కుమారుడు

లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెపెప్ను.

4:15 అందుకతడు ఆమెను పిలువుమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను.

4:16 ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ కౌగిట

కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా,

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను.
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4:17 పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున కుమారుని

కనెను.

4:18 ఆ బిడడ్ యెదిగిన తరువాత ఒకనాడు కోత కోయువారి యొదద్నునన్ తన తండిర్

దగగ్రకుపోయి అకక్డ ఉండగా వాడు నా తలపోయెనే నా తలపోయెనే, అని తన తండిర్తో

చెపెప్ను.

4:19 అతడు వానిని ఎతుత్కొని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపొమమ్ని పనివారిలో ఒకనికి చెపప్గా
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4:20 వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను.

4:21 అపుప్డు ఆమె పిలల్వానిని దైవజనుని మంచముమీద పెటిట్ తలుపువేసి బయటికి వచిచ్

4:22 ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదద్కు పంపుము;నేను దైవజనుని యొదద్కు

పోయివచెచ్దనని తన పెనిమిటితో ఆమె యనగా

4:23 అతడు నేడు అమావాసయ్ కాదే; విశార్ంతిదినము కాదే; అతనియొదద్కు ఎందుకు

పోవుదువని యడుగగా ఆమె నేను పోవుట మంచిదని చెపిప్
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4:24 గాడిదకు గంతకటిట్ంచి తాను ఎకిక్ తన పనివానితో శీఘర్ముగా తోలుము, నేను నీకు

సెలవిచిచ్తేనే గాని నిమమ్ళముగా తోలవదద్నెను.

4:25 ఈ పర్కారము ఆమె పోయి కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ దైవజనుని యొదద్కు వచెచ్ను.

దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు;

4:26 నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ బిడడ్యు

సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను.

అందుకామె సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను.
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4:27 పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ పటుట్కొనెను.

గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని

వానికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

4:28 అపుప్డు ఆమె కుమారుడు కావలెనని నేను నా యేలినవాడవైన నినున్ అడిగితినా?

ననున్ భర్మపెటట్వదద్ని నేను చెపప్లేదా? అని అతనితో మనవిచేయగా
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4:29 అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; ఎవరైనను నీకు

ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద

పెటుట్మని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను.

4:30 తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువనని

చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను.
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4:31 గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద పెటెట్ను

గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు

ఏలీషాను ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను.

4:32 ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద

పెటట్బడియుండుట చూచి

4:33 తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు పార్రథ్నచేసి
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4:34 మంచముమీద ఎకిక్ బిడడ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను తన కండుల్

వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడడ్మీద పొడుగుగా

పండుకొనగా ఆ బిడడ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను.

4:35 తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడడ్ యేడుమారులు తుమిమ్

కండుల్ తెరచెను.
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4:36 అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి ఆ షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా వాడు

ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో

చెపెప్ను.

4:37 అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని

ఎతిత్కొనిపోయెను.

4:38 ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. పర్వకత్ల

శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను.
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4:39 అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి వెఱి ఱ్ దార్క్షచెటుట్ను చూచి,

దాని గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ కోసికొనివచిచ్, వాటిని తరిగి

కూరకుండలో వేసెను.

4:40 తినుటకు వారు వడిడ్ంపగా పర్వకత్ల శిషుయ్లు రుచిచూచి దైవజనుడా, కుండలో

విషమునన్దని కేకలువేసి దానిని తినక మానిరి.

4:41 అతడు పిండి కొంత తెమమ్నెను. వారు తేగా కుండలో దాని వేసి, జనులు భోజనము

చేయుటకు వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. వడిడ్ంపగా కుండలో మరి ఏ జబుబ్ కనిపింపకపోయెను.
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4:42 మరియు ఒకడు బయలాష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో చేయబడిన

యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను.

4:43 అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా అతడు

వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము

చేయునటుల్ వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.
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4:44 పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన తరువాత

మిగిలిపోయెను.
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5:1 సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన

యజమానుని దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై

యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ రోగి.

5:2 సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను

భారయ్కు పరిచారము చేయుచుండెను.
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5:3 అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన

యజమానురాలితో అనెను.

5:4 నయమాను రాజునొదద్కు పోయి ఇశార్యేలు దేశపు చినన్ది చెపిప్న మాటలను అతనికి

తెలియజేయగా

5:5 సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను

గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును

పది దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను.
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5:6 ఆ పతిర్కలో ఉనన్ సంగతి యేదనగా నా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన

కుషఠ్రోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పతిర్కను అతనిచేత నీకు

పంపించియునాన్ను.

5:7 ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని

నాయొదద్కు ఇతడు పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్

వెదకుచునాన్డో మీరు ఆలోచించుడనెను.
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5:8 ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్

యొకడునాన్డని అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు

వరత్మానము చేసెను.

5:9 నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి దావ్రముముందర

నిలిచియుండగా
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5:10 ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ ఒళుల్

మరల బాగై నీవు శుదుధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను.

5:11 అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు నాయొదద్కు

వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని.

5:12 దమసుక్ నదులైన అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు దేశములోని నదులనిన్టికంటె

శేర్షఠ్మైనవి కావా? వాటిలో సాన్నముచేసి శుదిధ్ నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై తిరిగి

వెళిల్పోయెను.
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5:13 అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ కారయ్ము
చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు కమమ్ను
మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు

5:14 అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు మునుగగా అతని
దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను.

5:15 అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని ముందర నిలిచి
చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక దేవుడు
లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము
తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా
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5:16 ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా

జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను.

5:17 అపుప్డు యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన దేవతలకు

నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు

ఇపిప్ంచకూడదా?
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5:18 నా యజమానుడు మొర్కుక్టకు రిమోమ్ను గుడిలో చొచిచ్ నాచేతిమీద

ఆనుకొనునపుప్డు, నేను రిమోమ్ను గుడిలో నమసాక్రము చేసినయెడల, రిమోమ్ను గుడిలో

నేను నమసాక్రముచేసిన సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా నీ దాసుడనైన ననున్

క్షమించునుగాకని

5:19 నయమాను చెపప్గా ఎలీషా నెమమ్దిగలిగి పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు ఎలీషా

యొదద్నుండి వెళిల్ కొంత దూరము సాగిపోయెను.
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5:20 అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ నయమాను

తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని,

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను

తీసికొందుననుకొని

5:21 నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి పరుగున

వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్
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5:22 నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు యౌవనులు

ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను.

5:23 అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని బతిమాలి,

రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి.
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5:24 మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో దాచి వారికి

సెలవియయ్గా వారు వెళిల్పోయిరి.

5:25 అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని చూచి గేహజీ,

నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని పోలేదనెను.

5:26 అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు తిరిగి

వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా?
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5:27 కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా

ఎదుటనుండి బయటికి వెళెల్ను.
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6:1 అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ ఇదిగో నీయొదద్ మాకునన్ సథ్లము

ఇరుకుగా నునన్ది;

6:2 నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి తెచుచ్కొని

మరియొకచోట నివాసము కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు వెళుల్డని

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను.

6:3 ఒకడు దయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడ నీవు రావలెనని కోరగా అతడు నేను

వచెచ్దనని చెపిప్
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6:4 వారితోకూడ పోయెను; వారు యొరాద్నుకు వచిచ్ మార్నులు నరుకుచుండిరి.

6:5 ఒకడు దూలము నరుకుచునన్పుప్డు గొడడ్లి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయోయ్ నా

యేలినవాడా, అది యెరవు తెచిచ్నదని మొఱఱ్పెటెట్ను గనుక

6:6 ఆ దైవజనుడు అదెకక్డ పడెనని అడిగెను; వాడు అతనికి ఆ సథ్లమును చూపింపగా

అతడు కొమమ్యొకటి నరికి నీళల్లో వేయగా గొడడ్లి తేలెను.

6:7 అతడు దానిని పటుట్కొనుమని వానితో చెపప్గా వాడు తన చెయియ్ చాపి దానిని

పటుట్కొనెను.
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6:8 సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచనచేసి

ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను.

6:9 అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని సథ్లమునకు

నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక

6:10 ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి సంగతి

తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున
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6:11 సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు పక్షము

వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా

6:12 అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు పక్షమున

ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను.

6:13 అందుకు రాజు మేము మనుషుయ్లను పంపి అతని తెపిప్ంచునటుల్ నీవు వెళిల్ అతడుండు

చోటు చూచి రముమ్ అని సెలవియయ్గా అతడు దోతానులో ఉనాన్డని వరత్మానము వచెచ్ను.
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6:14 కాబటిట్ రాజు అచచ్టికి గుఱఱ్ములను రథములను గొపప్ సైనయ్మును పంపెను. వారు

రాతిర్వేళ వచిచ్ నలుదిశలను పటట్ణమును చుటుట్కొనగా

6:15 దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు గుఱఱ్ములును

రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా

6:16 అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై యునాన్రని చెపిప్
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6:17 యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను

పరవ్తము అగిన్ గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను.

6:18 ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని

అంధతవ్ముతో మొతెత్ను.
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6:19 అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్

షోమోర్ను పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను.

6:20 వారు షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి కండల్ను

తెరువుమని పార్రథ్న చేయగా యెహోవా వారి కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము

షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి.
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6:21 అంతట ఇశార్యేలు రాజు వారిని పారజూచి నాయనా వీరిని కొటుట్దునా, కొటుట్దునా?

అని ఎలీషాను అడుగగా

6:22 అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న వారినైనను

కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను.

6:23 అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి.

అపప్టినుండి సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను.
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6:24 అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని వచిచ్

షోమోర్నునకు ముటట్డివేసెను.

6:25 అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల ఎనుబది

రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి.

6:26 అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక సతరీ

రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని
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6:27 యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము చేయుదును?

కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము

చేయ వలల్పడదని చెపిప్

6:28 నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి

ఆహారమునకు నీ బిడడ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడడ్ను భకిష్ంచుదుము, అని

చెపిప్నపుప్డు
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6:29 మేము నా బిడడ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను దాని చూచి

నేటి ఆహారమునకు నీ బిడడ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడడ్ను దాచిపెటెట్నని

చెపెప్ను.

6:30 రాజు ఆ సతరీ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని యింక పార్కారముమీద నడిచి

పోవుచుండగా జనులు అతనిని తేరి చూచినపుప్డు లోపల అతని ఒంటిమీద గోనెపటట్

కనబడెను.
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6:31 తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున అతనిపైన

నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను.

6:32 అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను

కొటిట్వేయుటకు ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత

రాగా వాడు లోపలికి రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని

యజమానుని కాళల్చపుప్డు వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా
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6:33 ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా వలననైనది, నేను

ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను.
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7:1 అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక

మానిక సనన్ని పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును

అమమ్బడును.

7:2 అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా

అతడు నీవు కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను.
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7:3 అపుప్డు పటట్ణపు గుమమ్మునొదద్ నలుగురు కుషఠ్రోగులుండగా వారు ఒకరినొకరు చూచి

మనము చచిచ్పోవువరకు ఇచచ్ట ఎందుకు కూరుచ్ండవలెను?

7:4 పటట్ణములోనికి పోవుదమనుకొంటిమా పటట్ణమందు కాష్మమునన్ందున అచచ్ట

చచిచ్పోదుము; ఇచచ్ట ఊరక కూరుచ్నన్ను ఇచచ్టను చచిచ్పోదుము; పదండి,

సిరియనుల దండుపేటలోనికి, పోవుదము రండి, వారు మనలను బర్దుకనిచిచ్న

బర్దుకుదుము, మనలను చంపిన చతుత్ము అని చెపుప్కొని
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7:5 సందెచీకటియందు సిరియనుల దండుపేటలోనికి పోవలెనని లేచి, సిరియనుల దండు

వెలుపలి భాగమునొదద్కు రాగా అచచ్ట ఎవరును కనబడకపోయిరి.

7:6 యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు

రాజు హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని

సిరియనులు ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని
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7:7 లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను దండుపేటలో

నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి.

7:8 కాబటిట్ ఆ కుషఠ్ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొదద్కు వచిచ్ యొక గుడారము

జొచిచ్ భోజనపానములు చేసి, అచచ్టనుండి వెండి బంగారములను బటట్లను

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్, తిరిగివచిచ్ మరియొక గుడారము జొచిచ్ అచచ్టనుండి సొముమ్

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్రి.
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7:9 వారు మనము చేయునది మంచిపని కాదు, నేటిదినము శుభ వరత్మానముగల దినము,

మనము ఊరకొననేల? తెలల్వారువరకు మనము ఇచచ్ట నుండినయెడల ఏదైన నొక

అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళిల్ రాజు ఇంటివారితో సంగతి

తెలియజెపుప్దము రండని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని

7:10 వచిచ్ పటట్ణపు దావ్రపాలకుని పిలిచి మేము సిరియనుల దండుపేటకు పోతివిు. అచచ్ట

ఏ మనిషియు కనబడలేదు, మనిషి చపుప్డైనను లేదు. కటట్బడిన గుఱఱ్ములును కటట్బడిన

గాడిదలును ఉనన్వి గాని గుడారముల దగగ్ర ఎవరును లేరని వానితో అనగా
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7:11 వాడు దావ్రపాలకుని పిలిచెను. వారు లోపలనునన్ రాజు ఇంటివారితో ఆ

సమాచారము తెలియజెపప్గా

7:12 రాజు రాతిర్యందు లేచి తన సేవకులను పిలిచి సిరియనులు మనకు చేసినదానిని నేను

మీకు చూపింతును; మనము ఆకలితోనునన్ సంగతి వారికి తెలిసియునన్ది గనుక వారు

పటట్ణములోనుండి బయటకు వచిచ్నయెడల మనము వారిని సజీవులనుగా పటుట్కొని

పటట్ణమందు పర్వేశింపగలమని యోచనచేసి, పేట విడిచి పొలములోనికి పోయి

పొంచియునాన్రని వారితో అనెను.
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7:13 అపుప్డు అతని సేవకులలో ఒకడు ఈలాగు మనవి చేసెను ఇంతకుముందు

ఇశార్యేలువారలలో బహుమంది మనుషుయ్లు లయమైపోయిరి గదా ఇక అయిదుగురు

లయమైపోవుట అబుబ్రమా? నీకు అనుకూలమైనయెడల పటట్ణమందు మిగిలియునన్

రౌతులలొ అయిదుగురిని తీసికొనిపోనిముమ్; మనము వారిని పంపి చూచెదమని చెపెప్ను.

7:14 వారు జోడు రథములను వాటి గుఱఱ్ములను తీసికొనగా సిరియనుల సైనయ్ము

వెనుకపోయి చూచిరండని రాజు వారికి సెలవిచిచ్ పంపెను.
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7:15 కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు

తిరిగివచిచ్ రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా

7:16 జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా మాట

చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును

అమమ్బడెను.
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7:17 ఎవని చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి ఆ దావ్రమున నిలువబడుటకు

నిరణ్యింపబడగా, రాజు దైవజనునియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఆ దైవజనుడు అతనితో చెపిప్న

పర్కారము దావ్రమందు జనుల తొర్కుక్డుచేత అతడు మరణమాయెను.

7:18 మరియు రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును, రూపాయి ఒకటింటికి

ఒక మానిక సనన్నిపిండియు, రేపు ఈ వేళపుప్డు షోమోర్నులో అమమ్బడునని దైవజనుడు

రాజుతో చెపిప్న మాట నెరవేరెను.
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7:19 ఆ యధిపతియెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను అది జరుగునా అని ఆ

దైవజనునితో చెపప్గా అతడు నీవు కనున్లార చూచెదవుగాని దానిని తినకపోదువని ఆ

యధిపతితో చెపెప్ను.

7:20 జనులు దావ్రమందు అతని తొర్కక్గా అతడు మరణమాయెను గనుక ఆ మాట

పర్కారము అతనికి సంభవించెను.



2రాజులు
అధాయ్యము 8

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 8

8:1 ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడడ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము

కలుగునని చెపిప్ నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో

అచచ్టికి పోవుడనగా

8:2 ఆ సతరీ లేచి దైవజనుని మాటచొపుప్న చేసి, తన యింటివారిని తోడుకొని ఫిలిషీత్యుల

దేశమునకు పోయి యేడు సంవతస్రములు అకక్డ వాసము చేసెను.
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8:3 అయితే ఆ యేడు సంవతస్రములు గతించిన తరువాత ఆ సతరీ ఫిలిషీత్యుల దేశములోనుండి

వచిచ్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు మనవి చేయుటకై రాజునొదద్కు పోయెను.

8:4 రాజు దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాటలాడి ఎలీషా చేసిన గొపప్ కారయ్ములనిన్టిని నాకు

తెలియజెపుప్మని ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను.

8:5 అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగిరపిప్ంచిన సంగతి వాడు రాజునకు

తెలియజెపుప్చుండగా, ఎలీషా బర్దికించిన బిడడ్ తలిల్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు

రాజుతో మనవిచేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ నా యేలినవాడవైన రాజా ఆ సతరీ యిదే; మరియు

ఎలీషా తిరిగి బర్దికించిన యీమె బిడడ్ వీడే అని చెపప్గా
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8:6 రాజు ఆ సతరీని అడిగినపుప్డు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను. కాబటిట్ రాజు ఆమె

పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె దేశము

విడిచినపప్టినుండి నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల ఇమమ్ని

సెలవిచెచ్ను.

8:7 ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు రోగియైయుండి,

దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని
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8:8 హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను.

8:9 కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ

కుమారుడును సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను

బాగుపడుదునా లేదా అని నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను.
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8:10 అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము.

అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా నాకు తెలియజేసెనని పలికి

8:11 హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను.

8:12 హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా ఎలీషా యీలాగు

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి యౌవనసుథ్లను

కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి గరిభ్ణుల కడుపులను

చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను.
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8:13 అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద

రాజవగుదువని యెహోవా నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను.

8:14 అతడు ఎలీషాను విడిచివెళిల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు ఎలీషా నీతో

చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెపెప్ననెను.

8:15 అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా

రాజాయెను.
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8:16 అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో

అయిదవ సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన

యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను.

8:17 అతడు ఏల నారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడై యుండి యెరూషలేమందు

ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను.

8:18 ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా

దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను.
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8:19 అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత

యూదాను నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను.

8:20 ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని అతనిమీద

తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున

8:21 యెహోరాము తన రథములనిన్టిని తీసికొనిపోయి జాయీరు అను సథ్లమునకు వచిచ్

రాతిర్వేళ లేచి తన చుటుట్నునన్ ఎదోమీయులను రథములమీది అధిపతులను

హతముచేయగా జనులు తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి.
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8:22 అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదావారికి లోబడకయే

యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను.

8:23 యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని

నంతటినిగూరిచ్యు యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

8:24 యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా

రాజాయెను.
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8:25 అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పండెర్ండవ

సంవతస్రమందు యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్

యేలనారంభించెను.

8:26 అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి యెరూషలేములో

ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ

కుమారెత్.
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8:27 అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే యెహోవా దృషిట్కి

చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు.

8:28 అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు సిరియా రాజైన

హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును గాయపరచిరి.

8:29 రాజైన యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో రామాలో యుదధ్ము చేసినపుప్డు

సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి

తిరిగిరాగా యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన

యెహోరాము రోగియాయెనని తెలిసికొని అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి వచెచ్ను.
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అధాయ్యము 9

9:1 అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి అతనితో

ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు

పోయి

9:2 అచచ్ట పర్వేశించినపుప్డు నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ

యెకక్డనునాన్డని తెలిసికొని అతనిని దరిశ్ంచి, అతని సహోదరుల మధయ్నుండి అతనిని

చాటుగా రపిప్ంచి, లోపలి గదిలోకి అతనిని పిలుచుకొనిపోయి
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9:3 తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము

చేయక తలుపుతీసి పారిపొముమ్.

9:4 యౌవనుడైన ఆ పర్వకత్ పోవలెనని బయలుదేరి రామోతిగ్లాదునకు వచుచ్నపప్టికి

సైనాయ్ధిపతులు కూరుచ్ని యుండిరి.

9:5 అపుప్డతడు అధిపతీ, నీకొక సమాచారము తెచిచ్తినని చెపప్గా యెహూ యిందరిలో అది

ఎవరిని గూరిచ్నదని అడుగగా అతడు అధిపతీ నినున్గూరిచ్నదే యనెను; అందుకు

యెహూ లేచి యింటిలో పర్వేశించెను.
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9:6 అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలు

దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను.

9:7 కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్

నీవు నీ యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము.
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9:8 అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి అహాబు

సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము.

9:9 నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన బయెషా

కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును.

9:10 యెజెబెలు పాతిపెటట్బడక యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లచేత తినివేయబడును.

ఆ యౌవనుడు ఈ మాటలు చెపిప్ తలుపుతీసి పారిపోయెను.
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9:11 యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి

సంభవించినది? ఆ వెఱి ఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు

వానిని వాని మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను.

9:12 కాబటిట్ వారు అదంతయు వటిట్ది; జరిగినదానిని మాకు తెలియజెపుప్మనగా

అతడిటల్నెను నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్నని యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతడు నాతో చెపెప్ను.
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9:13 అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద అతనికిర్ంద
పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి.

9:14 ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ యెహోరాముమీద
కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన హజాయేలును
ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి.

9:15 అయితే యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుచుండగా
సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగు చేసికొనుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి
తిరిగివచిచ్యుండెను. అంతట యెహూ నీకనుకూలమైతే ఈ సంగతి తెలియబడకుండునటుల్ ఈ
పటట్ణములోనుండి యెవనినైనను యెజెర్యేలు ఊరికి తపిప్ంచుకొని పోనియయ్కుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్
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9:16 రథము యెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో యెహోరాము మంచము పటిట్యుండగా అచచ్టికి

పోయెను మరియు యూదా రాజైన అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై అచచ్టికి

వచిచ్యుండెను.

9:17 యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి వచుచ్చునన్

సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక

రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని

చెపిప్, పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను.



అధాయ్యము 9

9:18 కాబటిట్ యొకడు గుఱఱ్మెకిక్ పోయి అతనిని ఎదురొక్ని సమాధానముగా

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమాధానముతో

నీకేమి పని? నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమమ్ని వానితో చెపప్గా ఆ కావలివాడు

పంపబడినవాడు వారిని కలిసికొనెను గాని తిరిగిరాక నిలిచెనని సమాచారము తెలిపెను.

9:19 రాజు రెండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొదద్కు వచిచ్ సమాధానముగా

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమధానముతో

నీకేమి పని? నా వెనుకకు తిరిగి రమమ్ని వానితో చెపెప్ను.
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9:20 అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు అతడు

వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే

యునన్దనెను.

9:21 రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము సిదధ్ము

చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ

తమ రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు

అతనిని ఎదురొక్నిరి.
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9:22 అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని అడుగగా

యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను.

9:23 యెహోరాము రథము తిర్పిప్ అహజాయ్, దోర్హము జరుగుచునన్దని అహజాయ్తో చెపిప్

పారిపోయెను.

9:24 అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును భుజములమధయ్

కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే

యొరిగెను.



అధాయ్యము 9

9:25 కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని

తండిర్యైన అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ

శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము.

9:26 అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును వాని

కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను

దానికి పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా

మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను.
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9:27 యూదా రాజైన అహజాయ్ జరిగినదాని చూచి వనములోని నగరి మారగ్ముగా

పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి, రథమునందు అతని హతముచేయుడని

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక వారు ఇబెల్యాము దగగ్రనునన్ గూరునకు పోవు మారగ్మందు అతని

కొటట్గా అతడు మెగిదోద్కు పారిపోయి అచచ్ట మరణమాయెను.

9:28 అపుప్డు అతని సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి

దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి.
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9:29 అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ

సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను.

9:30 యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక ఆమె తన

ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్

చూచుచుండగా

9:31 యెహూ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను. ఆమె అతనిని చూచి నీ యజమానుని

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా
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9:32 అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి.

9:33 దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి పడదోర్సినందున

దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు గుఱఱ్ములచేత

అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను.

9:34 అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా
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9:35 వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు.

9:36 వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది యెజెబెలని

యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు

మాంసమును తినును.

9:37 యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ పెంటవలెనుండును అని

తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న

యిది జరిగెను.
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10:1 షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే తాకీదులు

వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్

నునాన్రు;

10:2 మరియు మీకు రథములును గుఱఱ్ములును పార్కారముగల పటట్ణమును ఆయుధ

సామగిర్యును కలవు గదా
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10:3 కాబటిట్ యీ తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని కుమారులలో ఉతత్ముడును
తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా చేసి, మీ
యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి.

10:4 వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర నిలువజాలకపోయిరే,
మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని

10:5 కుటుంబపు అధికారియు పటట్ణపు అధికారియు పెదద్లును పిలల్లను పెంచినవారును కూడి
యెహూకు వరత్మానము పంపి మేము నీ దాసులము; నీ సెలవు పర్కారము సమసత్ము
జరిగించెదము; మేము ఎవనిని రాజుగా చేసికొనము; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని
చేయుమని తెలియజేసిరి.
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10:6 అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట వినుటకు

ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును

వారిని పెంచిన పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి.

10:7 కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు

పంపిరి.
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10:8 దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా

వేయించుడనెను.

10:9 ఉదయమైనపుప్డు అతడు బయటికి వచిచ్ నిలిచి, జనులందరిని చూచి మీరు

నిరోద్షులు, నేను నా యజమానునిమీద కుటర్చేసి అతని చంపితిని; అయితే వీరందరిని

ఎవరు చంపిరి?
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10:10 అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా

నెరవేరెచ్నని చెపెప్ను.

10:11 ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన

యాజకులను హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు.
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10:12 అపుప్డతడు లేచి పర్యాణమై షోమోర్ను పటట్ణమునకు పోయెను. మారగ్మందు

అతడు గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటికి వచిచ్

10:13 యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని వారినడుగగా

వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి.

10:14 వారిని సజీవులగా పటుట్కొనుడని అతడు చెపప్గా వారు వారిని సజీవులగా పటుట్కొని

యొకనినైన విడువక గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటి గోతిదగగ్ర నలువది ఇదద్రిని

చంపిరి.
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10:15 అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల

నాకునన్టుట్గా నాయెడల నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను.

ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక

యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని

10:16 యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా యెహూ

రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి.
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10:17 అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్ షోమోర్నులో అహాబునకు శేషించియునన్ వారినందరిని

చంపి, ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరిచ్, అహాబును నిరూమ్లము

చేయువరకు హతముచేయుట మానకుండెను.

10:18 తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అహాబు

బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ

చేయబోవుచునాన్ను,
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10:19 కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని వారి

యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి

అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే

బయలునకు మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము

చేసెను.

10:20 మరియు యెహూ బయలునకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని ఆజఞ్

ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి.
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10:21 యెహూ ఇశార్యేలు దేశమంతటిలోనికి వరత్మానము పంపించగా బయలునకు

మొర్కుక్ వారందరును వచిచ్రి, రానివాడు ఒకడును లేడు; వారు వచిచ్ బయలు గుడిలో

పర్వేశింపగా ఎచచ్టను చోటులేకుండ బయలు గుడి ఈ తటుట్నుండి ఆ తటుట్వరకు

నిండిపోయెను.

10:22 అపుప్డతడు వసత్రశాలమీద ఉనన్ అధికారిని పిలిచి బయలునకు మొర్కుక్వారి కందరికి

వసత్రములు బయటికి తెపిప్ంచుమని చెపప్గా వాడు తెపిప్ంచెను.
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10:23 యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క

బయలునకు మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు

మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

10:24 బలులను దహనబలులను అరిప్ంచుటకై వారు లోపల పర్వేశింపగా యెహూ

యెనుబదిమందిని బయట కావలియుంచి నేను మీ వశముచేసినవారిలో ఒకడైన

తపిప్ంచుకొని పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు బదులుగా వాని పోనిచిచ్న వాని

పార్ణము తీతునని వారితో చెపిప్యుండెను.
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10:25 దహనబలుల నరిప్ంచుట సమాపిత్కాగా యెహూ మీరు లోపల చొచిచ్ యొకడైనను

బయటికిరాకుండ వారిని చంపుడని తన కావలివారితోను అధిపతులతోను చెపప్గా వారు

అందరిని హతము చేసిరి. పిమమ్ట కావలివారును అధిపతులును వారిని బయటవేసి,

బయలు గుడియునన్ పటట్ణమునకు పోయి

10:26 బయలు గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి తీసికొనివచిచ్ వాటిని

కాలిచ్వేసిరి.
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10:27 మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా చేసిరి.

నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది

10:28 ఈ పర్కారము యెహూ బయలుదేవతను ఇశార్యేలువారి మధయ్ నుండకుండ

నాశనము చేసెను.

10:29 అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము

కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు.



అధాయ్యము 10

10:30 కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి

బాగుగా నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్

సింహాసనముమీద ఆసీనులగుదురు.

10:31 అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన

యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు

శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను.
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10:32 ఆ దినములలో యెహోవా ఇశార్యేలువారిని తగిగ్ంచ నారంభించెను.

10:33 హజాయేలు ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోనునన్ యొరాద్ను తూరుప్దికుక్న

గాదీయులకును రూబెనియులకును చేరికైన గిలాదు దేశమంతటిలోను, అరోన్ను నది

దగగ్రనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని మనషీష్యుల దేశములోను, అనగా గిలాదులోను

బాషానులోను వారిని ఓడించెను.

10:34 యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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10:35 అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి చేయబడెను;

అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

10:36 షోమోర్నులో యెహూ ఇశార్యేలును ఏలిన కాలము ఇరువది యెనిమిది యేండుల్.
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11:1 అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను.

11:2 రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ

అతని రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో

అతలాయ్కు మరుగుగా ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను.
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11:3 అతలాయ్ దేశమును ఏలుచుండగా ఇతడు ఆరు సంవతస్రములు యెహోవా

మందిరమందు దాదితో కూడ దాచబడియుండెను.

11:4 ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా

మందిరములోనికి వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము

చేయించి వారితో నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు

ఆజాఞ్పించెను
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11:5 మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు మూడు

భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను;

11:6 ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు కాయువారి

వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు

దానిని కాచుకొని యుండవలెను.

11:7 మరియు విశార్ంతిదినమున బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు రాజు

దగగ్ర యెహోవా మందిరమునకు కాపు కాయువారై యుండవలెను.
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11:8 మీలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని రాజుచుటుట్ కాచుకొని

యుండవలెను, ఎవడైనను పంకుత్లలో పర్వేశించినయెడల వాని చంపవలెను, రాజు

బయలుదేరి సంచరించునపుప్డెలల్ మీరు అతనియొదద్ ఉండవలెను.

11:9 శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము చేసిరి,

పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన

వారితోను, విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను.



అధాయ్యము 11

11:10 యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు

అపప్గింపగా

11:11 కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని బలిపీఠము

చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి.

11:12 అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని తలమీద

కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి.
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11:13 అతలాయ్, కాయువారును జనులును కేకలువేయగా విని, యెహోవా మందిరమందునన్

జనుల దగగ్రకు వచిచ్

11:14 రాజు ఎపప్టి మరాయ్దచొపుప్న ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలుచుటయు, అధిపతులును

బాకా ఊదువారును రాజునొదద్ నిలువబడుటయు, దేశపు వారందరును సంతోషించుచు

శృంగధవ్ని చేయుటయు చూచి తన వసత్రములను చింపుకొని దోర్హము దోర్హము అని కేక

వేయగా
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11:15 యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె

పక్షపువారిని ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక

11:16 రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. ఆమె

వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి.

11:17 అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన

చేయించెను.
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11:18 అపుప్డు దేశపు జనులందరును బయలు గుడికిపోయి దానిని పడగొటిట్ దాని

బలిపీఠములను పర్తిమలను ఛినాన్భినన్ములు చేసి, బయలునకు యాజకుడైన మతాత్నును

బలిపీఠముల ముందర చంపివేసిరి. మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా

మందిరమును కాచుకొనుటకు మనుషుయ్లను నియమించెను.

11:19 అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు జనులందరిని

పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను.
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11:20 మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత దేశపు

జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను.

11:21 యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ఏడేండల్వాడు.
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12:1 యెహూ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు యోవాషు ఏలనారంభించి

యెరూషలేములో నలువది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ బెయేరెష్బా

సంబంధురాలైన జిబాయ్.

12:2 యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు బుదిధ్నేరుప్వాడైయుండు దినములనిన్టిలో

యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే పర్వరిత్ంచెను.

12:3 అయితే ఉనన్త సథ్లములు కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉనన్త

సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి.
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12:4 యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు పర్తిషి ఠ్త

వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును,

12:5 యాజకులలో ఒకొక్కక్డు తనకు నెలవైన వారియొదద్ తీసికొని, మందిరము

ఎచచ్టెచచ్ట శిథిలమైయునన్దో అచచ్టనెలల్ దానిని బాగుచేయింపవలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.
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12:6 అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమువరకును యాజకులు

మందిరము యొకక్ శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే యుండిరి గనుక

12:7 యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ

నెలవైన వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను

బాగుచేయుటకై మీరు అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్

యుండెను.
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12:8 కాబటిట్ యాజకులు మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుట మా వశము

లేదుగనుక జనులయొదద్ దర్వయ్ము ఇక తీసికొనమని చెపిప్రి.

12:9 అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము చేసి,

బలిపీఠము దగగ్రగా యెహోవా మందిరములో పర్వేశించు వారి కుడిపారశ్వ్మందు దాని

నుంచగా దావ్రము కాయు యాజకులు యెహోవా మందిరములోనికి వచిచ్న

దర్వయ్మంతయు అందులో వేసిరి.
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12:10 పెటెట్లో దర్వయ్ము విసాత్రముగా ఉనన్దని వారు తెలియజేయగా రాజుయొకక్ పర్ధాన

మంతిర్యును పర్ధాన యాజకుడును వచిచ్, యెహోవా మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్ము

లెకక్చూచి సంచులలో ఉంచిరి.

12:11 తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, అనగా

పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన

కంసాలులకును శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని
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12:12 యెహోవా మందిరమందు శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు మార్నులనేమి

చెకక్బడిన రాళల్నేమి కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన ఖరుచ్

అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు వచిచ్రి.

12:13 యెహోవా మందిరమునకు వెండి పాతర్లైనను, కతెత్రలైనను, గినెన్లైనను,

బాకాలైనను, బంగారు పాతర్లైనను, వెండిపాతర్లైనను చేయబడలేదు గాని

12:14 మరమమ్తు పనిచేయువారికి మాతర్ము ఆ దర్వయ్ము ఇచిచ్ యెహోవా మందిరమును

మరల బాగుచేయించిరి.
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12:15 మరియు పనివారికిచుచ్టకై ఆ దర్వయ్ము అపప్గింత పెటుట్కొనినవారు నమమ్కసుథ్లని

వారిచేత లెకక్ అడుగలేదు.

12:16 అపరాధ పరిహారారథ్ బలులవలనను పాప పరిహారారథ్ బలులవలనను దొరికిన

సొముమ్ యెహోవా మందిరములోనికి తేబడలేదు, అది యాజకులదాయెను.

12:17 అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి యుదధ్ముచేసి

దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా
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12:18 యూదా రాజైన యోవాషు తన పితరులైన యెహోషాపాతు యెహోరాము అహజాయ్

అను యూదా రాజులు పర్తిషి ఠ్ంచిన వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషి ఠ్ంచిన వసుత్వులను,

యెహోవా మందిరములోను రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన

బంగారమంతయు తీసికొని సిరియా రాజైన హజాయేలునకు పంపగా అతడు

యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను.

12:19 యోవాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు చేసిన

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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12:20 అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ అను

నగరునందు యోవాషును చంపిరి.

12:21 ఎటల్నగా షిమాతు కుమారుడైన యోజాకారు షోమేరు కుమారుడైన యెహోజాబాదు

అను అతని సేవకులును అతనిమీద పడగా అతడు మరణమాయెను. జనులు దావీదు

పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతనిని పాతిపెటిట్రి; అతని కుమారుడైన అహజాయ్

అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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13:1 యూదారాజైన అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ

సంవతస్రమందు యెహూ కుమారుడైన యెహోయాహాజు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును

ఏలనారంభించి పదునైదు సంవతస్రములు ఏలెను.

13:2 ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము

జరిగించెను.
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13:3 కాబటిట్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలువారిమీద రగులుకొనగా ఆయన సిరియా రాజైన

హజాయేలు దినములనిన్టను హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు దినములనిన్టను

ఇశార్యేలువారిని వారికపప్గించెను.

13:4 అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా రాజుచేత

బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను.

13:5 కావున యెహోవా ఇశార్యేలువారికి ఒక రక్షకుని అనుగర్హింపగా అతనిచేత

ఇశార్యేలువారు సిరియనుల వశములోనుండి తపిప్ంచుకొని మునుపటివలె

సవ్సాథ్నములలో కాపురముండిరి.
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13:6 అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు

ఆ దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను.

13:7 రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో పదివేలమందియు

మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు దుళల్కొటిట్న

ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను.
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13:8 యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

13:9 యెహోయాహాజు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో పాతిపెటట్బడెను; అతని

కుమారుడైన యెహోయాషు అతనికి మారుగా రాజాయెను.

13:10 యూదారాజైన యోవాషు ఏలుబడిలో ముపప్ది యేడవ సంవతస్రమందు

యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను.
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13:11 ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక వాటిననుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి

చెడుతనము జరిగించెను.

13:12 యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని

అంతటినిగూరిచ్యు, యూదారాజైన అమజాయ్తో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు

కనుపరచిన పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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13:13 యెహోయాషు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత యరొబాము అతని

సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను; యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలు రాజుల

సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను.

13:14 అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు రాజైన

యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్,

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను.
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13:15 అందుకు ఎలీషా నీవు వింటిని బాణములను తీసికొమమ్ని అతనితో చెపప్గా అతడు

వింటిని బాణములను తీసికొనెను.

13:16 నీ చెయియ్ వింటిమీద ఉంచుమని అతడు ఇశార్యేలు రాజుతో చెపప్గా అతడు తన

చెయియ్ వింటిమీద ఉంచినపుప్డు ఎలీషా తన చేతులను రాజు చేతులమీద వేసి

13:17 తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు ఎలీషా

బాణము వేయుమని చెపప్గా అతడు బాణము వేసెను అతడు ఇది యెహోవా రక్షణ

బాణము, సిరియనులచేతిలోనుండి మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; సిరియనులు

నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో వారిని హతము చేయుదువని చెపిప్,
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13:18 బాణములను పటుట్కొమమ్నగా అతడు పటుట్కొనెను. అంతట అతడు ఇశార్యేలు

రాజుతో నేలను కొటుట్మనినపుప్డు అతడు ముమామ్రు కొటిట్ మానెను.

13:19 అందు నిమితత్ము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి నీవు అయిదు మారులైన ఆరు

మారులైన కొటిట్నయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము

చేసియుందువు; అయితే ఇపుప్డు ముమామ్రు మాతర్మే సిరియనులను ఓడించెదవని

చెపెప్ను.
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13:20 తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక

సంవతస్రము గడచిన తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు

13:21 కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు

అది తిరిగి బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను.

13:22 యెహోయాహాజు దినములనిన్యు సిరియా రాజైన హజాయేలు ఇశార్యేలువారిని

బాధపెటెట్ను.
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13:23 గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము ఇసాస్కు
యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని నాశము
చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను.

13:24 సిరియా రాజైన హజాయేలు మరణము కాగా అతని కుమారుడైన బెనహ్దదు అతనికి మారుగా
రాజాయెను.

13:25 అంతట యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు
తన తండిర్యైన యెహోయాహాజు చేతిలోనుండి యుదధ్మందు పటుట్కొనిన పటట్ణములను మరల
తీసికొనెను. యెహోయాషు అతని ముమామ్రు జయించి ఇశార్యేలు పటట్ణములను మరల
వశపరచుకొనెను.
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14:1 ఇశార్యేలు రాజును యెహోయాహాజు కుమారుడునైన యెహోయాషు ఏలుబడిలో

రెండవ సంవతస్రమందు యూదా రాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్

రాజాయెను.

14:2 అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు

ఇరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన

యెహోయదాద్ను.
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14:3 ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను.

14:4 అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త

సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి.

14:5 రాజయ్మందు తాను సాథ్పింపబడిన తరువాత రాజగు తన తండిర్ని చంపిన తన

సేవకులను అతడు హతము చేయించెను.
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14:6 అయితే కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు, తండుర్ల

దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము నిమితత్ము వాడే

మరణశిక్ష నొందును, అని మోషే వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు యెహోవా యిచిచ్న

ఆజఞ్నుబటిట్ ఆ నరహంతకుల పిలల్లను అతడు హతము చేయలేదు.

14:7 మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో పదివేలమందిని

హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను;

నేటివరకు దానికి అదే పేరు.
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14:8 అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు కుమారుడైన

యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా

14:9 ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు వరత్మానము

పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్

దుషట్మృగము వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను.



అధాయ్యము 14

14:10 నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా

నీవెందుకు అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను

14:11 అమజాయ్ విననొలల్నందున ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరి, యూదా

సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు

కలిసికొనగా



అధాయ్యము 14

14:12 యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది అందరును తమ

తమ గుడారములకు పారిపోయిరి.

14:13 మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని

యెరూషలేమునకు వచిచ్, ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు

యెరూషలేము పార్కారమును నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను.
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14:14 మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన బంగారము

వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని

షోమోర్నునకు వచెచ్ను.

14:15 యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన

యుదధ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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14:16 అంతట యెహోయాషు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో ఇశార్యేలు

రాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యరొబాము అతనికి

మారుగా రాజాయెను.

14:17 యూదా రాజైన యోవాషు కుమారుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలు రాజైన

యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు మరణమైన తరువాత పదునయిదు

సంవతస్రములు బర్దికెను.
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14:18 అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

14:19 అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు పటట్ణమునకు

పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి.

14:20 వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును యెరూషలేమునకు

తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి.
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14:21 అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి.

14:22 ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను

పటట్ణమును బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల అపప్గించెను.

14:23 యూదారాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్ యేలుబడిలో పదునయిదవ

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు కుమారుడగు యరొబాము

షోమోర్నులో ఏలనారంభించి నలువదియొక సంవతస్రములు ఏలెను.
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14:24 ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించి యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము

జరిగించెను.

14:25 గతేహ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను పర్వకత్దావ్రా

ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి

సరిహదుద్ను మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను.
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14:26 ఏలయనగా అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారికి సహాయులెవరును లేకపోయిరి.

14:27 యెహోవా ఇశార్యేలువారు పొందిన బాధ ఘోరమైనదనుకొనెను. ఇశార్యేలను పేరు
ఆకాశము కిర్ందనుండి తుడిచివేయనని యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక యెహోయాషు
కుమారుడైన యరొబాము దావ్రా వారిని రకిష్ంచెను.

14:28 యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని
నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు,

దమసుక్ పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై
అతడు మరల పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ది.
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14:29 యరొబాము తన పితరులైన ఇశార్యేలు రాజులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అతని

కుమారుడైన జెకరాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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15:1 ఇశార్యేలు రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమందు

యూదా రాజైన అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్ యేలనారంభించెను.

15:2 అతడు పదునారేండల్వాడై యేలనారంభించి యెరూషలేమునందు ఏబది రెండు

సంవతస్రములు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన యెకొలాయ్.

15:3 ఇతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి

నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను.
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15:4 ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు జనులు

ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి.

15:5 యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద

అధికారియై దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను.

15:6 అజరాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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15:7 అజరాయ్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురములో తన పితరుల

సమాధియందు పాతిపెటట్బడగా అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి మారుగా

రాజాయెను.

15:8 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ముపప్ది యెనిమిదవ సంవతస్రమందు

యరొబాము కుమారుడైన జెకరాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఆరునెలలు ఏలెను.

15:9 ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు, తన పితరులు చేసినటుల్గా

తానును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను.
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15:10 యాబేషు కుమారుడైన షలూ ల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు చూచుచుండగా

అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను.

15:11 జెకరాయ్ చేసిన కారయ్ములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.

15:12 నీ కుమారులు నాలుగవ తరమువరకు ఇశార్యేలు సింహాసనముమీద

ఆసీనులైయుందురని యెహోవా యెహూతో సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న ఇది జరిగెను.
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15:13 యూదారాజైన ఉజి జ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు

యాబేషు కుమారుడైన షలూ ల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను.

15:14 గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు వచిచ్

షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూ ల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి

మారుగా రాజాయెను.

15:15 షలూ ల్ము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన కుటర్నుగూరిచ్యు

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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15:16 మెనహేము రాగా తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు తీయలేదు గనుక

అతడు వారినందరిని హతము చేసి, తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని కొలల్పెటిట్

అచచ్ట గరిభ్ణులందరి గరభ్ములను చింపెను.

15:17 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ముపప్దితొమిమ్దవ సంవతస్రమందు గాదీ

కుమారుడైన మెనహేము ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి షోమోర్నులో పది

సంవతస్రములు ఏలెను.
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15:18 ఇతడును తన దినములనిన్యు ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు

నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక యనుసరించుచు

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను.

15:19 అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి

పూలునకు ఇచెచ్ను.
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15:20 మెనహేము ఇశార్యేలులో భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషియొదద్ను

ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దర్వయ్మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గనుక

అషూష్రు రాజు దేశమును విడిచి వెళిల్పోయెను.

15:21 మెనహేము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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15:22 మెనహేము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అతని కుమారుడైన పెకహాయ్

అతనికి మారుగా రాజాయెను.

15:23 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు మెనహేము

కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు

సంవతస్రములు ఏలెను.

15:24 ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము

జరిగించెను.
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15:25 ఇతని కిర్ంద అధిపతియు రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు కుటర్ చేసి,

తనయొదద్నునన్ గిలాదీయులైన యేబది మందితోను, అరోగ్బుతోను, అరీహేనుతోను

కలిసికొని షోమోర్నులోనునన్ రాజనగరులోని అంతఃపురమందు అతనిని చంపి, పెకహాయ్కు

మారుగా రాజాయెను.

15:26 పెకహాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.
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15:27 యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదిరెండవ సంవతస్రమందు రెమలాయ్

కుమారుడైన పెకహు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి యిరువది

సంవతస్రములు ఏలెను.

15:28 ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము

జరిగించెను.
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15:29 ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ ఈయోను

పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు పటట్ణమును,

హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ దేశమంతయును

పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను.

15:30 అపుప్డు ఏలా కుమారుడైన హోషేయ ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన

పెకహుమీద కుటర్చేసి, అతనిమీద పడి అతని చంపి, యూదా రాజైన ఉజి జ్యా కుమారుడైన

యోతాము ఏలుబడిలో ఇరువదియవ సంవతస్రమున అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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15:31 పెకహు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.

15:32 ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ

సంవతస్రమున యూదారాజైన ఉజి జ్యా కుమారుడగు యోతాము ఏలనారంభించెను.

15:33 అతడు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు రాజై పదునారు

సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్యైన యెరూషా.
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15:34 ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజి జ్యా చరయ్ను పూరిత్గా

అనుసరించెను.

15:35 అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త సథ్లములందు

ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను.

15:36 యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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15:37 ఆ దినములో యెహోవా సిరియా రాజైన రెజీనును రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహును

యూదా దేశముమీదికి పంపనారంభించెను.

15:38 యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా

రాజాయెను.
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16:1 రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన

యోతాము కుమారుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను.

16:2 ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు పదునారు

సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను.

16:3 అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేసిన

హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను.
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16:4 మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను.

16:5 సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును

ముటట్డివేసిరి గాని అతనిని జయింపలేకపోయిరి.

16:6 ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను ఏలతును మరల పటుట్కొని సిరియనుల

వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళల్గొటట్గా సిరియనులు ఏలతు

పటట్ణమునకు వచిచ్ కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచ్టనే యునాన్రు.
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16:7 ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు

రాజునకు కానుకగా పంపి

16:8 నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి లేచిన

సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా
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16:9 అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని

పటుట్కొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పటట్ణమునకు చెరదీసికొనిపోయెను.

16:10 రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను,

మచుచ్ను, దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను.

16:11 కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి పంపిన

మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను.
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16:12 అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్

దాని ఎకిక్

16:13 దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను.

16:14 మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును

మధయ్నుండి తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను.
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16:15 అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పెదద్

బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు

నైవేదయ్ములను రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు

దహనబలి నైవేదయ్ములను పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ

బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి

బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ చేయుటకుంచవలెను.
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16:16 కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను.

16:17 మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ తొటిట్ని

తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని

ఉంచెను.

16:18 మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై మందిరములో

కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా

మందిరమునుండి తీసివేసెను.
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16:19 ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

16:20 ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల సమాధిలో

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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17:1 యూదా రాజైన ఆహాజు ఏలుబడిలో పండెర్ండవ సంవతస్రమందు ఏలా కుమారుడైన

హోషేయ షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను.

17:2 అతడు తన పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులు చెడుతనము చేసినంతమటుట్కు

చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనమే జరిగించెను.

17:3 అతనిమీదికి అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు యుదధ్మునకు రాగా హోషేయ అతనికి

దాసుడై పనున్ ఇచుచ్వాడాయెను.
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17:4 అతడు ఐగుపుత్ రాజైన సోనొదద్కు దూతలను పంపి, పూరవ్ము తాను ఏటేట ఇచుచ్చు

వచిచ్నటుల్ అషూష్రు రాజునకు పనున్ ఇయయ్కపోగా, హోషేయ చేసిన కుటర్ అషూష్రు రాజు

తెలిసికొని అతనికి సంకెళుల్ వేయించి బందీగృహములో ఉంచెను.

17:5 అషూష్రు రాజు దేశమంతటిమీదికిని షోమోర్నుమీదికిని వచిచ్ మూడు సంవతస్రములు

షోమోర్నును ముటట్డించెను.

17:6 హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను పటట్ణమును

పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది దగగ్రనునన్

హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను.
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17:7 ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా

దృషిట్కి పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి

17:8 తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, ఇశార్యేలు

రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి.

17:9 మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము గలిగి

దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల

పటట్ణనివాసులును తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని
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17:10 యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి,

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి

17:11 తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము

పుటిట్ంచి

17:12 చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి

పూజించుచుండిరి.
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17:13 అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు ఆజాఞ్పించినటిట్యు,

నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా ఆజఞ్లను

కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను

యెహోవా ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను,

17:14 వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ పితరులు

ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి.
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17:15 వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన నిబంధనను,ఆయన

తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు,

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ

చుటుట్నునన్ ఆ జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి.

17:16 వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత విగర్హములైన

రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి

బయలుదేవతను పూజించిరి.
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17:17 మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి శకునమును

చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి.

17:18 కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే

గోతర్మును శేషించి యుండలేదు.
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17:19 అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి.

17:20 అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని శర్మపెటిట్

దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను.

17:21 ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి విడగొటిట్వేయగా

వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి,

వారు ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను.
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17:22 ఇశార్యేలువారు యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక

వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక

17:23 తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. ఆ హేతువుచేత వారు తమ

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట

ఉనాన్రు.
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17:24 అషూష్రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అను తన

దేశములలోనుండి జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా షోమోర్ను

పటట్ణములలో ఉంచెను గనుక వారు షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని దాని

పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి.

17:25 అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు భయభకుత్లు

లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో కొందరిని

చంపెను.
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17:26 తమరు పటుట్కొనిన షోమోర్ను పటట్ణములలో తాముంచిన జనులకు ఆ దేశపు దేవుని

మరాయ్ద తెలియకునన్ది గనుక ఆయన సింహములను పంపించెను. ఇశార్యేలు దేవుని

మరాయ్ద వారికి తెలియనందున సింహములు వారిని చంపుచునన్వని వారు అషూష్రు

రాజుతో మనవి చేయగా

17:27 అషూష్రు రాజు అచచ్టనుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు

తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను

వారికి నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను.
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17:28 కాగా షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలు

ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి

బోధించెను గాని

17:29 కొందరు జనులు తమ సొంత దేవతలను పెటుట్కొని షోమోర్నీయులు కటుట్కొనిన

ఉనన్తసథ్లముల మందిరములలో వాటిని ఉంచుచువచిచ్రి; మరియు వారు తమ తమ

పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి.
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17:30 బబులోనువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను, కూతావారు నెరగ్లు దేవతను,

హమాతువారు అషీమా దేవతను,

17:31 ఆవీయులు నిబహ్జు దేవతను తరాత్కు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను

పెటుట్కొనుచుండిరి. సెపరీవ్యులు తమ పిలల్లను ఆదర్మెమ్లెకు అనెమెమ్లెకు అను

సెపరవ్యీముయొకక్ దేవతలకు అగిన్గుండమందు దహించుచుండిరి.

17:32 మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున

ఉనన్తసథ్లములలో కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి.
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17:33 ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, తాము ఏ

జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను

పూజించుచుండిరి.

17:34 నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు;

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు

భయపడకయు, వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు,
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17:35 మహాధికారము చూపి బాహు బలముచేత ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను

రపిప్ంచిన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయనకు మాతర్మే నమసాక్రముచేసి

బలులు అరిప్ంపవలెనని ఇశార్యేలని పేరుపెటట్బడిన యాకోబు సంతతివారికి సెలవిచిచ్న

దేవుని సేవింపకయు

17:36 ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు.
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17:37 మరియు ఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు దినములనిన్యు మోషే మీకు

వార్సియిచిచ్న కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్రము ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను.

17:38 నేను మీతో చేసిన నిబంధనను మరువకయు ఇతర దేవతలను పూజింపకయు

ఉండవలెను.

17:39 మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండినయెడల ఆయన మీ

శతుర్వులచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించునని ఆయన సెలవిచిచ్నను
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17:40 వారు ఆయన మాటవినక తమ పూరవ్పు మరాయ్దచొపుప్ననే జరిగించుచు వచిచ్రి.

17:41 ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు.
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18:1 ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా

యేలనారంభించెను.

18:2 అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు

ఇరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్; ఆమెకు అబీ అని

పేరు.
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18:3 తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా

నీతిననుసరించెను.

18:4 ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి

ఇశార్యేలీయులు నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి

18:5 అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; అతని

తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు.
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18:6 అతడు యెహోవాతో హతుత్కొని, ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుకతీయక ఆయన

మోషేకు ఆజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచుండెను.

18:7 కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు జయము

పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను.

18:8 మరియు గాజా పటట్ణమువరకు దాని సరిహదుద్లవరకు కాపరుల గుడిసెలయందేమి,

పార్కారములుగల పటట్ణములయందేమి, అంతటను అతడు ఫిలిషీత్యులను ఓడించెను.
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18:9 రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలు రాజైన ఏలా

కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు, అషూష్రు రాజైన

షలమ్నేసెరు షోమోర్ను పట ణ్ణముమీదికి వచిచ్ ముటట్డివేసెను.

18:10 మూడు సంవతస్రములు పూరిత్యైన తరువాత అషూష్రీయులు దాని పటుట్కొనిరి.

హిజిక్యా యేలుబడిలో ఆరవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలురాజైన హోషేయ

యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు షోమోర్ను పటట్ణము పటట్బడెను.
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18:11 తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును ఆయన

సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి.

18:12 అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి గోజాను

నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను

వారిని ఉంచెను.

18:13 రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో పదునాలుగవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజైన

సనెహ్రీబు యూదా దేశమందునన్ పార్కారములుగల పటట్ణములనిన్టి మీదికి వచిచ్ వాటిని

పటుట్కొనగా
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18:14 యూదారాజైన హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు రాజునొదద్కు దూతలను

పంపి నావలన తపుప్ వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు వెళిల్పోయినయెడల నామీద

నీవు మోపినదానిని నేను భరించుదునని వరత్మానము చేయగా, అషూష్రు రాజు యూదా

రాజైన హిజిక్యాకు ఆరువందల మణుగుల వెండియు అరువది మణుగుల బంగారమును

జులామ్నాగా నియమించెను.

18:15 కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ పదారథ్ములలో

కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను.
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18:16 మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ బంగారమును తాను

కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను.

18:17 అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబాష్కేనును లాకీషు పటట్ణమునుండి

యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో పంపెను.

వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా
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18:18 హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును

వారియొదద్కు పోయిరి.

18:19 అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు మహారాజైన

అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి?
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18:20 యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని నముమ్కొని నామీద
తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు?

18:21 నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా ఒకడు దానిమీద
ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో అతని
నముమ్కొను వారికందరికిని అటిట్వాడే.

18:22 మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో చెపెప్దరేమో సరే.
యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము చేయవలెనని యూదా
వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని ఉనన్తసథ్లములను
బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా?
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18:23 కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; రెండువేల

గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను.

18:24 అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని నీవేలాగు

ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు

ఆశర్యించుకొంటివే.
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18:25 యెహోవా సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా? లేదు;

ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను.

18:26 హిలీక్యా కుమారుడైన ఎలాయ్కీము షెబాన్యు యోవాహు అనువారు చితత్గించుము,

నీ దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము;

పార్కారముమీద నునన్ పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబాష్కేతో

అనగా
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18:27 రబాష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానుని యొదద్కును

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును

తార్గునటుల్ను మీతోకూడ పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును ననున్ పంపెనుగదా

అని చెపిప్

18:28 గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్న

మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా
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18:29 హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి

చాలదు.

18:30 యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే.

18:31 హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా

నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి తన

దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు

ఉండును.
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18:32 అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ దేశమువంటి

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును గల దేశమునకును, ఆహారమును

దార్క్షచెటుల్ను గల దేశమునకును, ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును

మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును, అచచ్ట మీరు సుఖముగా నుందురు. కావున యెహోవా

మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మీకు బోధించు మాటలను వినవదుద్.

18:33 ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి

విడిపించెనా?



అధాయ్యము 18

18:34 హమాతు దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు ఏమాయెను? సెపరవ్యీము

దేవతలు ఏమాయెను? హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను? (షోమోర్ను దేశపు)

దేవత మాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా?

18:35 యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా దేశముల

దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను.

18:36 అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి.
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18:37 గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు

చింపుకొని హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి.
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19:1 హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా మందిరమునకు

పోయి

19:2 గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, ఆమోజు

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను.

19:3 వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొని అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము;పిలల్లు

పుటట్వచిచ్రి గాని కనుటకు శకిత్ చాలదు.
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19:4 జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత పంపబడిన

రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో

కాబటిట్ నిలిచిన శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.

19:5 రాజైన హిజిక్యా సేవకులు యెషయాయొదద్కు రాగా

19:6 యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి యెహోవా

సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు

భయపడవదుద్.
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19:7 అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన దేశమునకు

వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును.

19:8 అషూష్రు రాజు లాకీషు పటట్ణమును విడిచివెళిల్ లిబాన్మీద యుదధ్ము చేయుచుండగా

రబాష్కే పోయి అతని కలిసికొనెను.

19:9 అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు

రాజునకు వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి

యీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.
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19:10 యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు చేతికి

అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము.

19:11 ఇదిగో అషూష్రు రాజులు సకల దేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి నీకు

వినబడినది గదా నీవు మాతర్ము తపిప్ంచుకొందువా?

19:12 నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, రెజెపులు

గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన

తపిప్ంచుకొనిరా?
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19:13 హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరివ్యీము హేన ఇవావ్ అను

పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి?

19:14 హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి, యెహోవా

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి

19:15 యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ

దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు.
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19:16 యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి దృషిట్ంచుము;

జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనెహ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని

బెటుట్ము.

19:17 యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి

19:18 వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన దేవుండుల్

కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళే ల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి.
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19:19 యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా అదివ్తీయ

దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము.

19:20 అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన

సనెహ్రీబు విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను.

19:21 అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట యేదనగా సీయోను కుమారియైన కనయ్క

నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది; నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము కుమారి

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.
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19:22 నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవనిని

భయపెటిట్తివి?

19:23 ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా నీ దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి

పలికించిన మాటలు ఇవే గదా.నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త

శిఖరములకును లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల దాని దేవదారు

వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు

సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని

పర్వేశించియునాన్ను.
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19:24 నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను.

19:25 నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతనకాలమందే దీని

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు

దిబబ్లుగా చేయుట నావలననే సంభవించినది.

19:26 కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై జడిసిరి విభార్ంతినొంది పొలములోని

గడిడ్వలెను కాడవేయని చేలవలెను అయిరి.
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19:27 నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు నామీదవేయు రంకెలును
నాకు తెలిసేయునన్వి.

19:28 నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో జొచెచ్ను గనుక నా
గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను. నీవు
వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.

19:29 మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ
సంవతస్రమందు దానంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి
కలుగు ధానయ్మును మీరు భుజింతురు, మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు
కోయుదురు; దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము అనుభవించుదురు.
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19:30 యూదా వంశములో తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు తనిన్ మీదికి

ఎదిగి ఫలించును.

19:31 శేషించువారు యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరుదురు; తపిప్ంచుకొనినవారు

సీయోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్

దీని నెరవేరుచ్ను.

19:32 కాబటిట్ అషూష్రు రాజునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు ఈ

పటట్ణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన పర్యోగింపడు; ఒక కేడెమునైన దానికి

కనుపరచడు; దానియెదుట ముటట్డిదిబబ్ కటట్డు.
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19:33 ఈ పటట్ణములోపలికి రాక తాను వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగిపోవును; ఇదే

యెహోవా వాకుక్.

19:34 నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును కాపాడి

రకిష్ంచుదును.

19:35 ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ లక్ష

యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి.
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19:36 అషూష్రు రాజైన సనెహ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు

19:37 వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి

అరారాతు దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను

అతనికి మారుగా రాజాయెను.
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20:1 ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన. రోగము కలుగగా, ఆమోజు

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు,

బర్దుకవు గనుక నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని

చెపప్గా

20:2 అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని

20:3 యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ నడుచుకొంటినో, నీ

దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను.
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20:4 యెషయా నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే యెహోవా వాకుక్ అతనికి

పర్తయ్క్షమై ఈలాగు సెలవిచెచ్ను.

20:5 నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము

నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను;

మూడవ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు.
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20:6 ఇంక పదునయిదు సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను; మరియు నా

నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు,

నినున్ను ఈ పటట్ణమును అషూష్రు రాజుచేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను.

20:7 పిమమ్ట యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని తెచిచ్

కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను.

20:8 యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను

అడుగగా యెషయా ఇటల్నెను
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20:9 తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన సూచన

ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెటుల్ వెనుకకు

నడిచినయెడల అవునా?

20:10 అందుకు హిజిక్యా యిటల్నెను నీడ పదిమెటుల్ ముందరికి నడుచుట అలప్ము గాని

నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును.

20:11 పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను.
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20:12 ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా

20:13 హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన నగరునందేమి

రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను,

తన పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను.
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20:14 పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను.

20:15 నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా పదారథ్ములలో

దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి

చూపించియునాన్ననెను.
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20:16 అంతట యెషయా హిజిక్యాతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్మాట వినుము

20:17 వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును,

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.

20:18 మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోనురాజు నగరునందు

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు.



అధాయ్యము 20

20:19 అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; నా

దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను.

20:20 హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి

పటట్ణములోనికి నీళుల్ రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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20:21 హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి

మారుగా రాజాయెను.
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21:1 మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో ఏబదియయిదు

సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా.

21:2 అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను.

21:3 తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లములను అతడు తిరిగి కటిట్ంచి,

బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను.
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21:4 మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో అతడు

యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను.

21:5 మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ సమూహములకు

అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను.

21:6 అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము

అతడు యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము

పుటిట్ంచెను
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21:7 యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు

నా నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను

చేయించిన అషేరా పర్తిమను ఉంచెను.

21:8 మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే వారికి

వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న

దేశములోనుండి వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట

వారు వినక



అధాయ్యము 21

21:9 ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను.

21:10 కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను.

21:11 యూదారాజైన మనషే ష్ యీ హేయమైన కారయ్ములను చేసి, తనకు ముందునన్

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన

యూదావారు పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను.
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21:12 కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని రెండు

చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని

రపిప్ంచుచు

21:13 నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన మటట్పు

గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళెల్మును తుడుచునపుప్డు దాని

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను.
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21:14 మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి శతుర్వులచేతికి

వారిని అపప్గించెదను.

21:15 వారు తమ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి నేటివరకు నా

దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ శతుర్వులందరిచేత

దోచబడి నషట్ము నొందుదురు.

21:16 మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని పాపములో

దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను.
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21:17 మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని

నంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

21:18 మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజాజ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

21:19 ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు రెండు

సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు కుమారెత్యైన

మెషులెల్మెతు.
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21:20 అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను.

21:21 తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యెహోవా మారగ్మందు నడువక తన

తండిర్ పర్వరిత్ంచినటుల్ తానును పర్వరిత్ంచుచు,

21:22 తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను.

21:23 ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా

21:24 దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి.
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21:25 ఆమోను చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల వృతాత్ంతముల

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.

21:26 ఉజాజ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; అతని

కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను.



2రాజులు
అధాయ్యము 22

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 22

22:1 యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు

కుమారెత్యైన యెదీదా.

22:2 అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక తన

పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను.

22:3 రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, మెషులాల్మునకు

పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును శాసిత్యునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు

పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను.
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22:4 నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు జనులయొదద్

వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో

చెపుప్ము.

22:5 యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై

యెహోవా మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు
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22:6 వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము.

22:7 ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ వారియొదద్

లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి.

22:8 అంతట పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రగర్ంథము

నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాసిత్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానునకు అపప్గించెను.

అతడు దానిని చదివి
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22:9 రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్ మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును సమకూరిచ్

యెహోవా మందిరపు పని విషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి

అపప్గించిరని వరత్మానము తెలిపి

22:10 యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను.

22:11 రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు చింపుకొనెను.
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22:12 తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన అహీకామును,

మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా

22:13 మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను జనుల

విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి;

మన పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ

గర్ంథపు మాటలను విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా

మండుచునన్ది.
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22:14 కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, షాఫానును,

అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూ ల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ

భాగమందు కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా

22:15 ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట

తెలియజెపుప్డి
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22:16 యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును.

22:17 ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ

సథ్లముమీద రగులుకొనుచునన్ది.
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22:18 యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు ఈ మాట

తెలియపరచుడి

22:19 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను

నీవు ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను

అంగీకరించియునాన్ను.
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22:20 నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై సమాధికి

చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి.
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23:1 అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని తనయొదద్కు

పిలువనంపించి

23:2 యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను పర్వకత్లను

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని

మాటలనిన్టిని చదివించెను.
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23:3 రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన ఆజఞ్లను
కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరా ణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు
వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సి థ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని
నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి.

23:4 రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన ఉపకరణములనిన్టి
యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన
హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా
వాటిని యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి
పంపివేసెను.
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23:5 మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన

అరచ్కులనేమి, బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును

ధూపము వేయు వారినేమి, అతడు అందరిని నిలిపివేసెను.

23:6 యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము వెలుపలనునన్

కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను.
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23:7 మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను పడగొటిట్ంచెను.

అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి.

23:8 యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, గెబా

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు

అపవితర్ పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన

యెహోషువ గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను.
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23:9 అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్

పులుసులేని ఆహారము భకిష్ంచువారు.

23:10 మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు అగిన్గుండము

దాటించకుండునటుల్ బెన హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును

అతడు అపవితర్ము చేసెను.
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23:11 ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషి ఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా

మందిరపు దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషి ఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో

కాలిచ్వేసెను.

23:12 మరియు యూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగది పైనునన్ బలిపీఠములను,

యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనషే ష్ చేయించిన బలిపీఠములను రాజు

పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో పోయించెను.
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23:13 యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు అషాత్రోతు

అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును,

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను

కటిట్ంచిన ఉనన్త సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి

23:14 ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను.
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23:15 బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు పాపము

చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా

తొర్కిక్ంచి అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను.

23:16 యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి కొందరిని పంపి

సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి చెపిప్న

పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను.
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23:17 అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన

కిర్యలను ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి.

23:18 అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను తీయకూడదని

చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ శలయ్ములను

తపిప్ంచిరి.
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23:19 మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని

యోషీయా తీసివేసి, తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను.

23:20 అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు

తిరిగి వచెచ్ను.
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23:21 అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ దేవుడైన

యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా

23:22 ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ దినములనుండి

ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను.

23:23 ఈ పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు

యెరూషలేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను.
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23:24 మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను విగర్హములను,

యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని యోషీయా

తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను.

23:25 అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను పూరా ణ్తమ్తోను

పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు.
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23:26 అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ యింకను

చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను.

23:27 కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా

నామమును అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని

అనుకొనియుండెను.
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23:28 యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు

వార్యబడియునన్ది.

23:29 అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన

యోషీయాను మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను.
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23:30 అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు

జనులు యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి

అతని తండిర్కి మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి.

23:31 యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై యెరూషలేములో

మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు

హమూటలు.
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23:32 ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత

నడచెను.

23:33 ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు దేశమందునన్

రిబాల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల వెండిని,

రెండు మణుగుల బంగారమును పనున్గా నిరణ్యించి

23:34 యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు మారుగా

రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు

ఐగుపుత్ దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను.
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23:35 యెహోయాకీము ఫరో యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ వెండి

బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను. దేశపు జనులయొదద్నుండి వారి వారికి

నిరణ్యమైన చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను.

23:36 యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమున

పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ రూమా ఊరివాడైన పెదాయా

కుమారెత్యగు జెబూదా.



అధాయ్యము 23

23:37 ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత

నడిచెను.
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24:1 యెహోయాకీము దినములలో బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు యెరూషలేముమీదికి

వచెచ్ను. యెహోయాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండల్ సేవ చేసిన తరువాత అతనిమీద

తిరుగుబాటుచేయగా

24:2 యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల

సైనయ్ములను సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల

సైనయ్ములను రపిప్ంచెను.
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24:3 మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి

పారదోలబడునటుల్గా ఆయన ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను.

24:4 అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది క్షమించుటకు

యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను.

24:5 యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన దాని

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది.
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24:6 యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన

యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

24:7 బబులోనురాజు ఐగుపుత్ నదికిని యూఫర్టీసు నదికిని మధయ్ ఐగుపుత్ రాజు

వశముననునన్ భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్ రాజు ఇకనెనన్టికిని తన దేశము

విడిచి బయలుదేరుట మానెను.

24:8 యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు

మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు నెహుషాత్

అతని తలిల్.
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24:9 అతడు తన తండిర్ చేసినదానంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత

నడచెను.

24:10 ఆ కాలమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుయొకక్ సేవకులు

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి.

24:11 వారు పటట్ణమునకు ముటట్డి వేయుచుండగా బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు తానే

దానిమీదికి వచెచ్ను.
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24:12 అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని సేవకులును

అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను.

24:13 మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా

ఆలయమునకు చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న

మాటచొపుప్న తునకలుగా చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను.
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24:14 అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును లేకుండ

యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని,

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను.

24:15 అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు

తీసికొనిపోయెను.
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24:16 ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని కమమ్రివారిని

యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను.

24:17 మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను.

24:18 సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; అతడు

యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను.
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24:19 అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు.

యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్ అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత

నడిచెను.

24:20 యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద

సిదిక్యా తిరుగబడెను.
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25:1 అతని యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు పదియవ మాసము పదియవ

దినమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరును అతని సైనయ్మంతయును యెరూషలేము

మీదికి వచిచ్ దానికెదురుగా దిగి దాని చుటుట్ను ముటట్డిదిబబ్లు కటిట్రి.

25:2 ఈ పర్కారము రాజైన సిదిక్యా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రము వరకు

పటట్ణము ముటట్డి వేయబడియుండగా

25:3 నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమందు పటట్ణములో కాష్మము అఘోరమాయెను, దేశపు

జనులకు ఆహారము లేకపోయెను.
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25:4 కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు తోటదగగ్ర

రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి.

25:5 అయితే కలీద్యులు పటట్ణముచుటుట్ ఉండగా రాజు మైదానమునకు పోవుమారగ్మున

వెళిల్పోయెను; కలీద్యుల సైనయ్ము రాజును తరిమి, అతని సైనయ్ము అతనికి దూరముగా

చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు అతని పటుట్కొనిరి.

25:6 వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను.
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25:7 సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా కనున్లు

ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు

తీసికొనిపోయిరి.

25:8 మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ సంవతస్రమందు

అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు బబులోనురాజు

సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్
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25:9 యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను.

25:10 మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల సైనికులందరును

యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములను పడగొటిట్రి.

25:11 పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని,

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను

చెరగొనిపోయెను గాని
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25:12 వయ్వసాయదారులును దార్క్షతోట వారును ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో

కొందరిని ఉండనిచెచ్ను.

25:13 మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను యెహోవా

మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి.

25:14 సేవకొరకై యుంచబడిన పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను ఇతత్డి

ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొనిపోయిరి.
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25:15 అగిన్పాతర్లు గినెన్లు మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను

రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను.

25:16 మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొనిపోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్

లెకక్కు మించియుండెను.

25:17 ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట నిడివి

మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి;

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను.
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25:18 రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ యాజకుడైన

జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను.

25:19 మరియు ఆయుధసుథ్లమీద నియమింపబడియునన్ అధిపతిని, పటట్ణములోనుండి

తీసికొని, రాజు సముఖమును కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో పటట్ణమందు దొరకిన

అయిదుగురిని, దేశపుజనులను సంఖయ్ చేయువారి అధిపతియొకక్ లేఖికుని,

సామానయ్జనులలో పటట్ణమందు దొరకిన అరువదిమందిని పటుట్కొనెను.
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25:20 రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియగు నెబూజరదాను వీరిని తీసికొని రిబాల్

పటట్ణమందునన్ బబులోనురాజునొదద్కు రాగా

25:21 బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని చంపించెను. ఈ

రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి.

25:22 బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా దేశమందు ఉండనిచిచ్న వారిమీద అతడు

షాఫానునకు పుటిట్న అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను అధిపతిగా నిరణ్యించెను.
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25:23 యూదావారి సైనాయ్ధిపతులందరును వారి జనులందరును బబులోనురాజు

గెదలాయ్ను అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని, మిసాప్ పటట్ణమందునన్ గెదలాయ్యొదద్కు

నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, కారేహ కుమారుడైన యోహానానును,

నెటోపాతీయుడైన తనుహ్మెతు కుమారుడగు శెరాయాయును, మాయకాతీయుడైన

యొకనికిపుటిట్న యజనాయ్ను కూడి రాగా

25:24 గెదలాయ్ వారితోను వారి జనులతోను పర్మాణముచేసి కలీద్యులకు మనము

దాసులమైతిమని జడియవదుద్, దేశమందు కాపురముండి బబులోను రాజునకు మీరు

సేవచేసినయెడల మీకు మేలు కలుగునని చెపెప్ను.
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25:25 అయితే ఏడవ మాసమందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు పదిమంది మనుషుయ్లను పిలుచుకొని వచిచ్ గెదలాయ్మీద పడగా

అతడు మరణమాయెను. మరియు మిసాప్లో అతనియొదద్నునన్ యూదులను కలీద్యులను

అతడు హతముచేసెను.

25:26 అపుప్డు కొదిద్వారేమి గొపప్వారేమి జనులందరును, సైనాయ్ధిపతులును, లేచి

కలీద్యుల భయముచేత ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయిరి.
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25:27 యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ సంవతస్రమున

పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన

యెహోయాకీనును తెపిప్ంచి

25:28 అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ రాజుల

పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను.
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25:29 కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను ధరించుకొని

తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను.

25:30 మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను.
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